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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Arts & Music  موسيقی ھنر و

  
  )ايران و افغانستان( مارچ٨ سازمان زنان - جاويد. ارجمند و با ھمکاری س. ف
 ٢٠١٧ نومبر ١۵

 تصوير زنان در ساختن دنيائی نو
  می ھنرمندان روسنگاھی بر نمايش آثار ھنرتجس

 لندن» ِرويال آکادمی« در نمايشگاه ھنر ١٩٣٢-١٩١٧ھای  بين سال

 

دھد که شور و شوق انقالب و  ِ که آرمان زيبای مردمی را انعکاس میئی ديگر؛ دنيائیبگذاريد گريزی بزنيم به دنيا

کنند  سازند، تجربه می  نوينی را میۀامعکسانی که برای اولين بار در تاريخ، ج. ھا را به اوج کشانده است  بھتر آنئیدنيا

روز بيشتر و بيشتر  ات را در ابعاد مختلف جامعه و در خود روزبهتغيير که ئیھا انسان. شوند و ھمراه با آن متحول می

لم،  گرفته تا عکس، گرافيک، مجسمه، فاين زندگی پرھيجان در بسياری از آثار ھنری از نقاشی. کنند احساس می

  .يت استؤر وضوح قابل در مرکز لندن نشان داده شد، به» کادمیارويال «گر آثاری که در نمايشگاه ھنری معماری و دي

در اين نمايشگاه، به مناسبت ) ١٩٣٢ تا ١٩١٧ھای  بين سال(بر وصدھا اثر ھنری از ھنرمندان روس بعد از انقالب اکت

  . در روسيه، به نمايش گذاشته شداکتوبرصدمين سالگرد انقالب 

 برای اولين بار در کشوری خارج از روسيه در معرض اکتوبراين آثار يک قرن پس از پيروزی انقالب سوسياليستی 

بيند، در خدمت اشراف نيست و به  نمی ١شد، خالف ديگر آثار ھنری آن دوره ھنر را در برھنگی نمايش گذارده می
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ھای مختلف ھنرھای تجسمی از  و نوآوری را در زمينهپردازد؛ اما در مقابل نمايشی از اوج خالقيت ھنری  مذھب نمی

، »والديمير تاتلين«، »واسيلی کاندينسکی«، »ويچ کازيمير ماله«، »والديمير ماياکوفسکی«ھنرمندانی ھمچون 

سرگئی «سازانی چون   لمھای کوتاه و مستند از ف و ھمچنين در فلم... و » بوف پوپواليو«، »آلکساندر رودچنکو«

  . به نمايش درآمد»آيزنشتاين

بخشيد، تنھا کيفيت اين آثار  کننده می فرد، خالق و تحريک آنچه شور و ھيجان خاصی را به نمايشگاه اين آثار منحصربه

ای  يندهداد که به آ ھنری و خالقيت ھنرمندان آن نبود، بلکه اين نمايشگاه فرصتی را در اختيار بازديدکنندگان قرار می

ای را مالقات کنند که عزم خود را جزم کرده بودند  ش يک قرن پيش آغاز شد و مردم و جامعهنروشن سفر کنند که ساخت

 .پيش روند انداختند به خورده به راه می  که دشمنان قسمئیھا  و جنگ  از موانع و سختیئیھا رغم کوه تا علی

ھا دارند و ديگر مانند آثار ھنری   در آنای بينيم که زنان نقش برجسته  را میئیھا و پوسترھا در ميان اين آثار، نقاشی

ِ، مادر خدا و يا يک فرد مقدس مذھبی ظاھر »باکره« مريم مقدس، ۀمثاب ھا ديگر به آن. يک قرن پيش غايب نيستند ِ ِ
. ِای برای لذت جنسی مردان و يا ابزاری برای فروش عطر و اودکلن و شامپو نيست شان وسيله بدن. شوند نمی

شان سرگرم کردن مردان،  موضوع. شود ھای کاباره تعريف نمی ھای خواب و سن ھا، اتاق شپزخانهحضورشان در کنج آ

ھا در  آن. مدار و امثالھم نيستند  يک پادشاه، سياستۀھا نيست و باالخره ھمسر، دختر و يا معشوق پختن غذا و شستن لباس

. کنند  نوين نقش بازی میۀر دارند و در ساختن جامع ھستند که در مرکز تحوالت جامعه قرا ئیھا ِاين آثار ھنری انسان

 تاريخی تشويق ۀگيری در اين وظيف دھند و يا آنان را به سھم اکثر اين آثار يا واقعيتی را از زندگی زنان انعکاس می

  .کنند می

 - » کا نه  ديهآلکساندر«اثر » زنانی که در حال ساختن کارگاه جديدی ھستند«و تابلوی » زنان کارگر نساجی«تابلوی 

سوی صنعتی شدن بر عھده  ای که زنان جوان در تحوالت جامعه به  نمايشی است از نقش روشن، واقعی و زنده١٩٢٧

  .دارند 

صورت پياده و يا با  ِکه سربازان زخمی به دھد، درحالی کا نشان می نه از آلکساندر ديه» دفاع از پتروگراد«ھمچنين اثر 

شود و  ِ ديگری از گارد سرخ برای دفاع از پتروگراد، وارد صحنه میۀشوند، رست ال داده میآمبوالنس برای مداوا انتق

ھای شھر در  ِصفی از سربازان زن در ميان آنان ھستند که در مرکز اين گروھان با مارش نظامی به سمت دروازه

  .اند حرکت

از دھقانان زن و مردی است که در حال  تصويری زنده ١٩١٧ -» گوريوف بوريس گری«اثر » زمين دھقانان«تابلوی 

ھمچنين در آثار ھنری از مزارع کلکتيو، زنان اگر نقش اصلی را ندارند، بدون شک درجه . اند کار کردن بر روی زمين

ِليدر تيم مزرع«تابلوی . دوم نيستند ِدھد زنی که ليدر تيم است   نشان می١٩٣٢ -» گريگوری رياژسکی«اثر »  کلکتيوۀِ
آلکسی « از ئیتابلو. اند  خود مشغولۀکه افراد ديگر به کار و يا وظيف ورت با زن ديگری است، درحالیدر حال مش

ھای متنوعی از  چنين عکس ھم. دھد  زنی را در حال برداشت محصول در مزرعه نشان می١٩٢٨در سال » پاخوموف

 ھمکاری و تعاون در ۀط و شادابی و باروحيھای اقتصادی زنان کارگر که بانشا زنان دھقان در مزارع کلکتيو و فعاليت

صورت وسيع در دو  دھند که زنان به کنند و نشان می تری را از آن دوران ترسيم می حال کار کردن ھستند، تصوير کامل

 .اند  مھم فعاليت اقتصادی جامعه، صنعت و کشاورزی تا چه اندازه فعال بودهۀعرص

پيشرو (ويچ  خصوص در کارھای کازيمير ماله  و به٢ھای آبستره ی بلکه در نقاشیھای رئاليست تنھا در نقاشی نقش زنان نه

  .خوبی مشھود است و ديگر ھنرمندان به) ٣ماتيسم سبک سوپر
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 يک ۀکل«، )١٩٣٠- ٣٢(» زنی با قطعه آھن«، ھمچنين آثاری چون )١٩٢٠ - » نيکالی سيوتين«از (» زنی با اره«

» پيوستن به دھقانان«، »مارفا و وانکا«، » يک زنۀپرتر«اند،  ار به روی زمين آن زنان در حال کۀکه در زمين» دھقان

ويچ است که در معرض ديد بازديدکنندگان  ماتيست از ماله  و سوپر۴ترکيبی از نقاشی فيگوراتيو) ١٩٣٠(» سه زن«و 

  .قرار داشت

ود و نشان از زنان نوينی دارد که برای ای است از تحوالتی که در آن دوران در جامعه در حال وقوع ب ينهئاين آثار آ

  .گيرند  خود و جامعه را به عھده میئیوليت رھاؤکنند و آگاھانه مس اولين بار در جامعه در کنار مردان نقش بازی می

 عظيمی است که دولت انقالبی برای تحول جامعه ۀای از برنام  ديگر از فعاليت نوين زنان ورزش است و نمونهۀعرص

 سوم ليگ جوانان کمونيست شرکت ۀ در کنگر١٩٢٠ رھبران انقالب روسيه در سال ۀور مثال لنين و بقيط به. داشت

 عنصر ضروری رشد جوانان ۀمثاب ِبدنی نسل جوان به ای به تصويب رسيد که بر اھميت تربيت  نامه کردند و در آن قطع

گوستاو «و » ِال ليسيتزکی«تنھا ھنرمندانی ھمانند  ی نهِدر اين کارزار تبليغ. ورزيد در نظام نوين و تکامل بشر، تأکيد می

 از ئیھا طور مشخص نقاشی به» آلکساندر ساموخوالوف« آفريدند، بلکه ئیآثار زيبا» کا نه آلکساندر ديه«و » کولسيز

  .زنان ورزشکار آفريد که در اين نمايشگاه به نمايش درآمد

لنين، رھبر . ھای تحتانی بردند ھا ھنر را به ميان مردم و اليه آن. ی کردن ھنر بودئ سياست ھنری دولت انقالبی، توده

. کرد  نوين تأکيد میۀ بخش ضروری انقالب و ساختن جامعۀمثاب ھا قبل بر اھميت و نقش ھنر به انقالب روسيه، از مدت

ھای ھنر نقش  گذاری تھای قدرت سياسی و سياس  ھنرمندان حمايت مالی شدند و در باالترين اليهاکتوبربعد از انقالب 

ھا برسانند؛ از  ھای جامعه ببرند و پيام خود را به آن ترين اليه آزاد بودند تا ھنر و آثارشان را ميان محروم. بازی کردند

  .ھا بياموزانند ھا بياموزند و تحسين و ارج نھادن به آثار ھنری را به آن آن

که در غرب ) ۵آوانگارد(يرات مھمی را بر جنبش ھنری ھای فکری و ھنری در دولت نوبنياد تأث ھا و جوشش جھش

ًمشخصا در . کرد، نھاد و به آن نيروی بيشتری بخشيد ھای سنتی و کالسيک گسست می آغازشده بود و از محدوديت

ًھای کالسيک و سنتی قبال   از شيوهئیھا گسست.  که در روسيه آغاز گشته بود۶کنستراکتيويسمبخش سوپرماتيسم و 

ًھای سابق عمدتا به   مھم اين است که گسستۀبعد از انقالب فرانسه در اروپا به وقوع پيوسته بود، اما نکتخصوص  به

  .ات کيفی نکرده بودندتغييرھا  دادند اما محتوای آن ِھای متفاوت ھنری خود را نشان می شکل فرم

و » سرگئی آيزنشتاين«شوروی ھم چون سازان  فلمنوآوری . ای کنيم جاست که به ھنر سينما نيز اشاره در اينجا به

سازی دنيا به وجود آوردند که در خدمت ساختن  فلم، انقالبی در صنعت تدوين و ١٩٢٠ھای  در سال» دزيگا ورتف«

 کشيدن قدرت و نظم کھنه، دنيای زير سؤالکه با به » رزمناو پوتمکين «فلمطور مثال  به. کار برده شد افکار نوين به

  .ھای کھن پاک کند ھا جھان را از کثافات و چرک  به تودهءخواھد با اتکا کشد، می ا به تصوير می رئیانقالبی و نو

اثری است از دزيگا ورتف که تأثير انقالب در موقعيت زنان شرق شوروی را به تصوير » سه ترانه برای لنين«

اند، اپيزود اول آن  شوروی برای لنين سرودهھا در مناطق شرقی اتحاد   است که تودهئیھا  بر اساس ترانهفلماين . کشد می

ماندگی اقتصادی و اجتماعی و نفوذ مذھب و خرافات،  ای که به خاطر عقب ای است از زبان يک زن در منطقه ترانه

زنی که . گی را بپردازند ماند بايست بھای اين عقب از پيش خشن است و زنان بيش از ديگران می مظاھر دنيای کھن بيش 

و » کرده ای را در جھل و تاريکی دنبال می اش در زندانی تاريک اسير و زندگی کورکورانه چھره«ود را با  خۀگذشت

اتی را برای او و تغييرکه لنين نماد آن است » تابش حقيقتی«کند،  توصيف می» ای بدون زنجير برده«خود را ھمچون 

دارد و به زندگی اقتصادی، اجتماعی و   چھره برمیآورد که در پيروی از آن نقاب اسارت را از زنان به ھمراه می

اين زن نمادی است از زنان . شود گی رھا می کند و از برد پيوندد و زندگی را آگاھانه دنبال می فرھنگی در جامعه می
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به دور انداختن «جوان شرق اتحاد شوروی در آن زمان که سرانجام با شور و شوق و آرزوھای فراوان کارزار 

  . را آغاز کردند١٩٢٧ر سال د» حجاب

چنين کارھای بسياری از زنان ھنرمند  در نمايشگاه ھنری رويال آکادمی ھم

ھنرمندانی که از پيشگامان ھنر آوانگارد در روسيه و . به نمايش گذاشته شد

ًليوبوف پوپوا يکی از آنان بود که کامال وقت خود را صرف . اروپا بودند

نری، تربيت و آموزش ھنر نمود و عالوه بر کار ھای ھ ھنر انقالبی، فعاليت

او . ھا، تيپوگرافی و نساجی نيز توليداتی داشت نقاشی، در طراحی صحنه

يکی ديگر » اولگا روژانوا«چنين  ھم.  درگذشت١٩٢۴در بر اثر بيماری 

از ھنرمندان آوانگارد روسيه بود که قبل از انقالب به گروه آوانگارد 

کارھای . ويچ، پيوست سوپرماتيست روسيه به رھبری کازيمير ماله

.  و آبستره است٨ فيوچريست-  ٧ھای سوپرماتيسم، کوبو اش در سبک ھنری

کارھای آبستره بسياری را توليد کرد، اما در سال در دو سال اول انقالب 

روزی برای تدارک جشن اولين سالگرد انقالب  که شبانه  درحالی١٩١٨

اش به بيماری ديفتری منجر شد و فرصت بيشتری برای تحول  گی کرد سرما خورد، سرماخورده  کار میاکتوبر

  . سالگی درگذشت٣٢کارھايش نيافت و در سن 

اين در شرايطی . ن ديگری نيز در اين نمايشگاه عرضه شدآثار ھنرمندان ز

بود که زنان در ديگر کشورھا به دليل مالحظات مذھبی، اجتماعی و سنتی 

. شد را نداشتند محسوب می» قلمرو مردان«حق ورود به اين حرفه که 

ھنر به طبقات اشرافی تعلق . اوضاع در کشورھای غربی ھم خيلی بھتر نبود

تاريخ ھنرھای تجسمی غرب که کسانی ھمچون .  مردانه بودًداشت و عمدتا

ميکالنژ، داوينچی، رامبراند و غيره را آفريده است، به ھنرمندان زن 

شان نداده است؛ و در اين ميان   استعدادھایئیفرصت چندانی برای شکوفا

که در دوران خود مطرح » کاميل کلودل«شمار ھنرمندان زن مثل  انگشت

آگوست  «ۀ معشوقۀمثاب يه و بهشود، زير سا می

شناخته و ) ساز مشھور فرانسوی مجسمه(» رودن

  . يک ھنرمند مستقلۀمثاب شود و نه به معروف می

ھای اول  چنين در سال  ھماکتوبررھبران انقالب 

منظور تشويق  انقالب با يک ابتکار بزرگ و به

المللی  ھنر و برجسته کردن قھرمانان ملی و بين

 برخی از انقالبيون را ۀکه مجسمتصميم گرفتند 

ھای مختلف شھر برپا کنند، در ليستی که  در مکان

لنين به اين منظور پيشنھاد کرده بود نام دو زن 

وجود داشت ازجمله نام روزا لوکزامبورگ از 
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   .لمانا  رھبران کمونيست

 جامعه بود و به ھمين ترتيب  و تحوالت درتغييرتحوالت کيفی در ھنرھای تجسمی در شوروی در اين دوران تابع 

توان از فرايند انقالبی و شور و شوقی  توان اتفاقی و تصادفی دانست و نه می ھا را نه می تصوير شخصيت زنان در آن

اقدامات و قوانينی عليه شونيسم مردساالرانه در اولين روزھای . که در جامعه و ھنر بر اثر آن به راه افتاده بود جدا کرد

 فرم و شخصيت زنان در اين آثار ـ که تا حدی در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته شد ـ نيز در تغييرحقيقت در انقالب 

 کار و زندگی خارج از چارچوب ۀحضور آزادانه و پررنگ شمار بيشتری از زنان در عرص. پرتو چنين شرايطی بود

 پدر، يا برادر خود و يا ھيچ  شوھر، ياۀيا ضميمگيری شخصيت جديدی از زن است که زائده و   سنتی، بيان شکلۀخانواد

ای نوين در حال  ِبيانی است از اين واقعيت که زن نوين واقعی در جامعه. خود است به  ديگری نيست بلکه متکیمرد

  .خواھد حضور پرقدرت خود را به ھنر و ادبيات زمانه ديکته کند متولد شدن است و می

. شوند ِر تصوير شخصيت زن در آثار ھنری و ادبی را کافی ندانسته و يا منکر آن میات دتغييربا اين وجود، برخی اين 

دھی جامعه  مالکيت، روابط توليدی و سازمانۀواری در رابطه با شيو ات بزرگ و جھشتغييرواقعيت اين است که گرچه 

فکر  کار مردم و حتا بخش روشنات و تأثيراتی که بر روبنای جامعه، افتغيير مستقيمی بين اين ۀصورت گرفت اما رابط

 ئیگيری در جامعه در مورد زنان به معنای رھا  جھتتغييرچنين  ھم. توانست داشته باشد گذارد، وجود ندارد و نمی آن می

 که ئیھا ھای آگاھانه برای رفع محدوديت رغم تالش  مھم اين است که رھبران انقالب علیۀيک نکت.  زنان نبودئینھا

شان در اين مسير،  ھای آگاھانه و پرقدرت دھای مربوط به آن عليه زنان به وجود آورده بودند و تالش کھن و نھاۀجامع

 روسيه ۀعالوه بر آن، جامع.  کافی درک نکرده بودندۀانداز ھای برانگيختن آن را به ھای جنبش زنان و ضرورت ئیتوانا

. شده بود شدت نھادينه ن و موقعيت درجه دوم زنان در آن بهمانده بود که ستم بر زنا ای عقب  جامعهاکتوبرقبل از انقالب 

اتی که بعد از انقالب تغيير. کرد مانده را تضمين می عقب  مناسباتۀ مذھب و کليسای ارتدکس ادامۀ سنتی، سلطۀخانواد

 و ھم در خصوص در مورد زنان ھم در جامعه ھنوز تفکرات سنتی به. ای بود  به وقوع پيوست، تنھا جھش اوليهاکتوبر

ھای سياسی در  گيری ھای متفاوتی در جھت چنين ديدگاه تجربگی و ھم تر بی از ھمه مھم. کرد ميان ھنرمندان پافشاری می

  .ات بر ھنر کم کندتغييررابطه با ھنر وجود داشت که باعث شد از سرعت و تأثير 

 اکتوبرًبوده و يا حتا لزوما با جھت انقالب  آنان يک فکر نۀآزادی، فرصت و کمک برای ھنرمندان نيز فراھم شد اما ھم

که  شان با انقالب عميق نبود و يا اين  را درک نکرده و ھمراھیاکتوبرموافق نبودند، برخی از ھنرمندان يا جوھر انقالب 

در مقابل  ھنری را نيز ناديده گرفت که ۀھای جامع توان حساسيت  در اين ميان نمی.ً لزوما موافق نبودنداکتوبربا انقالب 

کند و يا در مقابل تضادھای  ھا شنا می گيرد و با موج ای می العاده ھای سياسی و اجتماعی نيروی فوق امواج و تالطم

 حادی است که از مبارزات ۀ مبارزۀ ھنری نيز صحنۀترتيب صحن اين به. شود نشينی کرده و مأيوس می پيچيده عقب

ويچ، ماياکوفسکی، ليسيتزکی و   در جامعه کسانی چون مالهاکتوبرب بعد از انقال. گيرد جاری در جامعه نشأت می

 و تغييرکردند و تالش کردند تا با سالح خود به  آيزنشتاين بودند که نقش مھم ھنر در ساختن دنيای نو را درک می

 ر پيش گرفتند،در مقابل کسانی ھم بودند که اوضاع نوين را برنتافتند و راه مھاجرت را د. تحوالت آن ياری رسانند

  .ھمانند واسيلی کاندينسکی که سه سال بعد از انقالب روسيه را ترک کرد

تر  ھای شگرف در موقعيت زنان و نقش و شخصيت آنان در آثار ھنری و ادبی ھنگامی ملموس ات و جھشتغييراما 

رانيم که چگونه زنان  را از نظر بگذاکتوبرشود که تصوير شخصيت زن در ادبيات و ھنر قبل از انقالب  درک می

گر بودند که در جايگاھی  ارزش يا عفريته و فتنه اراده و بی موجوداتی ناموجود بودند و يا در صورت وجود، افرادی بی
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شان را  گرفتند بايد نقش مادری  که در اوج قرار میئیجا توانستند قرار گيرند و آن  مردان نمیۀبھتر از ھمسر و يا معشوق

  .دکردن  میأخوب ايف

منظور تشويق زنان برای  ھا و تشويق دولت انقالبی در توليد پوسترھای وسيع به کردند که دخالت برخی نيز مطرح می

جانبه  ھای ھمه اين واقعيت ندارد، تالش.  ابزاری از زنان بوده استۀسھم گرفتن در کارھای اقتصادی و اجتماعی استفاد

شان و گسست از  منظور تشويق زنان به پاره کردن زنجيرھای نگی، به و فرھئیھای قانونی و زيربنا و ايجاد زمينه

ھا بود تا بتوانند وجود مستقل خود را ابراز   انسانۀمثاب  سنتی و کارخانگی و شرکت در اجتماع بهۀمناسبات تنگ خانواد

 انقالب در ۀجادروی در  کردند و بر اين ضرورت واقف بودند که پيش عالوه بر آن رھبران انقالب درک می. کنند

ھای سياسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی   عرصهۀای بدون ستم و استثمار بدون شرکت فعال زنان در ھم مسير ساختن جامعه

  .ممکن نيست

 کافی در آثار ھنری ۀانداز  که انقالب روسيه آگاھانه برای فائق آمدن بر پدرساالری کرد بهئیھا شايد بتوان گفت که تالش

رغم آن، تصوير متفاوتی که از زنان کارگر و  ه به نمايش گذارده شده بود، منعکس نشد؛ اما علیکه در اين نمايشگا

دھد و اثباتی است بر اين  ھای جامعه را نشان می  در رگ  دھقان، ھنرمندان، مبلغان و ورزشکاران ارائه شد، خون تازه

ھای ارتجاعی و  تبداد و ديکتاتوری، مذھب و سنتکه جامعه از قيدوبندھای جوامع استثماری چون اس واقعيت که ھنگامی

که  آنگاه ھای ھنرمندان خواھد گذاشت؛ و ھای کھن به معنای واقعی رھا شود، تأثيرات شگرفی را بر ھنر و خالقيت ايده

 بشری به تصوير ۀھای زندگی و جامعه در خدمت به جامع ئیھا نھادينه شود، زيبا  در آنئیشوق برخاسته از اين رھا

  .يده خواھد شدکش

***** 

 دوم قرن نوزده و اوايل قرن ۀموج فراگير در به تصوير کشيدن زنان برھنه در آثار ھنری در نيمای است به  اشاره -١

  .حساب آورد به) ١٨۶٣ادوارد مانه ـ (» زار ناھار در چمن« شروع آن را تابلوی ۀتوان نقط بيست که می

در اين جنبش ھنرمندان با . در روسيه توسط واسيلی کاندينسکی مطرح شد ١٩١٠اين جنبش در ) آبستره(انتزاعی  -٢

 عينی و بيان تجسمی نوين خط و رنگ و با خالصه نمودن مضامين و موضوعات، به عناصر ئیاستفاده از عدم بازنما

  .جستند  سود میئیگو بنيادين چون خط، سطح برای بيان کليت و کلی

 ١٩١٣ انتزاعی است که در سال ۀيافت ھای نظام بندی اتيسم سبکی متشکل از ترکيبسوپرم) ئیواالگرا(ماتيسم  سوپر -٣

خانواده، با استفاده از  ھنرمندان اين سبک با استفاده از سطوح ھندسی ھم. گذاری شده است ويچ در روسيه پايه توسط ماله

  .باشند ھای ناب و خالص چون سفيد و سياه درصدد بيان احساسات می رنگ

ًشود که نمودی از دنيای واقعی در آن وجود دارد و عموما  به آن دسته از آثار ھنرھای تجسمی گفته می اتيوفيگور -۴

  .رود در مقابل ھنر انتزاعی به کار می

ھا يا   معين، پيشروترين اسلوبۀشود که در يک دور گان و شاعرانی گفته می  به ھنرمندان، نويسند)پيشرو( آوانگارد -۵

گر گرايشی است که پيشرو بودن بيان. اند ای نو بودهھ اند و اغلب بانی جنبش ثارشان استفاده کردهمضامين را در آ

  .نبرد فرا می خواند فرھنگی به ۀًشده در اجتماع را عموما در حيط ھنجارھای پذيرفته

استقالل  «ۀيد در روسيه به وجود آمد، نافی ا١٩١۵ ھنر و معماری که از سال ۀ، مکتبی در عرصکنستراکتيويسم -۶

کرد و تأثير زيادی بر جنبش ھنر مدرن در قرن بيستم  در عوض ھنر را عملی با اھداف اجتماعی معرفی می. بود» ھنر

  .آمد ھای پيشتاز کانستراکتيويسم به شمار می داشت، والديمير تاتلين از چھره
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برای بيان کليت ) زمانی فضاسازی ھم(ف مکتبی است که در آن، نمايش توأم زوايای ديد مختل) ئیگرا حجم(کوبيسم  -٧

. آيند در صورت چنين عملکردی، ساختار واقعی شکل شکسته شده و اشکالی انتزاعی به وجود می. مضامين وجود دارد

پابلو پيکاسو و ژرژ براک، . دارند زيک کوانتوميک، سعی در القای عامل زمانقوانين فپيروان اين مکتب با استفاده از 

  .ين مکتب ھستندسردمداران ا

شد حرکت، قدرت و سرعت   در ابتدای قرن بيستم در نقاشی ايتاليا به وجود آمد در اين مکتب تالش میفيوچريسم -٨

از » ناتاليا گونچارووا«در روسيه ماياکوفسکی و . ھای پرتحرک به تصوير درآيد زندگی صنعتی مدرن با استفاده از فرم

 .ھای شاخص فيوچريسم بودند چھره
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