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(1) (2)  

สวัสดีครับ


ขอต้อนรับสู่การบรรยายประกอบนิทรรศการ นิทรรศการ Caravaggio / Opera Omnia

BACC ระหว่าง 3 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561ครับ


…………………………………………………………


การบรรยายครั้งนี้ผมตั้งใจว่าไม่อยากจะให้กลายเป็นคลาสทฤษฎีจิตรกรรม หรือ คลาสประวัติศาสตร์ศิลป์

จึงขอนำเสนอการบรรยายในลักษณะวิเคราะห์และเล่าสู่กันฟัง หากนึกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวเนื่องขึ้นมาได้ก็จะนำมาแทรกเป็น
ประโยชน์ให้ทราบครับ

(3) 
จุดประสงค์ของการบรรยายของผม จะเป็นไปเพื่อการสนับสนุนตัวนิทรรศการซึ่งมีข้อจำกัดในการนำเสนอความเป็น
จิตรกรรมให้เราได้เห็น แต่การเข้าไปทำความรู้จักกับ image ของงานในมาตราส่วนของขนาดที่ถูกต้องแบบนี้ก็ถือว่าเป็น
เรื่องที่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆ ก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกสำหรับผู้สนใจอยู่ดี จึงขอให้ผู้
สนใจชมงานได้นำข้อมูลหรืออะไรที่พอจะเป็นความรู้ได้บ้างจากการบรรยายนี้นำไปเพิ่มอรรถรสการชมผลงานภาพจำลอง
ในห้องนิทรรศการ ก็น่าที่จะทำให้สร้างภาพที่ใกล้ความจริงเข้าไปอีกนิดนึง


ขอย้ำว่า ในการบรรยายเล่าสู่กันฟังนี้เป็นทัศนะของผมที่มีต่องานของเขาในฐานะจิตรกร และ caravaggisti (shadowist) 
(4)

ในช่วงการทำงานช่วงหนึ่ง การวิเคราะห์และศึกษางานของเขาจึงเป็นไปในทัศนียวิทยาของจิตรกร ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์
ศิลป์ อันเป็นสิ่งแน่นอนอย่างยิ่งที่อาจมีความเห็นที่แตกแขนงออกไปจากความเห็นในลักษณะของนักประวัติศาสตร์ เพราะ
โลกทัศน์ที่ผมใช้อ่านงานของเขาเป็นโลกทัศน์ในภาษาเดียวกัน วิธีคิดวิธีมอง ในแบบคนวาดภาพเหมือนกัน เหตุผลและข้อ
สันนิษฐานบางอย่างจึงเป็นเรื่องที่อยู่ในบริบทของผู้ที่วาดภาพจึงขอเรียนเกริ่นออกตัวไว้ ณ ที่นี้ว่า อะไรที่เป็นความเห็นของ
ผม ผมจะระบุว่าเป็นความเห็น สิ่งใดที่เป็นข้อมูลที่ผมได้รับมาจากต้นทาง ผมก็จะระบุว่าเป็นข้อมูลที่ผมได้บันทึกมา และขอ
ให้ใช้ข้อมูลต่างๆที่พอจะเป็นประโยชน์นี้เพื่อพิจารณาและค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของคาราวัจโจ้สำหรับผู้ที่
สนใจต่อไป เนื่องจากในทุกวันนี้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของเขาก็ยังไม่กระจ่างนักและรอการค้นพบใหม่ๆเสมอ อาศัยจากบันทึก
เอกสารแวดล้อมในการประเมิน และสันนิษฐาน ซึ่งแม้แต่นักประวัติศาสตร์ในอิตาลีเองยังกล่าวว่าผลงานของคาราวัจโจมี
หลายชิ้นที่เขาใช้เพียงคำว่า เชื่อกันว่า เป็นคาราวัจโจ หรือเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ก็มีข่าวเหมือนว่ามีการขุดพบกระดูกของคาราวัจ
โจ้ที่โบสถ์แห่งหนึ่งใกล้กับเมืองชายทะเลที่เขาเสียชีวิตและกำลังมีความพยายามสร้างสถานที่นั้นให้เป็นเหมือนสถานที่เพื่อ
การรำลึกถึง สำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเรื่องนี้เท็จจริงประการใดคงต้องให้อนาคตเป็นเครื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไป 




ก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหา ผมขอขอบคุณและมอบคุณความดีและประโยชน์ทั้งหลายของการบรรยายครั้งนี้ที่หากจะมีอยู่ให้แก่ 
คุณเดมิทริโอ ปาปาโรนี (5)นักประวัติศาสตร์ศิลป์ นักวิชาการ นักเขียน และภัณฑารักษ์ ผู้เปิดทางให้ผมเข้าสู่ความจริง
หลายอย่างของจิตรกรรมตะวันตกโดยเฉพาะผลงานของคาราวัจโจ้ ขอน้อมคารวะมา ณ ที่นี้ด้วยครับ


เข้าสู่เนื้อหา (6)


ผมจะพูดถึงเรื่องตามหัวข้อรวมๆกันไปโดยเริ่มที่คำถาม ทั้งเรื่องของตัวจิตรกรรม ตัวเทคนิควิธีการที่ใช้ และโลกทัศน์ใน
งานที่มีผลมาจากโลกทัศน์ในชีวิตจริง โดยในส่วนแรกจะว่าด้วยเรื่องของภาพรวมเกี่ยวกับชีวิตและโลกทัศน์ของเขาซึ่งส่วน
ที่สองจะเป็นส่วนของข้อสันนิษฐานในเชิงเทคนิค ที่ต้องใช้คำว่าข้อสันนิษฐานเพราะว่าความเห็นและข้อสังเกตุทั้งหลายทั้ง
ปวงส่วนใหญ่เกิดจากการวิเคราะห์คาดการณ์จากบริบทแวดล้อมทั้งสิ้น เนื่องจากคาราวัจโจ้มีอายุการทำงานที่สั้น และชื่อ
เสียงของเขาก็ถูกลืมอย่างรวดเร็วหลังจากที่เขาเสียชีวิตซึ่งเรื่องนี้ไว้ค่อยคุยกันอีกทีนะครับ


คาราวัจโจ เป็นศิลปินท่านหนึ่งที่มีคุณสมบัติคล้ายแวนโก๊ะห์ คือ เวลาที่เอ่ยถึงผลงานเรามักจะต้องเอ่ยถึงชีวิตที่โลดโผน
ของเขาไปด้วย เหมือนว่า ชีวิตและผลงานของเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมันจึงมักถูกเล่าด้วยมุมมองที่โรแมนติกและ
ถูกdistortได้ง่ายตามมุมมองในการตีความของแต่ละคน


คาราวัจโจ้สำคัญอย่างไร?(7)


ในช่วง3-4ปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสชมงาน Caravaggio ในนิทรรศการแบบรวมผลงาน และ แบบ museum permanent 
ประมาณ 7 ครั้ง

 ทุกครั้งไม่มีที่ไหนเลยที่จะไม่เห็นภาพผู้คนต่อแถวยาวเหยียด แม้ว่าแดดจะร้อน ฝนจะตก เพื่อเข้าชมนิทรรศการ 

หรือแม้แต่ผลงานแบบ permanent collection ก็ตาม


มีเพียงที่ลูฟท์เท่านั้น ที่คนมักจะเดินผ่านเลยผลงานสามชิ้นของเขาเพื่อแย่งกันวิ่งไปเซลฟี่กับโมนาลิซ่าในห้องถัดไป


ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วก็เช่นเดียวกัน ผมโชคดีที่ได้รับจดหมายเชิญบรรยายในครั้งนี้จากbaccในช่วงที่ผมทำงานอยู่ที่
ฝรั่งเศสพอดี พอเสร็จงานผมจึงมีโอกาสเข้าปารีสและนั่งอยู่หน้างานทั้งสามชิ้นนั้นเพื่อเขียนบางส่วนของการบรรยายใน
คราวนี้อย่างสะดวกมาก เพราะลูกทัวร์ส่วนใหญ่ต่างมุ่งไปหาโมนาลิซ่ากันหมด (8)


กลับสู่คำถามที่ว่าคาราวัจโจ้สำคัญอย่างไรต่อจิตรกรรมตะวันตก


จะมีจิตรกรสักกี่คนที่ได้ถูกยกย่อง หรือได้สมัญญานาม ต่อท้ายชื่อของเขาอย่างที่ Caravaggio ได้รับ

เขาถูกยกย่องให้เป็น

The man who change western art

Master of the modern

และอะไรอีกหลายอย่าง ที่นักประวัติศาสตร์ศิลป์ในยุคสมัยของเราได้ยกย่องแก่เขา

ผลงานของเขาสร้างแบบแผนใหม่ให้เกิดขึ้นกับมุมมองทางจิตรกรรมต่อศิลปินร่วมสมัยในศตวรรษที่ 16-17และรุ่นถัดๆมา 
และส่งอิทธิพลต่อเนื่องข้ามยุคไปสู่จิตรกรในอีกหลายยุคสมัยในภายหลัง


แม้ในความจริงที่เกิดขึ้นหลังการตายของเขาก็คือชื่อและผลงานของเขาถูกลืมเลือนไปอย่างรวดเร็วอย่างที่เกริ่นไว้และไม่
ค่อยมีใครกล่าวถึงอีกเลยจนในอีกสามร้อยปีต่อมา


คาราวัจโจ้ เกิดเมื่อ 28 กันยายน 1571 (9)

เสียชีวิต 18 กรกฎาคม 1610 รวมอายุได้ 38 ปี เป็นศิลปินที่อายุสั้น แต่เป็นช่วงของการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันและความ
มืดเหมือนที่เราสัมผัสได้ในงานของเขา


ไม่ค่อยมีใครรู้จักชีวิตในวัยเด็กและครอบครัวของเขามากนัก รู้แค่ว่าพ่อของเขาเป็นสถาปนิก

ชื่อของคาราวัจโจ้ จริงๆแล้วคือ Michelangelo Merisi de Caravaggio คำว่า de Caravaggio เป็นเหมือนสร้อยต่อท้ายที่
บอกให้เราทราบถึงถิ่นแคว้นที่เกิด อันเป็นชื่อเมืองเล็กๆทางใต้ของ Bergamo 




ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันในทางประวัติศาสตร์จากการค้นพบหลักฐานใหม่ๆว่าจริงๆแล้ว คาราวัจโจ้อาจเกิด
ที่มิลาน และแม่ของเขาได้พาเขาอพยพไปยังเมืองที่ชื่อคาราวัจโจ้ในภายหลังเพื่อหนีโรคระบาด จึงทำให้เข้าใจว่าเขาเกิด
มาจากที่นั่นหรือเป็นคนท้องถิ่นที่นั่น

ซึ่งทำให้ภายหลังคนจึงเรียกเขาแบบนี้จนทำให้เรารู้จักเขาในนามของCaravaggio ไป 

เรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างปรกตินะครับ มีจิตรกรหลายคนที่ถูกเรียกด้วยชื่ออื่นจนกลายเป็นชื่อที่เรารู้จักแบบนี้

เช่น El Greco (10)เป็นต้น El Greco ชื่อจริงคือ Doménikos Theotokópoulos เป็นชาวกรีก ที่ไปทำงานรับจ้างวาดรูปใน
ราชสำนักสเปน เขาก็เลยเรียก El Greco ว่า คนกรีก ซึ่งก็ออกเสียงว่า El Greco นี่เอง(11)


ยุคสมัยที่ Caravaggio เกิดมานี่ เป็นยุคสมัยของความรุนแรงและปราศจากความสงบสุข ไม่มีความปลอดภัย(12)

และเต็มไปด้วยสงคราม เช่นสงครามที่ Lepanto และสงครามขับไล่ผู้บุกรุกจากตุรกีออกจากคริสตจักร(13)


ตอนที่เขาอายุ 6 ขวบ เกิดกาฬโรคระบาด คร่าชีวิตผู้คนมากมายและรวมถึงพ่อของเขาด้วย และทำให้เขาต้องอพยพอย่าง
ที่กล่าวในตอนต้น


และมันก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คารวัจโจ้ต้องเผชิญกับชีวิตที่ยากลำบากเลวร้าย

ต้องดิ้นรนต่อสู้เอาตัวรอดทุกวิถีทาง 


คาราวัจโจ้ถูกส่งกลับมามิลานเพื่อมาทำงานในสตูดิโอของ Simone Peterzano (14)อยู่สี่ปี 

ที่นั่นคาราวัจโจ้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่ได้รับถ่ายทอดมา ทั้งเรื่องของการวาดภาพในแบบเหมือนจริงในสกุลช่างLombard 
(สกุลช่างทางตอนเหนือ ของอิตาลี)ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ

และการใช้สีตลอดจนการแสดงออกในเรื่องของแสงแบบ เวนิส หรือVenetian schoolที่กำลังเป็นที่นิยมและตัวครูของเขา
นั้นก็ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของ Titian ด้วย 


การเริ่มต้นการทำงานด้วยวิธีการแบบศิลปิน Lombardy ทำให้ในภายหลังนักวิชาการศิลปะในมิลานจึงมักเรียกเขาอย่าง
เฉพาะเจาะจงว่า The Lombard Master ด้วยเช่นกัน


และหลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิต ในปี 1591 และมีคดีกับตำรวจในมิลาน คาราวัจโจ้ที่อายุยี่สิบปีจึงตัดสินใจทิ้งทุกอย่าง
และมุ่งหน้าไปแสวงโชคที่ โรม(15) อันเป็นเมืองที่จิตรกรทุกคนต้องไปหากคาดหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้น เพระที่โรม มีเศรษฐกิจที่
ดีกว่า เป็นศูนย์กลางของศาสนา มีนักบวชชั้นสูง และพ่อค้ามากมาย ย่อมที่จะต้องมีการจ้างงานวาดภาพตามสถานที่
ต่างๆ(16)

คาราวัจโจ้จึงตัดสินใจไปเสี่ยงตายเอาที่นั่น


เขาใช้ชีวิตช่วงแรกที่นั่นอย่างยากลำบาก เจ็บป่วยเจียนตาย 

เขาใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนน สุงสิงอยู่กับพวกรับจ้างวาดรูป ขี้เมา และพวกนักเลง นักดาบ

ซึ่งเป็นพวกที่ใช้ชีวิตตามคติอิตาเลียนที่ว่า nec spe, nec metu(17) (เน้คเคอะ สเป๊ เน้คเคอะ เมตู)แปลเป็นอังกฤษว่า 
without hope without fear หรือแบบที่เราเรียกว่าไม่มีอะไรจะเสียนั่นเอง 

คำนี้ปรากฏในภาพยนตร์Caravaggio ของ Derek Jarman ในปี 1986ด้วยเช่นกัน

ในภาพยนตร์มีตอนนึงที่คาราวัจโจ้หยิบมีดสั้นออกมาดู บนใบมีดสลักคำที่หมายถึง no hope no fear นี้ไว้ ในตอนนั้นผม
ยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายของมันนัก จนในภายหลังจึงเข้าใจได้ถึงความหมายที่เกี่ยวกับทัศนคติการใช้ชีวิตภายใต้คำ
คำนี้ ซึ่งสะท้อนความโหดร้ายและการต่อสู้เอาตัวรอดในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี


(18)สมัยก่อนเคยคิดอยากไปแอบสักคำคำนี้ไว้บ้างเลยครับ คิดว่าเท่ดี พอดีคิดได้ว่าตัวเองยังมีความหวังอยู่บ้าง แล้วก็ยัง
กลัวโน่นกลัวนี่อยู่เป็นปรกติเลยเปลี่ยนใจ


สำหรับผม คตินี้แสดงถึงโลกทัศน์ของคาราวัจโจ้ที่สะท้อนออกมาผ่านจิตรกรรมของเขาในช่วงต่อมาได้ชัดเจนมากว่า โลกนี้
มันมีแต่ความจริง (ที่โหดร้าย) สำหรับเขา พวกจิตรกรรมโลกสวยจงไปตายเสียเถอะ! อะไรแบบนั้น

(ส่วนตัวแล้วผมชอบมากๆ)


จนในที่สุด คาราวัจโจ้ก็ได้ไปอยู่ทำงานในสตูดิโอของจิตรกรที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของโรมในตอนนั้น

คือ Giuseppe Cesari(19)(20) ที่ว่าจ้างเขาให้มาช่วยงานและที่นี่เองที่ผลงานชิ้นแรกๆอันเป็นผลงานที่เรารู้จักดีได้ถูกวาด
ขึ้น)




Young sick Bacchus (21)

เมื่อผมเห็นผลงานนี้ครั้งแรกผมก็รู้สึกได้ว่ามีสิ่งผิดปรกติ เทพบัคคัสทำไมไม่กร่างและดูมึนเมาเหมือนบัคคัส
ของtitian(22)แต่ดูขมุกขมัวเหมือนศพหรือคนป่วย ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือคนป่วยจริงๆนี่เอง

(23)นี่เป็นผลงานแรกๆ ที่แสดงให้เห็นว่า คาราวัจโจ้เริ่มเอาชีวิตจริงของตัวเองเข้ามาซ้อนทับเรื่องราวในจิตรกรรมที่เขาวาด 
บัคคัสเทพแห่งเหล้าองุ่นป่วยได้ มีอายุด้วย แสดงว่ามีการเจริญเติบโต ดังนั้นก็ต้องมีการตาย

ซึ่งวงจรชีวิตตามธรรมชาติแบบนี้นี่มันมนุษย์ชัดๆ คาราวัจโจ้ทำเทพให้เป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอในภาพเขียนของเขาซึ่ง
เรื่องนี้จะว่ากันในภายหลังในงานชิ้นอื่นนะครับ ซึ่งหลังจากนี้เราสามารถพบบัคคัสที่เป็นมนุษย์ขี้เมาได้อีกใน 33 ปีต่อมาใน
งานของ Velásquez (24)

นักประวัติศาสตร์ศิลป์บางท่าน รวมถึงผมด้วยมักเชื่อมโยง อะไรบางอย่างในงานของคาราวัจโจ้และเวลาสเกวซเข้าด้วยกัน 
มันเป็นอิทธิพลบางอย่างที่ เราสามารถสัมผัสได้ แม้ว่าเทคนิคและวิธีการนำเสนอจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่มันมีรอย
สำคัญที่ทำให้เห็นถึงความแข็งแรงของโครงสร้างทางอิทธิพลที่ส่งถ่ายถึงกันบางอย่าง


และนี่เป็นภาพแรกๆที่เราเริ่มจะเห็นเขาใช้ ลักษณะของชุดสีอันจะกลายเป็นลักษณะเฉพาะที่นิยมกันในศตวรรษที่ 17 หรือ
ยุคบาโรค(25)(26) นั่นคือการใช้ สีประเภท iron oxide colors เช่นสีในตระกูล ocher อย่าง red ocher, yellow ocher 
หรือ umber. และสีอื่นๆที่มีลักษณะสีแบบorganic เช่นสีดำจากถ่านกระดูก


The Boy with a Basket of Fruits (27)ผลงานที่แสดงถึงรากการเรียนรู้ในแนวเหมือนจริงตามธรรมชาติของ
สกุลLombard (28)ได้เป็นอย่างดี ช่วงแรกๆคาราวัจโจ้ทำงานในเรื่องราวของหุ่นนิ่งและชีวิตประจำวัน ที่หากเราดูดีๆเราจะ
เริ่มสังเกตเห็นได้ว่า ภาพชีวิตประจำวันในช่วงแรกๆนี้ก็เริ่มโชยกลิ่นความมืดมนมาสู่ในผลงานแล้ว 
คือ ภาพวาดในอดีตที่ผ่านมาเรามักจะเห็นภาพบุคคลที่สวยงาม หน้าตาจิ้มลิ้ม ปรากฎเป็นแบบเพื่อนำเสนอควมารื่นรมย์
ของชีวิต แต่ของคาราวัจโจ้ มันมีแต่ความจริงที่เขาเห็น คนรอบตัวเขามีแต่พวกเร่ร่อน ขอทาน หัวขโมย ซึ่งแน่นอนที่เขาได้
สะท้อนมันลงไปในผลงานเขาด้วย 
หลังจากนั้น ผลงานทำนองนี้ก็ถูกวาดตามมาอีก 

ผลงานของคาราวัจโจ้ในช่วงแรกๆของการเสี่ยงโชคที่โรม สะท้อนความจริงของชีวิตเขาออกมาด้วยอย่างที่ผมเกริ่นไว้ใน
ตอนแรกว่ามันมีความลำบากและต้องดิ้นรนเพียงใด เขาล้มป่วยและต้องเข้าไปรักษาตัวในสถานพยาบาลของคนอนาถา
เร่ร่อน จนหลังจากที่หายป่วยแล้วเขาจึงได้มีโอกาสได้เข้าไปทำงานกับ Cecari และได้เริ่มต้นวาดภาพที่เรารู้จักกันดีเช่น
ภาพหุ่นนิ่งผลไม้และภาพที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ในช่วงที่ทำงานใน workshop นั้น


คาราวัจโจ้วาดภาพชีวิตประจำวันข้างถนนตามที่เขาพบเจออีกหลายภาพ เช่นภาพ The Fortune Teller(29) 
หรือ the cardsharps(30) ในราวปี 1594 โดยเฉพาะภาพ The Fortune Teller ที่ทำให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างมากใน
ฐานะจิตรกรที่น่าสนใจแห่งโรม ผลงานถูกซื้อไปในราคาถูกมากเพียง แปดสคูดิ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นของนักสะสมและนาย
ธนาคารที่รำ่รวยที่ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการทำงานของเขาในเวลาต่อมา

ภาพนี้ถูกวาดขึ้นอีกครั้งในปีถัดมาให้กับผู้ที่ซื้อภาพ The cardsharps โดยสันนิษฐานว่า นายแบบน่าจะเป็นคนเดียวกันซึ่ง
คือ Sicilian painter Mario Minniti ซึ่งเป็นเพื่อนกับเขา ภาพ Fortune Teller (31)ของคาราวัจโจ้ทั้งสองชิ้นมีความแตก
ต่างกันเล็กน้อย องค์ประกอบอันเป็นโครงสร้างใหญ่ของภาพมีความเหมือนกันมากเนื่องจากคาราวัจโจ้ได้ใช้ภาพแรกเป็น
ภาพต้นแบบ แต่มีโพสที่ต่างกันเล็กน้อย(32)


โดยส่วนตัวผมมีความคุ้นเคยกับภาพในเวอร์ชั่นที่สองมากกว่า(33)เพราะได้เห็นบ่อย บางทีสับสนเหมือนกันครับเวลาเห็น
เวอร์ชั่นที่หนึ่งกับสองสลับกัน เพราะเหมือนกันมาก


ผลงานชิ้นนี้มีอิทธิพลต่อจิตรกรโรมสมัยนั้นแทบจะทันทีทันใด และส่งอิทธิพลข้ามภพข้ามชาติไปยังจิตรกรอื่นๆอีกหลายคน 
เช่น French Artist , George de la Tour ที่เขียนรูปนี้อีกหลายเวอร์ชั่น (34)(35)(36)

และ จิตรกรในกลุ่ม follower ของเขาอีกหลายคน


https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mario_Minniti


ในสมัยนั้นการทำงานคลาสสิคแบบแมนเนอร์ลิสเป็นสิ่งแพร่หลาย และจิตกรคลาสสิคเหล่านี้มักไม่ยอมรับวิธีคิดเกี่ยวกับ
การวาดภาพในแบบที่คาราวัจโจ้ทำ ในงานแบบเก่าเขาจะนิยมคัดลอก และปรับปรุงภาพที่มาจากงานชิ้นเอกในอดีตเพื่อ
มาสร้างเป็นงานชิ้นใหม่ แต่คาราวัจโจ้ได้ละทิ้งขนบของจิตรกรรมแบบนั้นโดยใช้แบบจากคนปรกติสามัญที่พบตามท้อง
ถนน และเป็นแบบที่มีอยู่จริง และเหมือนการประกาศว่าศิลปะก็คือภาพตัวแทนของชีวิตจริงนั่นเอง สิ่งนี้ทำให้จิตกร avant 
garde สมัยนั้นเริ่มตระหนักถึงความเป็นร่วมสมัยในศิลปะจากสิ่งที่คาราวัจโจ้ทำ 


ทั้งภาพ The Fortune Teller และ Cardsharp แสดงชีวิตร่วมสมัยอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเกิดบนจิตรกรรมมาก่อนอย่างชัดเจน
เท่านี้ นั่นคือการแสดงให้เห็นถึงชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน ท่ามกลางการเอารัดเอาเปรียบและกลโกงจากมนุษย์ด้วยกัน ในขณะ
ที่จิตรกรรมที่ผ่านมาล้วนพูดถึงแต่เรื่องราวของพระคัมภีร์ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับโลกในชีวิตจริงได้อย่างทาบทับแบบนี้มา
ก่อน ในภาพทั้งสองจะเห็นการโกง การหลอกลวง ทั้งของหมอดูยิปซี

ที่พยายามรูดแหวนและคนเล่นไพ่ที่ช่วยดูแต้มไพ่ของฝ่ายตรงข้าม ในภาพมีรายละเอียดเล็กๆมากมายที่ทำให้เราเชื่อมโยง
สิ่งที่เกิดขึ้นได้ไกล้ชิดมากขึ้นเช่นความสมจริงของถุงมือที่ขาด (37)สีหน้าท่าทางที่มีความเป็นมนุษย์อย่างมาก ซึ่งนอกจาก
รายละเอียดและความจริงของแบบเหล่านี้แล้ว เนื้อหาที่มีความ “ติดดิน” อย่างมากก็ได้กลายเป็นแบบอย่างให้จิตรกรต่างๆ
ได้ใช้เป็นแบบวาดกันต่อๆมาอีกนับไม่ถ้วน


งานในช่วงปี1594นี้จึงถือเป็นช่วงจุดเริ่มต้นของความเจิดจรัสในการเป็นจิตรกรคนสำคัญในกรุงโรม


ในช่วงเวลานี้มีภาพภาพหนึ่งที่ผมต้องพูดถึงเป็นพิเศษ เพราะเป็นหนึ่งในผลงานของคาราวัจโจ้ที่ผมสนใจและชอบมากที่สุด
ภาพหนึ่ง นั่นคือภาพ Boy bitten by a Lizard สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วงปี 1594-1596(38)


สำหรับผม ภาพนี้ได้ทำลายเกือบทุกอย่างที่จิตรกรรมเคยสร้างมา ไม่ว่าจะเป็นขนบ ระเบียบต่างๆทางวิธีการ เนื้อหา หรือ
ความหมาย ทุกอย่างถูกภาพนี้ทำลายย่อยยับโดยการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับจิตรกรรมในสมัยนั้นตามความเห็นของผม


แค่ชื่อภาพที่แสดงถึงเนื้อหาก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วครับ Boy bitten by a lizard เด็กถูกจิ้งเหลนกัด


ภาพนี้มีสองเวอร์ชั่นครับ อยู่ที่ฟลอเรนซ์ภาพหนึ่งและที่ลอนดอนอีกภาพหนึ่ง (39)

ในปี2015ผมมีโอกาสชมนิทรรศการหนึ่งที่ปารีส ชื่อว่า From Giotto to Caravaggio/the passions of Roberto Longhi 
(40)


ในนิทรรศการจัดแสดงผลงานของคาราวัจโจ้ร่วมกับจิตรกรหลายคนที่มีแนวทางบางอย่างที่มีความเชื่อมโยงกันตามทัศนะ
ของ Longhi  


(41)Roberto Longhi คือนักประวัติศาสตร์ศิลป์ นักวิจารณ์และนักสะสมผลงานศิลปะ ผู้คืนชีวิตและผลงานของคาราวัจโจ้
ให้เราได้รู้จักกันในปัจจุบัน ซึ่งไว้จะกล่าวถึงต่อไปนะครับ


(42)ภาพนี้มีความซับซ้อนหลายอย่าง มีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกโลกในความคิดของ

คาราวัจโจ้ที่หมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งที่ขัดแย้งและคลุมเคลือ ภาพเด็กผู้ชายเชื่อว่าเป็น เพื่อนจิตรกรจากซิซิลีของเขา Mario 
Minniti ที่ปรากฏอยู่ในผลงานช่วงแรกๆของเขาหลายภาพ


เนื้อหาภาพนี้สันนิษฐานว่ามีที่มาเชื่อมโยงมาจาก Apollo Sauroktonos หรือ Apollo lizard killer(43) ซึ่งเป็นเนื้อหาใน
งานประติมากรรมหินอ่อนของโรมันในช่วงศตวรรษที่ 1-2 ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเทพปกรณัม


ในคติโบราณ สัตว์เลื้อยคลานถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในการอุปมาอุปไมยถึงสิ่งต่างๆเสมอ เช่นงูพิษแทนความชั่วหรือบาป 
โดยเทพจะจำแลงร่างมาเป็นสัตว์เหล่านั้นเพื่อมาสร้างทั้งปัญหาและขจัดปัญหาแก่มนุษย์หรือเทพด้วยกัน สัตว์เลื้อยคลาน
ในงานชิ้นนี้อาจถูกใช้แทนช่วงเวลาทุกข์ยากเจ็บปวดที่กำลังคุกคามเขา โดย Longhi ได้เสนอว่าคาราวัจโจ้น่าจะได้รับ
อิทธิพลจากภาพร่างสมัย Renaissance (44)ที่เป็นภาพเด็กถูกปูหนีบมือมาเป็นแรงบันดาลใจ

 

มีสัญลักษณ์หลายอย่างที่เอื้อให้ตีความในทางเพศ เช่นลูกเชอรี่ ที่มีนัยยะทางเพศ

นิ้วกลาง และลักษณะของการวางมือ จนถึงตัวจิ้งเหลนเองที่มักถูกใช้อุปมาถึงอวัยวะเพศชาย

ใบหน้าของเด็กแสดงอาการเจ็บปวดและตกใจ และมีความขยะแขยง และยังคงความจริงในรายละเอียดต่างๆที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นจิตรกรรมก่อนหน้านี้เช่น สีหน้าที่แสดงอารมณ์ประหลาด หรือเล็บมือที่สกปรก หรือดอกไม้ที่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความรักก็มี
ความชัดเจนมาก




มีนักประวัติศาสตร์ศิลป์บางท่านเชื่อว่า ภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ที่คาราวัจโจ้ต้องการสื่อถึงความเจ็บปวดที่ได้รับจากความรัก 
และการเผชิญหน้ากับศัตรู(46)


มาถึงตรงนี้ หากคาราวัจโจ้เชื่อว่าศิลปะของเขาคือตัวแทนของชีวิตและความจริง ภาพนี้มันก็อาจเป็นบันทึกที่ทำให้เรา
ตีความถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาในช่วงนั้นได้ ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้โลกทัศน์ที่เขาส่งถ่ายไปยังงาน
ศิลปะมีความมืดมนมากขึ้นๆในเวลาต่อมา


ซึ่งสำหรับผม มันอาจกินความได้กว้างมากจนอาจไปถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศก็เป็นได้ เพราะมันเป็นความลับที่มืดมนที่
มีเพียงตัวเขาเท่านั้นที่บอกใบ้ความจริงของเขาผ่านรหัสนัยยะของภาพออกมาให้เราต้องตีความกัน


กลับมาสู่ในช่วงสองสามปีต่อมา


หลังจากคาราวัจโจ้เริ่มมีชื่อเสียง เขาก็เริ่มที่จะขยับเนื้อหาผลงานขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง โดยหันมาเขียนภาพแนว
ประวัติศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญและถูกประเมินค่ามากกว่าภาพชีวิตประจำวันและหุ่นนิ่งในแบบที่เขาเคยวาด

เขาเริ่มวาดภาพที่มีเนื้อหาจากพระคัมภีร์ โดยยังคงหลักการและวิธีคิดต่อการทำงานจิตรกรรมของเขาไว้อย่างเข้มข้น 

เขากลายเป็นจิตกรที่มีชื่อเสียงที่สุดในโรมทั้งด้านดีและด้านร้าย

ด้วยฝีมือและวิธีคิดต่อการสร้างสรรค์งานของเขซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าอิทธิพลของผู้ว่าจ้างมีส่วนสำคัญต่อความมีชื่อเสียงของ
เขาในช่วงนี้ 

เขาได้รับงานสำคัญในการตกแต่งวิหาร Contraleli ในปี 1599-1600 

ผลงานสองชิ้นของเขาคือ การพลีชีพของนักบุญแมททิว Matyrdom of Saint Mathew(47) 
และ Calling of Saint Mathew(48)


งานสองชิ้นนี้ได้รับการชื่นชมมาก ผลงานเป็นการผนวกความรู้ทางจิตรกรรมที่เขาได้ฝึกฝนมา กับข้อสังเกตใหม่ๆในการ
เห็นของเขา 

เขาเริ่มนำเสนอเทคนิคการสร้างจุดเด่นในภาพด้วยความสว่างในที่มืดหรือ tenebrism (49)ซึ่งช่วยทำให้ภาพขอเขามี
ลักษณะเด่นที่น่าศักดิ์สิทธิ์และสื่อความหมายได้ดียิ่งขึ้น

เขาได้รับการสรรเสริญจากวงการศิลปะและจิตรกรรุ่นใหม่ๆในโรมว่าเขาคือผู้ชุบชีวิตให้วงการจิตรกรรมด้วยแนวคิดใหม่นี้

แต่ในขณะเดียวกันบรรดาเพื่อนจิตรกรและนักวิจารณ์ทั่วไปก็เริ่มหาข้อตำหนิงานของเขาในจุดต่างๆเช่น การใช้คนทั่วไปมา
เป็นแบบจริงๆ หรือการวาดภาพโดยไม่ร่างลายเส้นก่อน


เคยมีเรื่องเล่าขานกันว่า มีคนเคยถามคาราวัจโจ้ว่า เหตุใดเขาจึงไม่สนใจในการศึกษาภาพจิตรกรรมต้นแบบหรือ
ประติมากรรมต้นแบบคลาสสิคของกรีกหรือโรมันเพื่อนำมาใช้ในภาพเขียนของเขาแบบจิตรกรรุ่นครูอื่นๆ

คาราวัจโจ้ผายมือของเขาไปที่ถนนแล้วตอบว่า ข้ามีแบบที่สวยงามอยู่ข้างหน้านี่แล้วมากมายไปหมด ทำไมจะต้องไปสนใจ
ลอกผลงานเหล่านั้นด้วย


จากการเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียง ทำให้คาราวัจโจ้ได้รับการว่าจ้างเขียนภาพในแนวประวัติศาสตร์แลเรื่องราวศาสนาอีก
มากมาย ซึ่งล้วนสร้างชื่อเสียงให้กับคาราวัจโจ้มากขึ้น

ด้วยความมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทำให้คาราวัจโจ้กล้าสร้างสิ่งที่ท้าทายมากขึ้นๆในการทำงานด้วยภาพที่สะเทือน
อารมณ์มากขึ้น สยดสยองมากขึ้น และเต็มไปด้วยความจริงที่ดิบเถื่อนมากขึ้น


เช่นงานในปี 1598 ที่สร้างชื่อให้เขามากและเพิ่งมีข้อถกเถียงเกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่นานมานี้ จากการเชื่อกันว่ามีการค้นพบ
ภาพนี้ในอีกเวอชั่นหนึ่งที่ฝรั่งเศส


Judith beheading Holofernes(50) 
ภาพนี้เป็นฉากหนึ่งในพระคัมภีร์ที่มีผู้วาดมาแล้วหลายคน แต่คาราวัจโจ้ทำมันได้สมจริงและสยดสยองมากที่สุดตั้งแต่ที่
เคยมีมา 


ผมจะไม่เข้าในเนื้อหาของภาพเขียนนะครับ เนื่องจากเป็นภาพที่ผู้ที่สนใจศึกษางานของคาราวัจโจ้ย่อมผ่านตางานของเขา
ชิ้นนี้มาแล้วแน่นอน (51)งานชิ้นนี้เริ่มสร้างชื่อให้กับคาราวัจโจ้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในการวาดภาพที่เน้นความจริงที่มีความ
รุนแรงและสะเทือนอารมณ์  ซึ่งการทำงานแบบนี้ได้เริ่มก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผู้จ้างซึ่งตั้งใจนำภาพไปใช้ติดตั้งในศาสน
สถานอยู่บ่อยๆ เเม้ว่าวิธีการเขียนภาพของเขาจะเป็นที่พูดถึงและเป็นสิ่งน่าชื่นชมสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่แนวการสร้าง



งานของเขาก็ยังเป็นที่ไม่สบอารมณ์ของคนรุ่นเก่าที่มีอำนาจในการว่าจ้างงานเช่น นักบวช หรือ ขุนนางที่นิยมการเขียนภาพ
แบบคลาสสิค ที่มีการร่างภาพและใช้หลักการวาดแบบอุดมคติดั้งเดิม


ในทางกลับกันคาราวัจโจ้ถูกปฏิเสธผลงานจากผู้ว่าจ้างและต้องนำมาแก้ไขและนำไปขายให้ลูกค้ารายใหม่อยู่บ่อยๆจาก
การพบร่องรอยการแก้ไขภาพเขียนด้วยการX-ray 

ข้อตำหนิที่คาราวัจโจ้มักได้รับจากผู้ว่าจ้างคือ ความจริงที่มากเกินไปในงานทำให้ภาพเขียนของเขาดูกลายเป็นภาพที่ขาด
ความเคารพในศาสนา เช่นการวาดภาพนักบุญต่างๆในสภาพเหมือนคนเดินถนน

 

เช่นภาพ Saint Mathew with an angel (52)ในปี1602 อันเป็นผลงานว่าจ้างเพื่อติดตั้งยังวิหาร contarelli

ผลงานถูก rejected จากนักบวชและผู้ว่าจ้าง เพราะรับไม่ได้กับภาพพจน์ของ St.Mathew ที่เป็นชายแก่หัวล้านสกปรก ซึ่ง
อาจเลยเถิดไปถึงangleที่มีความเย้ายวนจนเกินไป ภาพลักษณ์ทั้งหมดทำให้อารามปฏิเสธภาพนี้และให้นำไปแก้ไขใหม่ ซึ่ง
คาราวัจโจ้ก็ได้นำเสนอภาพใหม่คือภาพ The inspiration of Saint Mathew (53)มาแทน ในภาพมีรายละเอียดน่า
สนใจที่แสดงให้เห็นวิธีนำเสนอในแบบคาราวัจโจ้จริงๆ ซึ่งแม้ว่าภาพจะถูกปรับ

แก้ไขให้ดูมีความศักดิ์สิทธิ์และน่าเคารพมากขึ้นแล้ว แต่คาราวัจโจ้ก็ยังไม่อาจทิ้งสัญชาติญาณห่ามๆที่สะท้อนความก้าวร้าว
ของเขาไปได้ ในภาพเราจะเห็นว่า St. Mathew มีท่าทีรีบเร่ง วิ่งผลุนผลันไปที่โต๊ะไม้จนทำให้ม้านั่งเซล้มออกมา 


หรือ ภาพก่อนหน้านี้ในปี 1601 ภาพ Conversion of Saint Paul on the road to Damascus (54)ที่ถูกตำหนิใน
ลักษณะคล้ายกันมาก่อน เนื่องจากตัวภาพให้ความสำคัญกับม้ามากกว่า ผู้ว่าจ้างไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาม้ามาวางไว้
กลางภาพเป็นจุดเด่นแบบนั้น และตัว Saint Paul เองกลับมานอนแอ้งแม้งอยู่ที่พื้น แทนที่จะแสดงภาพที่เชิดชูตัวนักบุญที่
ควรเป็นประธาณของภาพให้มากกว่านี้


Death of the virgin(55) ก็อยู่ในกรณีเดียวกัน ภาพนี้ได้รับการว่าจ้างจากเลร์ซิโอ อัลเบร์ติ Laerzio Alberti ที่ทำงานให้
กับสันตะปาปาในปี 1601 ผลงานมามีปัญหาเรื่องการยอมรับในอีกห้าปีต่อมาเมื่อพบว่า พระแม่มารีถูกนำมาจากภาพนาง
แบบที่เป็นโสเภณีที่ทุกคนรู้จักในสมัยนั้น

นอกจากนั้นนักบวชก็รับไม่ได้กับสภาพของการตายแบบมนุษย์ไม่มีทูตสวรรค์มารายล้อมเพื่อนำขึ้นสวรรค์ ฉากของภาพนี้ดู
เป็นภาพการตายของมนุษย์ธรรมดามากกว่า

ในภายหลัง ภาพนี้ถูกซื้อโดยดยุคแห่งมานทัวร์โดยคำแนะนำของรูเบนส์ซึ่งในที่สุดก็เปลี่ยนมือตกทอดกันต่อๆมาจนกลาย
เป็นสมบัติของฝรั่งเศสในปี 1671


หรือภาพ Madonna and Child with St. Ann (56)หรือที่มักเรียกกันว่า พระแม่มารีพาลาเฟรนิเอริ ( Madonna Dei 
Palafrenieri) ภาพนี้ถูกว่าจ้างให้เขียนเพื่อติดตั้งแท่นบูชาของมหาวิหาร St. Peter ในกรุงโรม แต่แขวนได้เพียงสองวันก็
ถูกปลดออกเนื่องจาก คณะสงฆ์รับไม่ได้กับสภาพที่ภาพเขียนแสดงออกถึงการดูหมิ่นศาสนาอย่างรุนแรงตามทัศนะของ
คาร์ดินัลในขณะนั้น ซึ่งเห็นว่า ภาพมีความหยาบคาย ขาดการเคารพให้เกียรติในพระแม่มารี และมั่นใจว่าผู้เขียนอาจเป็นผู้
ที่ไม่ได้นับถือพระเจ้าอย่างแท้จริงถึงแสดงภาพพระบุตรออกมาลักษณะนั้น พระแม่มารีก็ดูเป็นชาวบ้าน มีเพียงรัศมีบางๆที่
แสดงไว้เท่านั้นว่ามีความพิเศษอันเชื่อมโยงกับพระเจ้า


การถูกปฏิเสธงานหลายครั้งไม่ได้ทำให้งานของเขาไม่ได้รับความนิยม ตรงกันข้าม การที่มีเรื่องอื้อฉาวทำนองนี้กลับทำให้
เขาเป็นที่นิยมและถูกพูดถึงมากขึ้นๆ


ในทัศนะของผม

โลกทัศน์ของคาราวัจโจ้เป็นโลกทัศน์แห่งความเป็นจริง เป็นโลกทัศน์ที่สะท้อนมาจากสิ่งแวดล้อมที่เขาเผชิญอยู่

มันมีทั้งความโกรธเกรี้ยว ความหวาดกลัว ความยิ้มเยาะ และความสำนึกของการเป็นคนบาปที่โหยหาการชำระล้าง ซึ่งคา
ราวัจโจ้มักสะท้อนมันออกมาบ่อยๆในงานที่มีลักษณะส่วนตัวที่ไม่ใช่งานว่าจ้างทางศาสนา

เช่นภาพ Amor Vicrorious (57)(58)ชัยชนะแห่งความรักที่อยู่ในช่วงปี 1602-1603


ในภาพเป็นภาพคิวปิดที่ถือธนูยืนเปลือยเปล่าเหนือสัญลักษณ์ต่างๆที่สื่อถึงศิลปะและวิทยาการต่างๆ(59)

ข้อน่าสังเกตุหลายอย่างที่อธิบายถึงความซับซ้อนกำกวมที่คาราวัจโจ้ใช้พูดผ่านงานชิ้นนี้มีหลายอย่างตั้งแต่ ใบหน้ายิ้ม
เยาะยั่วล้อของคิวปิด ท่าทางและปีกนกอินทรีปลอมๆที่จัดฉากไว้ จนถึงสัญลักษณ์ทางเพศของชายหญิง(60)ที่ผมไม่แน่ใจว่า
เป็นเหตุบังเอิญหรือไม่ 


มีหลักฐานบันทึกในช่วงต้นศตวรรษ17ว่าตัวแบบชื่อ เชคโก้ ที่อาจหมายถึง Francesco Boneri ที่รู้จักกันในนาม Cecco 
Del Caravaggio ซึ่งเป็นจิตรกรในกลุ่มfollower(61)(62) ในช่วงสมัยถัดไป คาดว่าเขาอาจคลุกคลีอยู่เป็นศิษย์ในช่วงหนึ่ง




ในช่วงสิบปีสุดท้ายเป็นช่วงแห่งการลี้ภัยหลบหนีและทุกข์ทรมาน

ด้วยนิสัยก้าวร้าวและชอบทะเลาะเบาะแว้งของคาราวัจโจ้ทำให้เขาต้องพบกับเรื่องยุ่งยากโดยตลอด

มีการบันทึกว่าในยามปรกติ คาราวัจโจ้มักชอบเดินตามถนน พกพาดาบตระเวนพูดคุยท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ

 จนมีเรื่องกับตำรวจปรากฎเป็นบันทึกมากมาย(63)(64)

และในที่สุดวันที่ 29 พฤษภาคม 1606 เขาก็ได้พลั้งมือฆ่าชายที่ชื่อว่า รานุชชิโอ โทมัสโซนิ Ranuccio Tomassoni หลังขัด
แย้งกันหลังเกมส์เทนนิส ที่ผ่านมาคาราวัจโจ้มักได้รับการคุ้มครองเสมอหลังการทะเลาะวิวาทแต่คราวนี้เป็นเหตุฆาตกรรม
จึงไม่มีใครกล้าเสี่ยงให้ความคุ้มครอง คาราวัจโจ้จึงต้องหลบหนีไปอยู่เนเปิลส์ เพื่อหลีกหนีและพ้นจากกฏหมายของโรม 
ซึ่งด้วยความที่เป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงตระกูลโคลอนนาในเนเปิ้ลจึงต้อนรับให้เขาได้อยู่ในความคุ้มครองและรับงานสำคัญ
หลายชิ้น เช่นภาพ Madonna of Rosary(65)ในปี1607


สามเดือนต่อมาคาราวัจโจได้เดิทางต่อไปยัง มัลต้า เพื่อหวังพึ่งบารมีของ Alof de Wignacourt ผู้เป็นหลักของกลุ่มอัศวิน
ในกลุ่ม St.John ที่คาราวัจโจหวังจะให้ช่วยเจรจากับทางโรมในการขออภัยโทษ

ที่มัลต้า คาราวัจโจ้สร้างความประทับใจให้กับประมุขของที่นั่นด้วยภาพ Portrait of Alof de Wignacourt and his 
page (66) 
และภาพเดียวที่พบการลงชื่อว่าคาราวัจโจ้เป็นผู้เขียน คือภาพ Beheading of St. John Baptist(67)ในปี 1608

แต่หลังจากนั้นไม่นานคาราวัจโจ้ก็ไปมีเรื่องจนถูกจับเข้าคุกที่มัลต้าอีก เนื่องจากการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกาย 
สุดท้ายคาราวัจโจ้ก็ถูกขับออกจากมัลต้าและการเป็นสมาชิกในกลุ่มอัศวิน


คาราวัจโจเดินทางไปซิซิลี เพื่อไปหาเพื่อนเก่า มินนิตีที่เคยเป็นแบบให้เขาวาดภาพในช่วงแรกๆของการเป็นจิตรกร ที่นี่คา
ราวัจโจ้ก็ได้รับความสำเร็จจากการว่าจ้างให้วาดภาพมากมาย ด้วยค่าจ้างอันสูงลิบเป็นสองสามเท่าจากที่เคยได้รับ

ซึ่งผลงานช่วงนี้ตามทัศนคติของผมแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของเขาในอีกแบบหนึ่ง ด้วยการเขียนภาพขนาดใหญ่ที่มี
ฉากหลังว่างเปล่ามากขึ้น และสัดส่วนภาพก็ดูแปลกไป รวมถึงรายละเอียดของแสงเงาและการใช้สีพื้นก็แตกต่างจากช่วง
การทำงานที่โรมมาก อาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมและสภาพจิตที่มีผลต่อการทำงานที่เปลี่ยนไป เช่นภาพ The raising 
of Lazarus (68)ที่นักวิชาการบางกลุ่มสันนิษฐานว่าคาราวัจโจ้เริ่มเขียนภาพจากการปะติดปะต่อภาพจากความทรงจำ แต่
ส่วนมากยังเชื่อว่าเขายังใช้ผู้คนทั่วไปเป็นแบบอยู่


ช่วงนี้คาราวัจโจ้เริ่มถูกเช็คบิลจากโจทย์เก่าๆที่เคยไปสร้างเรื่องไว้ เพราะระแคะระคายข่าวเรื่องการปราศจากอิทธิพล
คุ้มครองแล้ว คาราวัจโจ้ถูกตามฆ่าจนแม้ว่าหนีกลับไปอยู่ใต้ความคุ้มครองของตระกูลโคลอนนาก็ยังมีข่าวสะพัดว่ามีคนจะ
ตามล้างแค้นเขาอยู่ 


แต่สุดท้ายเขาก็ยังมีชีวิตอยู่จนวาดภาพสำคัญสองภาพในช่วงปีสุดท้ายของชีวิตคือภาพ Salome with the head of 
John the Babtist (69)ที่คาราวัจโจ้วาดภาพหัวตัวเองแทนหัวของ St.John เพื่อส่งไปมอบให้กับ Alof de Wignacourt 
ประมุขของกลุ่มอัศวินSt.Johnเป็นการขอขมาต่อเหล่าอัศวินมัลต้า

และภาพ David with Head of Goliath (70)ที่แทนภาพหัวของโกไลแอทด้วยหัวของตนเองเพื่อส่งไปยังหลานของ
คาร์ดินัล สกิปิโอเน่ บอร์เกเซ่ Scipione Borghese ที่มีอำนาจในการอภัยโทษจากความผิดเก่าที่โรม


เขานำภาพนี้กับภาพอื่นอีกสองภาพลงเรือออกเดินทางในช่วงฤดูร้อนของปี 1610เพื่อออกเดินทางไปสู่โอกาสในการขอรับ
อภัยโทษ แต่หลังจากนั้นไม่นาน ได้มีหนังสือแจ้งข่าวจากโรมก็แจ้งว่าคาราวัจโจ้เสียชีวิตแล้ว

ซึ่งหลังจากนั้นความตายของเขาก็กลายเป็นความคลุมเคลือ มีการขยายความกันมากมายถึงสาเหตุการเสียชีวิต

ซึ่งจากหลักฐานที่มี คาราวัจโจ้น่าจะเสียชีวิตในวันที่ 18 กรกฎาคม ด้วยพิษไข้ที่ พอร์ชโต เออร์โคเล ในทัสคานี

จบชีวิตชีวิตของจิตรกรที่สร้างโฉมหน้าใหม่ให้กับจิตรกรรมยุโรปในต้นศตวรรษที่17อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

และหลังจากนั้นไม่นานชื่อของเขาก็ถูกลืมเลือนไปจากประวัติศาสตร์อย่างรวดเร็ว ด้วยคลื่นจิตกรลูกใหม่ที่ล้วนได้รับ
อิทธิพลทางใดทางหนึ่งจากผลงานของเขา ทั้ง รูเบนส์ เวลาสเควช จนถึง จอร์จ เดอ ลาทัวร์ ถึง มาเนท์ 

และอีกมากมายในงานศิลปะร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21 อันรวมถึงผมด้วย


ทั้งหมดนี้คือ โลกทัศน์และบริบทที่สัมพันธ์กับการสร้างผลงานของเขาซึ่งอยากเรียนท่านผู้ฟังอีกครั้งว่า

ทั้งหมดนี้เป็นการสันนิษฐานจากข้อมูลแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้จากที่ต่างๆของนักค้นคว้าหลายสถาบัน
ตลอดช่วงเวลาของการรื้อฟื้นชีวิตและผลงานของเขาขึ้นมาใหม่โดย Roberto Longhi นักประวัติศาสตร์ศิลปะชาว
อิตาเลียนในช่วงต้นศตวรรษที่20นี่เอง ซึ่งปัจจุบันการค้นคว้าเกี่ยวกับชีวิตและเรื่องราวของเขาก็ยังดำเนินต่อไป ทั้งเรื่อง
ของผลงานชิ้นใหม่ๆที่เชื่อว่าเป็นผลงานของเขา หรือแม้แต่การล้มล้างความเชื่อเดิมๆเกี่ยวกับผลงานของเขา และบริบท
แวดล้อมอื่นๆเช่นสถานที่เกิดสถานที่ตาย การพิสูจน์โครงกระดูกหรือสุสานที่เชื่อว่าเป็นของคาราวัจโจ้ ทุกอย่างยังดำเนิน
ไปเพื่อเติมความจริงให้ความพร่ามัวได้กระจ่างมากขึ้น




(71) 
ครับ จากนี้ไปหลังจากได้เห็นภาพชีวิตของคาราวัจโจ้มาโดยสังเขปแล้ว ผมจะเข้าสู่โหมดของการสำรวจจิตรกรรมในเชิง
เทคนิคขั้นพื้นฐานที่ทำให้คาราวัจโจ้กลายเป็นผู้นำในแนวทางtenebrism และส่งต่อแนวคิดนี้สู่follower ในยุคหลังๆนะ
ครับ


สำหรับจิตรกร การสำรวจวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมจะเริ่มจาก

การสำรวจบริบทของวัตถุดิบตลอดจนวิธีการสร้างงานของเขาโดยสังเขป


การทำงานตลอดชีวิตของคาราวัจโจ้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ยาวนานนัก ผลิตงานทั้งหมดเท่าที่สันนิษฐานได้อยู่ราว50ชิ้น บวก
ลบ และอยู่บนฐานการทำงานที่เคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงตามปัญหาชีวิต การมองถึงวิวัฒนาการในภาพรวมการทำงานจึง
มักถูกโยงมิติของชีวิตส่วนตัวไปด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้ 


สำหรับผม งานจิตรกรรมของ คาราวัจโจ้เป็นรื่องของความมืด มากกว่าแสง 

โลกจิตรกรรมของเขามืดกว่าจิตรกรในสมัยก่อนหน้า  ทั้งความมืดที่เป็นรูปธรรม และความมืดที่เป็นนามธรรม

คาราวัจโจ้ใช้วิธีการเขียนภาพในวิธีที่เรียกกันว่า Tenebrism หรือการนำเสนอภาพความสว่างในความมืด 

ซึ่งมีลักษณะการสร้างภาพที่เข้มข้นในเรื่องแสงเงากว่าการวาดที่ใช้หลัก Chiaroscuro (72)(73)หรือการสร้างค่าน้ำหนัก
โดยความต่างของแสงเงาปรกติ อันเป็นวิธีหลักของการสร้างปริมาตรลวงตาในภาพวาดตะวันตก


ลักษณะเด่นทางภาพในงานของคาราวัจโจ้ที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นสิ่งแตกต่างอันถือเป็นสิ่งใหม่ของประวัติศาสตร์
จิตรกรรมตะวันตกในช่วงนั้นมีหลายประการ

ทุกประการขัดแย้งกับหลักดั้งเดิมทั้งสิ้นเช่น


-การใช้คนจริง หรือ บุคคลทั่วไปเป็นแบบในการจัดท่าทางให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่ต้องการวาด โดยมีลักษณะ fixed 
pose เช่นเดียวกับหุ่นนิ่ง (74)(75)

ในเรื่องนี้เมื่อมองย้อนกลับไปจากมุมมองของการวิเคราะห์จิตรกรรมจากมุมมองของศตวรรษที่20-21ในปัจจุบันส่วนหนึ่ง
ต้องถือว่า คาราวัจโจ้แสดงถึงความเข้าใจในธรรมชาติของความเป็น “ภาพ” และการผลิตมันออกมาในฐานะจิตรกรรมเป็น
อย่างมาก เพราะภาพ อันรวมถึงจิตรกรรมคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ “เวลา”ทั้งในความหมายเชิงรูปธรรมและนามธรรม 

ตามทัศนะของผม สิ่งที่ปรากฎให้เราเห็นในจิตรกรรมคือเสี้ยวหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้น (76)เหมือนเรา
ดึงภาพภาพหนึ่งออกจากฟิลม์ภาพยนต์ที่แสดงภาพเคลื่อนไหวในแต่ละวินาทีด้วยการบันทึกภาพต่อเนื่องกว่ายิ่สิบสามสิบ
ภาพ 

การ “หยุดเวลา”ในโลกของความเป็นจริงเพื่อให้มันกลายเป็นแบบให้กับภาพที่กำลังจะกลายเป็นจิตรกรรมในลักษณะนี้ 
ผมมองว่า คาราวัจโจ้มีความเป็นอัจฉริยะในการกำหนดกรอบของ “ความเป็นภาพ” และ “เวลา”

ในงานจิตรกรรมด้วยวิธีคิดที่สมัยใหม่มาก


-การใช้ Single source lighting (77)หรือการกำหนดทิศทางแหล่งกำเนิดแสงในบรรยากาศของภาพด้วยแหล่งกำเนิดแสง
ทิศทางเดียว

ซึ่งเรื่องนี้เมื่อเปรียบบริบทแวดล้อมของโลกจิตรกรรมสมัยนั้นด้วยกันแล้ว ทำให้งานของคาราวัจโจ้แสดงออกถึงข้อเท็จจริง
ขึ้นมาสองประการ

หนึ่งคือ (78)โลกในผลงานของเขามีความจริงและเป็นโลกที่มั่นคงตามธรรมชาติที่ชัดเจนกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาในจิตรกรรม
ในยุคก่อนหน้า เพราะเราสามารถเชื่อมมันถึงความเป็นธรรมชาติของแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมชาติเช่นดวงอาทิตย์ได้ เรา
เชื่อมมันไปสู่แหล่งกำเนิดแสงอย่างคบเพลิงได้ โดยที่แหล่งกำเนิดแสงจุดเดียวสร้างความเรียบง่ายและลดการซับซ้อนของ
สิ่งไม่จำเป็นในภาพออกไปมาก(79)

นอกจากนั้นยังทำให้เกิดการ “โฟกัส” จุดที่น่าสนใจและจุดเดินเรื่องในภาพได้ชัดเจนมากขึ้นด้วย




และสองคือการทำให้ภาพมีลักษณะที่น่าสนใจทางอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของความลึกลับ มีความเป็น dramatic และ
ช่วยนำเสนอประเด็นในภาพให้ชัดเจนมากขึ้น


-การครอปภาพเหตุการณ์และการจัดการองค์ประกอบของภาพในมุมมองสมัยใหม่(80)ซึ่งผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางภาพในลักษณะปฏิวัติการเห็นครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์จิตรกรรม

เวลาพูดถึงเรื่องนี้ เราอาจต้องหาความหมายเชื่อมโยงเพื่ออธิบายคำว่ามุมมองสมัยใหม่เสียก่อน

(81)มุมมองภาพแบบสมัยใหม่อาจเริ่มต้นขึ้นมาในช่วงแถวๆศตวรรษนี้ มันเริ่มต้นเมื่อมนุษย์พบกับการมองสิ่งต่างๆในช่อง
ทางใหม่ นอกเหนือการมองสิ่งที่เห็นตรงๆ มนุษย์เริ่มรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเลนส์ ในช่วงของยุคสมัยของความเจริญรุ่งเรืองทาง
วิทยาการที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้า เลนส์ทำให้การมองและผลของการมองเปลี่ยนไป


(82)มนุษย์ (อันรวมถึงจิตกร) ได้พบความเป็นไปได้ของความจริงในการเห็นที่มีในธรรมชาติจากเทคโนโลยี เมื่อมีช่อง
ทางการเห็นในรูปแบบที่กว้างขึ้น การกำหนดกรอบเงื่อนไขการเห็นจึงเป็นทางเลือกที่ตามมา


แต่เดิมสิ่งที่จิตรกรมุ่งหวังคือการพยายามบรรจุทุกอย่างที่ตัวเองเห็นลงไปในภาพเขียนให้มากที่สุด(83)(84) ครอบคลุม
ที่สุด เมื่อต้องการเขียนวัตถุขนาดใหญ่หรือเหตุการณ์ใหญ่โต ขนาดของภาพเขียนจึงต้องเหมาะสมที่จะรองรับภาพเหล่านั้น
ด้วย แต่เมื่อความเป็นไปได้ของการเลือกกำหนดกรอบการมองมาถึง จิตรกรจึงมีทางเลือกมากขึ้นในการกำหนดการมอง
และการนำเสนอภาพของตัวเอง


เมื่อผมเห็นงานของคาราวัจโจ้ครั้งแรกๆในชีวิตจากหนังสือสมัยเรียนที่วิทยาลัยช่างศิลป์ (85)ผมยังเคยสงสัยว่าทำไม
หนังสือส่วนมากชอบครอปผลงานของจิตรกรผู้นี้ ไม่เห็นเอารูปงานเต็มๆเห็นขาเห็นพื้นมาให้ดูบ้างเลย

นั่นเป็นความเข้าใจผิดที่ภาพมันแสดงออกให้นักเรียนศิลปะหน้าใหม่ที่ไม่ประสีประสาตีความไปตามเรื่อง


ถ้าให้ผมอธิบายมันอีกครั้งในวันนี้ วิธีการทางภาพที่เชื่อมความรู้สึกในการมองแบบนี้ก็คือ การsnapภาพนี่เอง

ภาพsnap shotทำให้เรามีอารมณ์ร่วมกับภาพ มีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์ในภาพ ครั้งหนึ่งภาพในลักษณะphoto 
snapshotยังเคยกลายเป็นตัวแทนของ “ความจริง”มาแล้วก่อนหน้าโลกจะเปลี่ยนแปลงมาสู่ความเป็นดิจิทัลแบบปัจจุบัน 

การsnapและการกำหนดกรอบภาพในการนำเสนอที่มีความใกล้ชิด และ สนิทสนม กับเรื่องที่ดำเนินในภาพทำให้งานของ
คาราวัจโจ้เลื่อนมิติที่ทำให้ผู้ชมที่เคยชมภาพจิตรกรรมในลักษณะเหมือนอยู่ในที่ไกลและไม่เกี่ยวข้องอะไรนอกจากการเป็น
คนดู กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนั้นในระยะที่ใกล้เข้าไปอีกกว่าที่เคยทำมา

ซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ผมสนใจมากว่า คาราวัจโจ้รู้จักการsnapภาพมาจากไหน

เพราะในขณะที่เราทราบดีว่า จิตรกรรมเฟลมิชที่มีชื่อด้านการใช้ camera obscura ในการสร้างงานจิตรกรรม(86)

เช่นงานของ Vermeer หรือ Ingres ของ ฝรั่งเศส 

แต่นั่นก็หลังจากที่คาราวัจโจ้เสียชีวิตไปแล้วหลายสิบปี ความรู้ด้านภาพแบบนั้นไม่น่าข้ามย้อนเวลามาเผยแพร่ก่อนเวลา 
นอกจากความเป็นไปได้ในเรื่องที่คาราวัจโจ้สนิทสนมกับผู้มีอิทธิพลและคนชั้นสูงมากในช่วงต้นๆของชีวิต อาจทำให้เขาได้
พบเห็นวิทยาการของเรื่องเลนส์หรืออะไรต่ออะไรแบบนี้จากบริบทของดาราศาสตร์และศาสนจักร และอาจนำลักษณะของ
ภาพมาประยุกต์ใช้ในภายหลัง ซึ่งนี่เป็นแค่การคาดเดาของผมเท่านั้นเอง 


(87)เรื่องคาราวัจโจ้ใช้camera obscura เป็นแนวคิดที่ถูกพูดถึงกันมากในระยะหลัง ซึ่งโดยส่วนตัวผม ผมมองว่ามันมี
ความเป็นไปได้จากตัวเนื้อภาพที่แสดงออกมา แต่มันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนมากพอ และยังมีอีกหลายประการที่คาราวัจโจ้
ได้แสดงออกมาในผลงานได้เกินขอบเขตที่camera obscuraจะทำได้ เช่นเรื่องของขนาดภาพ และรายละเอียดอื่นๆหลาย
อย่าง(88)(89)(90)(91)

ตลอดเวลาที่ผ่านมามีการค้นคว้าและตั้งสมมติฐานเพิ่มเติมอย่างมากจากนักวิชาการของอิตาลี

มีสมมติฐานสองสามแบบที่น่าสนใจมากคือ ข้อเสนอที่ว่าคาราวัจโจ้เขียนภาพที่สะท้อนจากกระจกเงาที่สะท้อนภาพของ
แบบอีกที ซึ่งวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่กลายเป็นปรกติในยุคของ Impressionism ในฝรั่งเศส

และ วิธีร่างภาพจากเงาดำของแบบที่ตกทอดลงบนผ้าใบซึ่งมีความเป็นไปได้เช่นกัน

จนถึงการใช้องค์ความรู้ในลักษณะของ view finder หรือช่องมองภาพแบบที่ใช้ในกล้องถ่ายภาพโบราณเพื่อร่างเส้นด้วยภู่
กันโดยตรง

ทั้งหมดนี้ยังเป็นเรื่องของการตั้งสมมติฐานที่มีน้ำหนักมากและอาจเกิดตีความใหม่แบบสั่นสะเทือนประวัติศาสตร์ทีเดียว
หากมีหลักฐานข้อพิสูจน์ในอนาคตเพิ่มขึ้น




ในทางเทคนิคจิตรกรรม

Tenebrism ของคาราวัจโจ้ถูกสร้างขึ้นภายใต้ชุดสีที่มีความเฉพาะเจาะจงและจำกัด

ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องเกินทางย้ายถิ่นบ่อยๆหรือไม่ ผมไม่สามารถชี้ชัดได้แต่จากประสพการณ์ตรงผมสามารถให้
ความเห็นได้ว่า คาราวัจโจ้หลังจากระหกระเหินออกจากโรมไปแล้ว สีในจานสีของเขาเปลี่ยนไป 

ชุดโครงสีมีความจำกัดมากขึ้น เขียนน้อยลงแต่ให้ผลเทียบเท่าหรือมากกว่าเดิม

ชุดโครงสีเฉพาะของคาราวัจโจ้ประกอบด้วยชุดสีหลักคือ(92)


Burnt umber ,Raw umber

Yellow ochre, Red ochre

Bone black / ivory black

Yellow

White


(93)อาจมีสีอื่นๆบ้างแต่ก็เข้ามาเจือในสัดส่วนที่น้อยมาก

คาราวัจโจ้ใช้ชุดสีลักษณะนี้ตั้งแต่ช่วงประสบความสำเร็จที่โรมจนช่วงสุดท้ายในชีวิตการทำงานของเขา(94)

จากการสำรวจผลงานคาราวัจโจ้ในหลายที่ ผมพบว่างานในช่วงแรกๆของเขาที่มีการเขียนอย่างปราณีตในระหว่างอยู่ที่มิ
ลานและโรมมีการใช้วัสดุที่แตกต่างจากช่วงผลงานขนาดใหญ่มาก


คาราวัจโจ้ใช้ผ้าใบเนื้อหยาบในการวาดภาพ (95)ผ้าใบที่ทอจากฝ้ายหรือลินินเป็นวัสดุพื้นฐานที่ใช้ทำงานจิตรกรรมขนาด
ใหญ่ในสมัยนั้น เพราะมีหน้ากว้าง ทนทาน มีน้ำหนัก และเส้นใยดูดซับสีได้ดี (96)

ซึ่งผ้าลักษณะนี้เป็นที่พบเห็นได้ทั่วไปในงานจิตรกรรมยุโรปโบราณ ว่ากันว่าคาราวัจโจ้เคยใช้ผ้าใบที่มีลักษณะเดียวกับที่
ใช้คลุมโต๊ะอาหารมาขึงเขียนภาพก็มี(97)(98) จากภาพที่ผมเก็บข้อมูลมาจะเห็นว่าเนื้อผ้ามีความหยาบและมีเส้นใยขนาด
ใหญ่ ผมเคยมีโอกาสเห็นผลงานของคาราวัจโจ้ที่เปลือยเปล่าปราศจากกรอบในระยะใกล้มากๆครั้งหนึ่งที่อิตาลีเมื่อปลาย
ปีที่แล้ว ยังติดตาอยู่ถึงเดี๋ยวนี้กับสภาพของวัตถุดิบที่แสดงให้เห็นนอกพื้นที่ความเป็นภาพ มันทำให้เห็นว่าคาราวัจโจ้มีการ
จัดการในชั้นgroundเพื่อรองพื้นผลงานของเขาอย่างเข้มข้นมาก(99)(100)

เขามักใช้สีที่มีค่าน้ำหนักกลางๆไปทางเข้มๆ โทนสีน้ำตาลแดง ในการรองพื้นและสร้างน้ำหนักขึ้นจากการเขียนในส่วนที่มี
ความมืด จากนั้นจึงต่อเนื่องด้วยกระบวนการเขียนส่วนที่เป็นแสงในภายหลัง 


จากการทำความเข้าใจในเรื่องกระบวนการทำงานของเขา ทำให้หลายครั้งเวลามีประเด็นใหม่ๆเกิดขึ้นผมจึงมักสะดุดใจ
ทุกครั้ง โดยเฉพาะประเด็นการค้นพบภาพผลงานใหม่ที่ซุกซ่อนตามที่ต่างๆเช่น กรณีภาพ Judith beheading 
Holofernes  (101)ในเวอร์ชั่นใหม่ที่ค้นพบที่ฝรั่งเศสก็มีลักษณะบางอย่างที่น่าแคลงใจในทัศนะของผม ในหลายเหตุผล
โดยเฉพาะด้านภาพและเทคนิค ภาพถูกค้นพบที่เมืองตูลูสของฝรั่งเศส ในเดือนเมษายนปี 2014 (102)ภาพวาดมีขนาด 
144 x 175 cm. มีขนาดเล็กกว่าภาพ Judith ภาพแรกนิดหน่อย โดยส่วนตัวไม่ว่าผลจากการพิสูจน์จะเป็นเช่นไร ตัวผมเอง
มีความคลางแคลงใจและมีเหตุผลในทางจิตรกรรมอันเป็นส่วนตัวมากมายที่ทำให้ผมเกิดข้อสงสัยต่อภาพภาพนี้

แน่นอนที่ว่ามันเป็นภาพเขียนชั้นเลิศในเนื้อหาเดียวกัน แต่มันจะเป็นของคาราวัจโจ้หรือไม่ เป็นอีกเรื่องนึง (103)


ในช่วงปลายปี 2016 มีนิทรรศการที่น่าสนใจอย่างมากนิทรรศการหนึ่งที่ Pinacoteca di Brera ใน มิลาน(104)นิทรรศการ
ชื่อว่า Third Dialogue Caravaggio, Reading and Re-reading.

นิทรรศการนี้ได้รวมเอางานและสมมุติฐานเกี่ยวกับคาราวัจโจ้ที่มีการค้นพบใหม่นำมาจัดแสดง

มีการนำภาพ “ที่เชื่อกันว่า”เป็นงานของคาราวัจโจ้ นำมาจัดแสดงคู่กับงานต้นฉบับที่มาจากการคัดลอกในช่วงยุคสมัยที่คา
ราวัจโจ้ยังมีชีวิตอยู่ 

ซึ่งภาพ Judith ภาพที่ผมกล่าวถึงนี้ก็ถูกนำมาแสดงเป็นครั้งแรกที่นี่ภายใต้คำอธิบายอย่างเน้นหนักว่า “เชื่อกันว่า”เป็นงาน
ของคาราวัจโจ้ โดยนำมาแสดงคู่กับงานคัดลอกที่วาดโดย Louise Finson จิตรกรชาวเฟลมิชที่คัดลอกภาพนี้ไว้ในปี 
1607 ในช่วง

คาราวัจโจยังมีชีวิตอยู่(105)


โดยธรรมชาติของคาราวัจโจ้ ที่มีการทำภาพซ้ำในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอยู่บ่อยๆด้วยเหตุผลทางธุรกิจและการใช้งาน(106)

ดังนั้นท่านที่มักคิดว่าคาราวัจโจ้เป็นจิตรกรที่ไม่ประนีประนอมต่อผู้ว่าจ้าง เป็นปัจเจกหัวรั้นไม่ก้มหัวให้บรรดา patron ทั้ง
หลายนั้นจึงเป็นความคิดที่ romantic และ innocence เกินไป อย่าลืมว่าสมัยนั้น จิตกรไม่มีนิทรรศการแสดงงานแบบที่เรา
เห็นเราเข้าใจในทุกวันนี้นะครับ เขามีงานมีรายได้จากการรับงานวาดภาพเพื่อการใช้สอยในวัตถุประสงค์ต่างๆ หากมี
ปัญหามากก็ไม่มีใครอยากว่าจ้าง (107)




ในกรณีของคาราวัจโจ้ ความอื้อฉาวของเขาทั้งเรื่องของนิสัยและสิ่งที่อยู่ในผลงานต่างหากที่เป็นสิ่งเรียกลูกค้าและทำให้
คนสนใจ มันก็ไม่ต่างจากโลกโซเชียลในปัจจุบันนี้ในมุมมองของmarketing ยิ่งคนด่ามากก็ยิ่งเป็นที่สนใจมาก เป็นเรื่อง
ปรกติ


ดังนั้นเราจะมองชีวิตและการทำงานของจิตรกรต่างๆโดยตัดบริบทแวดล้อมออกหมดไม่ได้ เพราะมันจะทำให้ชีวิตของ
จิตรกรผู้นั้นแบนและดูไร้เดียงสามากผิดปรกติ


กลับมาสู่งานนะครับ

คาราวัจโจ้มักทิ้งร่องรอยความซ้ำ หรือพูดง่ายๆคือ ทำภาพซ้ำได้แทบจะกลายเป็นภาพเดียวกันในบางครั้ง

หรือไม่ ก็มักเห็นความเชื่อมโยงของแบบและลักษณะเฉพาะร่วมกันบางอย่างเช่นภาพ Fortune teller หรือภาพ Boy bitten 
by a Lizard (108)หรือภาพ St. John the Baptist ที่วาดไว้มากกว่า 1เวอร์ชั่น(109)(110) 

มีกรณีหนึ่งที่ผมมีประสพการณ์ตรงกับข้อมูลของคาราวัจโจ้ที่เกี่ยวพันกับการทำหนังสือmonograph ของผมที่มิลาน จึง
อยากขอแชร์ในที่นี้อีกสักที 

แต่เดิมเราเชื่อกันว่าภาพnarcissus เป็นผลงานชิ้นหนึ่งของคาราวัจโจ้ในปี 1599 (111)

มีหนังสือเกี่ยวกับคาราวัจโจ้จำนวนมากที่ให้ข้อมูลตามนั้น ข้อมูลของLonghiเองก็เชื่อว่าเป็นงานของCaravaggio เมื่อผมมี
ความจำเป็นต้องใช้ภาพผลงานภาพนี้เพื่อเป็นreferenceในหนังสือจึงต้องมีการทำเรื่องไปยังพิพิธภัณฑ์เจ้าของภาพเกี่ยว
กับลิขสิทธิ์ต่างๆ ทางผู้เขียนและสำนักพิมพ์skira แจ้งว่าข้อมูลที่ผมระบุประกอบผลงานของผมไปไม่ถูกต้อง ปัจจุบันใน
ประเทศอิตาลียืนยันว่ามีข้อมูลค้นคว้าที่ทำให้เชื่อว่าผลงานชิ้นนี้น่าจะเป็นของ Spadarino มากกว่าผลงานของคาราวัจโจ้ 
ซึ่งหากหนังสือaltarpiecesของผมจำเป็นที่จะต้องใช้ภาพนี้ประกอบเนื้อหาทางวิชาการ ก็จำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงการ
ใช้captionว่าเป็นผลงานของคาราวัจโจ้ สุดท้ายในหนังสือจึงต้องลงว่า Giovanni Antonio Galli, known as “lo 
Spadarino” (จากข้อสันนิษฐาน), Long attributed to Caravaggio.

เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับผมที่เคยเชื่อตามข้อมูลเก่ามาอย่างยาวนาน 

ซึ่งเมื่อผมได้รับการติต่อจากคุณเต้ ภัทร แห่งฝ่ายการศึกษาของหอศิลป์กรุงเทพนี้ ผมขอสารภาพว่าสิ่งแรกที่ผมทำทันทีที่ได้
ข้อมูลนิทรรศการนี้ก็คือการตรวจว่ามีภาพภาพนี้อยู่ในลิสต์ด้วยหรือไม่ ซึ่งสุดท้ายแล้วปรากฏว่าไม่พบว่ามีภาพนี้อยู่ในลิสต์ 

อันที่จริงมีผลงานคาราวัจโจ้หลายชิ้นที่ผมก็มีความคลางแคลงใจส่วนตัวอยู่มากในฐานะคนที่วาดรูปและนึกภาพการทำงาน
ของเขาออก 


เมื่อผมไปชมนิทรรศการ Dentro  ที่มิลาน (112)(113)(114)(115)(116)อันเป็นนิทรรศการคาราวัจโจ้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด
นิทรรศการหนึ่ง ผมก็พบว่าผมสะดุดกับภาพเขียนสองภาพในนิทรรศการ จากการดูงานที่ไหลรื่นตามการพัฒนาของเขา ผม
กลับสะดุดเหมือนเราเดินบนพื้นเรียบแล้วเจอพื้นต่างระดับเมื่อเห็นภาพเขียนบางภาพ ผมรู้สึกว่ามันผิดธรรมชาติบางอย่าง
สำหรับคนที่เขียนภาพแบบนั้นมาซึ่งเรื่องนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมจริงๆนะครับอาจจะผิดถูกอย่างไรผมขอน้อมรับจริงๆ 
มันเป็นแค่สัญชาติญาณของคนที่วาดภาพมองงานคนที่วาดภาพด้วยกันเท่านั้น 


ทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับผลงานของคาราวัจโจ้ภายใต้ชีวิตและโลกทัศน์ที่ผมพอจะเล่าให้ฟังได้ตามที่รู้ที่เห็นมาจากการ
ทำงานของผม ชีวิตของคาราวัจโจ้เริ่มต้นด้วยความสงสัย ดำเนินชีวิตอย่างท้าทายด้วยการเป็นตัวแสบในการสร้างปัญหา
ให้กับตัวเองและสร้างสิ่งใหม่ให้กับจิตรกรรม การตายของเขาก็เป็นปัญหา


ซึ่งหลังการตายจนถูกลืมเลือนและเกิดใหม่อีกครั้งภายใต้การรับรู้ในโลกศิลปะในอีกสามร้อยปีต่อมา เขาและผลงานของ
เขาก็ยังจุดชนวนปัญหา และทิ้งร่องรอยมรดกความมีสีสันในโลกทัศน์ของเขาให้เราได้ค้นค้าต่อไปอีกไม่รู้จบ (117) ผมจึง
หวังว่าการบรรยายครั้งนี้จะช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับผู้ชมงานนิทรรศการผลงานจำลองของคาราวัจโจ้ครั้งนี้ได้บ้างเป็นน้ำจิ้ม
อาหารสมอง


ขอน้อมคารวะอย่างสูงสุดแด่จิตรกรจากมิลานผู้นี้ไว้ ณที่นี้อีกครั้ง Michelangelo Merisi da Caravaggio

ขอบคุณครับ





