
 
 

 "بتی"

 شکوفه غفاری

بازنمایی عکسی که ، است 1988،  دختری که روی از ما و دوربین برگردانده، نقاشی رنگ روغنی اثر گرهارد ریشتر به سال "بتی"

که در سه نگاه متفاوت و در  اش از آلبوم خانوادگیهای برگرفته. اثری در سری نقاشی(1)تصویرسال قبل از دخترش گرفته بود 10

که به تکنیک ثابتی در نقاشی قائل نیست؛ گاه آثاری هایپررئالیستی و است ریشتر نقاشی  درآمده است. های مختلف به تصویرسال

کند شاید همین آزادی در حرکت از واقع گرایی به انتزاع، اما آنچه در آثار او نقش کلیدی ایفا می کند.خلق می محض گاه آبستره

هم کنارجز نیست کنم چیزی تالش می که در هر تصویر برایشآنچه "گوید: د میباشد، همانطور که خوواقعیت به تخیل و بالعکس 

بتی شاید یکی از آن   1."آزادی ممکن ترینای جاودانه و ماندنی در سترگترین و متضادترین عناصر، به شیوهمتفاوت آوردن

 دختر با موهای طالیی و لباسبر این حرکت آزاد تاکید دارد. های مختلف ش به شیوهاآثاریست که نه تنها در خود بلکه با بازنمایی

ای که با محو شدن واقع گرایانه صویرانتزاع نیست. ت جزچیزی کشاند که نگاه ما را به سویی می قرمز، با تکنیکی هایپر رئالیستی،

هرچیزی را بطور مساوی مهم و در عین کنم تا چیزها را محو می"زند: سوی انتزاع یا خیال گریز می بخش هایی از بدن و سر به

با همان تکنیک هایپررئالیستی اما با  1977ی از بتی نیست؛ نقاشی اول در سال اما این تنها نقاش .2"اهمیت جلوه دهمحال بی

اما  ربین، نقاشی دوم نیز در همان سال بتی را با همان نگاه رو به مخاطب و دو(2)تصویرای خیره به دوربین کشیده شده استچهره

، در حالیکه این سه نقاشی از در پی هم کشیده باشد شاید ریشتر عمدا این سه نقاشی را .(3)تصویرکندتصویر می محو به صورت

 .باشندمیاز واقعگرایی به سوی انتزاع آزاد  رفت و برگشتی و درعین حال همان حرکتگویای  ،، در کنار همیک سوژه

آنکه این دختر کیست شاید نگرد؟ به کجا میاز ما، ی پنهان ابا چهرهدختر کند کهبا نگاه به اثر سوم این سوال به ذهن خطور می 

کند یا دست کم بخشی از نگرد؛ بتی از دوربینی روی گردانده که واقعیت را ثبت میرد اهمیت باشد که به کجا میکمتر از این مو

کند که چیزی جز ای هدایت میو چشم ما را به نقطهشود( می خود منجر به انتزاع  ،با حذف تمام واقعیت فرآیندی که )در را آن

شاید این لت آخر شک ریشتر را نسبت به واقعیت و انتزاع برطرف کرده باشد،   نیست. 70به دهه  متعلقنقاشی انتزاعی پدرش 

و شاید هم نقاش در آرزوی کنار هم آوردن دو عنصر متضاد به بیند اقعیت میپیروزی انتزاع بر وشاید او سرانجام این نزاع را در 

سوم جالب توجه است  "بتی"اما آنچه  در ای جاودانه و ماندنی و در سترگترین آزادی ممکن به موفقیت دست یافته باشد. شیوه

که از کنار هم گذاشتن سه اثر در کنار هم نتزاع واقعگرایی و او اثر پیش از خود دارد؛ توالی پایان ناپذیر دارتباطی است که با 

 اششود که انگشت اشارهرسیم میدوباره واقعیتی تدر اثر بعد از آن رود و مشهود است: نگاه واقعگرایانه در اثر بعدی رو به انتزاع می

شاید بتوان بتی را نمایانگر  کند.دواری را در مسیر کاری ریشتر طی میپایان که خود سیر باشد. چرخشی بیمیبه سوی انتزاع 

شود و این کشمکش چون می اش ردی از زایش انتزاع دیدهاثری که در واقعگراییکرد؛ های ریشتر در یک اثر معرفی مجموع تجربه

همسویش ی نگاه اما به واسطهاش را نخواهیم دید بتی دختری است که هیچگاه چهره  شود.تصاویر فرکتال دائم در خود تکرار می

  بینیم که نقاش برایمان از پیش تعیین کرده است. آنچیزی را مینگرد با نگاه مخاطبی که به اثر می
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