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  قیژە

  

  )1893 مونک(قیژە 

  
، بوو ب یکک ل نرویجی) 1944 -  1863( ئدوارد مونک  Skrik  - Scream تابلۆی قیژە

  .گرانبهاترین تابلۆکانی جیھان
 ری مونک ببازی شیوازی کارکردنی هونڕExpressionism  شۆنیزمت ،ئیکسپرناودەبر.  

برهمی هونری ئم ڕبازە، ئاونی ناخی . هونردا پیەوانی زۆرە ب وئدەئم ڕبازە ل بیناسازی و 
هونرمندەکیتی و بارودۆخی دەروونی و هستکانی ناوەوەی هونرمند، ب ڕۆشنی ل برهمکدا، 

شاندەری نیگرانی و یو ڕەنگکان، گۆش و سبرەکان، ن، ه تایبت ل هونری نیگارکشانب .دەبینرت
  .ائارامی ناخی هونرمندەکنن

مونک کاریگری هموو ئم . و گۆگان خئم ڕبازە، گۆیا، سزان، ڤانکۆ نیگارکش بناوبانگکانی
   .هونرمندانی لسرە و بڕوونی ل تابۆکانیدا ڕەنگی داوتوە

دایکی ب نخۆشی سیل  ساڵ نبوو، ک هشتا تمنی دوو. مونک ل مندایدا ژیانکی نائارامی بسربردووە
ئو خوشکی و خوشککی دیکشی لیک سادا، هر . دەکات خوشک گورەکی سرپرشتی .دەمرت

  .سان بوو ئوکات مونک هشتا دوازدە. بهمان نخۆش دەمرن
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کسیان لو شتوانت پزیشک و نا ئم کس نزیکانی مونک ب نخۆشی دەمرن، لکاتكدا باوکی مونک
جگ لوەش همیش باری ئابوری و داهاتی، نالباربووە، بۆی خزانکی خۆشیی کوشندەی ڕزگاربکات؛ ن

   . گڕەک بکن و ناچاربوون زۆرجار ماڵ بگوازنوە و گڕەکا
  .شت نهامتیی، بارودۆخکی نائارام و پ لترس و نیگرانییان بۆ مونک ئافراندووە هئم گ

دەروونیی م دۆخر ئکیهویستیییوەندی خۆشت پتوانمونک ن وەبووە، کش هۆکاری ئ  
م گشت ئ .بنیات بنت یتژیانی هاوسر ببستت و سرکوتوان لگڵ ئو ژناندا، ک هاتوونت ژیانییوە،

،ختۆز و سئا بارە دەروونیی وە تابلۆکانیدا ڕەنگیان لداوت.  
   ی ل مونک ب »بهار«تابلۆی  ،)گلگلری ( »گلریناشوناڵ «بۆ یکمجار  1899سای 

 160.000ئم بەپارەی، بگورەی ساکی، ل ئستادا دەکات . (کیوە دۆالر 400کرۆن، نزیکی  2500 
  )دۆالر 27000کرۆن، نزیکی 

  
  ملیۆن دۆالر 120

 120ئمریکا هڕاجکرا و نرخکی گیشت  –ۆڕک یکۆپییکی تابلۆی قیژە، ل نیو 02/05/2012ڕۆژی 
تابلۆکان کمک . مونک چوار تابلۆی قیژەی کشاوە. ئم تابۆی، ژمارە چوار بوو ل زنجیرەی قیژە .ملیۆن دۆالر

یواندا هن جیاوازییان ل.  
. یبتیقتر ک میری میرنشینیکیوە، بم مزەندە دەکرت، ئستا ب تواوی نازانرت ک ئم تابۆیی  تا
  )تابلۆک ل ڕگی دەوە کاوە(

ئۆسلۆ،  –ل گالری مونک  نرویجی -ئافتن پۆستنڕۆژنامی پاشکۆی کلتوری   06/05/2012ڕۆژی 
دیداری چند منداکی باخچی زارۆکانی کردووە، ک چووبوون بۆ سردانی گلرییکی مونک و  

س لو مندان، ک نرخی فرۆشتنی تابۆکیان  .تابلۆک پرسیوەنیانی سبارەت ب نرخی فرۆشتنی وبۆچو
  : پگووتراوە، بم شوەی وەمی پیامنری ڕۆژنامکیان داوەتوە

  
  )ساڵ، کوڕ 6سباستیان، . (ەکیتبو پارەی سدان ملیۆن بنشت و نوق د! ئۆۆۆی -
هر ل مۆزەخان دای، گر یکک حزبکات  دەگمن و نا، سیر نیی، ک ئوەندە گران، چونک ئو تابلۆی  -
ت لکی زۆر بیکپارەیت بت، دەبیبوە هساڵ، کچ 6ماریا، تیلدە(. ما(  
-  د خانو بکدەیتوانی س ،بوایندەی پارە هر باوکم هش. تگکی قیژە دەکینستا، ورئم و ه ب

  )ساڵ، کوڕ 5، فیلیپ! (دەهزار دەیفرۆشم

  
  Aftenposten, Kultur og Meninger,  side 8 og 9,   4/5/2012    
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  :کچند پرسیار
  
  ؟ئایا تابلۆیک هندە بهای هی، ک ئو نرخی پبدرت -
   ئایا ڕەوای، کسک برهم و ڕەنجی کسکی دیک بفرۆشت؟ -

  .دەفرۆشن کسانی دیک برهمی مونک
، ئایا ئوە قیژە بناوبانگ نیی، بم ئو تابلۆیش دەیان ملیۆن دۆالر دەکات گرچی تابلۆی بهار، هندەی  -

  کرۆنی داوە ب مونک؟) 160.000( 2500دادپروەران بووە، ک گلری نرویج، تنھا 
- ل ک ،وەیهۆی ئ ،رزانب و نرخک تابلۆ بندینی هکی زۆرتر ئایا کستادا خردەمی ئیان باشترس ، 
  ؟1899 هونر تدەگن، لچاو سردەمانی ڕابووردوودا، بۆ نمون سای ل
-  و کاتبۆچی ئ ،ر وانییستا ) دۆالر 27000( دۆالر 400گو  120و ئکی ئتابلۆی ملیۆن دۆالر دەدەن ب

  هونرمندە؟
  هونردا؟تابلۆ، یان ئایا تمن ڕٶی هی ل تگیشتنی  -
   لکوە نزیکن؟) سان 6(ماریا کیاری تابلۆک و تیلدەبۆچوونی  ئایا دید و  -

ملیۆن دۆالری  120وای، مادام حزدەکیت ئو تابلۆ دەگمنت هبت، ئیدی دەهنت نهردووکیان پیا
  .پبدەیت

دابنین، میری قتر ئو تابلۆیی کیوە، ببوای تۆ لبرئوەی، ک ئو مرۆڤ زۆر شیدای  گر وا -
  دەگمن؟)) شتکی((، دەت، لبرئوەی ونکشان، یان وەک تلدەماریا هونری

لڕاستیدا هندە بنرخ، یان ) م نووسیندا نیشاندراوەوەک ونکی لگڵ ئ( ئو تابلۆیببوای تۆ  -
  سرسختی و پشبکی کیارەکان گیاندویت ئو نرخ؟

هژار و کم داهات پرۆژەیکی فراوانی پ  وتکی ل ەتوانرتپارەیکی زۆرە؛ د ملیۆن دۆالر 120 -
هروەک  .یان دروستکردنی نخۆشخان و دەرمانخان نوەی ئاو،ئنجامبدرت، بۆ نمون پرۆژەی خاونکرد

 12 ڤینچی،دا - زانین، چندەها تابلۆی بناوبانگتر و گرانبهاتر ل قیژەکی مونک هی، وەک مۆنالیزاشدە
رڕۆژەگو1830ڕسی ۆش( ،بیکاسۆ  - رنیکا،  گۆخۆڤانک  -ب( ەوشکیان، ئازادی پتی خی )لدەکات) گ - 

  :یپرسیارەک ئوەو گلکی دیکش؛ دالکروا 
  ڕاست ئو تابلۆیان بفرۆشین و کشی سدان ملیۆن مرۆڤیان پ چارەسربکین؟کارکی ئایا  -
  مرۆڤایتی زیان دەکات؟ چ زیانکدەکات؟ ۆرە، گر لناوبچنز ئو تابلۆیان ون و کۆپییان زۆر -
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  1519 - 1503  ، داڤنچیمۆنالیزا 

  

  1937  کا،   پابلۆ بیکاسۆیگۆرن
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   1888ڤانکۆغ  .  گوبررۆژە ل گودانکدا 12

  

  
 )1830شۆڕشی ( دەکاتئازادی پشەویتی خک 

  1830ئۆژین دۆالکروا  
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