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بررسى فرهنگ و هنرهاى تجسمى كوليان در اروپا
چكيده

     كولى ها كه گاه رومانى هم خوانده مى شوند با سفر مداوم خود در تمامى نقاط جهان پراكنده شده اند. در طول دهه هاى 
اخير اروپا شاهد شكوفايى كار هنرمندان كولى است، كه توانسته اند خود را به جامعه هنرى معرفى و جايگاهى شايسته در 
جهان هنرى و ادبى اروپا به خود اختصاص دهند. ويژگى دوره گردى به كوليان اجازه مى دهد با وام گيرى از اسطوره و فرهنگ 
ملل ميزبان و در نهايت تلفيق آن با هنر خود، كه شكل گرفته از ديدگاه آنان به هستى است با خصلت هاى ذاتى خود مثل 
بداهگى، ناپايدارى و تزيين دست به آفرينش نوعى هنر بينا فرهنگى بزنند. اين جريان كه با عنوان هنر كولى شناخته مى شود، 
در اروپا فرآيند مدرنيته را طى كرده و همچون ساير جريان هاى هنرى به سوى آينده پيش مى رود. پژوهش حاضر ضمن 
بررسى اين فرهنگ و معرفى چندى از هنرمندان معاصر كولى در اروپا، نگاهى عميق تر به ساختار بصرى و عناصر غالب در 
اين هنر انداخته است. بر اين اساس مى توان كالسكه ها و تزيينات آن ها را نيز عمدتاً به شش دسته غالب تقسيم نمود. در آثار 
تجسمى هنرمند كولى كاتارزينا پوالك (Katarziyna Polak) نيز كه به طور دقيق تر و وسيع تر بررسى شده، نقش هاى تكرار 

شونده چون چرخ كولى، فرشته هاى نگهبان، الهه هاى عدالت، دست و اژدها قابل تشخيص مى باشند.
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مقدمه
    شايد در كشور ايران كولى ها را بيشتر با مؤلفه هايى، چون فالگيرى و رمالى در حاشيه خيابان و 
يا دود كردن اسفند بشناسند. اما واقعيت آن است كه كوليان مردمى بيابان گرد هستند، برخاسته 
از سرزمين پر رمز و راز هندوستان كه در سراسر جهان پراكنده شده اند. سفر مداوم آنان سبب 
گرديده كه با ملل و اقوام گوناگون در تعامل و تماس باشند. اما اين نزديكى هرگز نتوانسته است 
قوام فرهنگ و هويت آنان را در ملل ديگر مستحيل كند، زيرا اين مردمان از نظر فيزيكى ريشه 
در خاك ندارند و از جايى ژرف تر از وجدان ارزش هاى اجتماعى و انسانى پرورش مى يابند. به 
همين دليل سفر آنان در سراسر جهان با فراز و نشيب هايش حركتى آكنده از تداوم و وفادارى 
است. هيچ گونه سلسله مراتبى نمى توان ميان فرهنگ هاى اكثريت و اقليت در نظر گرفت، زيرا 
فرهنگ هاى به ظاهر كم بها و گمنام چه بسا حقايقى را در خود مستتر داشته باشند، كه توجه 
به آن براى همه ى بشريت ضرورت داشته باشد. سرگذشت كولى ها در تاريخ مبّين اين ّمدعا و 
بقاى فرهنگ آن ها در جوامع گوناگون مؤيد اين حقيقت است. سنت مردمى كه سهم بزرگى در 

زندگى ملت ها داشته در قلب فرهنگ كولى جاى دارد. 
شيوه  به  اطالعات  آورى  جمع  عمده  طور  به  و  اسنادى  مطالعه  از  استفاده  با  حاضر  مقاله ى     
كتابخانه اى و اينترنتى صورت پذيرفته است. به اين معنا كه تصاوير از منابع مختلفى چون آرشيو 
الكترونيكى موزه ها و مجموعه هاى هنرى جهان، همچنين كتابخانه هاى اينترنتى دانشگاه هاى 
در  حال  به  تا  متأسفانه  شده اند.  استخراج  گرينويچ  دانشگاه  و  ليورپول  دانشگاه  چون  معتبرى 
بصرى  ساختار  و  تزيينات  و  هنر  بررسى  به  كولى ها،  روى  بر  شده  انجام  تحقيقات  و  مطالعات 
ارزشمند  هرچند  قوم  اين  روى  بر  شده  انجام  مطالعات  است.  نشده  پرداخته  كولى ها  فرهنگى 
ولى بسيار گسسته و تنها از ديدگاه جامعه شناسانه و عارى از موشكافى دقيق و عميق بر بخش 
درخشان هنر تجسمى معاصر كوليان چون نقاشى، تصويرسازى و حجم پردازى بوده و معرفى 
جامعى از هنرمندان مدرن كولى و سبك و سياق منحصر به فرد آنان نشده است. ازين رو مقاله 
نيز  و  معاصر  هنر  مؤلفه هاى  كولى،  فرهنگ  بصرى  ويژگى هاى  بررسى  با  تا  دارد  تالش  حاضر 
"هنر كولى"  معرفى  به  شده اند  جلوه گر  اروپا  در  ويژه  به  كه  كولى  تجسمى  شاخص  هنرمندان 

پرداخته و خصيصه هاى كلى آن ها را برشمرد. 

ويژگى هاى فرهنگى وهنرى كوليان
    تمام كوليان جهان داراى ويژگى هاى مشتركى هستند. دوره گردى يكى از عناصر بسيار مهم 
زندگى آنان بوده و هست. در اقسا نقاط جهان آنان هميشه با ساز و آواز و ترتيب دادن جمعه 
بازارها و سيرك هاى دوره گرد براى مردم چهره اى شناخته شده هستند. آنان همچنين به تربيت 
اسب و پاره اى كارهاى دستى اشتغال دارند، و زنان شان غالبا به فال گيرى مى پردازند. هنر كولى 
مدت هاى مديدى است كه شناخته شده و مورد تحسين قرار گرفته است. يكى از اولين مستندات 
اين امر در راستاى گسترش دامنه اين هنر به اشعار فردوسى شاعر بزرگ ايرانى بر مى گردد. (89 
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,Liegeois ,2007) . او به ده هزار زن و مرد نوازنده عود اشاره دارد كه به درخواست يكى از 
شاهان هند از شاه ايران، براى سرگرم كردن مردم هند به آن كشور اعزام شدند. از آن پس تا 
به امروز كولى ها اين هنرمندان خانه بدوش براى سرگرمى در محافل ثروتمندان و قدرتمندان، 

اغلب در برابر قانونى كه ديگران را از پناه دادن به آنان برحذر مى داشته محافظت شده اند. 
    فرهنگ هويتى ثبات پذير نيست كه تنها به ارث رسيده باشد، بلكه همواره به مبارزه طلبيده 
شده وتغيير مى كند. فرهنگ به خاطر گسترش و رشد مدام اش دوباره بازسازى شده  و فهم 
شخصى فرد را رهنمون بيان شخصى اش مى سازد. فرهنگ بازنمودى و قابل توليد است و هويت 
قومى را دوباره احيا مى كند. اين حقيقتى است كه همواره كوليان را به عنوان "شخص ديگر" 

. (Acton&Mundy،2002 : 8) .براى ما متمايز مى نمايد
   هنر كولى باالتر از هر چيز هنر زندگى كردن است. اين صرفا يك اصطالح يا تصور از راه و 
روش نيست، بلكه براى يك كولى، هنر به معنى خود زندگى كردن است و بيشتر به تجربه مّتكى 

است تا به يك تئورى.
طور  به  مى شود،  تعريف  روزمره  زندگى  متن  در  كوليان  ديدگاه  در  هنر  كه  جايى  آن  از     
كلى در همه زمينه ها به صورت امرى جدانشدنى از مضمون اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى با 
زندگى آنان گره مى خورد. اين هنر در بستر فعاليت هايى چون تجارت، نواختن موسيقى، رقص، 
برقرارى ارتباط و به سخن گفتن و جشن و پايكوبى جارى شده و بدين شكل جاودان، پايدار و 
عمومى مى گردد. تجلى اين رويكرد در جشنواره هاى بين المللى كامال آشكار است. «براى نمونه 
به  هم  و  روح  و  حس  جهت  به  هم  هند،  شمال  در  همنوع شان  با  اندلس  كوليان  فالمنگوهاى 
لحاظ فرم و قالب مشابهت هاى بسيار نزديكى دارند»  (Liegeois ,2007 :101) . تونى گاتليف 
كارگردان فيلم مستند كولى، اين موارد را در يكى از فيلم هايش به تصوير كشانده است. ترسيم 
سفرى به اسپانيا از طريق تركيه، رومانى، مجارستان و اسلواكى: كولى در واقع خود جاده، مسير 

و نماد سفرى است به سرتاسر دنيا، و تجربه اش نيز همگون هم كيشان خود مى باشد. 
خاطر  همين  به  شود،  مى  تلقى  افتاده  پا  پيش  و  مبتذل  كهنه،  هنرى  ظاهر  در  كه  كولى  هنر 
هميشه در معرض خطر درك غلط و سطحى نگرى بوده است. اين هنر در بطن خود در بردارنده 
حقيقتى است كه ابهام عظيمى در خود نهفته دارد. اين بيان خاص كه كولى آن را براى نمايش 
و ارتباط با دنياى خارج از خود انتخاب مى كند، شامل تصويرى نمادين از يك واقعيت پيچيده 
از دنياى بيرون از خويش است. اين نوع از زيبايى شناسى هنرى در بخشى عمده از هنر روز به 
روز با جهان بينى كوليان به هستى و معناى زندگى و نيز آگاهى به ناپايدارى آن معنا يافته و 

هنر زندگى مى شود.
و  هستى  معناى  به  جهان بينى شان  به  توجه  با  تزيين  و  بداهگى  ناپايدارى،  خصلت  سه     
دنياى پيرامون در هنر و فرهنگ بصرى آنان محوريت پيدا مى كند. كولى ها در سال هاى اخير 
در      شناسى  مردم  و  هنرى  فرهنگى  هاى  كنفرانس  و  سمينارها  توسط  وسيع  و  جدى  طور  به 
مورد  زيادى  محققان  و  تحقيقاتى  انجمن هاى  توسط  اروپايى،  برجسته  و  مختلف  دانشگاه هاى 
بررسى و تحقيق قرارگرفته اند كه نتيجه اش معرفى و بزرگداشت فرهنگ كولى و پيوستن آن 
به محدوده ى وسيع ادبيات و هنرجهان بوده تا توسط اقوام و ملل ديگر با فرهنگ هاى متفاوت 

از ايشان شناخته شده و مورد احترام قرار گيرند.
 ( Mobile Art ) موبايل آرت

شامل  مانند  بوده  غيرتجسمى  هنرهاى  شامل  عمده  طور  به  دور  هاى  زمان  از  كوليان  هنر     
موسيقى، رقص، آوازخوانى، شعرخوانى و قصه گويى بوده و خصلت بداهه پردازى در آن نقش اول 
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را ايفا مى كند. اما نقاشى و تصويرسازى و در مجموع هنرهاى تجسمى پيش تر با كاركردى تزئينى 
در قالب  نقوش و حكاكى، جهت آرايش واگن ها به كار رفته اند، ارزش و جذابيت آثار تزئينى 
واگن  ها به عنوان هنر دكوراتيو، اغراق آميز و شگفت آور در به كارگيرى اين آرايه ها به قدرى از 
ديدگاه محققان هنر كولى تحسين بر انگيز و در خور توجه بوده كه تعداد بسيارى از اين واگن ها 

را به عنوان آثار ارزشمند هنرى در موزه هاى اروپا نگهدارى مى كنند. 
   «در تحليل و دسته بندى از هنر كولى به عنوان "موبايل آرت" يا به اصطالح ديگر هنر متحرك 
ياد مى شود. به دليل ويژگى دوره گردى و سيار بودن كوليان، هنر كولى كه خصلت متحرك و 
سّيار دارد، ناپايدار و زودگذر، متاثر از كوچ مدام آن ها هنر يك روزه يا روز به  روز نيز ناميده شده 
است»(Liegeois,2007,87-90). در عين حال چنين ويژگى نابى به راحتى به كوليان اجازه 
مى دهد كه نه تنها هنر خود را سينه به سينه و نسل به نسل زنده نگاه دارند، بلكه در انتشار 
فرهنگ خود و پراكندگى آن در اقصى نقاط جهان به خوبى و با موفقيت عمل كرده و در نهايت 
با تلفيق و وام گيرى از فرهنگ ملل ديگر دست به نوآورى در راستاى ارائه يك هنر بينا فرهنگى 

كه در نوع خود بى نظير و در خور توجه است، بنمايند. 

(Vardo) واردو
    كولى ها در طى قرن ها انواع ارابه ها و چادر ها را جهت سفر و سكونت به كار برده اند. اما ارابه هاى 
واقعى آنان كه "واردو" ناميده مى شود اولين بار در اواسط قرن نوزده در اروپا ساخته شد. اين كالسكه ها 
هميشه از يك اتاق ساخته شده كه بر روى چهار چرخ قرار گرفته است، و شامل يك در و پله هاى 
قابل حركت در جلوى اتاق و پنجره هاى كشويى است كه بطور عمودى حركت مى كنند. اين 
كالسكه هاى چوبى رنگين  و مملو از تزئينات بسيار زياد كه براى حركت با يك يا چند اسب 
از  بيش  كه  باشد  مى  كوليان  زندگى  حقيقى  محل  واقع  در  و  اصلى  ى  خانه  شوند،  مى  كشيده 
صد و پنجاه سال توسط آنان مورد استفاده بوده است. آن ها پيش از اين پياده مسافرت مى كرده 
و براى جابجايى و حمل و نقل اموال و وسايل شان از گارى هايى كه داشتند استفاده مى كردند، 
جهت استقرار نيز در چادرهايشان مى خوابيدند. كولى هاى اروپايى بعد ها اين واگن هاى متحرك 
را از حدود سال هاى 1850ميالدى براى سكونت و مستقر شدن ساختند كه كم كم تبديل به    

مهم ترين دارايى منقول آن ها شد.
   اهميت اين كالسكه ها به خاطر تزئينات، نقوش و كنده كارى هاى فراوانى بود كه به عنوان 
يكى از مهم ترين جلوه هاى هنر بصرى كولى ها امروزه داراى اهميت است. گرچه امروزه اكثر 
اين واردوها به صورت واگن هاى موتوردار درآمده اند، با اين حال ارابه هاى اسب دار نيز هنوز 
قديمى  اين واگن هاى  از  تعدادى  امروزه  استفاده اند.  مورد  آنان  توسط  از كشورها  بسيارى  در 
كه در اثر گذشت زمان باقى مانده و حفظ شده اند در بعضى موزه هاى مختص به كوليان در 
اروپا محافظت و نمايش داده مى شوند. نسلى از هنرمندان سازنده اين واگن ها و تصويرگران و 
تزيين كنندگان آن ها نيز امروزه در حال فعاليت و احياى اين هنر ارزشمند نياكان خود هستند. 
اين هنر كه امروزه تحت عنوان "واردو آرت" (Vardo Art) شناخته مى شود توسط كولى ها 

به خوبى بسط يافته و اينان با مهارت تمام توانسته اند اين هنر فراموش شده را پاس بدارند.

انواع واردو
    واردو ها به طور عمده در شش دسته تقسيم بندى مى شوند و اسامى آن ها از اسم سازندگان 
يا محلى كه كولى ها براى اولين بار آن ها ساخته اند و يا از سبك ساخت شان الهام گرفته شده 
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است كه عبارتند از:
الت          اُپن  كمانى)،   Boutup) بوتاپ  طاقچه اى)،   Lej) لِج   ،(Reding) ِردينگ   ،(Berash) بِراش 

(Open latt)، و بِرتون (Berton) . (تصوير1) 
   نوع برتون طورى ساخته مى شده كه به واسطه ى داشتن باربند مى توانست ماهوت ها، جاروها و 
سبدها و به طور كلى اسباب هايى را كه براى معامله و خريد و فروش ساخته بودند، به مقدار زياد و 
به راحتى با آن جا به جا كنند. اين واگن ها به لحاظ كيفيت و كارايى، كالسكه هاى خوبى بوده ولى 
فاقد حكاكى هاى ارزشمند بوده و تزئينات آن ها، نسبتا ناقص و كم ارزش تر از بقيه است. نوع ردينگ، 
لج و بوتاب هرسه كف باريك ترى نسبت به عرض سقف خود دارند. ردينگ داراى ديواره هاى مورب 
با حدود چهار درجه بازتر در باال و چرخ هاى جلوى آن كوچك تر از چرخ هاى پشت مى باشد. در 
نوع لج كه بسيار شبيه به  ردينگ است شيب ديواره ها اين بار حدود دو درجه در باال بازتر است. 
در بوتاب نيز همانند دو نوع قبلى، در از جلو باز شده و پنجره ى كشويى در عقب است. اما در 
كناره ها همانند دو نوع قبلى، ديواره هاى چوبى يا پنجره هاى كشويى وجود ندارد. ولى به جاى 
آن يك سقف برزنتى و ضد آب، سرتاسرى و محكم بر روى يك قاب منحنى كشيده شده است. 
است.  چشمگير  بسيار  حكاكى  و  طالكارى  آميزى،  رنگ  مفصل،  بسيار  تزيينات  سقف  داخل  در 
اوپن الت نيز به لحاظ شكل مشتق شده از بوتاب ولى بسيار ساده تر و ابتدايى تر از آن است. سقف 
برزنتى آن بر روى يك گارى ساخته شده و در ندارد. به جاى در محفظه ورودى آن با پارچه اى 
و  متمول  گردان  دوره  نيز  و  سيرك  دوره گردان  استفاده  مورد  بيشتر  برتون  مى شود.  بسته  و  باز 
كولى هاى نسبتا پولدار بوده و داراى گچ برى و حتى شيشه برى هاى گران قيمت و حكاكى هاى 
http://sca. ،2009،10 ،18).نفيس است. ديواره  هاى چوبى كناره ، عمودى و بدون شيب مى باشد

.(lib.liv.ac.uk/collections/colldescs/gypsy

هنر واردو
    هنرمندان كولى پس از ساختن كالسكه ها قسمت هاى عمده ى سطوح چوبى ديواره ها را چه در 
داخل كالسكه و چه در بخش هاى بيرونى با نقش برجسته و حكاكى و يا نقاشى تزئين مى نمودند. 
يا  موضوع  تصويرسازى  جهت  در  و  داشته  تزئينى  جنبه  صرفاً  ها  آرايه  و  نقوش  اين  طور كلى  به 

روايت خاصى به كار نرفته اند.
    در طرح هايى كه وابسته به برجسته كارى مى باشد طيف رنگى غالباً ساده و نه خيلى متنوع 
و همچنين مملو از رنگ هاى تند و خالص است. همچنين نقش ها و تزئينات عمدتاً با رنگ هاى 
آليزارين  آجرى،  قرمز  ى  مايه  رنگ  يك  مجموع  در  اند.  گرفته  انجام  يك دست  و  يكنواخت  ثابت، 
و همچنين قرمز اسكارلت به طور عمده با انواع سبز و يا يك رنگ مايه ى زرد متمايل به اُخرا و 
اُكرهاى متنوع در اغلب واردوها به چشم مى خورد كه در قسمت هايى با سرمه اى، آبى فيروزه اى 
و اليه هاى متنوع طاليى ديده مى شود كه گاه در بعضى از انواع غالبا چون بوتاب با استفاده از    
ورقه هايى از جنس طال تزيين مى شده است. بخشى كه به اين كالسكه ها ويژگى ديگرى مى دهد 
بيشتر همين نقش برجسته ها هستند كه معموال در يك، دو يا چند رديف كنار هم قرار گرفته 
و فاصله ى بين رديف ها نيز به وسيله ى يك قاب يا نوارهاى قاب شده ازهم ديگر جدا مى شود. 
اين قاب ها بيشتر مستطيل، گاهى نيز بيضى يا مربعى بوده و طرح هاى مختلفى آن ها را آراسته اند. 
نقوش برجسته واردوها، اغلب تمثيل پرندگان يا اسب اند كه به صورت كامل  و در برخى موارد 
سر آن ها تصوير شده است. ُسم هاى پهن، ويژ گى بارز اسب هاى كوليان است. (تصاوير2 وتصاوير3)

افزايش            كوليان  جامعه  اجتماعى  فرهنگى  شاخص  عنوان  به  دكوراتيو  نقاشى  اهميت     

                        بررسى فرهنگ و هنرهاى تجسمى كوليان در اروپا

تصوير شــماره 1ـ  واردوها بر اساس نوع به شش 
دسته طبقه بندى مى شوند.

منبع تصوير:
http://www.journeyfolki.org.uk
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با  دكوراتيو  هنر  حيطه ى  در  كولى  هنرمندان  براى  كه  داشته  اخير  هاى  سال  در  چشم گيرى 
در  موتيف ها  و  تزئينات  پويايى  است.  آورده  فراهم  را  جديدى  شرايط  قبل،  شرايط  دگرگونى 
واردو ها به عنوان نوع خاصى از هنر به توانايى هاى شخصى نسل جديد از هنرمندان كولى در 

هنر دكوراتيو مربوط مى شود.

انواع موتيف ها  در واردوها
    نقوش به كار رفته در تزئين واردو ها را كه به وجود آورنده، طرح واره هاى دكوراتيو اغلب 
واگن ها مى باشند، به شش دسته عمده تقسيم مى كنند. اين موتيف ها از بستر هنر سنتى كولى ها 
سرچشمه گرفته شده و با توجه به تأثير پذيرى آن ها از فرهنگ و هنر جامعه ميزبان در حين سفر 

نيز تا حدودى در هر منطقه دستخوش تغيير بوده اند. اين شش دسته عبارتند از:
1. طومارى: اين فرم ها از دو منبع توسط كولى ها براى تزئين كالسكه ها استخراج شده و به كار 
رفته اند: طرح شيشه هاى حكاكى شده كه به طور غالب در پنجره هاى خانه هاى عمومى به كار 
رفته بودند، و يا توسط كوليان در تزئين زين و نشستگاه اسب هاى شهر بازى مرسوم بوده است.

2. فرم هاى اسب، نعل اسب، سر اسب: كه مربوط به دوره اسب دارى كولى هاست.
3. دسن كارى فرم هاى ساده براى غنى كردن هوشمندانه ى  نماى واگن ها.

4. حروف فيش تيل، فرم ضرب قلمويى كه در ابتدا توسط چرخ ساز به روى واگن زده مى شده و 
مالكيت و محل ساخته شدن آن را نشان مى داده كه چندان اهميت خاصى نداشته است.

5. نوارها: كه اوايل معموالً براى نشان دادن افتخارات نبرد و بعدها توسط شهربازى هاى سيار و 
يا صاحبان وسايل نقليه تجارى به عنوان بخشى از كار استفاده مى شده است.

6. پرندگان، سبد هاى گل و ميوه ها: به كارگيرى اين نقوش نيز اخيرا هم به صورت نقاشى و هم 
  .(Acton&Mundy،2002: 8 -10)  نقش برجسته احيا شده است

    عمده واگن ها امروزه به عنوان آثار هنرى و يك قطعه نمايشى تلقى مى شوند كه ديگر كاركرد 
سكونتى ندارند و يك سمبل ارجاعى به فرهنگ و هنر كولى اند، درحالى كه در گذشته، واردو 
آن ها  تزيينات  رفته  رفته  دليل  همين  به  است.  بوده  ها  كولى  سكونت  محل  و  معيشت  وسيله 
اغراق آميز و به سمت هنر تزئينى سوق پيدا كرده اند. بررسى گروهى از عكس هاى كولى ها در 
حكاكى و  اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 نشان مى دهد كه اغراق در تزئينات واگن ها، عمدتاً 
نقاشى براى افزايش جلوه ظاهرى با توجه به نوع تقاضايى كه سازندگان واردو با آن رو در رو 

بوده اند انجام مى گرفته است.

بررسى آثار و معرفى هنرمندان كولى
   با گذشت زمان تا به امروز كولى ها هر روز بيشتر و بيشتر درگير طيف وسيع ترى از انواع 
هنرهاى بصرى در ميان نمونه هاى سنتى خود شده اند. نقاشى و تصويرسازى يا مجسمه سازى 
كه در تاريخ كوليان به شدت كم اهميت بوده امروزه در بين هنرمندان كولى مورد توجه بيشترى 
قرار گرفته است. هرساله نمايشگاه هاى متعددى با آثار اين كوليان هنرمند شامل آثار تجسمى 
در جاهاى مختلف به خصوص اروپا براى آشنايى و معرفى به ملل ديگر برگزار مى شود كه توجه 
بسيارى از منتقدين و محققان هنرى را به هنر معاصر كولى كه تا به امروز چندان مجال بروز 
نداشته، جلب كرده است. از ميان اين هنرمندان كولى ميتوان از كسانى چون، "داميان لو باس،" 
"بادا مارتا،" "كاتارزينا پوالك،" "شزى ماجا،" "گبى ليمنز،" "دانيل باركر،" "كازتيكس الزلو،" "ميركاال 
كاكائوس، "نام برد كه هريك به شيوه اى ماهرانه و بديع در عين تأثيرپذيرى از هنر سرزمين 
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تصاوير شماره 2ـ  نقوش و تزئينات در واردو ها
منبع تصوير:

 http://www.journeyfolki.org.uk 
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هاى دور و نزديك و نيز سبك هاى بينافرهنگى، دست به خلق آثارى نو با بيانى شخصى پيرو 
داده  قرار  تاثير  تحت  را  معاصر  دنياى  هنرى  جامعه  ميان  اين  در  و  زده  خود  كولى وار  ذات 
اند  (تصاوير3 تصاوير4تصاوير5تصاوير6 تصاوير7تصاوير8). با بررسى و نگاهى هوشمندانه به آثار 
اين هنرمندان به خوبى دريافته مى شود كه هنر كولى مجموعه اى حيرت انگيز و پرتنوع از انواع 
هنرهايى است كه شناسايى و تميز دادن رد پاى بسيارى از هنرمندان يا مكاتب هنرى گوناگون در 
آن سهل است. نكته بس در خور توجه در موشكافى هنر بينا فرهنگى كوليان معاصر، كه خودنمايى 
مى كند منش كولى وار اين نسل است كه متبحرانه و مسلط بر شاخصه هاى مدرن در برقرارى 
 (Kiba Lumberg) "ارتباط با مخاطب جلوه گرى مى كند. چنان كه هنرمند كولى "كيبا لومبرگ
مى گويد: هرچند كه از روزگار كولى بودنم چيزى به خاطر نمى آورم، اما اصال تنها نيستم! كولى ها 
www.romapavilion. ،2010:1-3) ...همچنان در رويا ها و بيدارى ام گرد من هنوز ايستاده اند

.(org/artwork
    از بين هنرمندان سرشناس، "كاتارزينا پوالك" يكى از برجسته ترين هنرمندان كولى است كه 
خود را يك كولى مدرن مى داند. او در سال 1961 در كشور  اوكراين متولد شده و در لهستان 
بزرگ شده است و تا اوايل 1980 در برلين زندگى و كار كرده است. امروزه او تمامى انرژى خود 
را بر هنر نقاشى و تصويرگرى متمركز كرده است و تا آن جا كه مى تواند طبق آيين اجدادش 
مدام سفر مى كند، با افراد مختلف مالقات كرده و ايده هاى نو مى گيرد. او فردى خودآموخته 
است كه از جهان خيال انگيز افسانه، عرفان و اسطوره و همچنين از نمادها و تزيينات هنرى 
فرهنگ ها و تمدن هاى گوناگون الهام مى گيرد. هنر وى به عنوان يك هنرمند تجسمى به نحوى 
بيشتر مربوط به تصوير سازى وقايع وحشتناك و فجيع نسل كشى كولى هاست. كاتارزينا با هنر 
خود به جاودان شدن خاطره ى كولى هاى قربانى و بزرگداشت آن ها كمك مى كند و بر اهميت 

مفاهيم حقوق بشر، حمايت و حفاظت و عدالت صحه مى گذارد.

ويژ گى هاى بصرى آثاركاتارزينا پوالك
   تصاوير نقاشى هاى او داراى رنگ هاى براق و درخشنده است و مملو از نمادها، نشانه ها و 
عناصر تزيينى است. وى به دنبال ايجاد زبان هنرى جديدى است كه از موتيف ها و نمادهاى 
فرهنگ هاى مختلف بهره مى گيرد. تصويرسازى ها سرشار از ارجاعات او به مفاهيمى چون خوبى، 
پاكى، نور، زندگى و عشق است. در جزئيات تصاوير او مى توان گل ها و پرندگان و موجودات 
افسانه اى، خيالى و اسطوره اى را مشاهده كرد. تكنيك او خصوصيات تكنيك موزاييك را دارد. 
وى در كارهايش از تكنيك كوالژ نيز استفاده مى كند. او با صبر و حوصله تصاويرش را همچون 
گلدوزى دقيق مى آرايد و فضا را با مرواريدهاى رنگى تزيين مى كند. كنار هم قرار دادن تعداد 
بى شمارى لكه از رنگ هاى درخشان و پالت رنگى متنوع، تشكيل فرم هاى منحنى و طرح هايى 
در  مى شود.  مشاهده  او  كارهاى  در  شكل  هنرمندانه ترين  به  اسالمى،  كاشى كارى  از  برگرفته 
مورد الهه هاى كهن هندى به كار گرفته شده در آثارش، وى عقيده دارد كه آن ها را درسفرهاى 
و  برگرفته  است  برده  ارمغان  به  خود  با  كه  اشيايى  يا  موتيف ها  از  متأثر  هند  به  خود  متوالى 
تكنيك  وى   .(www.katarzynapollok.de،2009:10-18) .است كرده  استفاده  كارهايش  در 
تزيينى خاص خود را ابداع كرده كه متشكل از اليه گذارى رنگ ها نقطه به نقطه بر يكديگر 
است.(تصوير11) اين آثار با تكنيكى منحصر به فرد با تأثير و الهام از هنر سنتى استراليا اجرا 
يا  نقطه،  نماد  از  متاثر  نقطه گذارى  تكنيك   " مى گويد:  باره  اين  "كاتارزينا " در  است.  شده 
ايده يك روح است كه براى من دوست داشتنى است(همان). در نهايت تمامى تمدن ها با 
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تصاوير شماره 3ـ  داميان لو باس
منبع تصوير:

www.romapavilion.org/artwork 

تصاوير شماره 4ـ  بادامارتا، تصويرسازى از مراسم 
و آيين كولى ها

منبع تصوير:
www.romapavilion.org/artwork 
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ناخودآگاه  طور  به  و  مى شوند  جمع  واحد  نقطه اى  در  مختلف  طرق  از  اما  واحد  جوهره  يك 
بگيريد.  نظر  در  را  باستان  مصر  آيينى  نماد  آتش،  نماد  مثال  عنوان  به  رسند.  مى  وحدت  به 

آيا اين يكى از همان پنج عنصر اصلى شناخته شده هندوها نيست؟
خود  سفر  آن جا  از  اش  كولى  اجداد  كه  سرزمينى  هندوستان،  به  بارها  تاكنون  "كاتارزينا"    
را آغاز كرده اند سفر كرده است، تأثير و تجلى اين سفرها در آثار او كامًال آشكار است. وى 
مى گويد: «وقتى برخورد با فرهنگ يا كشور جديدى دارم، آن را در نقاشى هايم به نوعى وارد 
مى كنم. در المپيك سيدنى در حال تماشاى گزارشى در مورد هنر بومى آن منطقه به نكته 
شگفت آورى رسيدم و آن درك معنوى و جهان شمول بودن هنر آن ها بود»(همان). بدون 
"قربانيان"  آثار  مجموعه  در  هستند.  او  هنر  براى  خوبى  توضيح  فرهنگى  بينا  تأثيرات  شك 
اعتراض  بيان  به  عكس ها  تكه  و  روزنامه ها  بريده هاى  همچون  آرشيوى  مواد  از  استفاده  با 
مرز بين تمدن هاى  خود نسبت به تحقير كولى ها پرداخته است(تصاوير10). در آثار او اكثراً 
فرهنگى  عناصر  التقاط  در  خود  كولى وار  طبع  همان  با  وى  شود.  مى  ناپيدا  و  گم  مختلف 
و  نژادها  فرهنگ ها،  بين  تفاوت  زدودن  دنبال  به  جهانى،  نمادهاى  جستجوى  در  گوناگون، 
اديان است، تا با محو كردن اين چندگانگى به يك زبان مشترك از عشق و هماهنگى برسد.

كارى  كاشى  ديد.  او  آثار  در  را  اسالمى  نمادهاى  اختالط  از  نشانه هايى  مى توان  همچنين     
او  آثار  است.  خويش  جهان  به  دادن  جهت  براى  او  عالقه  مورد  شيوه ى  اسالمى  سبك 
ميان  از  هايش.  ريشه  تحكيم  هم  و  خويش  هويت  براى  جستجويى ست  هم  حال  عين  در 
نو شكوفا  از  هنرمند  خود  بينافرهنگى)،  (اختالط  متناقض  نيروى  دو  اين  بين  شديد  برخورد 
كشف  را  جديدى  هنرى  زبان  و  بخشد  مى  تحكيم  را  سنت  شود،  مى  نمايان  طراوت  با  و 
كولى  هنرمند  واقع  در  كند.  مى  ايجاد  را  عميقى  همزمان  و  سطحى  تأثيرظاهرى،  كه  كرده 
محدوديت هاى جغرافيايى را در مى نوردد، تا جهانى از تنوع و گوناگونى و در عين حال متحد 
فرهنگ  و  هركشور  از  "كاتارزينا"  كه  بينيم  مى  او  آثار  از  مرورى  هنگام  بيافريند.  يكپارچه  و 
كه  ايشى  چون  باستان  مصر  اساطير  يهودى،  آرابسك هاى  ژاپنى،  گيشاهاى  چون  عناصرى 
را  كولى  هاى  فرشته  و  گارودا،  و  كريشنا  چون  هندى  كهن  هاى  الهه  است،  موسيقى  خداى 
ذره ذره وارد كارهايش كرده است. عناصرى چون چرخ و فرم هاى انسانى با تأكيد فراوان بر 
پاها كه بيان گر دوره گردى و سرگردانى كولى ها هستند، نشان مى دهد كه انسان ها در طول 

تصاوير شماره 6ـ  كازتيك الزلو، حجم پردازى و حكاكى روى چوب
www.romapavilion.org/artwork :منبع تصوير
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تصاوير شــماره 5ـ شــزى ماجا، تصويرســازى از 
مراسم عروسى

منبع تصوير:
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تاريخ تا چه ميزان سفر كرده و راه پيموده اند تا به جايگاه كنونى دست يابند(تصاوير9).
متضاد  هاى  رنگ  از  استفاده  اجازه  و  است  پرتحرك  بسيار  كولى  كند: «هنر  مى  اضافه  او     
تر مى دهد»(همان). رنگ ها به شدت خالص و زنده در فام هاى رنگى متفاوتى از  را راحت 

فيروزه اى، زرد، قرمز هندى، قرمز ورميلون و صورتى را مى توان در نقاشى هاى او ديد.

نقش مايه هاى تكرار شونده در آثار تصويرگر كولى، "كاتارزينا پوالك"

فرشته
   فرشته در حالتى هماهنگ روى چرخ دستى يك كولى آرام گرفته و نيزه اى جادويى در بازوانش 
قرار دارد. احساسى كه القاء مى كند چنين است كه اين پيكر محافظ به هر نوع تهديدى، بالفاصله و 
به سرعت رعد پاسخ خواهد گفت. كاتارزينا خود مى افزايد: «فرشته من برگرفته ازطرح مجسمه اى 
از يك فرشته ى در پوتسدام است. فرشته كولى هميشه آماده ى حركت است. او هميشه در آرامش 
و صلح طلب است. هرگز حمله نمى كند و قدم اول را برنمى دارد، وقتى گام برمى دارد كه مجبور 
شود براى حفاظت اقدام كند» (همان). فرشته كولى بسيار هوشيار و آماده پرتاب نيزه اى است 
كه براى مقابله با چاقوهاى هدف گيرى شده به سمت قلبش محكم در بازوانش نگه داشته است. 
گويى مراقب و ناظر مرزى است كه قلمرواش را از جهان ديگران مجزا مى كند. جهانى غريب 
كه در آن باريدن برف شروع به تاريك كردن همه جا كرده و اژدها ها در همه جا پرواز مى كنند 

(مجموعه تصاوير12). 
چرخ كولى

   چه كسى بهتر از يك كولى صحرانشين و سرگردان اهميت چرخ را مى شناسد؟ كولى ها در گذر 
سفر از سرزمينى به سرزمين ديگر، سنت هاى گوناگونى را از فرهنگ ها و اديان متفاوت جذب كرده  
و با هم تلفيق ساخته اند تا، آن را  از آِن خود كنند. چرخ كولى كه تداعى گر زندگى ست، تصويرى
تكرار شونده در آثار "كاتارزينا" است و نماد حركت ابدى خوبى و بدى عشق و اضطرار. نمادى كه 
فرد را به تفكر وادار مى كند. به ويژه هنگامى كه "كاتارزينا" چرخ  را همچون يك مانداال به تصوير 
مى كشد. براى يك كولى فاصله زمانى و مكانى چندان اهميتى ندارد. چرخ كولى در آثار او نماد سفر 
و هجرت است. دايره اى كامل كه گويى هميشه به گردش مكرر خود ادامه خواهد داد(تصوير 13).

تصاوير شماره 7ـ  دانيل باركر، نمايشگاه هنرمندان 
كولى در روما پاويليون

منبع تصوير: 
www.romapavilion.org/artwork
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اژدها
   "كاتارزينا" تصوير اژدهايش را روى يك واردوى قديمى متعلق به كولى ها در موزه لهستان پيدا 
كرده است (همان). در گوشه چپ تصوير فرشته، زيورى زيبا به شكل اژدهايى پيچان وجود دارد. 
اژدها وسيله اى براى تجسم مديتيشن است. از اين شكل كه به نظر مى رسد از تصاوير قرون وسطى 
الهام گرفته شده همچون تصويرسازى هاى رنگارنگ انجيل استفاده شده است. اين اژدهاى غنوده 

نيز همچون يك فرشته  محافظ، مراقب و نيرويى براى خوبى هاست( تصوير 14).

مات
   مات الهه عدالت و راستى، دختر خداى خورشيد يكى از كهن ترين الهه هاى مصر باستان است. 
دارد  شترمرغ  پر  خود  موهاى  البه الى  در  است.  ايستاده  مردگان  ارواح  فراز  بر  قضاوت  براى  او 
باشد،  سنگين  دراثرگناه  آن ها  اگرقلب  كند.  مى  استفاده  آن  از  مردگان  قلب  گيرى  اندازه  براى  و 
روح مرده به سوى اهريمن آموت پرتاب مى شود كه به سرعت روح را مى بلعد (10-18: 2009 
,wikipedia.org/wiki/Maat). الهه مات نيز در آثار كاتارزينا شايد به نوعى بيانگر و نماد عدالت 

بهشتى و ملكوتى باشد ( تصوير 15).
كريشنا

تصاوير شماره 9
 آرابسك هاى يهودى

منبع تصوير:
 www.katarzynapollock.de
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تصاوير شــماره 8  ـ  گيبــا المبرگ، نمايشــگاه 
هنرمندان كولى در روما پاويليون

منبع تصوير:
www.romapavilion.org/artwork 

تصاويــر شــماره 10  ـ  از مجموعه تكنيك كوالژ، 
سرى قربانيان

 www.katarzynapollock.de :منبع تصوير
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بر  مبتنى  روايتى  در  مى شود.  ظاهر  خود  بخشايش گر  و  بركت  پر  دست  چهار  با  اغلب     
مهابهارات، كه با توصيف رنجى آغاز مى شود كه الهه زمين بابت نامتوازن بودن خير و شر مى 
كشد، كريشنا درروى زمين به هيأت انسان براى نجات او از رنج ظلم و بى عدالتى ظاهر مى 
شود ( داالپيكوال، 1389: 50 ). "كاتارزينا" نيز بارها به تصوير كردن كريشنا به فرمى كامأل 
رنگ هايى  است،  رنگ  از  سرشار  و  عشق  نماد  او  كريشناى  است.  پرداخته  شخصى  و  فردى 
روشن، تند و زنده كه تضاد شديدى با عقل گرايى سياه و خاكسترى اروپايى دارند(تصوير 16).

دست
   دست نماد حفاظت و حمايت زندگى، روشنايى، رشد، بارورى و نگهدارى است. ولى در عين 
حال بيان گر تهديد و تخريب نيز هست. دست يكى از قديمى ترين نمادهاى بشرى است. در 
دست  كاتارزينا  آثار  در  است.  نوازى  مهمان  و  پرستش  عافيت،  بخشش،  نماد  باز  دست  اسالم 
كه نمادى تكرار شونده است و اغلب در كنار الهه مات تصوير مى شود. دست در اين آثار نماد 

حفاظت در برابر جنبش ها و نوسانات شيطانى است.(تصاوير17).

تصوير شماره 16  - كريشنا با چهار دست 
نماد رحمت و عشق

منبع تصوير: 
www.katarzynapollok.de

تصوير شماره 14 -  اژدها
منبع تصوير:

www.katarzynapollok.de 

تصاوير شماره12   فرشته هاى كولى
 www.katarzynapollok.de :منبع تصوير

تصوير شماره 15 -  مات الهه عدالت در 
حال سنجش قلب مردگان

منبع تصوير: 
www.katarzynapollok.de
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تصاوير شماره 11  تكنيك اليه گذارى رنگ به شكل نقطه
  www.katarzynapollok.de :منبع تصوير

تصوير شــماره 13  ـ  چرخ نماد سفر و هجران كه 
همچون ماندال تصوير شده است
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نتيجه گيرى
    هنر كولى كه هميشه در معرض خطر درك غلط و سطحى نگرى بوده و به اشتباه هنرى پيش 
پا افتاده، مبتذل و كم ارزش تلقى مى شده، هنرى سابقه دار و به تبع اين حتى امروزه نيز در بيان 
مدرن خود پاى بند به سنت مى باشد. اين هنر با توجه به اصل زيبايى شناسى فراگير، نه تنها 
زيبايى محسوس را شامل مى شود، بلكه اساس معنوى آن را نيز در بر مى گيرد و هر آن چه است 

به نحوى جنبه اى از شكوه كيهانى را بيان مى كند.
   سفر كوليان در سراسر جهان با فراز و نشيب هايش نه تنها آنان را در مردم ديگر تحليل نبرده 
بلكه چه بسا بر مردمان ديگر سرزمين ها نيز تأثير بسيار گذارده است. هرچند كه كولى در طى 
اين سفر معنوى خود در زمان ها و مكان هاى متفاوت تمام عناصرى را كه الهام بخش اوست وارد 
هنر خود مى كند، اما در حين اين فرآيند آفرينش، تمامى عناصر دچار نوعى مسخ مى شوند. در 
واقع "چند فرهنگى" به اين معنى كه ذات  و خصلت هاى اصيل خود را حفظ مى كنند تا آن جا 
كه در نهايت به بخشى از هنر منحصر به فرد كولى تبديل شوند و در سايه آن الگو قرار گيرند. 
به ندرت پيش مى آيد كه بتوان هنرى يافت كه اين چنين تكه هاى هنر بومى و سنتى گوناگون، 
اديان مختلف و فرهنگ هاى متنوع را كنار هم بچيند و در عين حال بتواند ذات و اصل انسانى و 

هويت خويش را نيز نمايان سازد.
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تصاوير شماره 17  ـ دست نماد حمايت و حفاظت
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