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

 

 روبرتو زادیک )روزنامه نگار و نویسنده(

 

صلح،  ی ازواالیو مفاهیم  انگیزشورهای از پیام مملوانگیز ها پیش، تصاویری شگفتاز سال وکیل و نقاش، ی،کجوزپه سینیسکال 

کند. این هنرمند متاثر کنیم، خلق میزندگی می در آن ما که امروز یهآشفتویژه در عصر ، بهن عمیقبنیادیمفاهیم و  هماهنگی

آمیزد و حس بسیار در طبیعت و مناظر، همه این مضامین را در آثار هنری خود می تفکرو با  باشدمی ژاپنی و هنر از ون گوگ

به عنوان پر طرفدارترین و  ام ده نقاشی برتر او راکند. در اینجا سعی کردهایجاد می ی آثارشبا مشاهده مخاطبخاصی را در 

و سخت است. من به عنوان یک شاعر، یک نویسنده و یک همیشه دشوار  کردن، اما انتخاب .کنمانتخاب   او قدرتمندترین آثار

 ،در پایان این بخش و نویسمدر این صفحه مینرمند این هبزرگ هنر، فیلم و سرگرمی، نظرات خود را در مورد آثار  "طرفدار"

 .آمده است من ی ازبیوگرافی مختصر

 موضوعات اصلی آثار: مهتاب، شب و طبیعت

و ماه و شب بسیار مکرر و عمیقاً در  شوددر بیننده القا میی کاز آثار جوزپه سینیسکال نیرومندی و قوتحس آرامش، سکوت و 

کند و بسیاری از عناصر و ها را روشن میدرخشد و آبو هیپنوتیزم کننده می اسرارآمیزور هستند. در دریا، ماه طبیعت غوطه

بهترین ، یکی از بزرگترین شاعران آلمانی که  Novalis کند. از اشعار نوالیسارجاعات فرهنگی مهم را در ذهن ما بیدار می

، تا  Chopin شوپن ننهادینظیر بی یاندیشهشیرین و  خیاالت، تا موسیقی سرشار از اختصاص داد شب شعرهایش را به

 یکالسیک دههموسیقی یا  Moonlight Driveبا  Doors گروه مانند ،و موسیقی پاپ اخیر rockراک موسیقی 

آن اغلب در  یقدرت زنانهاست. ماه و خوانده شده Mike Olfield که توسط مایک اولفیلد« های مهتابسایه» 80

یابد درخشد اما هرگز بر منظره تسلط نمیها میها، بر پشت بام خانهبسیاری از آثار این نقاش وجود دارد و در کنار دریا و چمن

یونانی سرایان بخش ترانه، ماه الهامگذشتههای بخشد. از زمانتعالی می با زیباییش دهد و اثر هنری راو رنگ بیشتری به آن می

و آهنگسازان مشهوری  Turner یا ترنر Constable کانستبل مانندمانند ون گوگ و طبیعت گرایان انگلیسی  یو نقاشان

ای خود جذابیت شب و ماه را به شیوه آثار دری کو سینیسکال ه استبود Debussy و دبوسی Beethoven مانند بتهوون

 کند.ما منتقل می یبخش برای همهای رسا و الهامبه گونه و ساده شورانگیززیبا، 

 او عبارتند از: مهتابشب و ی منظرههای برخی از بهترین نقاشی
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 در مقابل طبیعتو گوشه گیر یک فرد تنها 

مانند  ثابتی نوعی نماد کلاهای سینیسکدر برخی از نقاشی ،غروب در میان چندین نقاشی اختصاص یافته به خورشید، ماه،

انگیز انسان معاصر در برابر تفکر آرام یا انزوای غمدر  پیام فروتنی یا تنهاییبا کودک یا بزرگسالی تنها نشسته و بسیار کوچک، 

 Giacomo لئوپاردیشود. مانند شاعر منزوی جاکومو می پدیدار طبیعت یا بدون هیچ کس دیگری جز خودش

Leopardi رو در میان دیوانگان مثل یک میانهیا  اندیشیددر مقابل ماه و کشیش سرگردانش که آسمان پر از ستاره را می

ها گرداند و از میل به نقاشی انساناو ما را به بُعد ابتدایی فضا و ماه، خورشید و غروب خورشید بازمی جنگ یو سرعت در میانه

یا اندی  Hayez، هایز  Modigliani ، مودیلیانی Schiele هنرمندانی چون شیله ی آنی که نمونههایو پرتره

ی پیام کهای سینیسکالدر نقاشی باز می دارد. هستند که عمر خود را صرف نقاشی مردم کردند Andy Warhol وارهول

مردم مناسب است، حتی اگر مضامین مذهبی، سیاسی و ایدئولوژیک اقشار وجود دارد و برای همه  عمیقیبرادری و معنویت 

ای ظریف و با شدت و گیری فلسفه، به شیوهاست. جهت ی شرقیفلسفهزیادی وجود داشته باشد، موضوع اساسی صلح و ژاپن و 

ای و طبیعت را به شیوهاست که جهان  سینیسکالکیشوند. این نیروی های دیگر بیان میاحترام به فرهنگ رعایت با و حساسیت

، بلکه مانند هر هنرمند واقعی ناظر واقعیت و رویاهای او مسلط نیستندهایی که هرگز کند، شخصیترسا و ظریف بازنمایی می

هایی که امروزه ارزش ،فروتنی، حساسیت و ظرافت محوریسینیسکالکی، دهند. هستند که هرگز خود را باالتر از چیزی قرار نمی

. این نقاش هرگز خود را قهرمان داستان دهددر جایگاه اول قرار می خودهنر را توسط اند رسد تقریباً ناپدید شدهبه نظر می

هایی که در این جامعه در حال از بین رفتن است و کند، ارزشداند، بلکه آثارش را با تواضع و احساسات لطیف خلق مینمی

 داند.ها را چنین میآن جنبش او

 مرد:تصویرها با نقاشیبهترین 
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