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 ی هنرمنداسطوره

 جان برجر 

 ی علی گلستانهترجمه 

 

ی اگر زندگی هنرمند مدرن را هم از آثارش جدا کنید به همین نقطه .اتخراف جورهزار و یک ی کانونیِ نقطه ، یعنیبه معجزه برسیدکنید تا  ی آتش را از حقیقت سوخت مجزاایده

های زندگی وخو، انزوا از مردم، و تراژدیتنهایی، خلق ای همچونکنندههای گمراهدلالتاو با  عظمت اما همزمان کند،را حفظ می کانونی خواهید رسید. هنرمند با حفظ نام خود عظمتش

نظام  هستند.نشدن ی کسانی که دچار احساس اضطراب یا درکجور تسلی برای همهیکشود به تبدیل می بنابراین داستان زندگی شخصی هنرمند د.شومی یشاش آراشخصی

های زندگی در رفاهوجوی فرد در جست . بنابراین در چنین شرایطیاستثباتی فروپاشی اجتماعی و احساس بی یتشدیدکننده رفاه موقتی و گذرایش یبا همه داریسرمایه

 یی را ببینند که خودهارفت از ناکامیتوانند راه برونی که نمیمعواقهرمان ج شود بهتبدیل می کرده،هنرمند بازنده و سقوطیابد. چیزی نمیو البته  آید.ی هنرمندان برمیشدهرمانتیک

 نژندی شخصی ]این هنرمند[روان»نویسد که حالا شکلی تأییدآمیز میع از هنرمندی که خیلی قبول دارد، بهدر دفا ایوار چنین جامعهنمونه منتقد هنری زنند.به آن دامن می ناچاربه

 «.اعتباری کیهانی یافته است

 او گفته ند کهدانمیهمه در ذهنشان هست که او گوش خود را برید. اما افراد کمی  دهد.بازی جان نمیی رمانتیکزندگی هیچ هنرمندی بیشتر از زندگی ون گوگ برای این شکل تازه

 گذاشت. ا بر سر تلاش برای تحقق همین امراش رکه او زندگیو این ،«شانشناسدنمی بیاید که اومردمی  ه کارکند باید بطراحی می فردای که گاری»

 

 

آشکار نکرده است فیلمی  آگاهانه تا جایی که این نیاز به سوءاستفاده از اندوه هنرمند را ی زندگی ون گوگ که وینسنت مینِلی آن را کارگردانی کرده،، فیلمی درباره(۶۵۹۱) شور زندگی

ن گوگ( ساخته شده است. وضوح با احترامی آگاهانه به موضوع فیلم )یعنی وفقط کاری جنجالی و پولساز نیست، بلکه به ، زیرا این فیلم«آگاهانه آشکارکردن»گویم می ست.حقیقتاً زیبا

 شکلی شکوهمنداند بهکه توانستهرا ی سازندگان هرچیز .شویممواجه میهای او ای از بسیاری از نقاشیهای ون گوگ و نماهای بستهنامهاز هایی با نقل قول 1متروکالر در این محصولِ

                                                             

1 .Metrocolorمایر.ـ: نام محصولات استودیوییِ کمپانیِ مترو گلدن 
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با اتاق خواب مشهورش، رولن پستچی، مرد جوان ]پسر رولن پستچی[، و  در آرل ی زردتوانیم خانهر فیلم میدآور بوده است. اعجاب آرایانو صحنه گریمطراحان کار  اند.بازسازی کرده

 ینیم!بنمیی او را نقاشی کرده است ههرگز دکتر گاشه را بدون کلاهی که ون گوگ با آن چهر المثلفی اند کهمو ساخته شدهها چنان موبهی اینهو همدکتر گاشه را ببینیم. 

مثابه یک قربانی آن را ویران کرده است، تصویر ون گوگ به حالدرعین نما، محتوای فیلم و آنچه به فیلم جان بخشیده وهای واقعهای دقیق و در پسِ این سازهاما در میان این ترکیب

که خود را در آنچه جنون ون گوگ  و نه حتی قربانی فقر، بلکه قربانی نوعی تقدیر عجیب غیرشخصیکالوینیسم هلندی، نه قربانیِ  ،کردناش به کاری سرسختانهنه قربانی اراده است:

 دهد.شود بروز میمعرفی می

 
زنم، باید اشاره کنم که رویکردی که در پس این فیلم وجود دارد رویکردی عام است، و اینکه راستش ی فیلمی ساده زیادی جدی حرف میکند که دارم دربارهننده فکر میاگر خوااینجا 

 2ایم.های گوگن، رمبو، و رمبرانت هم با همین مواجهنامهاز زندگیهایی در نسخه بینیم.لوترک میـهم نگاهی مشابه را به زندگی تولوز روژمولندر  این فیلم چندان هم ساده نیست.

                                                             

ی زندگی هایی دربارهکند، فیلمی زندگی هنرمندان ساخته شده است نیز همچنان صدق میهای اخیر دربارههایی که در سالی اغلب فیلمکشد، دربارهها پیش مینامهی این زندگیبرجر دربارهای که جان . نکته2
 ند.ی هنریِ ما هستمودیلیانی، فریدا کالو، ویلیام ترنر، و... که بسیار هم مورد پسند جامعه
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ها را به چیزی فرعی در آثارش تبدیل آن بود که این حملهی اش نتیجهتوفیق قهرمانیاما عظمت و امان شبیه به جنون بود، های بیدچار حمله شک این درست است که ون گوگبی

پایه های او و گاهی هم خود او را پشت سهطورکه گفتم در این فیلم خیلی از نقاشیو یگانه منشاء درام زندگی او هستند. همانرنگ ها یگانه پیاین حمله شور زندگیکرد. اما در فیلم 

خواهد در معنی که اگر فرد میس حامی نقاشان( گاو است. بدینلوک )قدیسن علامت دانیطورکه میهمان»اند: زندگی او بودهن دهند که آثار او یگانه ضربانشان نمیها اینبینیم. اما می

 (.ون گوگ یهابه نقل از نامه) «ی هنر به بار بنشیند، باید به شکیباییِ گاو باشدحیطه

شبیه به دیوانگی پیوند نزدیکی  هیجانی با هستیم که کردنکار در مختصر یهایشاهد طغیان در این فیلم ای را از راه فیلم منتقل کنیم. در عوض،دشوار نیست که چنین رویکرد و تجربه

این فیلم  شان درسازد. همهنحو مضحکی باورناپذیر میی دیگر هنرمندان تصویرشده در این فیلم را به، همه«کندمی»از آنچه « هست»همین تلاش برای جداکردن آنچه هنرمند . دندار

استودیوی  3جور پولونیوسشود یکفروشد، پیسارو میی رنگ میای دربارهنظریهفروشی که ارابهشود سورا می رفت.م پیش نمیکار فیل خودشان بودندشارلاتان هستند، چون اگر 

 آورد.روی می نوع دیگرشبه ع الکل نو یککه از کسی شود می هم ، گوگنهنرمندان

نقش مسئول فقط  نقاش ی بستر مرگکه تا صحنهجز بردارش تئو به. جدا شده است از آثارشطورکه همان، درست شودمیاش نیز جدا وخوی ون گوگ از محیط اجتماعیبنابراین خلق

فروشی که خورها، تنزمینیسیبگیرند. پدر وینست، خواهرش، خطیبان مذهبی، معدنچیان، قرار می« دیگران»ی در زمره های شخصیتبقیه، دارد بر عهده رااصلاح و تربیت بسیار صبور 

کنایه نیست، زیرا او هم مثل دیکنز یا زولا با دیدی روشن  انداینکه در بسیاری از موارد او را بد فهمیدهد. اناز درک این فرد پراحساس ناتوان تردیدبی با او زندگی کرد، و مردم آرل، همگی

برد که لحظاتی هست که در آن فرد دوباره در آرزوی دیوارها از گذراندن زمانی دراز در زندان پی می آدمی پس»ید و از پذیرششان سر باز زد: را د ی خودی جامعهتناقضات ریاکارانه

به ) «گذاردفرد را آزاد نمیای فرسای نان روزانه لحظهوجوی طاقتاصطلاح به دلیل این واقعیت که جستکند ـ شاید بهاحساس آزادی نمی اشدر خانهرو که دیگر سوزد، فقط ازاینمی

 های ون گوگ(.نقل از نامه

                                                             

3 .Poloniusکند.ی هملت، که برای کلادیوس جاسوسیِ هملت را می: پدر افلیا در نمایشنامه 
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بینیم که او نتواند پول ، اما هرگز نمیاش را بپردازدتواند پول نوشیدنیی عصبی شبانه نمیبینیم که پس از یک حملهواری هست که در آن ون گوگ را میی نمونهدر فیلم صحنه

خاطر وابستگی ]مالی[ به برادرش راستی دقیقاً گرسنگی کشید یا این حقیقت که همیشه بهیقت که او بارها بهوخویش. بنابراین این حقشود بخشی از خلقغذایش را بدهد. حتی فقر او می

 دادن ندارد.شود که ارزش نشانقدر عادی تلقی میکرد آناحساس گناه می

بخِش تسلی رنگِدهد پیوخوی ون گوگ نشان میتأکیدی بسیار پررنگ در معرفی خلقکنم آنچه فیلم با اما گمان میدهد. توضیح دادم که فیلم چه چیز را نشان نمی ی کارتا اینجا

ش گرایشی محدود «روانشناختی انطباقات»با ما است که  عینآدمی درست شود. از یک سو او ی کاملاً مجزا تقسیم میبه دو نیمه دوپاره و شخصیت او کرده است.قوطهنرمند/بازنده/س
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اش برای اظهار عشق به دخترخالهکند، خدا کمی با پدرش گستاخی می یدربارهدر بحث او  است: خوردهشکست 4یک بیلی گراهام در مقام واعظی مذهبی، او در این نقش، به رنج دارد.

ت خودش است: جنون همچون باد واقعیاز سوی دیگر او قربانی  خواهد به خانه برگردد.گوید که میو در بستر مرگش میست، ای هلندی هاشیرینی عاشق گزیند،راه اشتباهی برمی

 شصورت )بازیگر نقش ون گوگ( رک داگلاسشوند کِها عارض میحملهچیز بر ضد اوست: وقتی ی رسوایی است که همهاو مرد سودازدهشود. و در این نقش ور میبر او حمله میسترال

های افتد خیابانتراشی دنبال گوگن میچسباند، وقتی با تیغ ریشکشد خود را به در میبا گوگن به مشاجره می کارش وقتی کند،یکه به شکمش گلوله خورده است جمع م یرا مثل کس

 ریزد.با فشار رنگش به بیرون میکه  در دست دارد ی رنگ اخرایی راشکند هنوز لولهدر هم میشوند، وقتی به تونلی گریزناپذیر تبدیل میپشتیِ آرل 

ناگزیر به آیدصورت داستان درمیای که بهزندگیام. این گیردادن از نگاه یک متخصص دانشگاهی نیست. وار گیر دادههرحال برایم اهمیت دارد که بگویم چرا به این فیلمِ نمونهبه

. اما کارکرد هاستمثل تیری که از کمان به پرواز درآمده باشد سرشار از افسانه شک زندگی ون گوگها تاریخ نیستند، و بیمن به چگونگی این تحریف کار دارم. افسانه :شودتحریف می

ای افسانه انحرافخواهند ]آرزوهایشان را[ در قالب روح قهرمانی که ما را ترک گفته است دنبال کنند. است، کسانی که میبه جماعت مخاطب افسانه  بخشیدنالهام ایقهرمان افسانه

بینانه نیست. برعکس، نقد من از موضع برتری خودبزرگهای ما را به خود گرفته است. ترین خیالپردازین است که قهرمانش تصویر ویرانگرترین و ضداجتماعیای شور زندگیهمچون 

 شمار فیلم مرتبط کنم.های مخاطبان بیزندگی ون گوگ را به زندگی کوشم مثال قهرمانیِکنم و میترین موقعیت این فیلم را نقد میترین و انسانیمن از ساده

تواند یکسره برای فروش باشد و کماکان هنرمند یا انسان باقی بماند. ون گوگ ای از یک هنرمند است که برای فروش ساخته شده. اما هیچ هنرمند یا انسانی نمیپرتره شور زندگی

شک مرا که بی کنمتحسین می پذیریناشدت وصفچنان  با  را ، عقاب، و انسانگاو»توانست بنویسد: رو که میتوانست راه نجاتی بیابد، بلکه ازایننمیرو که راستی نابغه بود، نه ازآنبه

 ـ «.درکخواهد طلب باشم حفظ از اینکه فردی جاه

 

 تصاویر:

 (۶۵۹۱ی وینسنت مینِلی، )ساخته شور زندگی. کرک داگلاس در نمایی از فیلم ۶

 (۶۸۸۲ی ژوئیه ۲۶های وینسنت ون گوگ )لاهه، برگی از یکی از نامه. ۲

 

                                                             

4 .Billy Graham: ( که از دهه۲۱۶۸تا۶۵۶۸کشیش امریکایی ) های تلویزیونی مشهور شد.اش در برنامههای وعظ مذهبیبرای برنامه ۶۵۹۱ی 


