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يادداشت

چه توان گفت به كمانداري كه همانا 
پیروزي او در شكست اوست.

در این عكس چوب خط ها ژیلبر گارسن را احاطه كرده است و او سر در گریبان دارد.   هیچ 
جاي خالي براي رسم چوب خطي جدید وجود ندارد و همین به پایان اشاره مي كند. گارسن 

نگاهي گذرا به زندگي اش دارد و روزهاي رفته را مي شمارد. این خطوط یكسان و شبیه 
به هم یادآور مالل زندگي است. زندگي كه یكنواخت و مثل هم بوده است و حاال حسرت 

روزهاي رفته را مي خورد. آخرین چوب خط را روي دستش مي كشد چرا كه  دمي دیگر از 
او چیزي نمي ماند جز چوب خط هایي اندوهناك.
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اشاره
این  دبیران هنر  از رسالت های  یکی 
است که، ورای کتاب درسی، بچه ها را 
با مقوله های تجسمی از جمله هنر ثبت 
لحظه ها، یعنی عکاسی، آشنا کنند. در 
آشنا  تجسمی،  هنرهای  از  شاخه  هر 
هنرمندان  آثار  با  دانش آموزان  کردن 
مهم و صاحب سبک در پیشرفت آن ها 
بسیار تأثیرگذار خواهد بود. از آنجا که 
درس هنر، درواقع، یک مقولة فرادرسی 
و  نمایشگاه ها  از  بچه ها  بازدید  است، 
عکاسان  از  عکس  کتاب های  دیدن 
صاحب نام بسیار بااهمیت است. یکی 
زمانی  در  که  فرانسوی  عکاس های  از 
اما  کرد  عکاسی  به  شروع  نامتعارف 
گیلبرت  بسیار در کارش موفق شد، 

گارسن است.
در  سال 1929  در  گارسن  گیلبرت 
نزدیکی مارسی متولد شد. وی پس از 
اقتصاد،  فارغ التحصیل شدن در رشتة 
تا زمانی که بازنشسته شد، در شرکت 
تولید المپ کار می کرد، و تازه پس از 
آن بود که به عکاسی صاحب سبک و 
پرشور تبدیل شد. همه چیز از تابستان 
1995 شروع شد که او در 65 سالگی 
شروع به عکاسی کرد. به زودی عضو 
انجمن های متعدد عکاسی شد و برندة 
می داد  اجازه  او  به  که  شد  جایزه ای 
توسط  که  آموزشی  کارگاه  یک  در 
عکاسانی مثل پاسکال، میشل سمیناکو 
و ... اداره می شد شرکت کند. در همین 
اولین  با فتومونتاژ آشنا شد که  او  جا 
با  بعد  به  آن  از  بود.  وی  الهام  منبع 
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زمین چو وزنه اي در 
برابر آسمان مقاومت 
مي كند/ تالش بیهوده 
براي رهایي ثمري ندارد.



آسیاب فراموشی/ او چون آسیاباني است كه مي كوشد و 
مي كوشد . اما هر چه كوشیده است را به دست خود از بین 
برده است. آیا این عكس به دست فراموشي سپردن گذشته، 

اشاره مي كند؟

تالش او براي به عقب 
كشاندن زمان شكست 
مي خورد.
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استفاده از »خود« به عنوان »استندآپ« 
شخصیتی جهانی را خلق کرد که هنوز 

ماندگار است.
میز  خود  روستایی  خانة  در  گارسن 
شن  با  را  آن  روی  که  دارد  کوچکی 
پوشانده است. نقش اول عکس های او 
خودش است. از خودش در لباس های 
معمولی عکس می گیرد، عکس را چاپ 
و با قیچی دورگیری می کند. سپس با 
اشیای دم دستی و عکس های دوربری 
چراغ  یک  با  نورپردازی  و  خود  شدة 
مطالعه، جهانی جادویی خلق می کند. 
بیان  را  فلسفی  مفاهیم  که  جهانی 
می کند و بیننده را به پرسش وامی دارد. 
کمک  بدون  که  او  فتومونتاژ های  در 
او  چهرة  است،  شده  خلق  فتوشاپ 
تنها، کمی شلخته و اندکی حواس پرت 
به نظر می آید. بدین ترتیب شخصیتی 
متولد شد که به آقای g معروف است. 
در  حاضر  دوم  نقش  او  همسر  بعدها 
این  بازیگری  با  صحنه شد. صحنه ای 
فلسفی  پرسش هایی  و  هنرمند  زوج 
دربارة انسان و جهان. شاید گارسن دیر 
شروع کرده باشد اما شکل بیان ممتاز 
و منحصربه فرد خود را پیدا کرده است.

در  گارسن  سال،  بیست  طول  در 
و  کرده  شرکت  زیادی  نمایشگاه های 
آثار او در بسیاری از کشورهای جهان به 
نمایش درآمده است. همچنین چندین 
جلد کتاب حاصل تالش های بی وقفة او 

در زمینة فتومونتاژ است.
آشنا  آثارش  از  تعدادی  با  اینجا  در 

می شوید

در فراز و نشیب زندگي 
ارزوها گم شده اند. كماني 
در دست مي گیرم به 
سمت آرزوهایم و تا لحظه 
آخر براي هدفم مي جنگم
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