
 

 :گواهان

 Fronteversimo  ها و مدارج علمی تحصیلی طرفداران و حامیان جنبشصداها، چهره

 

  مدرس( و تلویزیون مجری ،نگار، رهبر ارکستر)منتقد هنری، روزنامه Philippe Daverioفیلیپ داوریو 

 Fronteversismo جنبش

 

هم نداشتم، به جز هنرمندانی که در مدرسه بودند و مشخصاً هنرمندان بزرگی که از « استادانی»ام و های نقاشی شرکت نکردهمن هرگز در کالس"

نقاش فرناندو لئال هنرمند و  Giorgio Berlini و جورجیو برلینی Kengiro Azumaسازان کنگیرو آزوما مالقات با آنها لذت بردم: مجسمه

 ." Fernando Leal Audirac اکآئودر

اگر با موفقیت او به عنوان وکیل مقایسه شود متناقض است،  ،کند. اگرچهی تحصیالت هنری خود را با این کلمات توصیف میکجوزپه سینیسکال

ی در کاست بگوییم که سینیسکالخود است. یا بهتر  "حرفه"دهد که او مردی است که همیشه به دنبال کلمات و تصاویر او نشان میی نامهزندگی

 Rousseau« لدوانیه»از روسو  های بزرگانسانبسیاری از  ی مسیر زندگیکه مشخصه کندزندگی میای و هنری، حرفهتنش بین دو فراخوان 

“le Douanier مامور گمرک( تا وینستون چرچیل(Winston Churchill   )با  .استبوده)فقط برای نشان دادن انواع ترکیبات ممکن

وینستون هم به سیاست و هم به نقاشی منظره در هوای  آقایکه برای مأمور گمرک بودن نداشت، در حالی استعداد و تمایلیاین حال روسو هیچ 

 آزاد تمایل داشت: در واقع بسیار بریتانیایی.

تواند یابد که در آن اختراع تصویری میهای بازتابی را میاست که در معنویت و فلسفه ریشه ایخودآموخته آن نوع نقاشی کاز سوی دیگر، سینیسکال

 اند.دقیقاً همان چیزی است که بسیاری از هنرمندان )در کلمات و تصاویر( در قرن بیستم ساخته یاو در سنت فرهنگ ژاپنی پدید آید. ریشه
 

 ، معنیدهد، اما ثانیاً به این دلیل است که او مجذوب قطعیتاش( این پیوندها را توضیح می)ترکیب خانوادهخودش نامه یا زندگیچرا؟ اوالً شرح حال 

ها ( است. این همان چیزی است که در معرفی خود او از خوشنویسی در بسیاری از نقاشیفکر و عملدر نظم اسرارآمیز خط ژاپنی )به معنای  یایده و

توسط برخورد انداز صلح و ایمان، ذ )اگرچه کاغذ فابریانو همان کاغذ برنج سنتی ژاپنی نیست!( یا در تالش او برای چشمو همچنین در عشق او به کاغ

 است.برانگیخته شده  ههایی که برای جستجوی درونی خودش بسیار مهم بودبا چهره

 یکند، به یاد داشته باشید که مهمترین ردی که امروز از خود به جاکند تأیید میکه وب سایت او را معرفی می "هنر و صلح"این را نیز با شعار 

این روند به وضوح ی جهانی است. در این کلمات سنتز مسیر او بین نقاشی، فلسفه، مراقبه و ایمان است. نتیجه یشبکهدر  و اثر گذاریم، ردپامی

این به عبارت دیگر، یابد. سطوح نقاشی، از جمله قاب و پشت، گسترش میناکافی بودن مرزهای سنتی بوم است، در حالی که تخیل او در تمام 

، درون و بیرون نگری یا پشت و جلوگرایی»یعنی  Fronteversismo      جنبش  یبرنامه و آمیز ایدهتواند به جدیت کنایهعملیات می

هرچند که با آگاهی از اهمیت فضاهای خالی، شود، تبدیل می ای تصویریمنتهی شود، جایی که بعد فضایی به بیانیه« ظاهر و باطن بینی همان

 است.دهد، تعدیل شدههمانطور که فلسفه ذن به آن آموزش می

است( مرجع قابل اعتمادی برای بیانی است ای که امروزه تقریباً توسط هنر معاصر فراموش شده)مسئله موضوععنوان یک  رسد نقاشی بهبه نظر می

نگه دارد. ما اینجا در برابر یک پیام بسیار شخصی، صمیمی و « پذیریتشخیص»ها، خود را در قلمرو بدون اشاره به مکاتب یا گرایشخواهد که می

 زندگی خود دارد. یبه اشتراک گذاشتن اکتشافات حیاتی تجربه یای هستیم که ریشه در نیاز اولیهزندگینامه



 چطوردهد نشان می و خوانده شود« غیرکالمیی روزانهدفتر خاطرات »عنوان های او باید بهنقاشی ی گواه این است که چگونهکسخنان سینیسکال

کار جوزپه در خاتمه همیشه آماده است تا .شکل گرفته استاز کودک و پسر تا بزرگسال، شوهر و پدر مختلف زندگی  مراحلحساسیت هنری او در 

نقاش، وکیل، متخصص فرهنگ ژاپنی به عنوان سازد، شخصیت چند ظرفیتی او را متحرک میی آیندهگذشته را بدون غفلت از متغیرهای زیادی که 

 .توضیح دهد و مرد با ایمان
 

 


