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جيمز الكينز*
نقاش 
یهای لباف تركیبی هستند از:
1ـ اکسپرسیونیستهای نسل اول
و اصیل :مانند اثر "امیر" که بعنوان نقطۀ
آغازی ،مدیون خود نگار ههای
وانگونگ است .تصاویری که در آنها ،پس زمینه
همچون براد ههای آهن اطراف
آهنربا به حرکت در آمده است .البته این
موضوع ،در آثار اخیر او
کنترل و در بقیه اجزای اثر ادغام شده است.
2ـ سر زندگی و سر خوشی هنر"
پاپ" یا "پس از پاپ" :ساد هترین نقاشیها ،مانند
"ویلیام  "2004 ،3بیش از همه
شبیه کارهای "الکس کتز" هستند ،زیراالگوها
وتنوع رنگی سادهای را نشان م 
یدهند و از روانشاسی و عمی 
قشدن دوری
میگزینند.
3ـ نقاشیهای فیگوراتیو و سی
اسی پس از جنگ جهانی دوم  :که عمدتًا در
غرب از طریق کارهای "لئون گا
لوب" شناخته میشوند .نقاشیهای جنگ
لباف نیز بر همین سیاقاند.
البته به مرور کارهای این هنرمند تغییرکردهاند.
کارهای خنستین لباف اکسپر
سیونیستی بودند و پس از آن اکسپرسیونیسم،
جزئی ازسیاست وی شد.
4ـ استتار :در آثار "درمیانه" و
"سرسرباز" (مطالعه شماره  )16الگوهای او
مجموعهای از طر 
حهای استتار و
سای ههایی مشبک و لکهلکه هستند .سای ههایی
افتاده بر تندیس سربازی آمریکایی
که زیر توری استتار پناه گرفته است .سایهی
مشبک تبدیل به مناد ژورنالیسم و گزار 
شهای رسانهای شده است ،و در
نقاش 
یهای با مت جنگ او ،خ
وشنویسی فارسی به ابزار مورد استفادهی ارتش
تبدیل شده است.
5ـ استخوانها و عضالت له شده:
این نکته مخصوصًا در چند تا از خودنگارهها
پرنگ م 
یشود ،چرا که این آثار از
فاصلهای بی نهایت نزدیک به تصویر درآمدهاند.
فاصلهای تا این حد کم ،بدان
معناست که هر ضربه قلم مو بافتی جداگانه و

شبیه پوست دارد .این موضوع
بیش از همه در "خودنگاره  " 2003 ،1مشخص
است .دیگر خودنگارهها از فاصلۀ
دورتری به تصویر کشیده شدهاند و حرکات
قلممو در در نقوش ادغام
شده و دیگر استعارهای برای پوست به شمار من 
یروند.
6ـ نقش :لباف طراحی خوانده ا
ست ،ولی چیزی در آثار او نزدیک به عالق ههای
تزینی و آبستره "وول" و دیگر نقا
شان الگ وپرداز نیست .لباف مشخصًا نقاشی
فیگوراتیو است و نقوش در آثارش
چون روکش و لعابی برای اجسام و اندامند.

()Pattern Painters

7ـ خوشنویسی آشنایی که در
کشورهای اسالمی ،مساجد و دیگر چیزها را
تزیین کرده است  .بعضی از نقاش
یها تقلیدی از نوشت ههای مشکل یا ناخوانای
منقش بر مساجد ،بعضی دیگر
یارآور خطوط ناخوانای طغری هستند ،و بنظر
م
یرسد که نام اهلل بر آدمها نق
اشی شده اما نه به وضوح ،و گویی خداوند تقریبًا
حاضر و در حقیقت غایب است .ب
عضی از نقاشیها نوشت ههایی قابل خواندناند.
در "شعبده بازی آتش" ت
قریبًا نوشتهای به خط کوفی ست( :اینکه م 
یگویم
"تقریبًا" ،برای کسی مانند من
است که آشنا با خط ومنت فارسی نیست و لزومًا
ا
سامی الهی را در طرحها تشخیص منیدهد).
نام غربی برای اینگونه نگارش که
دیگر نوشنت نیست ،گریفوناژ (خط ـ تصویر)
است  .نوعی به عمد ناخوانا نوشنت
که تنها بیان حالت نوشنت است .در "دوروتی"
چنین بنظر م 
یرسد که زن نش
سته ،غوطهور در افکار و کالم خوش است .گویی
ترکیب 
یست از اشارات بیانگرانه "آ
لیس نیل" که با نوشتهای خالکوبی شده در هم
تنیدهاند .شبیه به آنچه در رمان (مع
روف تر از همه كتاب Finnigan’s Wake
جیمر جویس) با آن روبرو بوده
ایم ،ویا در کارهای هنرمندان شورید هحالی
همچون "آدولف ول
فلی"" .ویلیام  "2003 ،1از همه بیشتر به نقاش 
یهای آلیس
نیل شبیه است و "ویلیام "2004 ،2
مانند آثار ولفلی و یا نقاشیهای متاخر "لویس
وین" از گربهها ،میدرخشد.

* جیمز الكینر نویسنده مشهور و مورخ
هنری در انستیتو هنری شیكاگو میباشد .وی
بیش از ده كتاب و رسالههای متعدد در
خصوص هنر و فرهنگ تصویری منتشر منوده.
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7. The all-over calligraphy familiar
ques and many other
countries, which decorates mos
mimic the intentionally
things. Some of these paintings
e mosques, and the imhard-to-read calligraphy in som
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that
The Western word for this writinghandwriting, done for
is griffonage: intentionally illegible
as if the sitter is covered
expressive effect. In Dorothy, it’s
ds: it’s like a combinain her own thoughts, her own wor
e Neel with literal bodytion of the expressive marks of Alic
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Adolf Wölffli. The most
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مجموعهای را که در
 پیش رو دارید در ارتباط با روش خطی نقاش
ی
  شک.های فیگوراتیو قبلیام کشیده شده است
لگیری این
 روش ترسيمي صورت تکام
ل
 برای، باوری که بر مبنای آن.یافته باور من است
 نقاشی،منایش صادقانه و حقیقی هر موضوع
باید در تغییر و دگر
  همانگونه که متامی اتفا.گونی مداوم باشد
،قهای اطراف
 ایدهها و افکار در حال، مردم، مناظر،اشیاء
 برای شرح و.تغییر هستند
بیان چیزهایی که همیشه بار سنگین و طاقتفر
سای زمان را بر دوش میکشند و همینطور برای
،منایش دنیایی که در آنیم
فهمیدم الزم است تصاویری خلق شوند که در
.مرز میان کامل بودن و محو شدن قرار گیرند
 نکته الهامبخش و مهم دیگر در شک
لدهی و پیشرفت استفاده از خط در آ
. آشکار ساخنت متنامي برای وحدت است،ثارم
 همیشه احساس ضرورت م
ی
کردم تا از تقسی مکردن سطح نقاشی به مناطق
 برای.جداگانه از رنگ و موضوع اجتناب کنم
 تالش،رسیدن به این هدف
کردم روشی را برای بیان تصویری ابداع کنم که
این وحدت را بدون توجه به موضوع دنبال
 با وجود اینکه در.کند
نگاه خنست موضوع در کار من جدا شده از ا
  نگاهی نزدیکتر نشان م،طراف به نظر میرسد
یدهد
متامی نقاط نقاشی بوسیلۀ
.الیۀ رنگ پس زمینه به یکدیگر مربوط شدهاند
 مانع جدا به،این پسزمینه و محیط مشترک
 نظر رسیدن عناصر رنگ و موضوع م
 این نقاشیها کنکاشی در نق.یشود
اشی فیگوراتیو با خط و تالشی سرخوشانه برای
.رسیدن به وحدت هستند
 خوشنو،بخشی از منبع الهام این آثار
 یسی فارسی است و بازتاب میراث فرهنگیام م
یباشد و بخش دیگر که همیشه الهامبخش
 کاشی، نقش فرشها،من بوده
 ایرانی بودمن در این.کاری و دیگر انواع پازل است
 ساختار و روشی که هر،رنگهای در هم بافته
 نهفته ا،اثر به سراجنام میرسد
 و ماورای محتوای بیواسطه و مشخص.ست
 با وجود اینکه موضوع، در نهایت.آن میباشد
اغلب نقاشیها
 کل اثر،صورت ظاهر چیزی است که کشیده شده
.غالبًا تالشی برای رسیدن به وحدت درون است
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ویلیام ـ . 2رنگ روغن روی کاغذ  61×48 .سانتیمتر
William -II . oil on paper . 61×48 cm.

ویلیام ـ . 1رنگ روغن روی کاغذ  61×48 .سانتیمتر
William -I . oil on paper . 61×48 cm.

ویلیام ـ . 3رنگ روغن روی کاغذ  61×48 .سانتیمتر
William -III . oil on paper . 61×48 cm.

9

بدون عنوان (نیمه صورت)  .رنگ روغن روی کاغذ  106/68×137 .سانتیمتر
Untitled (Half-Face) . oil on paper . 106.68×137 cm.

طراحی چشم ـ شماره  . 2رنگ روغن روی کاغذ  55/8×71/1 .سانتیمتر
Study of the eye - #2 . oil on paper . 55.8×71.1 cm.

امین  .رنگ روغن روی بوم  228/6×177/8 .سانتیمتر
Ameen . oil on primed linen . 228.6×177.8 cm.

11

آتش باز  .رنگ روغن روی بوم  122×96/52 .سانتیمتر
Fire Juggler . oil on canvas . 96.52×122 cm.

خود نگاره  . 2رنگ روغن روی کاغذ  66×50/8 .سانتیمتر
Self-portrait - II . oil on canvas . 66×50.8 cm.

13

خود نگاره  . 1رنگ روغن روی کاغذ  61×45/72 .سانتیمتر
Self-portrait - I . oil on paper . 61×45.72 cm.

جاناتان  .رنگ روغن روی بوم  122×96/52 .سانتیمتر
Jonathan . oil on canvas . 122×96.52 cm.

15

امیر  .رنگ روغن روی بوم  122×96/52 .سانتیمتر
Amir . oil on canvas . 122×96.52 cm.

در بین  .رنگ روغن و ترکیب مواد روی بوم  167×167 .سانتیمتر
In-between . oil and mixed media on canvas . 167×167 cm.

