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 مقدمه 
ه  ت شذ گ  ،نرهن  ياخ  ري تا.  ستا   شیانق  ،هوسیر  رد  نریهت  ایح   نبواجذاب ترين  جز  اکی  ي

تأثیر  ت  ،هتشذ گن  ورق   در  جيار  ۱لی ي اشم  هوشیاز   ته اش  ،۲پتر کبیر   نقشحت  یمی  عظ  ل و حد 

و و  د  دت م ه  ب  یسرو  ی شا قن  گ بزر تید  اسا   و  د شل  بد   ج ياروه  ی ش  هبک  سی الک  ی شانق و  شد  

و   ۳آوانگارد   سبکری  یگل  کشو    ۲۰ن  رق   از غآ  ا ب  ه هنر بودند.صعر   صحنه گردان  ،نیم قرن

ی  ا رب  یهسور  هک  ندتذاشگد  وجو  هصعر   هبا  پ   شیوه های جديدی  ،آن در روسیه  لفختم  رصو

بود  ده اش  ارب  نیولا وعامج  نشکاو  :آن  هنرمرجوان  نعبه    ۴می دکاآ  ه    هااردگنواآه  ب  ،ع 

 . ودب توافمت

اتحاد شوروی  و شکل گیری نظام    ۱۹۱7کتبر  ا   بالقناع  قوو  و  ۲۰  رامناآز قرن  غاآبا  

  اهديدگ.  ا هنر داشتبتی  وقدرت را به دست گرفت که رابطه متفارژيم جديدی  ،  (۱۹۲۱)

و    ا بوده  دهتوبسیج    منظوره  ب  از هنر   ری کث داحه  دفاستا  برتنی  مب  نظام جديد   نراامداستیس

آمنهنر ين  ابرانب شدندک ه  مدا ا  هب  قادرتی  د مبرای    دارگناودان  با    ماا  ،ار  تدريج     تويقتبه 

  ای بر ت لی اعف ه صعر ،۵واقع گرايی سوسیالیستی  هوشی  عاابد و  حکومت ايدئولوژيک های  ه ايپ

راه  ه  انگيو    لبغاروش  ه  ب  واقع گرايی سوسیالیستین  يابران ب  .حدود شدم  آوانگاردن  شااقن

بد هنر  باقنه  باز  جم ها  تن   نشااقنو    دش ل  خلق  کهزمتا    ند.دوبک  ب سن  ايه  شی  ژوزف   انی 

مت با  کوح  و  دنبوم  هافر   تو فامت  هایه  اگديد  ورهظ رای  با  فض  ،دهبر شوروی بور  ۶استالین 

و    راود  يید خأت د  مور  هویش،  تیعطقا داد  هنری  شیوه های  رشد    بامورد حمايت قرار می 

 
1. Icon 
2. Peter the Great 
3. Avant-Grade 
4. academy 
5. Socialist Realism 
6. Joseph Stalin 
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  مرگ  تیحعید و  بت  ،داشتباز  ،تيدودح مم با  أو ت   بل تار اغفره اين  ک  مقابله می کردفاوت  مت

 .کردلق خ ا ی رد شوروااتح خ هنراز تاري ورآ مر و ش ناکنه های درد حص و  بوددان هنرمن 

آغازپ و  استالین  مرگ  از  ]خروشیُف[ ار  کبه    س  خروشچف  غرب  ور  ،۱نیکیتا  با  ابط 

و  کند ا يافت  بهبود  اتحاد شوروی ی  در  ای  ت که    غاز شدآ  دوره  افا وهنرمندان  و  نستند  کار 

همچنان   ،هنرحوزه  در  دنبال کنند. اگرچه رژيم  آزادی بیشتری    را باای هنری خود  شیوه ه

اما  رسمی    اصول بر   کرد،  می  تأکید  هنری  هنآفرينش  زيرين    يهال   یرفضای     جامعههای 

 و  ه بودشدق تری  عمیالت  حوخوش تدست هنرمندان  به ويژه محافل غیر رسمی خصوصی  

هايی   شیوه  و  ها  سبک  شدپناگهان  مدت  که    دن ديدار  دبه  اجتماعی    دره  هچند   عرصه 

  ت حصوالماز  يکی  که    ۶۰۹۱  ههد  در  ۲[ ختل]  سختک  بسهور  ظ   .ندی خوردمنچشم  به  

انشعابی   ودب  شوروی  د حاتاهنر    ردف   ه بر  ص حمن توان  از    و   نیمه رسمی  را می    هشیوماليم 

گرا سوسیالیستی  واقع  زندگی  قاو  هبه  رشاا  .شد  رصومتيی  تلخ  وعیات  به  شوروی   ه يژدر 

 . اشتد جارو هده دو هک ودب ه یوشن  ايه ت بنشافريآ لیصانای بم ،مودی ناهج  نگاز ج  پس

 ول ا  هده  ندچبه  ن  آشه های  يرکه    دوب  هداد  خر  نرهه  صی در عرقفا ت ا   ،تر  شیپ  کیند ا   ماا

 در  ،۳ع نتزاا  ه ژه ويب  و  وانگاردآ  ینا شآ  های  هشیو  ،۵۰۹۱  ههد  سطاوااز  :  تشگی  ماز ب  ۲۰  نرق

هنری  من ش  اي فز ابا  و    نددورخم  چشه  ب  ای ه  نديازفطور    هب  نریه  ارثآ ا بوی  شوراسبات 

  یشتریب  انوجان  د نمرنه  ،کشورن  اي  درن  درمهنری غربی    رثاآاز  اه  گشاينم  اریگزبرغرب و  

 . داشتتفاوت مورد تأيید  های  ه زموآا ب هک  شدند بغر  ردج ي را نریه شیوهجذب  

تفاوت داشت    یی و هنر رسمی شوروتسلیاسی وسايی  گرع  ق او  اب  ه ک  رینهان  يجر  اين

ث  ع اب  تیسلیاسی وس  یياگرع  قا و  اب  یيوم همسدع   .دسن ناشی  م  ۴ناهمسو هنر  را تحت عنوان  

 ا رد  وخ  رثاآه  ک نرمندانی  هیر رسمی بماند.  غ  رزمینی خلق شود ويز  روطه  ب  نرهن  ايد  ی شم

  م ورحم   یمسر   یرنه  تيامح  ه نوگ  ره   زا  دن درک   یم  قلخ  یمسر   یرغی  اه  هوی ش  بلاق  رد

  يا   جراخ  ه بد  وخ  راثآ  قاچا ق  ، دوخ  رگ يد  لغا شمز  ا  لصا ح  ی اهد مآرد  ر ب  اه نت   و  دندوب

 
1. Nikita Khrushchev 

2. Severe Style 

3. Abstraction 

4. nonconformist 
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  نيا  تایح  هبت  ام اق م  دن ت   شن کاو  .نددرک   یم  ءا کت ا   یصوصخ  دودح م  تاش راف س  تفايرد

  و  دشر   ریسم  ردی  دايزای  ه  ب یشن  و  زارف   ثعاب  ،یمسر  غیر  یر نه  تانايرج  و  اه  هورگ

 .ستا زوم آ تر بع  تاق افتا زا هدنکآ نآ حر ش  هک  دش  وسمهان ر نه لما کت 

  هک  وک سم  در  ۱۹۶۰  ـ  ۱۹۹۰ی  ا ه  ه هد  رد  یوروش  نا ش اق ن  یر نه  ه حيرق   و  داد عتسا

  هرش  نيا  در   وسمهان  ر نه  از  ید نمت ردق ت  ان ايرج   دش  ثعا ب  ،دوب  یوروش  داحتا  تخت ياپ

   ن اونع  هب  کوسم  .ندشاب  هتشا دی  هجوت   بل اج  عیامتجا  ایهدمایپ  و  راثآ  و  دنو ش  اردي دپ

  ری وت ا رپما ن  يا  ر سا رس   از ی  نادمن رن ه  نابزی م  ، یوروش  د احتا  در  ی رن ه  تی لاعف  ز کرم   ين رت   مهم

 .دن تشاد  یوروش نردم  رن ه  هعسوت   رد یرثؤم  شقن دوخ  مهس  هب کي ره  هک ودب گرزب

 ا ه  هورگ  ،دارف ا  ،اه  هشيدن ا  ،ههد  راه چ  یط  یوروش  داح ت ا   رد  یشاق ن  یسررب  اب  رضاح  رثا

زمینه    تسا   د دص  رد  و  دن ک  یم   یسر رب  و  یف رعم  ار  و کسم  ی وسمها ن  ر نه  ا ب  طبت ر م  راثآ  و

ژه  يو  هبشوروی  ناشناخته هنرهای تجسمی در    و  بزرگدنیای    اب  یيانشآ  روظنم  هب  یب سانم

  نابط اخم  ن ایم ی وروش  داحتا ی مسر  ریغ  رن ه زا  دودحم  رایسب ت خانش .دروآ مهار ف ا ر اشی نق

  ز ا  یرایسب  دش  ثعاب  دوب  ۱در س   گنج  ههد  دنچ  زا  یشان  یر ود  و  هلص اف   هجیتن  هک  یجراخ

 .دن وشن  ه تخانش  دوب  هتسياش   هک   ن ادن چ  روشک  ن يا  ر نه  د رف  هب  ر صحن م  ی اه   یگژيو  و  ا ه  هویش

  ی شاپ ورف  زا  سپ   تالوح ت   ام ا   ،تشاد  دوجو  یدح  ات  یناهنپ  و  دودح م  تاط ابترا  هچرگا

 .دوش زاب نآ رن ه یا ه ههد یو ر هب ناهج مشچ دش  ثعاب ،یعقا و یان عم هب هک دوب یوروش

  نردم  بناوج  اب  یيانشآ  روظ نم  هب  بسا نم  ریتسب  ندرک   مهار ف  اب  تس ا  دی ما  ،ناياپ  رد

  یاه   هرهچ   و  تان ايرج   و  هتفري ذ پ   ت روص  یاه دادخ ر  رتهب  تخ ان ش  هنی مز  ،روشک  ن يا  رد  رنه

  زا  رتشیب  کا ردا  و  لما عت   روظن م  هب  یباب  ات   ديآ  مهارف   یوروش  یشا قن  یمسجت  رن ه  رد  حرطم

 . دشاب روشک  نيا  یرن ه تا یح بیشن و زار ف رپ  ریسم رد هداد خر ت ال و حت 
 

د اژن  یرواخ دیعس  

۰۰۴۱ ناتسمز  

 
1. Cold War 
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 تجربه غیر رسمی آفرینش هنری 
 هنر ناهمسو چیست؟

رسمی    هنر که    اهمسون نر  هعبارت   زيرزمینیغیر  ش ن  یز ن  يا  می  شده  وامیده  خلق  هنر  د، 

دقیق    و به عبارت  ۱۹۸۰دهه    تا  ۱۹۵۰دهه  اواسط  در فاصله    توسط هنرمندان اتحاد شوروی

نه در چارچوب واقع گرايی سوسیالیستی و اصول سختگیرانه و   . اين هنرودب  ۱۹۸۶  تر تا

در   ی،نر ت. ماهیت اين شیوه هنی داشهمخوا  سخت  سبک  آمرانه آن قرار می گرفت و نه با

مخفیانه و به دور از    ،ه طور معمول ناهمسويی آن با سبک های رايج بود و هنرمندان آن ب

یت می کردند زيرا آثار ايشان نه تنها مورد پسند  للی هنری شوروی فعاجريان رسمی و اص 

از طرف مقامات    خورد جدی ر ب تی  حتحقیر و    ، ه ممکن بود با انتقاد شديد، تمسخرنبود بلک

 مواجه شود.

هنرمندانار اين  محدود  و  پنهانی  هنر  بطه  شد  می  انجناهمس  باعث  وحدت  و،  و  سام 

به عبارت ديگر، کمبود منابع،   ید.مآن را يک جنبش نا  و به دشواری می توان  نداشته باشد

ی فعالیت  کسب  هانزواء و دوری ناشی از واهمه دستگیری باعث شد اين هنرمندان هر يک ب

د که  ش کنند  انواع  نتیجه،  کوبیسمه  یور  از  هنری  آفرينش  انتزاعی   ،۱های  و    ۲هنر 

گرايی   ۳نیسماکسپرسیو  فراواقع  تا  انتز ۴گرفته  اکسپرسیونیسم  پاپ   ۵اعی ،  هنر   ان  می  رد  ۶و 

بررسی آثار خلق شده زيرزمینی نشان می دهد که طیف مختلفی از  آن ها مشاهده می شود.  

 
1. Cubism 

2. Abstract art 

3. Expressionism 

4. Surrealism 

5. Abstract Expressionism 

6. Pop Art 
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تأيید کننده،   ویس  پذيرفته نشدن از   ش به دلیلهای آفرين  یوهشهنرمندان و   مراجع رسمی 

شامل  و قرار می گرفتند که سبک ها و شیوه های مختلفی را  در محدوده گسترده هنر ناهمس 

 شد. می

ن هنرمندان در يک قالب واحد ممکن نیست و بهتر است به جای عبارت  ندی ايبدسته 

  ۲۰  رنق  وروی در نیمه دومر اتحاد شاعی در هنماجت  جنبش هنری، از شکل گیری جريانی

ه قرار داد که هر يک به شیوه مورد  گفت. هنرمندان زيادی را می توان در اين مجموع   نسخ

آفر خود  ج  از  .کردندمی    هنریينش  نظر  مورد  آن  هنری  رويکردهای  از  بسیاری  که  ايی 

 ل کوبیسم، بی از قبیری غااستفاده هنرمندان ناهمسو، تکرار ديرهنگام سبک ها و جنبش ه

گرايی،   جامعه  اع،  تزانفراواقع  بود،  انتزاعی  اکسپرسیونیسم  و  غرب  اکسپرسیونیسم  هنری 

ترديد ناهمسوی شوروی  نما  داشت.  درخصوص شناسايی هنر  از  ياما گاه  آثار  شگاه هايی 

ی  بقاچاق شده اين هنرمندان يا آثار هنرمندان مهاجرت کرده، در گالری ها و موزه های غر

 د. گزار می شرب

تعبیر   به  نظ   ۱يسس گروري بواين هنرمندان  بايد حقیقت فردی  يه پرداز هنر،  رمنتقد و 

درخ میانه  در  را  رسمیود  عمومی  شوروی  وغ  می  در  و    اظهار  ازکردند  ها    شماری  آن 

بايد نسبت به آن ها روا می داشت    احساس کردند  به بی عدالتی هايی که اتحاد شوروی 

 دهند. ب شاننفعاالنه واکنش 

 تا گورباچف خروشچف از :ماعیجتا سیاسی ـ تحوالت و ناهمسور هن

پديد نبايد  را  ناهمسو  های  هنر  دهه  به  منحصر  ای  با    ۱۹۵۰ـ    ۱۹۸۰ه  زيرا   دانست 

گیری  ظهور  شکل  هنری،  ولد  و  آفرينش  برای  سختگیرانه  رئوس  ترسیم  و  شوروی   ت 

موزه های رسمی  آاهمسو با  تأيید و ن  ابلقبه طور خودکار شماری از آثار در دسته هنر غیر  

محدوديت های رسمی چه بخش اعظم دهه اول عمر دولت شوروی فاقد  گرفتند. اگرر  راق

س از به قدرت  می دادند، اما اندکی پ  الیت خود ادامهفع  به  نگارد هنری بود و هنرمندان آوا

از  استالینژوزف  رسیدن   متمايز  چارچوبی  در  هنری  آفرينش  و  فعالیت  گرايی    اقعو، 

 
1. Boris Groys 
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اق یالیستی  سوس آن،  مخالف  پرخط  میدايا  امن  بسیار  فضايی  يافتن  و  شد  می  محسوب   ر 

 بود.خلق اين آثار دشوار  ربه منظو

اتحاد شوروی وجود داشت، اما    عمر  اوايل  معنايی گسترده، ازبنابراين، هنر ناهمسو در  

ی  برارا  زمینه    که  داتفاقاتی افتا  نیکیتا خروشچفبه طور خاص، پس از به قدرت رسیدن  

از و آغ  ۱۹۵۶در  به استالین    خروشچفحمله کالمی  مهیا کرد.    ن آثار هنریاين  مطرح شد

به ی  زمینه ساز   وه و فرهنگ شوروی  پروژه استالین زدايی در ارکان مختلف سیاست، جامع

  ی وروشروابط  د وبهب نینچمه  و یعا متجا ت اب سان می آزادی نسبی و آب شدن يخ ها منظور 

دوهنری  فضای  شد    ثباع   غرب  اب منظورای    رهبافرصت  به  تج   به  توجه  با  کند.  پیدا  لی 

نس های  مختلف  اعطاء بی  آزادی  هنری  المللی  بین  های  جشنواره  و  ها  نمايشگاه  ی  شده، 

آثار هنری خارجی قرار  ربرگزار شد که هن  به ويژه نقاشان شوروی را در معرض  مندان و 

أثیر  هنرمندان تحت ت   د.دنبو  خلق نشده  وسیالیستیس نه  اکه به شیوه واقع گراي  ؛ تابلوهايیداد

و هم    و آوردندرانتزاع و اکسپرسیونیسم    ری ظن  یبرغ   به سبک های هنریفضای ايجاد شده،  

ت  اين  با  موضوعا زمان  مسیر،  مذهب  تغییر  هنری  الکل  و    یجنسی،  آثار  موضوعات  وارد 

 .دن دبا اخالق گرايی شوروی ها در تعارض بو و عونممد که  ن دش

تأثیبا نا هنری  ره ف   اجتماعی،رات  شت  و  آرامتغییراين  نگی  را  ات  خود  در    ۱۹۶۲در  ، 

ده ابار اجازه داولین  برای    نشان داد. در اين رويداد تاريخی،  مسکودر    ۱مانژ سالن    شگاهنماي

بودشد شوروی   ه  اتحاد  هنرمندان  اتحاديه  قدرتمند  تشکیالت  از  خارج  که   ۲هنرمندانی 

تحريک  اما  اه حضور داشته باشند.  شگايدر نمسمی،  ر  انهنرمند   ر کنا  درفعالیت می کردند  

هنرمندان توسط  گرای سوسیالیست    خروشچف  واقع  آوانگاردهای سنتی  نئو  حاضر    ۳علیه 

درباره يک پیکرتراش سبک انتزاعی در اين نمايشگاه  وی با  ر شو  گاه و بحث رهبردر نمايش

و وز  ردای آن رشگاه در فينما  خشم خروشچف و بستن  باعثشايستگی های اين سبک،  

 شد. و ان ناهمسو هنرمند ديل آزادی نسبی به ديکتاتوری علیه آثار هنری تب

 
1. Manezh Exhibition Hall 

2. The Artists' Union of the USSR 

3. Neo avant-gradists 
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پايان   یلق آثار هنری تجربآب شدن يخ ها به همین سرعت متوقف شد، اما خ اگرچه  

، هنرمندان ناهمسو در ات خالقانهنیافت و در واقع، با زيرزمینی شدن آن و استمرار آفرينش 

دنیای  یوروشاتحاد   ها    در  کردند.ب  اماقدسايه  هنری  آثار  خلق  و  تجربه  افزايش    ه   با 

کاری  ناهمسو  مخفی  تجربی  نقاشان  هنر  بسته  زيرزمینی  جامعه   دان  هنرمن   .شد  ايجاد ، 

کردند که با قرارگیری در  می  آثار را به نحوی خلق  گاه  و    داشتندی فعالیت  نبه شیوه چمدا 

به  ابل ارسال به خارج و  ق  قیبه طور قاچا  ، رجیار خاج و ت   ، دانشجويانچمدان ديپلمات ها

د دنمايش  گالری های غررآمدن  باشد.ر  دهه های    بی  ناهمسو    ۱۹7۰و    ۱۹۶۰در  هنر  که 

وعه داران و نمايشگاه های غربی از د، تعدادی از مجموه شناخته نشده بدرهنوز به طور گست

قب از  پنهانی،  های  با حمايت  و  بودند  مطلع  آن  خ ی وجود  قاچارل  و  بهيد  آثار  و  ب  غر   ق 

ک  می  حمايت  هنرمندان  اين  از  نقاشی،  لوازم  و  پول  و  ارسال  کندا  مثال،  عنوان  به  ردند. 

ن اين که هنرمندان را از نزديک  ومان ساکن بودند بدزوج يهودی که در آل   ۱ژاکوب بار گرا 

با توسط  ديده  به طور چمدانی  و  را می خريدند  آثار  اين  از  بسیاری    های  تصی خششند، 

 ل اروپا قاچاق می کردند.اخد روی بهاز شو خارجی

هنرمندان اين  از  ز  بسیاری  خود،  ندگی  با  کتگاه  دوگانه  تصويرگر  ظاهر  های    با به 

نقشگاه    و  ندودب  انکودک   داستان طراح آموزگار    در  تبلیغاتی    يا     فعالیتپوسترهای 

ويژه در به  وی  می شورسرر  یغ می کردند، اما در خفا، دست به تجربیاتی بديع در هنرهای  

نیز برگزاری نمايشگاه های  بستر نمايش آثار خلق شده    زدند.می    مان ها و حومه شهررت پاآ

های  آپارتمان  در  مخفی  مدت  کوتاه  بود  خانگی  با  همديگر  از  ديدکنندزکه  اغلب  آن  گان 

نزديک   بسیار  بستگان  دوستان  بودند.  يا  برخ  کا.گ.بهنرمندان  ها  نمايشگاه  اين   رد  وبا 

 گزاری، آن ها را می بست و افراد را دستگیر می کرد. برن ن مکابا يافتمی کرد و 

گرايی سو معجا واقع  ويژه  به  دولتی  های  آموزه  تحمیل  به  هنری شوروی  سیالیستی  ه 

نی نداد و تعداد زيادی از هنرمندان که تجربه در سبک ها و شیوه های هنری  ا پاسخ يکس

با آثاری که خلق می کردند  ا  ه  نرفتند. آنی  حکومت  مزا لار  ادوست داشتند، زير ب  ديگری را

دادند   می  نشان  را  نکته  در  اين  هنر  گرايی  اتحاد  که  واقع  از  فراتر  چیزی  شوروی 

 
1. Kenda and Jacob Bar-Gera 
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 ۱خالقیت هنری به مرزهای محدود مارکسیسم ـ لنینیسم   و به واقع، دامنه  سوسیالیستی بود

 ختم نمی شد.

شه آموزش  توسعه  شهرنشینی،  سرعت  ااوندرافزايش  شوروی  دهه  ن    ور ظه،  ۱۹۵۰ز 

متولد   نسل  کنار  در  شد  باعث  روشنفکر  و  متخصص  های  در  ه  شدطبقات  و    ۱۹۲۰دهه 

ی سیاسی، ايدئولوژيک  اود که با ديدگاه ه، نسل های آگاه تر و مستقل تری تربیت ش۱۹۳۰

رشد خروشچف  نسبی  های  آزادی  فضای  در  خود،  متفاوت  فرهنگی  و    و  افکار  و  کرد 

واکنش به واقعیت موجود در شوروی به اشکال    دره  گا  دلخواه و  را گاه به  خود   احساسات

 .می گذاشتشتراک مختلف به ا 

د بنیادين  تحوالت  از  بسیاری  شوروی  به  غربی  زيرين  نگاه  های  اليه  را  ار  جتماعی 

نکرد   بود.  مشاهده  محدود  دوره  آن  در  ارتباطی  های  راه  ساز  زيرا  زمینه  امر   همین 

نگ  شدن  با  بشی  رحاکم  که  و س  و  گرفتن ناديده  ود  پیچیده  بسیار  ماهیت  انگاری   اده 

قوع بود، فضای اين کشور را به طور صرف با  در شوروی در حال و  سوء تعبیر از آن چه

کررکو مرتبط  افول  و  و  دد  بود  آغاز  حال  در  اساسی  تغییرات  که  حالی  در  نتیجه  ، 

و   ها  های  سیاستگذاری  دهه  در  خروشچف  همچ  ۱۹۶۰و    ۱۹۵۰اقدامات  آلکسی و    نین 

آغاز کرده بود که    حرکتی را  ۱۹۸۰تا    ۱۹۶۰نخست وزير شوروی در دهه های    ۲ن گیسیکا

 فرهنگ و هنر بود. متمايز در جامعه، در شکل گیری و ظهور جريانات مستقل و ،نمود آن

اتحاد شوروی به جهت برخی   بايد گفت که عرصه اجتماعی و هنری در  در مجموع 

ت  با  ه  يشگشاشچف شاهد  ايانه خرودش زنسیاست های  افزايش میزان مدارا  و  ای نسبی 

،  بین المللیدئولوژی رسمی کشور بود: به موازات تنش زدايی در عرصه  آثار ناهمخوان با اي

عرصه هنر نیز با باز شدن فضا، آثاری  دسازی اقتصادی دنبال شد و در  ن ی توانمسیاست ها 

قبیل   دنیاز  ايوان  از زندگی  برج  ۳چوويسيک روز  نويساثر  آلکساندر    یرشهنده  سته  روسی، 

نیز  ۴]سالژينیتسین[  سولژنیتسین او  گوالگ    که  بود، در  کرده  اجباری  کار  و  شده   مجازات 

 
1. Marxism - Leninism 

2. Aleksey Kosygin 

3. Aleksandr Solzhenitsyn 

4. One Day in the Life of Ivan Denisovich 
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گان شوروی قرار گرفت.  شد و در دسترس خوانند  ر شمنت  ۱۹۶۲نوامبر    به طور قانونی در

سیاسی، عوامل  ساير  کنار  در  تحوالت  افزايش    اين  ساز  مقامات  نگران زمینه   تندرو،  ی 

علییر گ  موضع کودتا  سرانجام،  و  حزب  کار  محافظه  های  چهره  منفی  و ی  خروشچف  ه 

 شد.  ۱۹۶۴خروج نهايی وی از صحنه قدرت در 

حکو دوره  نسبت  در  به  برِژنیف[   طوالنیمت  ]لیانیت  برژنف  بیان    ۱لئونید  آزادی 

سیاسی  عمومی و    هعرص  همچنان به اماکن خصوصی و داخل منازل افراد محدود می شد و

نازاج عه  جام رسمی  غیر  هنر  ويژه  به  هنرمندان  به  آزادانه  عملکرد  فضای  ه  البته  داد.  می 

دهه   شوروی  در  بهزبان   ۱۹7۰دگرانديشی  معطوف  ب  ی  و  عمومجامعه  و   یخش  داشت 

الملل بین  جو  با  و  همسو  شوروی  میان  زدايانه  تنش  گفتگوهای  زمینه  در  شده  ايجاد  ی 

فع با  اديبان  دانشمندان  لیتاآمريکا،  ه،  بود.  مننر و  همراه  بشر  حقوق  زمینه  در    البته دان 

امنیتی    دستگاه سیاسی و  ـ  نشست  نمی  کار  را  همچنان  بی  تعقی دگرانديشان   ب  با جديت 

منظ.  کردمی   مشاهدوبه  دگرگون    هر  همیشه  برای  را  شوروی  فضای  که  اساسی   تحول 

 بود.  ازینبیش از يک دهه ديگر زمان به گذشت کرد، می 

شوروی،    (۱۹۳۱)متولد    ۲باچوف[ار]گ  گورباچفئیل  میخا رهبری    ۱۹۸۵در  آخرين 

چرننکومرگ  از  پس   کوتاه(  ۱۹۱۱ـ    ۱۹۸۵)  ۳]چیرننکا[   کنستانتین  مدت  حکومت  که  ی 

دست    بود،  کرده به  شوروی  اتحاد  در  را  وی  قدرت  به  بگرفت.  طلبانه  اطالح  نگاهی  ا 

امپرا  اين  اجتماعی  ـ  سیاسی  ز  وریت ساختار  ساز  پهناور،  در    تیالتحومینه  سطح  عمیق 

ز اقدامات اصالح طلبانه او ابداع و  ن بخش امهم تري.  شد  حکومتساختار  جامعه، دولت و  

بود  برنامه اصچهار  اجرای   فوريه    رهگکندر  که  الحی  در  هفتم حزب کمونیست  و  بیست 

شد:    ۱۹۸۶ پرِسترويکا۴]گالسناست[  گالسنوست اعالم    تسیا کراتیزا مود،  ۵[ ]پیريسترويکا  ، 

اوسک  ۶[اتسیایز ات کراميد] در  7[ رِنیهااوسک]  رِنیه وو  که  نگاهی  داشت  ست  سنوگال.  وجود 

 
1. Leonid Brezhnev 
2. Mikhail Gorbachev 
3. Konstantin Chernenko 
4. Гла́сность / Glasnost 
5. Перестро́йка / Perestroika 
6. Демократиза́ция / Demokratizatsiya 
7. Ускоре́ние / Uskoreniye 
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به معنای  ويکا  رپرست  .بوداجتماعی  در فضای سیاسی ـ  گشايش  معطوف به ايجاد آزادی و  

و   دنبال دموکراتیزاتسیا  بازسازی  کردن    به  انتخاباتی  دموکراتیک  ـ  و بود  روندهای سیاسی 

 . هدف قرار داد را دی صاقتدهی ا شتاب  ،هاسکورنی نچنیمه

، به طور بی سابقه ای زمینه ساز شفافیت و آزادی  گالسنوستگورباچف با آغاز برنامه  

، آزادی عمل بیشتری پیدا کردند. در ادامه، با حذف  ها  د و رسانه د و افراجامعه ش  بیان در

ز بین  ا  دهنش   ه و تأيیدتأيید شد  رهن   یمحدوديت های اعمال شده بر هنر و هنرمندان، مرزها 

دس از  را  خود  معنای  نیز  ناهمسو  هنر  عبارت  و  بروز رفت  بستر  و  يافت  پايان  و  داد  ت 

هنر برای  هنری  اتحاخالقیت  و  مندان  شوروی  زودید  فراهم   به  روسیه،   فدراسیون 

به منظور  از سیاست های جديد دولت، باعث شد هنرمندان ديگر    شد. اين آزادی حاصل 

با اين توصیف، هنر ناهمسو    مونیست وابسته نباشند.ک  زبو حبه دولت    اثری هنری  خلق

همسويی با  الکی وجود نداشت که همسويی يا نا مل ديگر وجود نداشت زيرا ديگر مدر ع

 داشته باشد.  آن معنا

آثاری خلق    ،یزياد  هنرمندانآزادی بدون واهمه از آزار و تعقیب قضائی، اجازه داد تا  

محسوب می شد. به عنوان مثال، اثر  عرصه عمومی  ر  د  حرينتقدانه ص هار نظر مظ ه اککنند  

بمانم  مهلککن از اين عشق    مخدای من، کمک  ۱روبلدمیتری و يگر آن،  يا عنوان د  ۲زنده 

برلین  ۳نه ادوستبوسه   نقاشی،    کاری  ۴بر روی بخشی از ديوار  اين  بود.  آمیز  بسیار تحريک 

ر و  مالقات  از  عکسی  و    یبوسوبازسازی  هونکبرژنف    ی جمهور اعظم  ر  صد  ۵ر اريش 

 ود. ب ۱۹7۹)آلمان شرقی( در  ۶آلمان کی دموکرات 

اثری،   اين  چنین  از  پیش  تا  که  بود  رويکردی  از  نمونه  يک  عمومی  تنها  بیان  امکان 

،  شی های جسورانهزادانه نداشت. رويه های انتقادیِ در حال شکل گیری در کنار ساير نقاآ

تر   صريح  با  هنری  بدن  ش همسو  شوروی  یان  بدر  از  7شرق ک  لوو  نشان  عمل ،    آزادی 

 
1. Dmitri Vrubel 
2. My God, Help Me to Survive This Deadly Love 
3. The Fraternal Kiss 
4. Berlin Wall 
5. Erich Honecker 
6. German Democratic Republic (GDR) 
7. Eastern Bloc 
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نقاشان، افکار و ايده های خود را به طور    اکنون  ر خود داشت.هنرمندان به منظور ارائه آثا

هاد يا سازمانی مسئول نظارت و اطمینان از همسويی آن با اصول  ن  و  یم بیان می کردندمستق

نبود آموزه های رسمی  زمینو  اين فضا،  آ  ز سا  ه.  کانتشار  آغاز عصری  ا  برخه  ثاری شد  ز 

دراسیون روسیه جايگزين  که به زودی با ف  در شوروی می داد  نوين در پذيرش هنر نقاشی

 می شد.



۱۳ 

 سکودر م هنر ناهمسو 
گذشته    چند  درروسیه  کشور   است:  قرن  داشته  هنری  ـ  فرهنگی  بزرگ  قطب  دو  همواره 

و   پترزبورگ)  ۱لنینگراد مسکو  رامه  رد(.  یلعف  ۲سن  در  ستا،ین  ناهمسو  ا دور  هنر  تحاد  ان 

در مسکو و لنینگراد دسته بندی کرد. گروه   شوروی را نیز می توان به دو جريان بزرگ تر

شهر  ين دو  راد، شهرت بیشتری دارند. هر يک از اگ نسه با نقاشان لنیدان مسکو در مقايهنرمن 

فعالیت و    شاهد  ها  و  ظهور  گروه  بودند  متعددی  آننرم هگاه  مکاتب  اهل  گاه  دان  و  دو  ن 

زندگی در اين دو مرکز،  ها يا جمهوری های ديگر به سبب تحصیل، کار و  شهراز    ی شاننقا

جنبش های جديد را    یمدند يا خود، رهبرشکل گرفته در آن درمی آجريانات  به عضويت  

 می گرفتند. به عهده  

هنرمندان،   ستنوع  ها،  رويکردهای  رشته  و  ها  آثابک  قبال  در   شده    قخل  ر هنری 

درقا  غیر تأيید  بندی  روی  شو  بل  دسته  نتوان  مجباعث می شود  از  و روشنی  موعه  واحد 

اولین بار،   یا برستی ارائه کرد.  ننده آثار هنری ناهمسو با واقع گرايی سوسیالیهنرمندان آفري

پديدار   شوروی  همچنین  و  جهان  هنر  عرصه  در  تازگی  به  که  ديگر  هنری  های   رشته 

ابل توجهی به آثار خلق شده توسط وع قتن  اهمسو،ف هنری ن یری در طی گرارقمی شدند، با  

گر  دسته های ديی و  که نه فقط نقاشی، بلکه ساير رشته های هنری تجسم  هنرمندانی دادند

 خود انتخاب کرده بودند. به عنوان زمینه فعالیت خالقانه نری راآفرينش ه

مجموع،   ندر  هنر  عنوان  تحت  که  جرياناتی  دوره    وهمسا شناخت  زمانیدر    های 

ز ظهور و تکامل هنر  زمینه ساز درک بهتری ا  پديدار شددر مسکو  ار دهه  چه  طیف  مختل 

 
1. Leningrad: نام شهر سن پترزبورگ در دوران شوروی 
2. St. Petersburg: ر رهنگی این کشوفپایتخت روسیه و هر مهم دومین ش  
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  فراهم می کند.   ر فضای بسته شورویبی و خالقیت محدود نشده هنرمندان تجسمی دتجر

ناهمس مسکود]و  هنر  توان    [ر  می  هالند را  مورفی  نیکول  تعبیر  از    ۱به  نسل  سه  قالب  در 

 .بررسی کرد دانن هنرم

 گارد و بازگشت انتزاعآوان : نئونسل اول

و    ندتثبیت شد  ۱۹۵۰بود که در اواسط دهه  مسکويی  مندانی  نسل اول شامل آن دسته از هنر 

 ار گرفتند که در دوره کوتاه ی قرتأثیر شديد هنر آوانگارد  ن تحتکردند. ايشا  فعالیت می

نسبی های  کردند.  مشاه  آزادی  از  ده  بیشتح ا  در  ندان مهنر  اينشماری  شوروی  از    اد 

ژه انتزاع و اکسپرسیونیسم انتزاعی  ینه شکل گیری و توسعه هنر ناهمسو به وي سايرين در زم

ه های  رشت  ررافیک، پیکرتراشی و ساي گاز در نقاشی،  ان سجري  چهره های نقش داشتند. اين  

را تحت    مسوههنری، به دلیل ديدگاه ها و همچنین تجربیات شخصی، مسیر حرکت هنر نا

 ادند. رار دثیر خود ق تأ

 الی بلیوتین

أثیرگذارترين شخصیت های مرتبط با هنر  ولین و ت يکی از ا(  ۱۹۲۵ـ    ۲۰۱۲)  ۲بلیوتین الی  

هنری غیر رسمی  های  ود را به فعالیت در سبک  خشاگردان    ۱۹۵۰دهه  که در  بود  ناهمسو  

کرد.   پردازان شا   اوتشويق می  نظريه  و  معلمان  هنرمندان،  ناهمسو  نص هخاز  در  ر  و  بود 

گاه هنری او که اولین کارگاه  م تا انتزاع را تجربه کرد. کار سهنری خود، از اکسپرسیونیحرفه 

ن  شکل گیری جنبشی تحت عنوا  بود به مکانی برای   ۲۰نر انتزاعی شوروی در نیمه قرن  ه

جديد وا شد.    ۳قعیت  م  بلیوتینتبديل  نمايشگاه  در  کننده  شرکت  هنرمندان  از  ر دنژ  ا يکی 

 ی کرد.و توهین آمیز تندمشاجره کالمی  او خروشچف با د و بو ۱۹۶۲

 

 
1. Nicole Murphy Holland 

2. Ely Bielutin 

3. New Reality 
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  ،الی بلیوتینباال راست: 
رنگ ، ۶۲۱۹، ۱حیوانات )دو( 

 ،  روی بوم روغن بر

 س.م. ۱۲۰×  ۹۰
 

زنان به   ،نیوتیالی بل باال چپ:  
، 7۴۱۹، ۲آسمان می نگرند 

 ،  رنگ روغن بر روی بوم

 س.م. ۰۰۱×  7۶

 

  ،الی بلیوتینراست: ین يپا
رنگ روغن بر ، ۸۶۱۹، ۳نز

 س.م. ۵۰×  ۰۰۱، روی بوم

 

  ،الی بلیوتینچپ: پايین 
رنگ ، ۸۸۱۹، ۴»رقص« ماژول 

 ،  روغن بر روی بوم

 س.م. ۵/۱۴۸×  ۵/۹۸

 
1. Animals (Two) 
2. Women, Looking into the Sky 
3. Woman 
4. Module "Dance" 
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 ید المونئل

الم  چرنیخوف ۱۹۲۸  دتول)م  ۱لئونید  ياکوف  شاگردان  از  کنشگران    ۲(  ـ  هنرمند  از  يکی  و 

شوروی، نظريه فضای هنری خود را    درمند آوانگاران هن او به عنو مسو بود.  هنا  رفعال در هن 

ايدئولوژي  ابداع کرد  با نمادهای  بازی  پیشگامان  بود. وی درو از    ۱۹۶۰دهه    ک در نقاشی 

رکیب و با استفاده از پرسپکتیو در آثار خود، میان ده ت وير خود را با فضای بیننافضای تص 

 د می کرد.جااي رابطه  ،ندهندو فضای اثر هنری و بی

  ، ی مبهمدر جوّ  ( اشکال هندسی متقاطعی کشید که۱۹۵۵)  ۳شیب مورب پويا ر  د  وی

  یحس  اندازه ای،ا  ت اين نقاشی  به  د و  معلق هستند. ابرهايی در پس زمینه به چشم می خورن

 . دهندايانه می ع گر فراواق

 

 
 

الم  پويا  ،لئونید  مورب  ، ۱۹۵۵،  شیب 

رنگی مداد  و  کاغذربر    آبرنگ  ،  وی 

موزه هنر زيمرلی  ،  م.س.  ۵/۴۴×    ۳/۳۲

راتجرز نیوجرسی ۴دانشگاه  اياالت ۵،   ، 

 مريکا متحده آ

 

 
1. Leonid Lamm 
2. Yakov Chernikhov 
3. Dynamic Diagonal Decline 
4. Zimmerli Art Museum of 
Rutgers University 
5. New Jersey 
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در  لئونید   عنوان    ۱۹۶۴الم  تحت  ديگری  فضانرژنقاشی  که  ۱ا ی  کرد  منظور    خلق  به 

از هندسه موازی هذلولی بهره می گرفت و وهم فضای تصويری ايجاد  تر،  تأثیرگذاری بیش

که   کرد  جبمی  طرف  ل ه  به  بیننو  حر فضای  اثر  ده  اين  هنرمند  کرد.  می  از  خود  کت  را 

 لهام گرفت.تماشای تلويزيون ا

 
 

 

 

 هنرمند  شخصیمجموعه س.م.،  ۵۴×  ۸۴، او روغنی بر روی مق رنگ روغن و پاستل، ۱۹۶۴، انرژی فضا ،لئونید الم

 

 
1. Energy of Space 
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نقاش هنرمند  تاريکی در    اين   / تح۱۹۶۵)  ۱مادر  اثری  ديگر  بار  يک  مربع  یر  ثتأ  ت( 
ی  مینه ای جوّ ( خلق کرد. او مربع را در مقابل پس ز۱۸7۸ـ   ۵۱۹۳الويچ )کازيمیر م ۲شکی م

وط پرسپکتیو دار  طآن را با خ  ی مشکیو فضا  ترسیم کردقرار داد و عبارت مادر را در مربع 

واژه روسی مادر می تواند به نحو ديگری به معنای تاريکی نیز خوانده شود   کرارشکست. ت 

اک يادآق ه  آبريو دامی  گ  ۳ور  دهه  روهی  يا  در  گرای شوروی  پوچ  که    ۱۹۲۰از شاعران   بود 

تثبیت واقع گرايی سوسیالیستی تشکیل شدمقادر     . الم از اولیندبوه  بله با جريان در حال 

 خود استفاده می کرد. آثاراهمسو بود که از واژگان در نر نوروی و ههنرمندان نقاش ش
 

 

نشگاه موزه هنر زيمرلی داس.م.،  ۴/۶۳×  7/۸۶، کاغذ  رنگ بر رویتمپرا و آب ، ۱۹۶۵، اريکیت/  رماد ،لئونید الم
 رسی، اياالت متحده آمريکاراتجرز، نیوج

 
1. Kazimir Malevich 
2. Black Square 
3. ОБЭРИУ́ / Oberiu 
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با آن، کره ای    اجههالم است که ببینده در مو  ونیدآثار شاخص لئ  ( يکی از۱۹۶۵)  ۱فضا 

دی  ند بعر القای چد به منظون نرمهمی بیند که از داخل بوم به بیرون می آيد. در اين نقاشی،  

 بودن فضا تالش کرده بود.

 

 
 

ــد الم ــا ،لئونی ، فض

رنـــــــگ  ،۱۹۶۵

روغـــن بـــر روی 

 ۱۵۴×    ۱۰۸،  تخته

ــر س.م.،  مــوزه هن

ــی دانشــگا ه زيمرل

راتجـــــــــــرز، 

اياالت   ،نیوجرسی

 متحده آمريکا

 

 
1. Sphere 
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دگرانديش  ۱۹7۰دهه    در با شخصیت های  هنرمند  ارتباط  به علت  او  و خانواده    الم 

ار  تحت آزار و تعقیب مقامات قر  ۲و والديمیر ماکسیموف  ۱الیچندر گیل، آلکسايولی دان ر نظی

ارتباط،   همین  در  دهه  گرفتند.  اتخاذ  ۱۹7۰در  ای  منتقدانه  ن   رويه  نقد  در  آثاری  ام  ظو 

هنر کرد.  ترسیم  در  مند  شوروی  مهاجرت  از  کار  ۱۹۸۲پیش  اردوگاه  در  را  سال  چند   ،

  ۱۹7۰ادی او علیه شوروی که در دهه انتق اند. رويه روانی گذر  گاهشاجباری و همچنین آساي

 پس از مهاجرت، استمرار يافت. خلق شده  رايجاد شده بود با آثا
 

 

موزه هنر زيمرلی دانشگاه راتجرز،  س.م.،  ۴۴× ۴۹ ،تمپرا بر روی کاغذ ش واگو، ۱۹۶۸، ۳فاجعه  پیروزی / ،لئونید الم
 نیوجرسی، اياالت متحده آمريکا 

 
1. Alexander Galich 
2. Vladimir Maximov 
3. Victory / Disaster 
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گالری دولتی س.م.،  ۶/۳۵× ۴7 ،گواش و تمپرا بر روی کاغذ ، ۱۹7۱، ۱رشید عه بر روی خوپیروزی / فاج ،ونید المئ ل

 ترتیاکوف، مسکو 

 

از قبیل  آثار  ۱۹7۰الم در دهه   اتحاد شوروی  ظام  ( در نقد ن ۱۹7۱)  ۲او، او   من، تو،ی 

منظو به  نقاشی  داخل  در  ارقام  و  اعداد  از  ها  آن  در  و  کرد  آااش   رخلق  طعنه  بهره     میزانه 

شوروی شکل يک   انسان  يکدستی  و  نمود.  ۳ی  ا  بعدهاهمچنین    استفاده  مهاجرت،  پس  ز 

نیکوالی  زندا(،  ۱۹۸۴)  ۴نگهبان  رئیس  پوردز،  بوتیرکا سرهنگ    ۶هرم و    (۱۹۸۵)  ۵ن 

ی هايی بودند که در آن ها از اعداد و خطوط مقیاس استفاده می شد.  نقاش(،  ۱۹۸۶ـ   ۱۹۸۸)

 تی انسان تربیت شده در شوروی بود.کنواخکدستی و يشاره به يا ند مهدف هنر

 
1. Victory / Disaster Over The Sun 
2. I, You, He, She 
3. Homo Soveticus 
4. The Guard Nikolay 
5. Colonel Podrez, Chief of Butyrka Prison 
6. Pyramid 



 وکسم  رد در اتحاد شوروی: هنر ناهمسونقاشی  ■  22

  

 
 

انشگاه راتجرز،  دموزه هنر زيمرلی   س.م.، ۶۵× ۱۲۹ ،رنگ روغن بر روی بوم، ۱۹7۱، من، تو، او، او ،المباال: لئونید 
 الت متحده آمريکا ايا وجرسی،نی

رنگ روغن بر روی  ، ۱۹۸۴ ،۱دانی آسودهوج ا آزادی ب سوی بهچیدمان  بخشی از  ،نگهبان نیکوالی ،لئونید المپايین: 
 س.م.  ۱۰۴×  ۱۰۴ ،بوم

 
1. To Freedom with a Clear Conscience 
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سـرهنگ   ،د الملئونی
پودرز، رئیس زندان 

ــا ــری  ،بوتیرکــ  اثــ

بـــه همـــراه چنـــد 

احی ديگر متعلق طر

ــنجچیــدمان  بــه  ،۱پ

 روغـنرنگ ،  ۱۹۸۵

ــوم ــر روی بــ   ،بــ

س.م.،   ۱۰۴×    ۱۰۴

ــک  ــه بانـ مجموعـ

 ، نیويورک۲فنالند

 

 

 
 

 

صــبح  ،مد الیــلئون

، ۳ادری مازمین مسر

ــک ، ۱۹7۶  آکريلیــ

ــوم ــر روی بــ   ،بــ

۲/۴۳    ×۴/۲۵ 

ــالریس.م.،   گـــــ

ــ ــاکوف، دولت ی ترتی

 مسکو

 

 

 
1. Five 

2. Collection of the Finish Bank 

3. Morning Of Our Motherland 
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 آلکساندر خاريتونوف 

ا(  ۱۹۳۲ـ    ۹۹۳۱)  ۱]خاريتوناف[   وفخاريتون آلکساندر   توان  نظ را می  از  ز  تاريخی يکی  ر 

  او را متمايز ای نقاشی ه  هک ی ز در نظر گرفت. چی ۱۹۵۰بنیانگذاران آوانگارد روسی در دهه 

بسیاری از آثار وی محتوی  د.  ت مذهبی موضوعات مورد عالقه اين هنرمند بومی کند، ماهی

ر مذهبی  فرهنگ  کلیسا،  از  هايی  حومهصحنه  مناظری  و  روستايی    وسی  و  همراهای     به 

 ینه ای شامل کلیساها يا ساير نمادها و اماکن مذهبی می باشند. زم سپ

حنه هايی از دنیای عرفانی در نقاشی های  ترسیم ص  قدام بها   ۱۹۵۰ه  ه دز  اخاريتونوف  

و کرد  خود  روسی   فلسفی  ارتدوکس  کلیسای  تاريخ  با  تابلوها  اين  از  عنوا  ۲بسیاری  ن به 

مذهبمتولی   نزدي  اصلی  رابطه  روسیه  در  د رايج  شوروی  کی  دوران  در  که  نهادی   ارند؛ 

 به شدت تحت فشار و محدوديت بود.

پژوهشگر هنری، اين نقاش را بايد به عنوان    ۳]ساکالوف[لوف  ئیل سوکواخ می   به گفته

هنرمند از  قرن  يکی  دوم  نیمه  برجسته  خود  ۲۰ان  آثار  در  زيرا  گرفت  نظر  افکادر  و ،  ر 

نسلی  ام آر یدهای  که  می گذاشت  نمايش  به  رکود  رزوها  ايام  در طول  را  معنوی خود  ای 

 سیاسی حفظ کرده بود.

، نقاشی  ۵بیزانسی   ۴بود: نقاشی شمايلی ر  استواسه اصل    نر او بره  ودبخاريتونوف معتقد  

از سنگ های گرانبها،  و سنت روسی قديمی قالبدوزی  شمايلی روسی قديمی   استفاده  با 

مهره.  مرو و  تقلیدی  نقاشی   شیوهاريد  نبايد  را  روشی    ۶پوينتیلیسماز    او  بلکه  فرانسوی 

می کرد. اجزای    ريز کاری قیمتی  ا سنگ هاب  که  برگرفته از سابقه حرفه قبلی هنرمند دانست

او همچون سنگ های   ار هم چیده شده اند. مناظر طبیعی  در کنريز    ارزشمندصحنه های 

 .  ه انددتشبیه کر 7ی باروکروشن او به موسیق و جوّی

 
1. Aleksandr Kharitonov 

2. Russian Orthodox Church 

3. Mikhail Sokolov 

4. icon painting 

5. Byzantine 

6. Pointillism 

7. Baroque 
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و    ۱۹۵۰از اواخر دهه  توان به دو دوره تقسیم کرد: دوره اولیه    ا میفعالیت هنری او ر 

دايی حرفه هنری  . او در دوره ابت۱۹۸۶تا    ۱۹7۰از دهه    بلوغ  دورانپس  س   ،۱۹۶۰طول دهه  

اواخرخود   دهه    ۱۹۵۰دهه    از  طول  در  ب  ۱۹۶۰و  رابطه  در  هايی  طراحی  و  ها  ا  نقاشی 

افسانه   ترسیم کرد.  ا موضوعات  فلسفی  داستبر روی خلق  ی  مايه  با درون  ان هايی خیالی 

ارتدوک  فرهنگ  و  تاريخ  از  که  کرد  باس ر  و  ستمرکز  الهوسیه  گرفتتانی  شدند. ام  می  ه 

های دهه  در  خود  هنری  بلوغ  دوره  در  روسی    ۱۹۸۰و    ۱۹7۰  خاريتونوف  طبیعی  مناظر 

 ی ترسیم کرد.را با حس و حالی فلسف ۱رومانتیک 

 

 
 س.م.  ۵۱×  ۶۴، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۹۵۹، ۲ل ها ن؛ گ تابستا  ،اندر خاريتونوفکسلآ

 
1. romantic 
2. Summer; Flowers 
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 س.م. ۴۳×  ۳۰، م بر روی بورنگ روغن ، ۱۹۶۲، ۱ا آتش ب درم  ،آلکساندر خاريتونوف

 
1. Man with fire 
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 س.م. ۹۰×  7۰، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۹۶۳، ۱۱پری شماره جن و   افسانه  ،آلکساندر خاريتونوف

 
1. Fairy Tale No. 1 
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 .س.م ۳۰×   ۴۰، رنگ روغن بر روی بوم، 7۸۱۹، ۱حمد خداوند  ،ر خاريتونوفدباال: آلکسان

 .س.م ۳۳×  ۴۲، روی بومرنگ روغن بر ، ۸۱۹7، ۲لب گ  و سبوري ،آلکساندر خاريتونوفپايین: 

 
1. Hallelujah 
2. Boris and Gleb 
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موزه هنر  م.، .س ۵/۲۶×  ۵/۳7، تختهرنگ روغن بر روی  ، ۱۹7۲، ۱ر مقبرهعی با چهامنظره طبی   ،آلکساندر خاريتونوف

 اياالت متحده آمريکا سی، تجرز، نیوجر لی دانشگاه رارزيم

 

به   توان  می  اول  نسل  در  رسمی  غیر  هنرمندان  ديگر    ۲سمانشوارت یل  ئا خیماز 

دمیتری  ۱۹۲۶ـ    ۱۹۹7) اولگ  (،  ۹۲۵۱  ـ  ۱۹۹۵)  ۳[ کراسناپِوْتسیف]  تسفوْپِ اکراسن (، 

و  (  ۹۳۱۱ـ    ۱۹۸۶)  ۵زوِريف[]  زورفآناتولی  (،  ۱۹۳۴ـ    ۲۰۲۱)  ۴]تسیلکوف[   تسلکوف

که    (۱۹۳۴ـ    ۹7۱۹)  ۶ياکوولف والديمیر   کرد  اتحاد    هنرمندانجمله    ازاشاره  در  فعال 

 . بودند ۱۹7۰و  ۱۹۶۰ی  ادر دهه ه  شوروی

 
1. Frour Shrines 

2. Mikhail Shvartsman 

3. Dmitry Krasnopevtsev 

4. Oleg Tselkov 

5. Anatoly Zverev 

6. Vladimir Yakovlev 
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 کوفسولئونید 

دهه   اواخر  در  به  ۱۹۶۰سوکوف  تدريج  به  را  خود  هموض  توجه  در  اجتماعی    رن وعات 

ع آن  به  ها  غربی  که  آورد؛ سبکی  به وجود  را  و سبک بخصوص خود  کرد  القه معطوف 

 بسیاری داشتند. 

ف در يک کارگاه  ورلوو بوريس ا  ساالپوفاندر کاآلکسبا    ۱۹۶۶ـ    ۱۹۶۹وی در فاصله  

مش طور  فعالیت  به  دهه  ی  مترک  در  هنر  ۱۹7۰کرد.  به  متعلق  عناصر  از  استفاده  ،  پاپ  با 

ايدئولوژی واقع گرايی    به کارگیریو با    نمودسبک شخصی خود ايجاد    رابداعات جالبی د

نقاشان هنر سوتس  م ترين  ز مهیستی به عنوان چیزی مصرفی، خود را به مثابه يکی اسوسیال

 کرد. عرفیم
 

 

 
 

 س.م.  ۲۲×  ۳۰، امقو رنگ روغن بر روی،  ۱۹77ـ  7۸۱۹، ۱الو ساخرانسکی و تیزر پرتره وياچس  لئونید سوکوف،

 
1. Portrait of Vyacheslav Sokhransky and Teaser 
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قدس،  کوف با بهره گیری از عناصر تمدن مدرن از قبیل اشیای روزمره، نمادهای موس

  های   سیک، فولکلور، بتهنر کال  ناصرنشان ها، تصاوير رسانه های گروهی و همچنین ع

بل توجهی خلق کرد و شماری از آن ها به نمادهای  آثار هنری قاو ساير مصنوعات،    ۱پاگان 

 دل شدند. تس بهنر سو 

 

 س.م. ۵/۲۵×  ۳۳، مقوا بر روی  گواش، 7۸۱۹، ۲عینک برای هر يک از مردم شوروی کوف، وسلئونید 

 
1. Pagan 

2. Glasses for Every Soviet Person 
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ک،  السیو شاهکارهای هنر کدولتی    دهایاشیای مقدس نظیر چهره رهبران سیاسی، نما

اهده می شوند. مسأله طعنه آمیزی شديد در آثار اين  ثار سوکوف مشبه صورتی طنزآمیز در آ

و، دنیا را از زاويه ای ديگر مشاهده کند و برای لحظاتی از  ا  باعث می شود مخاطب مند  هنر

عامیانه و    چ گرايی، پوحکومت ها و فرقه های فکری رها شود. او در هنر خودقید اقتدار  

 آمیز بیان می شوند. حکاياتی طنز مايش می گذارد که در قالببه نمفرحی 
 

 

 

 

 

 

 س.م. ۵/۶۰×  ۴۰۱، تختهرنگ روغن بر روی پارچه و ، ۸۹۱۹ ،ه کاثر دو ت ،۱ت کنید حافظاز رهبران ملئونید سوکوف، 

 

 

 

 

 

 
1. Protect the Leaders 
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 وسکینبرگریشا 

يهودی  ويت  های فراوانی از ه  ، نشانههمسونقاش و پیکرتراشی نا  در مقامگريشا بروسکین  

نم به  آثارش  در  گذاردخود  می  با ايش  آن  ترکیب  و  يهودی  عرفان  به  رجوع  با  وی   . 

ها اتحاد  متی  نشانه  به  مجموعه    ،یشوروعلق  جمله  از  و  ۱۹۸۴)  ۱الفبا آثاری  لغتنامه  ( 
 د. شباهت دارن ۳ی کند که به برخی آثار هیرونیموس بوش خلق م( ۱۹۸۶) ۲بنیادين

 

 
 

 س.م.  ۴۵×  ۴۰، بومرنگ روغن بر روی ، ۸۲۱۹، ۴ها  يادمانا بروسکین، گريش

 
1. Alefbet 
2. Fundamental Lexicon 
3. Hieronymus Bosch 
4. Monuments 
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 س.م.  ۹/۱۱۰×  ۲/۱۱۹، بومروی رنگ روغن بر ، ۸۳۱۹، ۱يادبود گريشا بروسکین، 

 

و غريب، به  استفاده او از متون مقدس يهودی، پیکرهای انسانی و موجودات عجیب  

یب نشانه های  ترک  ی دهد. وی به دلیليگران م از دنقاشی های اين هنرمند وجهه ای متمايز  

کمون و  شرادينی  در  در  یستی،  شد  مجبور  شد،  می  سانسور  دينی  هنر  که  به    ۱۹۸۸يطی 

کند.یويون مکان  نقل  زاويه  رب  رک  از  را  شوروی  نظام  افول  عتیق وسکین،   مشاهده    ۲عهد 

افول  که  کرد  اما  می  بود.  داده  وعده  را  ها  امپراتوری  تمام  سقوط  بهم    و  زيبايی  زمان،  ه 

سق نشناسی  دقوط  همین  و  کرد  می  توجه  کهیز  بود  نظر  نظام    ت  سقوط  شد  می  باعث 

ده از حکايات و ترکیب آن ها با  افین کند. او با است تبی   فرهنگی شوروی را در قالبی هنری

عرفان های  آموزه  و  مختلف  مذهبی  و... نمادهای  وسطی  قرون  مسیحیت  باستان،  شرق  ی 

 ه شدن و رمزگشايی بود.واندن کتابی، شايسته خکه همچوکرد دنیايی خلق  

 
  هر کدام ،کاغذ یوبر ر  مرکب و مداد ،۹۸۸۱ اثر دو تکه، ،۳منتظر(  کشیشبدون عنوان )شا بروسکین، فحه بعد: گريص

 س.م. ۴/۳7×  ۹/۴۸

 
1. Memorial 
2. Hieronymus Bosch 
3. Untitled (Priests Waiting) 
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 س.م. ۶/۱۱۵ × ۶/۸7،  بر روی بوم  آکريلیک، ۱۹۸۹ـ  ۹۰۱۹، ۱ ۸شماره  الفبا ـ لغتنامهگريشا بروسکین، 

 
1. Alephbet - Lexicon 8 
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 دفروستیسالو لب

در هنر ناهمسوی شوروی و از پايه گذاران هنر    ن مشهور فعال وستیسالو لبدف از هنرمندار

نی محسوب می شد که از تکنیک هايی استفاده می کرد  اد دف از اولین هنرمن. لبسوتس بود

 آن ها و میز  کیب طعنه آواج يافت: الگوگیری از آثار کالسیک، ترکه در هنر پست مدرن ر

 ... به تصاوير.استعماری و ااصر مخرب سیاسی، جنسی، پس ه عنزيرکان وارد کردن

. تابلوهای خود بودر د ران و معاصران خودهمکااين هنرمند از پیشگامان رجوع به آثار 

هنرمندان    ۱۹7۰دهه  آغاز  در   از  محفلی  بووارد  و شامل  پريگوف  دمیتری  اورلوف،  ريس 

شلکوفسکی  بشد    ۱ايگور  گرکه  روگوه  عدها  فعالیت  گرفت  نام  ۲وااخیابان  استمرار   .

وکا روشینماي  رگاهی  گیری  شکل  ساز  زمینه  هنرمندان  اين  خانگی  های   که  شد    شگاه 

 فت و به مبنايی برای ظهور هنر سوتس در سال های بعد تبديل شد. رگ نام  ۳فرا هنر 
 

 

 

ــدف، روست ــالو لب یس

ترکیـــــب بنـــــدی 

، ۱۹7۱، ۴انتزاعـــــی

روی بـر    رنگ روغن

 س.م. ۵۰×  ۶۰،  بوم

 

 
1. Rogova Street Group 
2. Igor Shelkovsky 
3. meta-art 
4. Abstract Composition 
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 س.م. ۵۵×  ۴۵، رنگ روغن بر روی بوم، 7۲۱۹، ۱نتزاعیفیگوراتیو ا ترکیب بندیستیسالو لبدف، رو

 
1. Abstract figurative Composition 
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 س.م. ۵۳×  ۶۱، کاغذبر روی   گواش و مداد، ۱۹۸۶، ۱تأيید می کنیم   ،فال: روستیسالو لبدبا

 س.م. ۴7۱×  ۵/۲۱۳، بومروی  بر  آکريلیک، ۸۹۱۹، ۲حماسه روسی روستیسالو لبدف،  پايین:

 
1. We Approve 

2. Russian Saga 
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 س.م.  ۱۲۵×  ۱۲7، بر روی بوم آکريلیک، ۹۰۱۹، ۱ديف( لید از کوستوتی پارتی )تق یسالو لبدف، روست

 

 
1. Tea Party (After Kustodiev) 
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 اورلوفریس بو

یز از مجموعه نقاشانی بود که در شهر مسکو در قالب هنر سوتس به آفرينش  ن  اين هنرمند 

امپراتوری در نظر می را هنرمند  او خود  داد کهت و چنیگرف   می پرداخت.   ن توضیح می 

بین تصويرپردازی  شبا باستان، روم و امپراتوری شوهت هايی  روی و تصويرپردازی يونان 

 و با مهارت خاصی آن ها را ترکیب می کرد.  ا هزبورگ وجود داشت ک پتر سن  هنر باروک
 

 س.م. ۱۸×  ۲۳، کاغذ چاپ شدهبر روی  گواش، ۸۲۱۹، ۱ی پرتره گروهبوريس اورلوف،  

 
1. Group Portrait 
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کاغذ  بر روی   ه و سفید و رنگ لعابیعکس سیا، ۸۲۹۱، ۱در اونیفرم ارتشبدی  شکینآلکساندر پورلوف،  وريس اوب 

 سکو م ،ری دولتی ترتیاکوفگال س.م.، ۵۶×  ۴۱، عکس

 
1. Alexander Pushkin in Marshal's Uniform 
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عنصر   کردن  وارد  و  هنرمند  آثار  ماهیت  بین،  اين  در  توجه  قابل  رويکرد نکته  و   طنز 

ود. به موجب  وع ببسیار حساس و ممن شوروی،  دولت طعنه آمیزانه اورلوف بود. نقد قدرت 

ک آثاری  تصويرپرداز خلق  گرفت،  ه  می  سخره  به  آمیزانه  طعنه  را  شوروی  امپراتوری  ی 

چالش موضو به  ممنوعه  که  شک   عی  آثاری  قالب  در  رهبران  سیمای  ترسیم  شد.  می  یده 

مار  به شوروی را زير سؤال می برد، از ويژگی های آثار سوتس  تصوير قدرت و ابهت ش

خلق کرد که نشانه ها،    جنبش، آثاری  ند هنرمندان فعال در اينهمانرفت و اورلوف نیز  می  

 زنمايی می کردند. اب  زبان طعنه آمیزانهبه  نمادها و مقدسات نظام سیاسی را
 

 
 

 س.م. ۵۱×  ۵۶، مقوا ر روی ب ترکیب مواد، ۸۹۱۹، ۱توتم سه سر بوريس اورلوف، 

 
1. Three-Headed Totem 
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  تمپرا و مداد رنگی، ۸۹۱۹ ،۲پراتوری دودمان ام از مجموعه  ،۱یتراکو کشاورز مزرعه اشکارگر   يک، باال: بوريس اورلوف
 س.م.  ۵۶×  ۸۰، کاغذبر روی 

 س.م. ۳۵×  ۴۸، تمپرا، رنگ طاليی و مداد رنگی بر روی کاغذ چاپ شده، ۸۹۱۹، ۳یروزی پ  تلذبوريس اورلوف،  يین:پا

 
1. A Worker and a Collective Farmer 

2. Imperial Heraldry 

3. The Joy of Victory 
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ن ســتو بــوريس اورلــوف،بــاال: 

 مــدادمــداد، ، ۸۹۱۹، ۱ارنــوک د

، ذکاغـبر روی    رنگی و گواش

 س.م. ۵/۶۸×  ۴۹

 

 
 

ــايین:  ــوف، پـ ــوريس اورلـ  بـ

، ۹۸۱۹، ۲بــال هــای پیــروزی

بـر  یگـنرواش، مداد و مـداد گ

 ، کاغـــذ چـــاپ شـــدهروی 

 س.م. ۵/۴۹×  ۵/۶۹

 

 
1. Rostral Column 

2. Wings of Victory 
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 اریک بوالتوف

هاي هنرمندان   تکنیک  و  ها  سبک  به  شوروی،  رسمی  م  یغیر  و     فعالیت   تنوعمختلف 

يا نسل از جريان هنر ناهمسو   قالب يک گروهی ايشان به طور لزوم در هنر  می کردند و آثار

وف و واسیلیف از هنرمندان نسل اول  ت ال مثال، کاباکوف، بو وان  دسته بندی نمی شد. به عن

ا زله پلی بین دو نسل عمل کردند. شماری از آثار آن هبودند که به مندر مسکو  هنر ناهمسو  

 م به ويژه هنر سوتس بود. ل دوصیات آثار هنری نسرای خصودا
 

 
 

 س.م. ۱۸۰×  ۰۸۱ ،رنگ روغن بر روی بوم ، ۱۹7۱ـ  ۱۹77، ۱اسکی باز التوف، اريک بو

 
1. Skier 
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هنر  ی بوالتوف با افزايش طعنه آمیزی زيرکانه خود، به تدريج در زمره آثار  اه   نقاشی

وان  ه عنش تبديل کرد. وی باين جنب مهم  سوتس قرار گرفتند و او را به يکی از چهره های  

شخص ترين  مهم  از  هنری  يکی  های  ناهمسو یت  هنر  موج  دو  در  شوروی،  دوره  اواخر 

ده است. نقاشی های اين هنرمند برجسته  رک   خود را تا حدی حفظسبک  حضور داشت و  

  رنگارنگ از مناظر طبیعی، آسمان ها، محیط های شهری  محتوی تصاوير واقع گرايانه بزرگ

 می شود.  آن ها کلماتی بزرگ نقاشیاز  که بر روی بسیاری  ردم استو م

ين آن ها، کنترل  م تروعات مورد توجه بوالتوف، طیفی وسیع دارند و يکی از مهموض

نظرتسگ از  نظامی  عنوان  به  زبان  از  استفاده  با  او  است.  بر همه چیز  دولت  کنترل، ده  و  م 

های قابل  تضادند. طعنه آمیزی و  ين می کنمادمبنای قانون مکتوب و محدوديت، دولت را  

که    ط استفاده ماهرانه اين نقاش از واقع گرايی سوسیالیستیهنری او توس   مشاهده در آثار

 نظور ارتباط تصويری بود، غنای نمادين می گرفت. م هابزار سنتی دولت ب

همز هنرمند،  اين  خود  آثار  بینندگان  به  را  متفاوت  دنیای  دو  تعامل  و     نشانيستی 

دا واقعی  می  دنیای  نقو ملدند:  دنیای  از يک سو و  از سوی ديگر. اشی شده خیالموس  ی 

 بود.دروازه میان اين دو دنیا قابل مشاهده 

ترين از شاخص  نقاشی  ثآ  يکی  او،  از اعضای  ۱۹7۱ـ    ۱۹7۲)  ۱افق ار  بوالتوف  بود.   )

نگامی که  داشت. هراء  اج  ۲در کافه پرنده آبی  ۱۹۶۰ی بود که در اواخر دهه  گروه سرتینسک

می رفت تا ماساژ داده شود و    ۳گورزوف کلینیکی در    وف او را آزار می داد بهوالت کمردرد ب

ی کرد زيبايی سواحل کريمه را تحسین  م   یدراز می کشید، سع  تخت  هنگامی که بر روی

ز  را ااو قرار داشت،  در پس زمینه  که ا نرده ای قرمز رنگ کند که از پنجره تماشا می کرد. ام 

موفق به منظور ديد  ندين تالش نا آن بازمی داشت. پس از چ  ت ازی منظره کامل و لذتماشا

به ذهن    افقايده نقاشی    هکست! اين چنین بود  ی ما بهتر، تسلیم شد و گفت: اين هم زندگ

فق را می پوشاند. هدف او از اين نقاشی،  او خطور کرد که در آن، نواری قرمز رنگ منظره ا

نِ  دند تا قهرماسط ايدئولوژی کور شده بوی تو د که مردم در شورونکته بواين  نشان دادن  

ار فرزند  و  شوندزکار  میهن  درس   ؛ شمند  هدف  که  و  انسانی  دنت  و  زندگی   یا یزيبايی 

 
1. Horizon 
2. The Blue Bird Café 
3. Gurzuf 
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ی میهن خود به عنوان  پیرامون خود را نمی بیند. او با استفاده از شاعرانه ترين مناظر طبیع

 اسی ايجاد می کرد.احس ی تبلیغاتی، تضادیواژگان هجوم پس زمینه و پوشاندن آن ها با  

تابلوی خود که محتوی ترکیب تصويری از فضای ايدئولوژیاس هنرمند داين ق يکِ  ر 

را يکی از    اوای شاعرانه بود باعث شد منتقدان و مورخان هنر،    هرظ واقعیت شوروی و من

 ظر بگیرند. تس در نش سو ن چهره های مفهوم گرايی مسکو و از بنیانگذاران جنب مهم تري

 

 

 کوموزه استادی آوانگارد، مسس.م.،  ۱۴۰×  ۰۸۱، ر روی بومرنگ روغن ب ، ۱۹7۱ـ  7۲۱۹، افق  ،التوفک بواري
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ی دانشگاه  موزه هنر زيمرلس.م.،  ۶/۱۰۸×  ۱۱۰، ومرنگ روغن بر روی ب ، ۱۹7۲ـ  ۱۹7۳ ،رخطاريک بوالتوف، 

 راتجرز، نیوجرسی، اياالت متحده آمريکا

 

هار طرف  نگ قرمز در چ بود که واژه خطر را به رانه  اثری زيرک(  ۱۹7۲ـ    ۱۹7۳)  ۱خطر 

سوسیالیس گرايانه  واقع  شیوه  به  آرام  ای  قمنظره  طتی  از  و  داد  می  در   قيررار  دستکاری 

ا يا  خطر  منشاء  به  اشاره  بدون  آرام،  نیکی  پیک  از  ای  کردن  صحنه  خنثی  منظور  به  قدام 

یک نیک به سر می بردند  در پکه    افرادید. آيا  می آور  وجودخطر، احساس اضطرار را به  

ش بخش  آرامت، صحنه ای که بايد  يا خود عامل خطر هستند؟ در هر صور ر خطر بودند  د

 رونه دارد.او د تأثیری باش

 
1. Danger 
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 س.م.  ۸۰×  ۳۰۲، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۹7۴ ،۱آمديد خوش اريک بوالتوف، 

 

آفتابیشهری،    ه ایدر صحن  خوش آمديدبوالتوف در نقاشی   نشان  را    آرامش ظهری 

وی، مردم با هم دوست هستند و دستاوردهای اقتصاد  ای بهشتی شور: در اين دنیمی دهد

ب نمملی  وی  ه  آيد.  درمی  واژه   ابايش  نوشتن  و  خود  بخصوص  شگرد  از   استفاده 

 . در اندازه ای بزرگ، پیامی تهديد آمیز ارسال می کند»خوش آمديد« به رنگ قرمز و  

د  در جهاناثری  شهرتی  که  پی يگر  کرد،  ی  کمودرو  ینيعدا  حزب  بر  اتحاد  د  نیست 
(  است  زادی آ  دنماه  کبر آسمان آبی )سرخ  خون    همانند  ،بزرگ  ی(، واژگان۱۹7۵)  ۲شوروی 

 ای طعنه آمیز  توان اشاره  د. اين اثر را می  ن آن را به طور کامل می پوشان  و  قرار می گیرند 

  داد کرد. پیام اين نقاشی قلم  نکردو زندانی  شیدن  کردگی  ببه    حزب کمونیست در  به اقدام

ضد کمونیستی    يژگیبود که حتی بی تفاوت ترين افراد نیز قادر به مشاهده وچنان آشکار  

  شد. اين نقاشی درعالم  اد تا جايی که اين تابلو در همان سال در شوروی ممنوع  ندوآن ب

ا  التوف ر داری شد و اريک بوخري  ون دالرمیلی  ۵/۲به بهای    ۳توسط حراجی فیلیپس   ۲۰۰۸

 کرد.   روسیه تبديل به ارزشمندترين هنرمند

 
 

 

، ۱۹7۵، ورویدرود بر حزب کمونیسـت اتحـاد شـاريک بوالتوف،  

 س.م. ۵/۲۲۹×  ۲۲۹،  روی بوم  رب رنگ روغن 

 

 
1. Welcome 

2. Glory to the Communist Party of Soviet Union 

3. Philips 


