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 مقدمه 
تر خالقانه  از  يکی  عنوان  به  نقاشی  تجسمی  هنری    هار  نيهنر  استعداد  بروز  افراد،  های 

به باور که    . بعد اجتماعی اين هنردوقلمداد می شنیز    ابیان افکار و ايده ه  بستری به منظور

بصری  درت به ويژه ق  می شد،وب  سحم و حساس مهم هنری  های  فرمشوروی ها از جمله  

نسبت،    همین  ه ب  و  دوب  حائز اهمیت  ی همواره زمینه ساز تحوالت   ،آناجتماعی  و تأثیرگذاری  

به  سیاستگذاران و رهبران اين کشور     توجه و دغدغه   نآیت های  قابلیت ها و ظرفنسبت 

دهه  يل  اوا  رد  ۱ستی الیگرايی سوسیشیوه واقع  بیت  ثفراوانی داشتند. به همین دلیل، پس از ت 

اتحاد شوردر  بروز خالقیت  قانونی  راه    تنهاعنوان    به  ۱۹۳۰   ی وهنر و ادبیات، نقاشان در 

حکومتک   تحت  در    نترل  عضويت  با  و  گرفتند  هنرمندااتحاد قرار  شوروی ن  يه   ، ۲اتحاد 

نوعی،   رسیدن    کردند.کار  دولت    رایببه  قدرت  به  قو   ۳استالین زف  ژوبا  و  اعد  اصول 

ترسسختگی  که    یمرانه  هنری  نقاشی  پرداخت  محدوديت  بازنمايی  باعث  نحوه  انتخاب   و 

ری در خدمت ايدئولوژی حزب زابه عنوان اب  رنه   و  شدت گرفتايده های نقاشان می شد،  

اتحاد   دت  م ه  برا  آفرينشات نقاشان  دستخوش تحوالتی شد که مسیر  شوروی،  کمونیست 

 تغییر داد. ههد ينندچ

ن جامعه شوروی از فشار تحمیل شده، جريانی در  اد شدآزو    ۱۹۵۳الین در  ست ا  با مرگ

به سیاس نه فقط  به گذشته شکل گرفت که  ادبیات  ه فرهنگب   هکبل  ،تواکنش  و  نیز  ، هنر 

امیدوار شد  معطوف می شد. به تجربن مجدد جامبا  بهتر،عه  بستر رع   ه فضايی  به  صه هنر 

و همچنین  تبلور   احساسات  کآرزوهاافکار،  تبديل شد  نسلی  جنگ سال های دشوار  ه  ی 

 
1. Socialist Realism 

2. The Artists' Union of the USSR 

3. Joseph Stalin 
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دوم دوره    جهانی  همچنین  استالینو  بود  حکومت  کرده  تجربه  خفقان  را  از  مملو    و  که 

واقعیتو کرس آن  ب،  دلخواه    در  تحريف  به  بیان  اين  يافت.  می  انعکاس  شده  حاکمان 

به گرايی سوسیالیستی  واقع  در  در ح  واقعیت  هنری  آفرينش  استالیعنوان روش   ، نکومت 

نقاشان شد  در  ی  باعث  دهه  که  دهه    ۱۹۵۰اواسط  در  ويژه  به  ارائه  فرصاز    ۱۹۶۰و   ت 

مقامات    با بیانی که هنوز توسط،  خوردار شده بودندربر  نهبه زبان  يده های خود  اآزادانه تر  

  اين هنرمندان که سختی ها  گويند.ه مسائل و مشکالت جامعه سخن بقابل تحمل بود، دربار

زن تلخ در دهه ه و دشواری های  به تصويی  ادگی  را  ر می کشیدند،  گذشته و دوره خود 

 شود. یم ه  دینام ۱شیوه آفرينشی را ابداع کردند که امروزه سبک سخت 

عضو اتحاديه هنرمندان    آفرينش برآمدندبسیاری از نقاشانی که به شیوه جديد در صدد  

گ واقع  با  ايشان  هنری  حرفه  از  بزرگی  بخش  و  بودند  شوروی  سوسیالیستی  اتحاد  رايی 

اما  یجع بود.  واق ن  نقاشان  از  را  هنرمندان  از  گروه  اين  تولیدات  که  ای  گرای نکته    ع 

مختص خود با هدف بیان حقیقت   تالش به منظور ابداع زبان،  درکی  م  ز متماي  سوسیالیست

به شیوه ای بود که در عمل اتفاق می افتاد.   آنبازتاب  یاسی بلکه  نه به شیوه مطلوب نظام س

شوروی    ز زندگی در اتحاددادن تصوير پیروزمندانه ا  گرايی و نشان  انديگر، قهرم   عبارت  به

محسو  هنرمندان  اين  اولويت  و   زيراشد،    ینم  بديگر  رسمی  هنر  از  متمايز  راهی 

حاکم   کردرا  ايدئولوژی  می  هنری    با  و ند  دنبال  روند  از  کردن    با،  یسمر گسست  رد 

شاد  م نقاو  وضوعات  از  ،  یستلیسوسیا  گرايیواقع    یگتخسا  ببرداشتن  حیات  جوانبی 

اشاره   اه  نآذشته به  در دهه های گد که  ه قرار دادن را مورد توجشوروی    در اتحاداجتماعی  

 مخاطره ای بسیار بزرگ بود. ها  نآل وح نداد  رونماو  نمی شد

نق آثار  هنرمندان،  اين  مهم  الگوهای  از  شوروی  يکی  عمر  اوايل  در  شده  خلق  اشی 

د که به عنوان الهام و نقطه رجوع  بو  ۱۹۳۰و    ۱۹۲۰های  دهه  ر  د  ۲ندان آوانگارد م توسط هنر

ا  .دش  یمدر نظر گرفته   به منظور  مرنه   نيدلیل ديگر تالش  هنری    بس کندان  بیان  آزادی 

عی باعث شده  جتماصه اايجاد شده پس از استالین بود: گشايش نسبی در عر  بیشتر، فضای

 
1. Severe Style 

2. Avant-Grade 
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فرصت آشنايی  د و هنرمندان  وار ش ز رگشوروی بی غربی در  هايی از آثار هنر بود نمايشگاه  

تأثیرپذيری از    ،هجیتن  ردو    دنن ک  اد یپوسیالیستی  شیوه واقع گرايی سايی به غیر از  با نقاشی ه

 نقاشان شوروی شد. هنری متفاوت توسط   تاسبک هنرمندان خارجی، زمینه ساز آفرينش 

موازات  هک  تس ا  رک ذ  هب  مزال  سخت    به  اولین  هنر  ازکه  گر   انشعاب  ی  ايواقع 

ی  در نقاشد، جامعه هنری شوروی شاهد ظهور جريانی ديگر  سوسیالیستی محسوب می ش 

جنبش  يا غیر رسمی نامیده می شود. در اين    ۱هنر ناهمسو د که  وب  رینهو ساير رشته های  

ج  رزمینی و خارسبک سخت پديدار شد، هنرمندان به طور زي که به طور تقريبی هم زمان با  

نقاشی می کردند و آثار و   ه تشکیالت هنری اتحاد شورویشدی پذيرفته  رچوب ها از چا

ايشان   دلیلتولیدات  با خط  تعارض    به  برا   یاهی  شمشديد  فعالیت هنری، ترسیم شده   ی 

  ت یمورح م  عا ونا  و  یئا ضق  بی قعت   ،رازآ  اب  بلغا  و  و عرضه نبودبه طور رسمی قابل نمايش  

  ب وچراچ  رد  رهاظ  هب  ،هناگود  یگدنز  ندرک   ل ابند  اب  اه  نآ  زا  یخرب  .دن دش  یم  هجاوم

   ه ک  دن درک   یم  قلخ  یمسر  ر یغ  راثآ  ،دوخ  یصخش   ی اضف  رد  ام ا  ،دن درک   یم  راک  یمسر

 . دن دش  یم قاچ اق یوروش  زا جراخ هب ،ندش  هتشا ذ گ  شي امن هب و شورف  روظنم هب

هنرمندان  سبک سخت،  در   بودتوجه  عادی  افراد  قهرمان  به  و  ه  اننه  میشه خوشحال 

اين شخصیت های عادی، ويژگی آرمانی  انه سوسیالیستی.  واقع گرايی  در نقاشی ها   نخندا

بدوننداشتند   قهرمانانه خصوصی  و  استوار  ت سژا  ي  ات  پیکر  های  ورزيدهها و  فقط  ی   ،

  را پس از جنگ  در شوروی    یع ا متجا  تا بسان مسخت    و شرايط دشوار وزندگی می کردند  

اشی اتحاد شوروی را  قر ند  هور سبک سختتوان ظوع می  به نمايش می گذاشتند. در مجم 

 .تحزب کمونیست دانس ی ساختگمدنی در حال ظهور، به سلطه حقیقت واکنش جامعه 

که به نقاشی واقع گرايی سوسیالیستی در    از اين نويسنده  اثر قبلی  کتاب در دنباله  نيا

ن امل ايل و تکدر صدد معرفی سبک سخت و کاوش در سیر تحو،  اتحاد شوروی پرداخت

نقاشان سبک سخت  می باشد. نويسنده قصد دارد با سیر در آثار  ی  نیمه رسمی  ان هنرجري

جنبش  ناشناخته اين    خواننده را با دنیایدر اين حوزه،    ل افع  یمهم ترين چهره های  و معرف

 
1. Non-Conformist 
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تا چند دهه  نری آشنا سازده با آن آشنايی چندا   یپیش، حتی جامعه هنری غرب  که  نی  نیز 

تنه و  فروپاش نداشت  از  پس  اا  بود  تح ی  شوروی  و اد  نظیر  بی  آثار  شناخت  فرصت  که 

 منحصر به فرد ايشان فراهم شد.

تعدادی از گروه های    به بعد و  ۱۹۶۰از دهه  در شوروی    یر هن  یی کتاب، فضا ابتدا  رد

سبک سخت و مهم ترين    در ادامه،می شوند و    ح يرشت   راصت خاه  بدر آن  فعال    مهم   هنری 

تعدادی از نقاشان برجسته  . همچنین  گیرند  یم  ارر ق  هجوت د  ر مو  ا آنتبط بار مرآثو  نقاشان  

نیز معرفی  رابطه داشتند  آن  یا ه گیژي ودی با سبک سخت و وشوروی که آثار ايشان تا حد

 خواهند شد. 

نقاشی در  ناخته از هنر ناشآشنايی با اين بعد  نويسنده امیدوار است با فراهم کردن بستر 

که نه تنها ارزش شناخت و   دشو ور فراهم  کشهنری در اين    انبی زمینه کشف جو  ،شوروی

از   را  مخاطب  بلکه  دارد،  بیشتر  تحول  تحقیق  در  سیر  فرهنگی  صوص  خب  ایضفنقاشی 

 . دنک  میمطلع  ۱۹۵۰ـ  ۱۹۷۰فاصله دهه های  ر شوروی د

 

ری نژاد خاو عیدس  

۰۱۴۰یز ايپ



۵ 

 1960دهه ز ا رویو شضای هنری  ف
مراه بود ها و جريانات هنری جديدی ه  هروبا ظهور گ  ۱۹۶۰هه  به ويژه د  ۲۰نیمه دوم قرن  

هنری غیر رسمی    یاه  ه وگرمهیج کرده بود.    شوروی را دستخوش تغییراتیکه عرصه هنر  

جريانا  موازات  به  تر  شخصی  رويکردی  با  ن که  بزرگی  اتحادت  هنرمندان  ظیر  اتحاد  يه 

ه ای  تاخر استعدادهای ناشن خلق آثار هنری متنوع و تبلو  ثباع ،  شوروی حرکت می کردند

 به نمايش می گذارند. تصوير گسترده تری از هنر در اين کشور را ه  ک ندشد

ر قابل تأيید قرار داشتند و موجی از  زمره جريانات هنری غی  ردا  ه  شماری از اين گروه

کانتقاد  به خود جلب می  را  بستر ات  برجسته،  با شامل شدن هنرمندان  برخی ديگر،  ردند. 

و آثار  تولید  هنری  را ش  آفرينش  و خص  ايده  نظر سبک،  از  که  هنرمندانی  کردند.  فراهم  ا 

، پیکرتراشان، کیل گروهی از نقاشانشت   با  دقابل توجهی داشتن   تهدف هنری خود اشتراکا 

اين  مشترک را تجربه می کردند.  الیت حول ايده ای  ، فعهمسوموزايیک کاران    معماران و

لزوم طور  به  ها  گروه  و  مت  جريانات  روسیه  مرکز  نبکمردر  بر  ز  عالوه  و  و   ۱مسکو ود 

پترزبورگ )  ۲لنینگراد  در  ۳سن  حتی  ۴والديمیر(،  م  و  نظان در  دورتری  نیز  مکر ت   ریطق  نستان 

تنها    ۸  ۷و گروه    ۷  ۹، گروه  ۶ر، مکتب والديمی۵می شدند. جنبش سزان گرايی مسکو ه  مشاهد

 بودند.  ۱۹۶۰ـ   ۱۹۸۰جريان هنری در دهه های ده ها گروه و چند مورد از 

 
1. Moscow 

2. Leningrad: شهر سن پترزبورگ در دوران شوروی نام  
3. St. Petersburg 

4. Vladimir 

5. Moscow Cézannism 

6. Vladimir School 

7. Group of Nine 

8. The Seven 
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 رایی مسکون گسزا شبنج

  ک الگوگیری از سب  با   مورد توجه قرار گرفت و  ۱۹۶۰جنبش سزان گرايی مسکو در دهه  

یعت بی جان و ، به ويژه در زمینه طبسویفران  ۲هنرمند پسا امپرسیونیست   ۱ل سزان پ  ی رکا

نظیر آلبرت  هنرمندان شاخصی    بیعی، شماری از نقاشان روسی را جذب خود کرد.مناظره ط

براگوفسکی ۱۹۲۶ـ    ۱۹۹۷)  ۳ان یپاپیک ادوارد  ساروکین ۱۹۲۳ـ    ۲۰۱۰)  ۴(،  ايوان   ،)۵  

میخائی۲۲۱۹ـ    ۲۰۰۴) و  کانچالوفسکی (  ۱۹۰۶ـ    ۲۰۰۰)  ۶فسکی ولانچ اک ل  (  پیوتر   ۷پسر 

 د. شاخص اين جريان بودننقاش، از چهره های 

 مکتب والدیمیر

  رینه  نابز  وص  که هر يک سبک بخصومکتب والديمیر شامل آثار هنری افرادی می شود  

داشتند.   را  و ، فرهنگ مل بیعیمنظره ط  هب  ،مضامین مدرن و مناظر شهری  ربه  وعالخود  ی 

روسیهموبر  نه دهه    ی  در  هنری  جريان  اين  شد.  می  توجه  و  ۱۹۶۰نیز  گرفت   شکل 

آثاری خلق کردند که چندان در    به کاربرد رنگ های اصلی روشن،  هنرمندان آن با گرايش

ايد بتوان گفت به نوعی، نه تنها در مخالفت  قرار نمی گرفت و ش   هشدچارچوب هنر تأيید  

(  ۱۹۲۵ـ    ۲۰۱۰)  ۸شدند. کیم بريتوف   خلق می   تخ سک  بسبا    در مقابله   بلکه با هنر رسمی  

مک اين  بنیانگذار  سنچهره  از  متأثر  آثاری  مملتب،  که  کرد  می  خلق  روسی  بومی  از  ت  و 

بود   تند  های  رنگ  و  چازندگی  هنری  آثار  به  ن سپ  و  روسیه  بومی  و  لوبوک نتی   ۹ظیر 

يوکین والديمیر  همچنین  داشتند.  ا۹۲۰۱ـ    ۲۰۰۰)  ۱۰شباهت  نیز  دي(  اين  شا قن  رگز   ان 

ثیر  أت   ر ت   ديمیق اشی شمايلی  بود و در نقاشی های خود، از امپرسیونیسم روسی و نق مکتب  

 پذيرفت.  

 
1. Paul Cezanne 

2. Post-Impressionist 

3. Albert Papikian 

4. Eduard Bragovsky 

5. Ivan Sorokin 

6. Mikhail Konchalovsky 

7. Pyotr Konchalovsky  

8. Kim Britov 

9. lubok 

10. Vladimir Yukin 



 7  ■ 1960از دهه  یشورو یهنر یفضا

 9 گروه

نرمندان مسکو[ بیرون  ديه هاتحا  ]شاخه  حاد شوروی اتحاديه هنرمندان ات دل  اين گروه که از  

حیآمد تجديد  دار  طاليه  و  پیشرو  توان  می  را  بود  شوروی  ه  هنر  از    ریایبس  .دانستات 

. طرح شده بودم  ۹ن گروه  سط هنرمنداپیش تر تو  توسط هنر ناهمسوپديده های ظاهر شده  

ز  اد  يگر آن عبارت بودن بود و اعضای د  ۹روه  ، يکی از اعضای گ۱]نیکاناف[ پاول نیکونوف  

آندرونوف   بیرگر ۲[]آندرونافنیکوالی  بوريس  وايزبرگ ۳،  والديمیر  ناتالی۴،  يگورشی،   ، ۵نا ا 

ماردووين ۶نوف او يا  ل یمیخائ کیريل  برلین ۷،  لئونید  فاوو  ۸،  ماريا   ۹رسکايا ]پیکرتراش[، 

کار[. ا  ]سرامیک  پس  گروه  دهه  اين  در  که  اين  را  ۱۹۶۰ز  ای    خود  جسورانه  طور  به 

دامات اعضاء در شکل دهی به سبک  داخلی دچار شد که ناشی از اق   تفا شناساند، به اختال

 شخصی خود بود. 

 7 گروه

  ( ۱۹۶۰دهه  )  ۱۰هفت شگفت انگیز خود را از فیلم مشهور ارمنی    که نام  ۷ی  مسر  غیر  گروه

  ۱۹۷۱ـ    ۱۹۸۷در    دان ترکمن در رشته های مختلف،دادی از هنرمن، متشکل از تعمی گرفت

، استانیسالو ۱۲بايراموف ردی  ، دو۱۱شامل شاه محمد آکموحمدوف   که. اعضای اين گروه  بود

کولنازار و جوما جومادوردی ۱۴يف دلگ انمآچاری    ،۱۳بکمورادوف   بابیکوف،   می شدند،    ۱۵، 

 ن خلق کردند.ز مکتب ملی نقاشی ترکمبه طور گروهی، تصويری کلی ا 

 
1. Pavel Nikonov 

2. Nikolay Andronov 

3. Boris Birger 

4. Vladimir Weisberg 

5. Natalya Yegorshina 

6. Mikhail Ivanov 

7. Kirill Mordovin 

8. Leonid Berlin 

9. Maria Favorskaya 

10. The Magnificent Seven 

11. Shammuhamed Akmuhammedov 

12. Durdy Bayramov 

13. Kulnazar Bekmuradov 

14. Chary Amangeldyev 

15. Juma Jumadurdy 
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کلیچیف  ترکم  ۱عزت  برجسته  مجموعه  نقاش  ويژه  به  و  عنوانن  تحت  وی   آثار 

روه با  یر عمیقی گذاشت. اعضای اين گ نری اين گروه تأثبر مسیر فعالیت ه  ۲نستان من کمرت 

کلیچیفن ه  وهیشکردن    دنبال  م   ری  پست  ترکیب  با  بومی  و  صنايع  و  هنرهای  و  درنیسم 

آن ها در   کت هنرهای تجسمی در ترکمنستان ترسیم کردند.ن، مسیر جديدی برای حر ترکم

از   و  مین و هويت ترکمن خود وفادار ماندندبه سرز، اما  ددندر روسیه شناخته ش   ۱۹۷۰دهه  

تنها گروه هنری منطقه آسیای مرکزی    ها  نآ  تفگبتوان  . شايد  کردندعشق آباد نقل مکان ن

 سمی اتحاد شوروی بودند. ر  یرگروه های هنری غدود و يکی از مع ۱۹۷۰در دهه 

ا  گروه ها و جريانات در  تجسمی  د  هب  شوروی، هر يکتحاد  هنرهای  ر سطح  نحوی 

ب  ل ای در قصورت غیر رسممحلی و منطقه ای تأثیرگذار بودند؛ گاه به طور رسمی و گاه به 

ابعادی  ثرگذمندان همفکر، فعالیت می کردند. اما بیشترين سهم در اهی از هنر ورگ اری در 

قا  ارسیب و  آن در چارچوب  آثار هنری  دارد که  تعلق  به نسلی  تر،  ک سخت  لب سبوسیع 

در  ا.  خلق شد اساسی در هنرين سبک هنری  ايجاد تحول  به  و    نقاشی قادر  شوروی شد 

مستقل در هنرهای تجسمی در فضايی تحت سلطه    یيداص  عنوان   اندن خود بهساضمن شن

سوسیالیس گرايی  حماواقع  دولت  توسط  که  شد،    و  يتتی  می  عنوان  تجويز  به   امروزه 

 د.شناخته می شو  ۲۰  رنر نیمه دوم قشور دمهم ترين دستاورد هنری اين ک 

 
1. Izzat Klychev 

2. My Turkmenia 
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 ،  ۱۹۵۷ ـ ۵۸۱۹، کمونیست هااثر سه تکه  سمت راست ، قطعه۱انترناسیونالیوف، چوويل فرژوکگلی راست: 
 رگ ، سن پترزبو۲س.م.، موزه دولتی روسیه  ۲۸۵×  ۱۲۸رنگ روغن بر روی بوم، 

 ن ، رنگ روغ۱۹۶۰، کمونیست ها اثر سه تکه   سمت چپ ، قطعه۳هومر )کارگاه(ف، یوويل چوگلی کورژف چپ: 
 ورگ موزه دولتی روسیه، سن پترزب  س.م.، ۲۹۰ × ۱۴۰بر روی بوم، 

 
1. International 
2. State Russian Museum 
3. Homer (Working Studio) 
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 ، رنگ روغن  ۱۹۵۹ـ  ۱۹۶۰،  کمونیست هااثر سه تکه  میانی  ، قطعه۱پرچماشتن برافر گلی کورژف چوويلیوف، 

 سن پترزبورگ  ،لتی روسیهه دووزم ،م.س. ۱۵۹×  ۲۹۰، بوم بر روی  

 

انقالبیتک از يک  تصويری  اثر،  اين  میانی  که  ه  دهد  نشان می  رزم  سرخ هم   مرچپ   را 

و   گیرد  می  دست  به  است  افتاده  زمین  بر  که  را  خود  شده  راکشته  آن   برافراشته    دوباره 

گلی  ه تکه  س   اشینقين تصوير، اين  ر اجو انقالبی نیرومند و تأکید بر ادامه مبارزه د  می کند.

چوويلیوف به  کورژف  هنر  را  خود  کند.  می  تبديل  ماندگار  اثر  و   قطعاتمند،  يک   میانی 

يک  تر می دانست که حاوی پیام اصلی ايدئولوژ  ی را از اين جهت شاخصنقاش پ چ متس

ابعاد   اين، وحدت دارند که در نقاشی بزرگی در  قطعهنقاشی بودند. فرم و محتوا در اين دو  

ب تصويرمهار  سیويژگی  دو  اين  شود.  می  قلمداد  نشان  می  را  اراده  از  حاکی  اقداماتی   ، 

 می دهد.تغییر  ار  اهه مسیر رخدادد کدهنمی 

تکه ای از يک فیلم شبیه    نرمند توانست با تالش و مهارت خود، ترکیب بندی را بهه

ويژگی    ين. ايدواقعی بدل نما  ی ودام هنری را به روايتی فورکند و با بافت تصوير خود، اق

در   فقط  توان  می  را  منادر  تاريخی  های  نقاشی  برجسته  اساتید  والری  آثار  کرد.  شاهده 

بمورخ    ۲ن چیروت  میان  هنر،  مشخصی  های  شباهت  مشاهده  چوويلیوف ا  کورژف  و   گلی 

 
1. Raising Standard 

2. Valery Turchin 
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  کورژف چوويلیوف، در رابطه با هنر  هروسی  گرزب نقاش    ۱[]سوريکاف لی سوريکوف  سیوا

 وسیه داشت. د بهترين درک را از سنت هنری رخوسل ن ر میانرد: وی در ک اظها

ی نگاهره  دربا  یق بود. ود اص  ،یشد و حرفه نقابا خو  بود و  زانيگر  استیکورژف از س

 گفت:چنین داشت به زندگی و هنر خود  که

ا  یزندگ»در   از  همواره  دلم   قتیحق  نيخود،  چه  آن  دارم  حق   که 

  ی ]انسان[ در زندگ  ی لاصحق    نيگرفته ام. ا  یش یپخواهد را انجام بدهم    یم

به ه  یماست. از باال داده ن  شود.  یاعطاء نم  انر گيوجه توسط د  چیشود و 

که خود را وقف آن کرده است    یت به کار ادقانه نسباز نگرش ص   دي با  نانسا

نرنج   من  کنم  فکر  ا  زیبکشد.  ا  نيدچار  به  شدم.  که    لیدل  نيوضع  است 

 .سم«يون  یخواهم را م ی م فقط آن چه که شهیهم

وفادار بود    مسیکمون  یبه آرمان هاخود  عمر    که تا آخر  یهنرمند برجسته اتحاد شورو  نيا

  ی گدلبست  حيتشر  ضمن  ،هیروس  ونیبه دولت فدراس   یال نامه اآن، با ارس   یاشپ ورف   زاو پس  

به ا آثار    یبزرگ امتناع کرد. و  یا   زهيجا  افتي، از دریستیکمون  یها  دهيخود  به    خوددر 

 ودند.ب یو سنت حی او صح  ديپرداخت که از د یم  یقالخا و یروح یاصول

  یری تأث  وف یليکورژف چوو  یر نه  ی گددوم بر زن  ی جهان  گن جهمان طور که گفته شد،  

هنر   ژهيبه مدرسه و یتقال وم و سپس با ان او در خط مقد  یکه برا  یگذاشت و حوادث قیعم

مس داد،  رخ  ر   یهنر  نشيآفر  ر یمسکو  بکورژف  سختا  سمت  گریه  برابام  ،یگ سن،    یرزه 

 ۲عشاق تحت عنوان  يی  تابلو  ۱۹۵۹در  او    کرد.  تيهدا  و اراده بشر  یقدرت روح  ،یزندگ

 گفت:و درباره آن د رک قلخ

بود.   عشاق در  » دردناک  آن  روی  بر  کار  دارد.  وجود  جنگ  از  بازتابی 

به   رجا حل دريا و يک موتورسیکلت. اين دابتدا صحنه ای را تصور کردم: سا

بود    ند، داستان زندگی آن ها چهودب  ا اين افراد چه کسیامد.  کرذهنم خطور  

 
1. Vasily Surikov 

2. Lovers 
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ت دانستم.  نمی  جور  رکی ـ  بندی  سريع  .دآم  یدرنمب    یمرد   ،اتفاقی  ، خیلی 

او   بود.  آزمايشگاه  دستیار  تحقیقاتی،  ای  مؤسسه  در  که  ديدم  را  تر  مسن 

]داستان و  خودش  دردرباره  کرد.  صحبت  من  با  خود  زندگی  انی،  جو  [ 

رکت کرده بود و مزارع اشتراکی  بود، در جنگ داخلی ش  چهسربپ  هنگامی که

کر می  سازماندهی  جهاد.  را  جنگ  آغاز  داوطلب    به  م ود  یندر  نظام  پیاده 

پیوست. در خط مقدم زخمی شد. زندگی او با زندگی روسیه درهم آمیخته 

و   بسیار جالب  من  برای  و  بشد  فردی  که چنین  دريافتم  من    رایمهم شد. 

من شد. ايده اولیه من پر از معنا    ک بود و قهرمان نقاشیدينز  منعزيز و به  

 .ت«ف رگن اجدا کرد و نقاشی پی  شد، محتوا نمود

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

کـورژف چوويلیـوف،  گلی 

، رنگ روغـن ۱۹۵۹،  عشاق

ــوم،  ــر روی ب  ۱۵۶×  ۲۰۷ب

روسـیه، س.م.،   دولتی   موزه 

 زبورگسن پتر
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 ، رنگ روغن بر روی بوم ، ۴۱۹۶ـ  ۱۹۶۷ ،۲آتش جنگا  ه ب خت سواز مجموعه  ،۱در ما، وفیليچووگلی کورژف 

 وکس، م۳وفرتیاکتی تدول گالریس.م.،  ۲۰۰×  ۲۲۳
 

گل   یا   موعهجم آثار  عنوان    وف یليکورژف چوو  یاز  آتش  تحت  با  از    ،نگجسوخته 

ز  يکی ا.  ماندذهان روس ها به جا  دوم در ا  یکه جنگ جهان  نديگو  یسخن م  یخاطره تلخ

سوخته کهنه سرباز    م یچهره ن  داشت،   امن  ۴آثار جنگ مذکور که    عه جموم   در   اوهای    ی اشقن

روشن خود به   یچشمان آبخراب شده است و با    ،خمز  دهد که در اثر  ین مرا نشا  یروس

م د  یما  چشم  چ  گرينگرد؛  هرگز  نقاش   یز یاو  سخت  سبک  کرد.  نخواهد  مشاهده   ، یرا 

ترکت  آس  یبند  بی قارن  گو  ی بیو  هااه  که  مت  ست،ا  مرگبار  یجنگ  به  را  ما  سائل  وجه 

 د.هد ش انسان سابق نخوا گريکند که د  یسرباز جلب م کي  یصشخ

 
1. Mother 
2. Burnt by the Fire of War 
3. The State Tretyakov Gallery 
4. Traces of War 
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 موزه دولتی روسیه،  س.م.،  ۲۰۰×  ۱۵۰، رنگ روغن بر روی بوم ، ۱۹۶۵، آثار جنگ ، وفیليوچو فکورژگلی 

 سن پترزبورگ 
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ان  قد»ف  به، آن را به مثایوفاثر گلی کورژف چوويل  ۱اضطراب ی  نقاش  ، در نقديک منتقد

يافگاهانه  آ به  مايمیل  رنگ  هاتن  ترکیب  و  زيبا  های  سايه  شفاف،  های  تزه  در  ی  ئینی 

را  فیوصت   طبیعت« نقاشی  اين  جنگ  م  کرد.  درباره  پدر  های  کابوس  از  نمايی  توان  ی 

  تضادها و تعارضات آينده دانست.  درباره    جهانی دوم در برابر روياهای پر از ترديد دختر

پرداخت از مضامین پرتکرار   نبرد د را به  ن بر نسلی که جوانی خوآ رات ثی شی از جنگ و تأنا

 سبک سخت است. جوار هنرمند در دورهاين در آثار 

  
 

ــورژف  ــی کـــ گلـــ

 ،اضطرابچوويلیوف،  

بـا از مجموعه   سوخته 

ــگ  ــش جن ، ۱۹۶۸ ،آت

بـر روی  روغـن  رنگ 

ــوم،   ۲۰۰×  ۱۵۰بــــ

مـــوزه دولتـــی م.، س.

 گبورروسیه، سن پترز

 

 

 

 

 

 

رژف کو  یلگ:  عدصفحه ب 

ــوف،  ــدروچوويلیـ ، ۲دبـ

 ، رنـــگ روغــــن ۱۹۶۷

 ۱۷۴×    ۲۳۱بر روی بوم،  

زه دولتــــی ، مــــوس.م.

 ورگرزب تپ سن  ،روسیه

 
1. Anxiety 

2. Seeing Off 
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آفريد. جنگ جهانی  بدرود نقاشی خود،    در  کورژف چوويلیوف ، صحنه ای احساسی 

از صحنه   مملو  ديگری  جنگ  هر  نظیر  بوددوم  دلهره  و  دلتنگی  جدايی،  جهای  از  .  دايی 

ترکیب بندی    ویبا اندوه فراوانی ترکیب شده است.  وان موضوع اين نقاشی،  عنبه  ،  عزيزان

مملو  مربع را  کند س  گ نر   زای خود  اين    گويی  که   رخ می  به سرنوشت  تلويحی  ای  اشاره 

مقدم،  باقهرمان غمگین   به خط  رفتن  از  پیش  بسته است. سرباز،  يادبود    چشمان  مجسمه 

حکم، چشمانی بسته،  ا ژستی ثابت، دستانی م ب  د وازو بی حرکت می س تا  خود را چنین ايس

 بدل می کند. خود  یرد ف  ز تراژدی زندگیای اتصويری متوقف شده را به صحنه 
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نقش   فرد همواره  درباره جنگ،  آثار کورژف  قهرمانی    مهمیدر  اغلب،    ناراحتدارد: 

  را  دی، سختی های زياشتههای دهشتناک جنگ را پشت سر گذا مشاهده می شود که سال  

د را حفظ  ی خوده، چیزی را فراموش نکرده، اما استقامت و پايدارز سر گذرانده، آسیب ديا

کهنه سرباز مسنی  اثری هنری درباره حافظه است.    ،۱قديمیزخم های  اشی  قن   ت.سا کرده  

 ديگر قادر به خوابیدن نیست.   که به تصوير کشیده می شود با گذشت سال ها از جنگ،

 

 
 

سیه، ی روموزه دولتس.م.،  ۲۰۰×  ۲۰۹گ روغن بر روی بوم، رن، ۱۹۷۰، زخم های قديمی، یوفيلگلی کورژف چوو

 گ روسن پترزب 
 

1. Old Wounds 
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یزی باعث شده اين رزمنده قديمی در تخت خواب گرم و نرم خود بیدار بماند؟  چ  هچ

روح های  زخم  يا  کنند  می  درد  که  نبرد  های  درمان    زخم  کامل  طور  به  هرگز   که 

ازشوندی  من بسیای  ها،  زا رباس  ؟  سال  تا  مقدم  خط  و  ن  ديدند  می  کابوس  هنگام  شب 

بلند ببا    ايشان را   ،اصوات  تازه و رنگ سرخ  کرد    یمر  اد یترس از خواب  و بوی گوشت 

 بل تحمل بود.ابرای آن ها غیر ق

 

 

 ،۲روسی  هنرزه وم، س.م. ۸۹×   ۱۱۹روغن بر روی بوم، ، رنگ ۱۹۷۶، ۱نه يیآ  برابر درگلی کورژف چوويلیوف، 

 االت متحده آمريکاي، ا۴، مینه سوتا ۳ولیس اپنییم
 

1. In Front of the Mirror 
2. The Museum of Russian Art 

3. Minneapolis 

4. Minnesota 
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م  یمرد  ۱۹۴۵۱  یابرها  نشان  از    ردا  ر  خود  یپا   کيکه  دهد    یرا  داده  جنگ  دست 

ا  یاست. زن با جامه  در    آرام و محزون  ره،ی ت   ی مسن  نفر  نشسته است. هر دو  او  در کنار 

را از گذشته    تيوار  ،یهمانند پل  ،هن یمپس زرق در خاطرات گذشته اند.  عمر، غ  یاني پا  نیسن

حال   ا  یمبه  در  هنرمند،  گفته  به  اهم  ،ینقاش  نيآورد.  به  یخيتار  تیزمان  و     ش ی پ  دارد 

هنر  یم استعاره  برا   یرود.  مزمان    یخلق شده  آ  یباعث  و  با هم   ندهيشود گذشته، حال 

 .دارد خيد نسبت به روح تاررمن هن  قیشوند و نشان از احساس عم ختهیدرآم
 

 
 

دولتی  ری گالس.م.،  ۲۰۰×  ۱۹۰، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۹۸۰ـ  ۱۹۸۵، ۱۹۴۵ابرهای  ف،لیوويگلی کورژف چو

 و سکم ترتیاکوف،
 

1. Clouds of 1945 
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ساير همانند  دوم  جهان  سبک  نق   جنگ  اشان 

برسخ آ  ت  هنرمند .  گذاشت  یر تأث  یسوفسکآثار     اين 

تح ای  عنوان  مجموعه  میهن ت  که    ۱آزادی  خلق کرد 

را   روسیه  معاصر  تاريخ  عطف  نقاط  از  هايی   صحنه 

گذاشت:   می  نمايش  ، ۳  ۱۹۳۰سال  ،  ۲  ۱۹۱۹سال  به 

 تابلو  اين  . شهری که در  ۵  ۱۹۶۵سال  و    ۴  ۱۹۴۳سال  

مان های  ساخت  درونن رفته و  به نمايش درآمده، از بی

بازگشت نمايآن    سوخته   ان است. شهروندان در حال 

به مناطق جنگ زده هستند و زندگی به طور مجدد در 

پیکر زخمی شهر شکل می گیرد. در پیش زمینه، پیکر  

به  ،  زنی پشت به بیننده که که کودکی در آغوش دارد

ترکیب  ای زندگی دارد.  شهر می نگرد و نشان از احی

نقاشی سبک  از    ر، نمونه خوبین اثنگ موجود در اير

 سخت است.

 
بر روی  ۱۹۶۹،  ۱۹۴۳سال  ،  وفسکیپیوتر آسباال:   ،  مقوا، رنگ روغن 

 ، روسیه ۷، چیباکساری ۶.، موزه دولتی هنر چوواشس.م ۹۳×  ۷۳

 

 
 

آسوفسکیپايین:   روغن  ۱۹۷۱،  ۱۹۴۳سال  ،  پیوتر  رنگ  پاستل ،   و 

روی بوم  بر  به  چسبیده  هنرهای  .،  مس.  ۵/۹۲×    ۵/۷۳،  کاغذ  موزه 

 ، روسیه ۸کالوگا  بایزي

 
1. Liberty of the Motherland 

2. Year 1919 

3. Year 1930 

4. Year 1943 

5. Year 1965 

6. Chuvash State Art Museum 

7. Cheboksary 

8. Kaluga Museum of Fine Arts 
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مناظر شهری زيادی از مسکو کشید که آهنگ    ۱۹۵۰یمه دوم دهه  پیوتر آسوفسکی در ن

 مشهود بود. اين ويژگی ها در در آن ها  انعطاف پذير، پیکرواری و شیوه پرانرژی نقاشی او  

 اش نیز وجود داشتند. ين هنرمند نقنقاشی های بعدی ا
 

 

 

 س.م.  ۱۰۵×  ۲۷۳، مقواروی  ، رنگ روغن بر۱۹۶۱، ۱جديدی از مسکو  خشساخت و ساز در ب ، کیوفسپیوتر آس

 

دهه   در  خارجی    ۱۹۶۰وی  سفرهای  ديگر،  هنرمندان  از  بسیاری  خالف  بر  توانست 

التین بود که در حین  زيادی انجام دهد. عمده سفرهای او به مناطق مختلف در آمريکای  

ن هاقاش اين سفرها  مناطی  از  موريی  و مکزيک کشبد  ق  کوبا  ويژه  به  پیوتر  ید.  ازديد خود 

آمريکای التین، از چند کشور اروپايی بازديد کرد و مناطقی از سکی همچنین عالوه بر آسوف

 مشاهدات خود را بر روی بوم آورد. 

 
1. Construction in a New District of Moscow 
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 ر پرم، روسیه نه  دولتیگالری م.، س. ۷۷×  ۱۳۴، بوم ، رنگ روغن بر روی  ۱۹۶۱، ۱صبح در هاوانا ، باال: پیوتر آسوفسکی

  ،دولتی هنر پرم  گالریس.م.،  ۷۰×  ۶۰، بوم ، رنگ روغن بر روی  ۱۹۶۳، ۲هاوانا  از وسیعنمای ، پیوتر آسوفسکیپايین: 
 روسیه 

 
1. Morning in Havana 
2. Havana Panorama 
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، رنگ روغن بر روی  ۱۹۶۷، ۱کوف؛ پیوتر يفیموف و کیريل واسیلیف آهنگران پس]هنر[ بومی اساتید ،  پیوتر آسوفسکی

 ، مسکوهیروس  یگرا  واقع هنر  سهسمؤ .م.، س ۵/۱۸۴×  ۲/۲۴۹، بوم

 

رو آوردن به طبیعت و روستا، مناظری از آثار تاريخی و معماری    با  ۱۹۷۰در دهه  وی  

مذهبی در برابر پس زمینه ای طبیعی خلق کرد. قرارگیری کلیسايی قديمی در برابر آسمان  

انی بودن در  م آسیر و  آرامش فراگساس  اح  آمدن اشعه نور از البالی ابرها،  پهناور و پايین

 دهد.  اين آثار را افزايش می

 

 

 

 

 
1. Folk Masters; Pskov Blacksmiths Pyotr Efimov and Kirill Vasilyev 
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 س.م. ۴۹×  ۶۰، مقوا ، رنگ روغن بر روی ۱۹۷۳، ۱منظره طبیعی با قايق ها ،  وتر آسوفسکیپی

 ویکتور پاپکوف

آثاری متنوع است   سبک سختی از برجسته ترين هنرمندان  يکويکتور پاپکوف   و دارای 

ن اين  که  بررسی  نقاش  نبه عنوا   هنرمند راقش  برجسته  سبک  اينی شاخص در مطالعه و   ، 

نری  حرفه هوارد عرصه هنری نقاشی در اتحاد شوروی شد.    ۱۹۵۰دهه    وی در   می کند.

وا کرد:  تقسیم  به سه دوره  توان  را می  پاپکوف  قع گرايی سوسیالیستی رومانتیک، ويکتور 

نمادگرايی.   و  نقاشی ها سبک سخت  نظیر مسی وی  در  های   ائلی  ی، مضامین  نمايش  تنش 

قبو هم  اجتماعی عمومی بینش روان شناختی در  می شود. مشاهده  ال شخصیت ها  چنین 

 ه، بیانگر ديدگاه اين هنرمند درباره زندگی است. و رنگ های سرزند ترکیب بندی ها

 
1. Landscape with Boats 
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آثار از    در  شماری  شود.  می  مشاهده  خود  از  رضايت  و  رفاه  عدم  اضطراب،   او 

(، ۱۹۶۰)  براتسک  آبی  برق  نیروگاهسازندگان  ق شدند:  خل  ۱۹۶۰در دهه  آثار وی    هم ترينم

ژوئیه (،  ۱۹۶۶)  ۲دو(،  ۱۹۶۵)  ۱گروه  استراحت  در  و  ۱۹۶۹)  ۳خانواده  من رو(  (.  ۱۹۶۸)  ۴ز 

  شوهران آه، چگونه تمام  يا    ۵بیوگان مزن رد:  وی همچنین مجموعه ای درباره بیوگان خلق ک

برده شدند   ۱۰آواز شمالی و    ۹[تنها  ]يا  ۸يک،  ۷خاطرات ر  اثر مشهو  شامل سهکه    ۶به جنگ 

 ( بود.۱۹۶۶ـ   ۱۹۶۸)

نیز  را    پاپکوف  خود  هنری  حرفه  از  بخشی  که  نقاشان سبک سخت  ساير  در  همانند 

ن صرف به اين شیوه خودداری  د از نقاشی کرددن دوره واقع گرايی سوسیالیستی سپری کر

د  نمود. نیمه  در  هنرمند  تمرکز  از  دهه  بخشی  آغاز    ناشی  دامی  به  فمعطو  ۱۹۵۰وم   از 

نسبی، استالین زدايی و تنش زدايی    ات اجتماعی شوروی بود: آزادیدوره ای جديد در حی 

 با غرب.

 
1. The Brigade is Resting 

2. Two 

3. Family in July 

4. My Day 

5. Mezen Widows 

6. Oh, How All the Husbands Were Taken to the War 

7. Memories 

8. One 

9. Alone 

10. Northern Song 
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 م.س. ۱۶۸×  ۲۴۵بوم،  ، رنگ روغن بر روی۱۹۵۸ ،بهار در ايستگاه راه آهن، اپکوفويکتور پ
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دل  ۱۹۵۸در  او   و  شاعرانه  تح اثری  عنوان  پذير  ات  در  آهنستگاي بهار  راه  . دکشی  ۱ه 

غ التحصیل شده بود و در اين  فار   از آکادمی دولتی هنر سوريکوف مسکو   زگیبه تا  پاپکوف

قع گرايی ینی کنترل شده او نمايان است. اشتراک اين اثر با سبک وا نقاشی، حس خوش ب

به مفهوم کار است. خوشحالی کارگران به    سوسیالیستی، در اشاره  دلیل  نه  به  طور صرف 

ست در خوشحال نشان دادن کارگران در هنگام  قع گرای سوسیالیداول نقاشان واش متور

ان دوره حکومت استالین، آغاز بهبود روابط با کار، بلکه حاکی از شادی اين دو مقارن با پاي 

ن با  ی جواچه ا ن پذير شدن آينده ای بهتر برای ايشان است. قرارگیری درختغرب و امکا

ونق است، به طور هنرمندانه و  عاره از رشد و ره تصوير که استزمین  گ های تازه در پیشبر

رنگ های گرم و کنترل ماهرانه  نه ای از آغاز دورانی جديد قابل تفسیر است.  به عنوان نشا

دود  ترسیم  در  ويژه  به  فرانسوی    رنگ،  امپرسیونیسم  سبک  يادآور  قطار،  های  چرخ  زير 

 یدا کرد. ر از نزديک را پايی با اين آثاآشن ورصت سفر به اروپا ف  ۱۹۵۹ وی پس از .است

 

 
 

 رنگ روغن بر روی بوم ، ۱۹۵۸ ،۲به سوی کار، ويکتور پاپکوف

 

 س.م. ۱۰۶×  ۷۴، مقوا بر روی  گواش، ۵۹۱۹، ۳کارگاه زمستانی ، ور پاپکوفصفحه بعد: ويکت 

 
1. Spring in the Depot 
2. To Work 
3. Winter Studio 



 83 ■  یدشوار زندگ  یاتسبک سخت: واقع



 تخسک بس: رویشو حادتانقاشی در   ■ 84

 



 85 ■  یدشوار زندگ  یاتسبک سخت: واقع

 

گالری  م.، .س ۱۸۳×  ۳۰۲، مبوبر روی  رنگ روغن ،۱۹۶۰، آبی براتسکاه برق  سازندگان نیروگ، ويکتور پاپکوف

 دولتی ترتیاکوف، مسکو 
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ها  دهه  فاصله  در  ک   ۱۹۵۰ـ    ۱۹۶۰ی  پاپکوف  زيادی  در  سفرهای  حضور  با  و  رد 

برا۱ايرکوتسک  عمرانی  ،  های  پروژه  اجرای  محل  که  سیبری  شهرهای  ساير  و   تسک 

کر خلق  مهمی  آثار  بود،  ای  يکی  گسترده  شاهکارهای  د.  اين  نیروگاو،  ااز   ه  سازندگان 
برا آبی  شخصیت   سکت برق  تمام  وی  بشر.  تالش  و  کار  ستايش  در  تابلويی  های    است؛ 

با تکمیل   اوسیم کرد. شهرت  ی شناخت و هر کدام را با دقت تر موجود در اين نقاشی را م 

در   را  کارگر  پنج  نقاشی،  اين  در  پاپکوف  يافت.  افزايش  نقاشی  پاين  ای  برابر  زمینه  س 

بر آن ها تابیده می شود و گويی اين افراد    یپیش زمینه، نور ه نمايش گذاشت. از  بتاريک  

ن روی صحنه  پبر  قهرمانان  اند.  ايستاده  مانمايش  اما  هستند،  کار  آماده  قهرمانان  اپکوف  ند 

ن تابان و روشنايی  آفتاب  از  ندارند و خبری  بر لب  لبخند  یست.  واقع گرايی سوسیالیستی 

بیمد که  رنگی  آبی  باالی    ناد  موی  و  راکاله  سمت  فرد  اقدامی  س گوش  گرفته  قرار  ت 

کرد، حال و هوايی  ايجاد می  ۲که جلوه فريب چشم  تحريک آمیز بود و با بیرون زدگی خود

که با توجه به محکومیت قاطعانه آن نزد نقاشان واقع گرای    وجود می آوردبه  فرمالیستی  

 میز بود.خاطره آسوسیالیست، اقدامی م

ف و پس زمینه ای تیره ايجاد کرد  ارا با سکويی ص   کیب بندی چینشی خودرتپاپکوف  

ر  تابانیده شده، در برابر آن قرا  کارگران که بر روی آن ها نور  که پیکرهای جدی و متمرکز

بدون  هنرمند  دهد.  و سنگینی می  وزن  کارگران  به  و  است  پايین  از  ديد  زاويه  اند.  گرفته 

 . دنمايش می گذار ی کار روزانه را بهر خاص، مشقت و دشوا مه ريزیبرنا

آثا  ۱۹۶۰در دهه    اوسبک   تغییراتی شد و فرديت در  ر وی نمود پیدا کرد.  دستخوش 

او از   تمرکز  ناشی  نسبی  آزادی  با  بر مسائل احساسی    هم زمان  سیاست های خروشچف، 

شخ  بود.  هنرمند  هويت  همچنین  و  روابط  تنهايی،  با  نمرتبط  و  به  صیت  وی  فردی  گاه 

هويامس او  آثار  در  هئل،  نقاشی  و  نمايش اداست  به  را  او  هويت  ابعاد  کرد  خلق  که   يی 

آز  گذارند.  اظ می  جهان  و  انسان  درباره  مقاادانه  در  آثاری  چنین  کرد.  نظر  با  هار   يسه 

ای  نقاشی های واقع گرايانه سوسیالیستی، چشم انداز تازه ای برای مخاطبان غربی نقاشی ه

 ردند. ک د شوروی ايجاد می اتحا

 
1. Irkutsk 

2. trompe l’oeil 
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 س.م. ۷۲×  ۹۸، مقوابر روی  رنگ روغن، ۱۹۶۳، ۱رتره در برابر چراغ خواب پ، يکتور پاپکوفباال: و

 س.م. ۱۱۵×  ۱۷۰، بومبر روی  رنگ روغن، ۹۱۹۶، ۲پیری ، ويکتور پاپکوفيین: پا

 
1. Portrait against a Lampshade 

2. Old Age 
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 س.م. ۱۶۰×  ۵/۲۲۵، بوم   بر روی رنگ روغن، ۱۹۶۲ـ  ۱۹۶۳، ۱سه هنرمند ، ويکتور پاپکوف

 

 
1. Three Artists 
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گروه از  ،استراحت  وي  يکی  پاريس  آثار مشهور  در  پاپکوف،   . درک   تف ايردجايز  کتور 

خاصی نمی کنند، دراز کشیده اند و در فضای تصوير،  صیت ها حرکت  شخ در اين نقاشی  

ن نقاشی،  يیانگر پاپکوف در اتکنیک ب  غرق در استراحت يا بازی شطرنج يا مطالعه هستند.

پايین تری از  بخش  ش زمینه را در  به هم زده، پیکرهای پی را  جالب است. زوايای دورنما  

پس زمینه طاليی و االتر کشیده است.  هستند را ب  ه و افرادی که دورتر ترکیب بندی قرار داد

ای گذشته  ر قرن هجالب با نقاشی های شمايلی روسی د  تیچینش دايره ای پیکرها مشابه

 د. ن کن ايجاد می

 

 
 

گالری دولتی س.م.،  ۱۷۸×   ۲۰۴، بومبر روی   وغنرنگ ر، ۱۹۶۲ـ  ۱۹۶۵، گروهاستراحت ، ويکتور پاپکوف

 کوف، مسکو ترتیا
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س.م.،   ۱۱۰×  ۱۵۰، بومبر روی  تمپرا، ۱۹۶۵، ۱ک. بريتوف و و. يوکین هنرمندان اهل والديمیر ، پاپکوف: ويکتور باال
 مسکو  ،واقع گرای روسیه سسه هنرمؤ

 س.م. ۱۲۰×  ۱۷۰ ،بومبر روی   غنرنگ رو، ۱۹۶۷، ۲در روستا  هنرمند، ويکتور پاپکوفپايین: 

 
1. Vladimir Artists K. Britov and V. Yukin 
2. The Artist in the Village 
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عنوان  نقاشی  تحت  ب  ،دو  او  توجه  قابل  توانست    ود.اثری  انتقال  هنرمند  طريق   از 

متفاوت،   ای  حابیتجربه  با  و  به سادگی  وی  آورد.  وجود  به  شناختی خوبی  روان  داقل  ن 

ردن  نقطه ديد از باال و تخت ک زن و مرد در دو فضای مجزا، تعیین    نئیات، با قرار دادجز

 ه نمايش گذاشت. بندی، عمق بیگانگی میان جوانان را ب فضای ترکیب
 

 

 

 گالری دولتی ترتیاکوف، مسکو س.م.،  ۱۵۰×  ۲۰۱، بومبر روی   رنگ روغن ، ۱۹۶۶، دو، ور پاپکوفيکتو
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به سبب    وی از تابلوهای    شماریود.  بکوف دوره ای دشوار  ای پاپر ب  ۱۹۶۰اواسط دهه  

شده بود.  دان اتحاد شوروی از نمايشگاه ها جمع  اتحاديه هنرمن   رابطه خصمانه او با رهبری

تحت حجم عظیمی از فشار،  و هنرمند    دچار مشکل شده بود   ۱مسرش کالرا ا هازدواج او ب

ان افراد معطوف  یرابطه و مناسبات م  مفهوم  هدر اين برهه، توجه او ببه خودکشی زد.  دست  

سوتالنا، مامان، بابا و نقاشی    تبديل شد. ايدهزديکان، به دغدغه هنرمند  شد و جدايی میان ن
خود    ۲زرگ مادرب گفته  به  ]ويلیگاژ[۳طالق مند،  هنريا  ولگوژ  شهر  در  پاپکوف    ۴،  ذهن  به 

اکی از احساس تنش  خ ها حر خطور کرد. رنگ های اين نقاشی با دقت انتخاب شده اند: س

 د.افزايش می ياب  فاصله موجود میان پیکرها  با ،اين تابلو محزون درتند. سکوت سه
 

 
 

گالری س.م.،  ۱۱۰×  ۱۵۰، بومبر روی  رنگ روغن، ۱۹۶۶، [القن، باب و مادربزرگ ]طسوتالنا، ماما، ويکتور پاپکوف
 دولتی ترتیاکوف، مسکو 

 
1. Klara 
2. Svetlana, Mom, Dad and Grandmother 
3. Divorce 
4. Velegozh 
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 س.م. ۰۵۱×  ۸۸۱، بوم ی و بر ر رنگ روغن، ۶۹۹۱، ئیهوژخانواده در ، ويکتور پاپکوف
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  روغنرنگ ،  ۱۹۶۷ـ  ۶۸۹۱، ۲زندگی تأمالتی درباره از مجموعه  ،۱[بالوتافوف ]بولوت خانواده، ور پاپکوفويکت

 گالری دولتی ترتیاکوف، مسکو س.م.،  ۱۷۰×  ۱۹۰، بوم بر روی  

 

أثیر گذاشت و اين  پکوف ت ا جنگ جهانی دوم و شرايط زندگی پس از آن بر نقاشی پ

که تحت   را بازگو کرد زندگی نسلی ،در آثار خود سبک سخت، نقاشانهمانند ساير  رمندنه

گرف قرار  دوم  جهانی  جنگ  مسائل  ت.تأثیر  کنار  موضوعاتی  مرب  در  فردی،  انزوای  به  وط 

مرگهمچون   از  ترس  و  پذيری  ه   مضامین از    ،آسیب  نقاشی  در  هنرمند    ایموجود  اين 

 
1. The Bolotov Family 
2. Reflections on Life 
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تحت    و جالب توجه  عجیب  پاپکوف در اثری   .ه دچار افسردگی بودک  است  تسبک سخ

نگی و غم و  ترکیبی متضاد از پرواز هواپیماهای ج  ،۱سادت نمی کند او به آن ها حعنوان  

ی را به وجود آورد. اين تصوير اندکی پس از مواجهه نظامی شوروی و اياالت  فرد  اندوه

کوبا  موشکی  بحران  و  م  ق خل  ۱۹۶۲در    ۲متحده  روسرشد.  با  زن  است  مادر    یمکن  آبی 

به همین   و  باشد  پدر  دتی نمی کند  به زندگان حسا  نسبت، فرد خفته در گور کهپاپکوف 

ج در  که  باشد  دوم جانهنرمند  جهانی  دردناک    خود  نگ  ای  نامه  تنها  و  داد  از دست   را 

 از خود برايشان به جا گذاشت. 
 

 
 

 س.م. ۱۲۰×  ۱۷۰، مبوبر روی   رنگ روغن، ۶۵۱۹ ،۳سفید در کنار دريای ، ويکتور پاپکوف

 
1. He Does Not Envy Them 

اثر انتقال. مواجهه نظامی میان آمریکا و شورو2 موشک های شوروی به خاک کوبا که تا مرز برخورد پیش رفت و با فشار    ی در 
تر    هکنند که ابعاد آن پیچید  میی اشاره  رختیک آمریکا یاد می کنند و بوان پیروزی دیپلما ای از آن به عنآمریکا برچیده شدند. عده  

 در اروپا نائل آمد. ف مورد نظر خود ت میان خروشچف و جان اف. کندی به اهداا بود و شوروی طی مذاکر 
3. By the White Sea 
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 س.م.  ۱۰۴×  ۷۴، یده به تختهمقوای چسب بر روی  روغن رنگ ، ۱۹۶۲، کنداو به ايشان حسادت نمی ، ويکتور پاپکوف
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از هنری    يکی  خالقیت  از  تاريک  برهه  در  پاپکوف  توسط  شده  خلق  های  مجموعه 

جنگ بیوگان  به  شود:  جهانی    خود،  می  مربوط  پیکر  ددوم  بر  جنگ  های  زخم  و  ردها 

آتش جنگ  اده خود را در  که عزيزان و اعضای خانوشوروی  يیان و مردم درد کشیده  روستا

اين حقايق و تأثیرات آن ها بر    ترسیم  به منظورسخت ظرفیت خوبی    ز دست دادند. سبک ا

 داشت. مردم   اجتماعیفردی و حیات 

آه، چگونه تمام شوهران  ]يا    مزن  نبیوگا  شی تحت عنواننقا   سه  در مجموعه ای از  وی

شدندب برده  جنگ  انسانی    [ ه  مناسبات  جنگ  به  اولین  پرداختبازماندگان  از  .  اين  تابلو 

برای  ان می دهد که از خاطراتی که دارند  در حالی نش، بیوگان را  خاطراتم  مجموعه به نا 

. چهره يستاده استا  بلند  قد  و  الغرنی  ز  ،ويرص در مرکز ت ود نیرو و امید می گیرند.  آينده خ

و از  در حالی که مملچین و چروک او مشابه چهره ای شمايلی، رو به بیننده،  از    عزادار و پر

ی در مرکز ترکیب بندی قرار  را کنترل می کند. وی مانند ستونست، احساسات خود  غم ا

شتر  ین قابل مشاهده ای به میزابدارد و درجه قرمزی جامه او از ديگران که آرام تر هستند  

و افکار  به نوعی غرق در احساس    خاکستری تیره کلبه،  در برابر پس زمینه  است. هر يک

رد، فردی قصد، جوانی خود را به ياد می آومالی در دست می رکه با دستهستند. زنی    ودخ

غ او  کنار  فرد  خواند،  می  آواز  گويی  نشسته  راست  در سمت  خود  رکه  افکار  در  رام  آق 

يد کسی را ببیند. ترکیب اين  پنجره به بیرون نگاه می کند تا شا   فته و زن سمت چپ از گر

 د.جاد می کن احساس فردی اي   پنج پیکر فضايی آکنده از

مشاهده  از نزديک و به طور مستقیم  د  صحنه را در خانه میزبان مسن خو  هنرمند که اين

 چنین به ياد آورد:  ،کرده بود

تمام صحنه ای شدم    بودم، به وضوح شاهدر شده  اگويی بید  که  »و من

مکان   و  زمان  ککه  عزيزانی  زندگی  را،  من  و  ها  آن  زندگی  داد،  تغییر  ه  را 

ر فقط آن ها ـ زخم خورده از جنگ دکلبه،  در  واقع،    ای من! درمردند.... خد

ـ    اوج خود  تنها  اکنون  جوانی  و  هستند.  پیر  شاهد  بیوگانی  تصادفی  فردی 

ها، تمام جوانی آن ها در پیشگاه    است. تمام زندگی آنايشان    تنهايی زنانه

 «. شمان من است. تنها خاطرات باقی می مانندچ
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 س.م. ۱۶۰×  ۲۳۴، بومر روی ب  رنگ روغن، ۶۶۱۹، خاطرات ،ويکتور پاپکوفباال:  

 ايروان  ،الری ملی ارمنستانگ.م.، س ۱۲۰×  ۱۷۰، بوم بر روی  رنگ روغن، ۶۶۱۹، [تنها] يک، ويکتور پاپکوفن: پايی
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از مجموعه   نام،  ان مزنبیوگسومین قطعه    گان، مضمون فقدان جانباختشمالیآواز    به 

  :پاپکوف دو دنیا را در مقابل هم قرار می دهدراه می کند.  ی هم ترکیبی ادبدر جنگ را با  

وگان پیر  ست: بیا دنیای روستا و شهر، نگرش دهقانان و روشنفکران. طرح تابلو بسیار ساده  

آواز می خوانند.ابرای جوان  نقاشی    ن  به فکر    ز شمالی آواايده  تعدادی  که    رسید  اوزمانی 

  مشاهده کرد.   ۱لیشوکونسکايه   ور در روستایولکلجمع آوری فجوان را در حال مطالعه و  

وير، در کنار بیوگان آوازخوان، به واسطه طرح رنگ نقاشی نیز ايجاد  احساس آواز در تص

بیرون  ود: چششمی   انداز سرد  درکم  پنجره مشاهده می شود  از طريق  های    ه  سايه  کنار 

ه با قهوه ای کلب   ری ـغالب خاکستسرخ رنگ گلی که بر روی لبه پنجره قرار دارد و رنگ  

روستايی زنان  های  لباس  توجه  سرخی  بر  دانشج .  دال  خوانند  می  آواز  که  زنانی  به  ويان 

 ی نسل ها. ينمود يافتن جدا وبا اين افراد مسن  مخالفت و پیری است نه  ی استمرار جوان
 

 سکو ترتیاکوف، م ولتیگالری د.، س.م ۱۶۹×  ۲۸۹، بومبر روی  رنگ روغن، ۶۸۱۹، آواز شمالی، ور پاپکوفويکت

 
1. Leshukonskoye 
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اشت و نگران بود که اين نقاشی در نهايت به  هنرمند در زمان آغاز اين اثر ترديدهايی د

نقاشی صحنهاثر  يک   يا  مض داخلی    ژانر  شود.  تبديل  چه  معادی  آن  معنای  و  تصوير   ون 

و حال  هنرمند  در  و  بود  انعکاس  قابل  داخلی  صحنه  نقاشی  طريق  از  فقط  بود  قوع 

به ژانر نگراناس منس اين احبر    غلبه  رخصوصد پايان،  ی داشتفی نسبت  به  . اما در  قادر 

 گر شد.يخلق تابلويی شاعرانه ـ حماسی از مواجهه دو دنیا در برابر يکد 

در شمال    ۱رخانگیلسک[ مدت يک ماه در منطقه آرخانگلسک ]آ  به   ۱۹۶۵پاپکوف در  

ود، هنرمند  ای سرد خشن خو هو طقه با آب  زندگی کرد. زيبايی ساده اين من  ۲رودخانه میزن 

انسان در شرايط سخت بود. پاپکوف جذب فضای    را متحیر کرد:  با طبیعت سازگار شده 

( و هم به مشقات  ۳تامبر در مزن پ س ر را هم به لذات )از آثا  آرخانگلسک شد و مجموعه ای

 گی مردمان منطقه اختصاص داد.زند

 

 
 

موزه دولتی روسیه،  س.م.،  ۱۴۰×   ۲۲۰، بوموی  بر ر نگ روغنر، ۱۹۶۹ـ  ۱۹۷۰، سپتامبر در مزن، ويکتور پاپکوف

 ن پترزبورگ س

 
1. Arkhangelsk Region 
2. Mezen River 
3. September on the Mezen 
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 ایگور آبراسوف

های   دهه  در  آبراسوف  ايگور  دشوار  گیری    ۱۹۴۰و    ۱۹۳۰زندگی  شکل  نحوه  یوه  شبر 

سرکوبگری حکومت استالین در کنار مرگ پدرش به اتهام  آفرينش هنری او تأثیر گذاشت:  

رادر بزرگ ترش در خط مقدم جنگ جهانی  جان باختن ب  دن وزندانی ش   ،فعالیت ضد نظام

  .کرد ی دگی او در بیمارستان نظامی، جايی که مادرش در آن به عنوان پزشک کار مدوم و زن

  رمند سبک سخت تأثیر گذاشت.از تضاد، در شکل گیری آثار اين هن  اين دنیای سخت و پر 

، تصاوير  ان شورویندگان و شاعر نويسمتعدد از    های  بخش عمده آثار او عبارتند از پرتره

توِاز جم  مناظر شهری و روستايی  صحنه های    ۳و ووالگدا   ۲ياروسالول ]ياراسالول[  ،۱ر له 

 . بی جان داخلی و طبیعت
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آبراسوف قلعه ،  ايگور 
،  ۱۹۷۴،  ۴و قديمی؛ اسل

روی    تمپرا ، مقوا بر 
 س.م. ۷۱×  ۸۳

 
1. Tver 
2. Yaroslavl 
3. Vologda 
4. Old Citadel; Oslo 
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 س.م. ۱۱۸×  ۱۰۹، تختهبر روی  تمپرا، ۱۹۷۴، ۱. س ه بازيگر اُ.پرتر، ايگور آبراسوف

 
1. Portrait of the Actress O. S. 
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 .م.س ۱۰۸×  ۱۲۲، ی تخته بر رو نرنگ روغ، ۸۲۱۹، ۱شاعر آکما دولینا و شاعر تسوچف ، راسوفايگور آب 

 
 

 

 

 

 
1. The Poet Akma Dulina and the Poet Tsutchev 



 تخسک  بس: رویشو حادتانقاشی در  ■ 146

 اشتابنوفگنادی 

رابطه بخصوصی  در ابتدا  گنادی اشتابنوف از هنرمندان منطقه سیبری روسیه بود که هنر او  

و  قلم مو در مسیری مشخص    حرکت اشت. آهنگ در آثار او در قالب  بیعت و منظره دبا ط

گواهی بر    متحول ووی    یاهنقاشی  ه،  در اداممی خورد.    طوح رنگی به چشمه سر رابطد

( از اين دسته اند. ۱۹۶۵ـ    ۱۹۶۹)  ۱زمین مردم ند: آثاری از قبیل  آسمان شدن و  زمیعظمت  

رحله بعدی تکامل حرفه هنری اين نقاش را نمادگرايانه، منگاهی شاعرانه به طبیعت به طور 

 تشکیل می داد.
 

 

، ۳ی هنرهای تجسمموزه  س.م.،  ۸۰×  ۱۰۵، روی بوم ، رنگ روغن بر۱۹۶۴، ۲بندر موژی ، فبنواشتا ی دناگ

 ، روسیه ۴کومسومولسک در آمور 

 
1. The Land of People 

2. Port of Muzhi  

3. Museum of Fine Arts 

4. Komsomolsk-on-Amur 
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 هنرهای تجسمی   منطقه ایموزه  س.م.، ۱۹۰×  ۲۵۰، ، رنگ روغن بر روی بوم۱۹۶۹، زمین مردم، اشتابنوفگنادی 

 ، روسیه ۱م. آ. وروبل اومسک 

 

نمايهن   القانهخه  نگا  زمین مردم به  به  وفاشتابنش می گذارد.  رمند را  بار  اين    چندين 

ب اشاره  بازگشت.  سیبری،  موضوع  منطقه  طبیعی  مناظر  بودن  مرز  و  حد  بی  و  پهناوری  ه 

ن و  دنیايی مستقل  گیرد:  و حماسی می  فراگیر  با  اشناخته همچون  معنايی  بیگانه  ای  سیاره 

 ۲اهل اومسک   رمندِرده است. اين هنی کود مخف خه  نهنیرويی اسرارآمیز که زيبايی آن در پ

داد. سفرهای مکرر به شمال باعث شد  به شمال اهمیت ويژه ای می    ر نقاشی های خودد

 د. نمناظر طبیعی آن در ذهن اين نقاش جای ويژه ای به خود اختصاص ده

 
1. Omsk Regional Museum of Fine Arts named after M. A. Vrubel 

2. Omsk 
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 ، ۱۹۷۴، ۱واســیوگان، شــتابنوفاگنــادی بــاال: 

 س.م.، ۱۶۰×  ۲۰۰، رنـگ روغــن بـر روی بــوم

بـل ای تجسـمی م. آ. ورومنطقـه ای هنرهـه  موز

 ، روسیهاومسک

 

 
، ۱۹۷۲، ۲پنجـره فـانوس،  اشتابنوفگنادی  پايین:  

مـوزه   س.م.،  ۹۰×    ۸۰،  رنگ روغن بر روی بوم

، منطقه ای هنرهای تجسمی م. آ. وروبل اومسک

 روسیه

 

 
1. The Vasyugan 

2. Beacon Window 


