شطرنج و نقاشی
" به پدر و مادر بزرگوارم
به پاس محبت ها و تشویق های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند "

در مقاله ی قبلی خود با عنوان "موسیقی و شطرنج" کوشیدم تا ارتباط زیبایی شناختی این دو حوزه را از
منظر هنر به اختصار بررسی کنم و به زندگی حرفه ای برخی شطرنجبازان برجسته در دنیای موسیقی
و شیفتگی برخی موسیقیدانان به شطرنج و تاثیر و جایگاه آن در زندگی شخصیشان اشاره کنم.
در مقاله ی پیش رو نیز بر آنم تا به ارتباط معنایی شطرنج و نقاشی و تاثیر شطرنج در خلق برخی آثار
نقاشی در طول تاریخ بپردازم.

نقاشی برگرفته شده از کتابی شطرنجی در قرن سیزدهم

اثری از "لوکاس ون لیدن" 8051

طرحی از " موریتز رتچ" نقاش المانی قرن نوزدهم که " پاول مورفی" را در حال بازی با شیطان نشان می دهد

در میان هنرها ،هنر نقاشی قدمت بسیار زیادی دارد و به موازات آن شطرنج نیز به عنوان یک بازی
کهن  ،الهام بخش بسیاری از نقاشان بوده است .برخی از آثار نقاشی مربوط به شطرنج متعلق به نمونه
های قرون وسطایی و قبل از آن میباشند و هنرمندان زیادی از تم شطرنج به عنوان موضوع آثارشان
استفاده کرده اند .در مجموع ،در تمام دوران هنری ،اعم از قرون وسطی  ،رنسانس ،باروک ،روکوکو،
پیش از مدرن ،مدرن و پست مدرن ،آثار بسیاری را با محوریت شطرنج به صورت نقاشی وحتی مجسمه
سازی بر سر در اماکن مذهبی و تاریخی و کلیساها و در سبک های گوناگون شاهدیم.

اثری از "هنری پیر پیکو"

اثری از " ساموئل میلتون فیشر"

" شطرنج در خیابان کایرو" اثر "ادوین لرد ویکس" 8181

هنر یعنی زیبایی و زیبایی آن است که لذت ایجاد کند.هنر کلید فهم زندگی است.
"هربرت رید" می گوید" :ساده ترین تعریف هنر این است که بگوییم هنر کوششی است برای آفرینش
صور لذت بخش".
در این تعریف  ،نکته ای که می بایست از آن آگاه باشیم میدان عظیم هنر است .هنر فعالیتی جهانی است
و در برگیرندهی رشتههای گوناگون .حیاتی شدت یافته است که هنرمند از طریق هنر خود مخاطبان را
به احساسی دچارمی کند که خود تجربه کرده است.
در آثار کهن ،شطرنج سوژهی بسیاری از آثار رئالیستی بوده است .چنان که از قرن  51و  51تا کنون
 ،آثار بسیاری در رابطه با شطرنجبازان سرشناس و بازی های مشهور و الهام بخش کشیده شده است.
ولی در هنر مدرن و مفهومی که دستاوردی از آوانگارد گرایی در هنر مدرن است ،هنرمند خارج از
چارچوب و اندیشهی هنر برای هنر می کوشد تا با اثر هنری ارتباط و درگیری شخصی پیدا کرده و
تحت تاثیر دغدغههای خود و جامعه ،پیام و تصویر ارائه دهد و به این واسطه با مخاطب خود ارتباط
برقرار کند.

مفهومی که ورای ظاهر و صورت اثر است و گاهی نیازمند ابزاری نمادین برای انتقال پیام است .از این
روست که شطرنج پتانسیل بالقوهای برای روایت نمادین این مفاهیم انتزاعی میشود.

اثری از "جورج گودوین کیلبرن" 8111

اثری از " سوفونیسبا انگویسوال "

صفحه و خانههای سفید و سیاه که یادآور نقاط تاریک و روشن زندگی است  ،مهرهها که هر کدام
شخصیت ویژه و سمبولیک دارند  ،و ماهیت استراتژیک بازی که مولفه اصلی صحنهی نبرد و چالش
هاست و در نهایت تقابل دو اندیشه با یکدیگر که با وجود تمامی تعارضها  ،خود حاکی از وسعت
ظرفیت شطرنج به عنوان سوژه ای مناسب در هر اثر هنری است.در واقع شطرنج تصویری از
زندگیست و فرصت و کانسپتی ویژه و سرشار از ایدهها و نشانهها برای انواع هنرها و به خصوص
نقاشی است.
صفحهی شطرنج چون بوم نقاشی است  ،دستان شطرنجباز قلمموی وی هستند  ،مهرهها نقش آفرین چون
رنگها ،وهماهنگی مهرهها در عرصه ی نبرد  ،چون هارمونی رنگها و نقش و نگارهاست.
از این رو شطرنجباز چون نقاشی است که ظرافت هرحرکتش به مثابه آفرینشی هنری است.بازی از
نقطه ی صفر شروع میشود و به آهستگی  ،صفحه مزین به حرکاتی موزون می شود که مرهون سبک
و سیاق خالق آن است.

اثری از "هنری ماتیس" 8188

همچون هنرهای تجسمی و دیگر هنرها ،دنیای سحرانگیز شطرنج ،روح و ذهن انسان را به سفری ابدی
می برد .شطرنج در ذات و جوهره اش هنر است" .پاول کرس" می گوید" :شطرنج جذاب ترین
بازیهاست .نمایش پر مشقت شخصیتهای متفاوت است .شطرنج هنر ،آفرینش و دوئل سرشت هاست".
میان هنرمند و مخاطب ارتباط و دیالوگی برقرار است که همانندش را در دو سوی صفحهی شطرنج با
واکنشهای متقابل و ارزیابی حرکت به حرکت شاهدیم.
نکتهی جالب در رابطه با شطرنج این است که در بسیاری از وضعیت ها ،همچون نقاشی ،جذابیت و
زیبایی بصری را نیز داراست؛ یعنی حتی بدون اینکه ارزیابی و تحلیلی توسط شطرنجباز صورت بگیرد
در برخی مواقع میتوان هارمونی و انعکاس زیبایی را در نگاه به وضعیت دریافت کرد .شاید همین
کشف و شهود ناخودآگاه است که فرق میان آماتور و استاد را منجر می شود.
تفاوت قابل تامل در این تشبیه این است که برخی دریافتهای بصری و تحلیلی آثار نقاشی لزوما
تخصصی نیست و مخاطب عام نیز می تواند درفهم و لذت بردن از آن سهیم باشد  ،در صورتی که جنبه
های زیبایی شناختی شطرنج اغلب تخصصی است و مستلزم وجود دانشی حداقلی در رابطه با فهم
ظرایف شطرنج است .چراکه شطرنج نقاشی از پیش کشیده شده ای است که قوانین و اصول حاکم بر
آن به تدریج و با حرکت مهرهها بر صفحه ،زیباییها را رقم می زنند.
بهوسیلهی همین مفهوم
بسیارحیاتی مخاطب یا تماشاگر را دریابیم.
نقش
از خال ِل این گفتهها میتوانیم ِ
ِ
ِ
هنرهای اصلی برقرار کنیم .در هنر از هنرمندی سخن میرود که با
میان شطرنج و
میتوانیم پیوندی را
ِ
ِ

زیباییشناسانهی مخاطب را پاداش میدهد .همین سان میشود از استا ِد
کنش نیّتمن ِد خویش تأ ّم ِل
ِ
ِ
شطرنجبازی سخن گفت که به قصدی مشابه بازی میکند.

اثری از نقاش سوئدی " آنتی فاون" در اوایل قرن بیستم که بزرگانی چون
" تاراش"  " ،مارشال"  "،یانوفسکی" " ،برن" و "برنشتاین" در آن کشیده شده اند

اثری از " توماس اکینر" 8188
.

"پابلو پیکاسو" ازنقاشان بزرگ قرن بیستم بود که از عناصرشطرنجی دربرخی آثار خود بهره میبرد.
همانند دوست وی "هنری ماتیس" که از نقاشان شهیر عصر حاضر بود.
پیکاسو در باب هنر می گوید " :هنر دروغی است که چشمانمان را به روی حقیقت باز می کند".
از دیگر نقاشان بزرگی که شطرنج سوژه ی بسیاری از آثارشان بود میتوان به نقاش و مجسمه ساز
برجسته " ویکتور واسارلی" و سوررئالیست های سرشناسی چون "سالوادور دالی" و "رنه مگریت"
اشاره کرد".مگریت" شطرنجباز مشتاقی بود و آثار زیادی در رابطه با شطرنج کشیده است.

کیش و مات اثر "رنه مگریت"

"تولد ایدل" اثری از "رنه مگریت" 8198

اما بی شک یکی از برجسته ترین هنرمندان عالقه مند به شطرنج "مارسل دوشان" هنرمند جنجالی
فرانسوی است.

مارسل دوشان

این شطرنجباز ،نقاش و مجسمه سازمعروف و خالق ستهای شطرنج سه بعدی معروف ( که پس از
تصاحب ان ها توسط یک کلکسیونر ناپدید شدند)  ،سابقهی حضور درچهار المپیاد جهانی شطرنج را نیز
داشته است .از مهم ترین افتخارات وی حضور چندین ساله در تیم ملی فرانسه وتجربه ی هم تیمی بودن
وی در کنار الکساندر آلخین است .کسب عنوان قهرمانی پاریس باال تر از "زنو بوروفسکی" در سال
 5391و کسب عنوان ششمی فرانسه در سال  5311و سابقه ی تساوی دربرابر " فرانک مارشال" و
"زنو بوروفسکی" از دیگر افتخارات وی می باشد.

Marshall,Frank James - Duchamp,Marcel [D00]
Hamburg olympiad (Men) 5971.75391
8.d4 Nf8 9.Nf3 b8 3.c4 e8 4.Bg0 Be8 0.Nc3 Bb8 8.Qc9 d0 8.e3 5–5 1.cxd0 Nxd0 1.Bxe8 Qxe8
85.Nxd0 Bxd0 88.Bd3 h8 89.a3 c0 83.dxc0 Rc1 84.b4 bxc0 80.Rc8 Nd8 88.Ba8 Rc8 88.e4
Bb8 81.Bxb8 Rxb8 81.bxc0 Qxc0 9505–5 Qxc9 98.Rxc9 Kf1 99.Rfc8 Ke8 93.Nd4 Ke1 94.f4
Rab1 90.e0

90...Nf1!? 98.Rc0 Rb8 98.Rxb8 Rxb8+ 91.Kf9 Rb8 91.Rc1+ Ke8 35.Ra1 Ng8 38.g3 Kd8 39.a4
Ne8 33.Nb0 Nc1 34.g4

34...Rxb0! 30.axb0 Kc8 38.g0 hxg0 38.b8+ Kb8 31.Rxc1 Kxc1

½–½

مارسل دوشان در کتابش به نام "هنر شطرنج" تشریح میکند که فعالیت هایش به عنوان
شطرنجبازچگونه بر روی هنرش تاثیر می گذاشت.اگرچه در برهههایی فعالیتهای هنری خود را
متوقف می کرد تا در تورنمنتهای متعدد شطرنجی شرکت کند ولی هیچگاه از از حرفهی خود به
عنوان یک هنرمند دست نکشید .وی در سالهای پایانی عمرش در پی فرصتهایی برای ترکیب این دو
حوزه بود .کتاب "هنر شطرنج" خواننده را قادر می سازد تا برای لحظاتی در دنیای  16خانه ای دوشان
زندگی کند.

اثری از "مارسل دوشان" 8185

پرتره ی "شطرنجبازان" اثر "مارسل دوشان" 8188
واقع در موزه ی هنر فیالدلفیا

وی بر این اعتقاد بود که ایده هر کارهنری مهم تر از محصول و فراوردهی آن است .آنچه هنرمند
میخواهد بیان کند و مفهومی که برای بیان خالقیت خویش در نظر گرفته  ،خود هنر است.
"من میخواستم از جنبههای فیزیکی نقاشی عبور کنم و می خواهم نقاشی را هرچه بیشتر در خدمت فکر
قرار دهم".
دوشان در لغت نامه ای در باب سورئالیسم به عنوان باهوش ترین و نزد بسیاری تاثیرگذارترین و
دردساز ترین مرد نیمه ی اول قرن بیستم توصیف شده است .هسته و جوهره ی نوآوری دوشان اعالم
این نکته بود که :هر چیزی هنر است اگر هنرمند آن را چنین بنامد .در نتیجه هر کس می تواند هنرمند
باشد و هر چیزی به درد هنر می خورد .شطرنج نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مارسل دوشان و اندی وارهول

دکتر "فرانک برادی" مدیر باشگاه شطرنج مارشال و نویسندهی کتاب "بابی فیشر ،شرح حال یک نابغه"
درباره ی دوشان میگوید " :شطرنج تمام فکر او را در زندگی به خود مشغول کرده بود و این کتاب این
اشتیاق را نمایان میکند و برایم یاد آور بازیهایم با مارسل بعد از شام در آپارتمان وی در نیویورک
است .با آن لبخندهای شیطنت آمیزش ،در حال پیپ کشیدن و کامال محو در بازی و بحثهای فلسفی
همیشگی اش در رابطه با استراتژی بازی و ظرافتهای آن".

دوشان میگوید " :اگر وقتی جوانید شروع به بازی شطرنج کنید با شطرنج پیر میشوید و تا گور آن را
با خود میبرید".
"زیبایی در شطرنج بسیار شبیه زیبایی و ظرایف شعر است .همچون چیدمان حروف در خلق شعر ،مهره
های شطرنج نیز الفبای بازی هستند که افکار به آن ها شکل می دهند".
" در برخورد نزدیک با شطرنجبازان و هنرمندان دریافتم  :درحالیکه همهی هنرمندان شطرنجباز نیستند
شطرنجبازان همه هنرمندند".
"من به هنر اعتقاد ندارم .من به هنرمندان معتقدم".
در سال  5315در مصاحبه ای در جواب به این سوال که شطرنج چیست با اشاره به مهرههایی که
یکدیگر را می زنند پاسخ داد" :شطرنج یک ورزش خشن و طاقت فرساست".

وی اعتقاد داشت که کیفیات زیبایی شناسانهی شطرنج تا اندازهای تحت تاثیر سرشت رقابتی بازی به
خطر افتاده یا دست کم عقب نشسته است.

مفهومی که دوشان برای رسیدن به آن میکوشید ،سرشت دوگانهی شطرنج است که به
وجهی بیهمتا خصوصیات یک بازی و یک فرم هنری را در هم میآمیزد .او بهدرستی
اشاره میکند که زیباییای که شطرنج مستعد آن است رنگی از عنصر رقابتی دارد.
«جلوهای اندوهناک» است که در عینیت و بیطرفیاش ،ترحم راه ندارد .ولیکن باید به این
پرسش پاسخ داد که عناصر زیباییشناسانه و رقابتی شطرنج را به چه ترتیب باید وفق و
آشتی داد تا شأن برجستهی زیباییشناسی آن حفظ شود .آنچه باید دانست این است که هرچند
بازی صورت کشمکشی را میگیرد که نتیجهاش مات شدن یک طرف بهدست دیگریست،
ولی ارزش بازی به شمردن پیروزیهای اینچنینی نیست؛ بلکه
آن را باید در میدان عم ِل فراخی ُجست که افرینش هنری بر دیگر ابژهها مقدم باشد .در واقع
روش دوشان برای آنکه دنبالهروی از زیبایی را هدف اصلیاش نشان دهد ،وفاداری به
روح شطرنج بوده آنچنان که باید بازی شود.
از دیگر اقدامات مهم دوشان برپایی نمایشگاه "صور شطرنجی" در سال 5366همراه با "جولین لوی" و
"ماکس ارنست" و با حدود  91شرکت کننده و هنرمند سرشناس چون "آندره برتون"" ،جان کیج"
"،نیکالس کاالس"" ،ماکس ارنست "" ،کی سیج" و ...در گالری "لوی" نیویورک بود .ناگفته نماند که
همایشی نیز با همین عنوان در سال  1116برگزار گردید.
دوشان با بسیاری از سوررئالیست های بزرگ زمان خود ارتباط صمیمانه و نزدیک داشت.

مارسل دوشان  ،آندره برتون  ،لئونورا کرینگتون ،ماکس ارنست

.
دوشان در سال  5316با " الکسینا ماتیس " (که از عالقه مندان شطرنج بود ) همسر سابق "پیر ماتیس"
(پسر هنری ماتیس) ازدواج کرد.
"ماکس ارنست" سوررئالیست معروف نیز از عالقه مندان شطرنج بود .از سرگرمیهای وی در طول
دوره زندگی اش در آمریکا شطرنج بازی کردن با همسرش "دوروتا تانینگ" دیگر نقاش سوررئالیست
بود" .ارنست" صفحه مهرهها و مجسمههای شطرنجی زیادی در طول فعالیت هنری خود ساخت.

مارسل دوشان و ماکس ارنست

از دیگر مشتاقان شطرنج می توان به هنرمند و معمار آوانگارد "فردریک کیسلر" همسر "استفانی
کیسلر" اشاره کرد .وی از دوستان دوشان بود و سابقهی تساوی در برابر "جورج کولتانوفسکی"
(رکورددار بازی سیمولتانه ی چشم بسته در سال  )539.در بازی سیمولتانه را دارد.
"دوروتا تانیگ" همسر "ماکس ارنست" نیز از شطرنجبازان فعال محسوب میشد و در تورنمنتهای
زیادی حضور می یافت .وی آثار زیادی در رابطه با شطرنج خلق کرده است که تابلوی "سرانجام آخر
بازی" از معروف ترین آنهاست.

دوروتا تانینگ و ماکس ارنست

"سرانجام آخر بازی" اثر "دوروتا تانینگ" 8144

صندلی ساخته شده توسط "دوروتا تانینگ" که مصالح اضافی آن دور ریخته نشد!
وی آن ها را به شکل دم دراورد و به پشت صندلی خود وصل کرد!

"اندریاس پاول وبر" ( )5939-5391نقاش و گرافیست آلمانی نیز از عالقه مندان به شطرنج بود .او
در سال  5319به عضویت گروهی علیه "هیتلر" و سوسیالیسم آن زمان درامد و به همراه دوست و
نویسنده ی شطرنجبازش "ارنست جانگر" به جرم همکاری با نشریات ممنوعهی ضد نازی دستگیر شد.
وی از شطرنج برای نمادپردازی جنگ برای قدرت دنیوی استفاده میکرد .موزه ای نیز به نام وی در
سال  53.9بنا شد.

اثری از " اندریاس پاول وبر"

از دیگر نقاشان عالقهمند به شطرنج که آثاری در رابطه با شطرنج کشیده اند می توان از "آندرو
کریستوفیدز" " ،کی لیج" "،جولین لوی" (از دوستان مارسل دوشامپ) " ،آندرو کول"" ،اندی وارهول"
"،خوان گریس"" ،بارگ چارلز" " ،کارول جینوی" " ،دیوید هیر" " ،الک ردر" " ،گرگوری زیلبورگ"
"،ایلیا پنوسلیسکی" " ،ماکس اوپنهایمر" " ،میس بول" " ،مارسل رویترز"  ،هنری ویمار شولتز" ،
"ماریا کالینوفسکی" " ،موریل استریتر" و بسیاری هنرمندان دیگر نام برد.

ادای احترام به "السکر" اثر "ایلیجا پنوسلیسکی"
سبک :پست مدرن

" سالوادور دالی و مارسل دوشان "

آنچه از سطور فوق بر میآید این است که هدف اولیه هر هنری چون نقاشی در ابتدا سرگرمی است .اما
آنچه نباید از قلم بیفتد پیام اثرو هنرمند است .این است که هنر را جاودانه میکند و زندگی و طبع را جان
می بخشد .ودر این میان شطرنج آبستن نمادها و نشانههاست.شطرنج گرچه خود نیز در وهلهی اول
سرگرمی است ولی اقیانوسی از زیبایی و زایش و پویش است .شطرنج و نقاشی هر دو انعکاسی از
خالقیت و آفرینش انسان خالقند.
شطرنج آیینهی تمام نمای زندگی است.
مقاله را بار دیگر با جمله ای از مارسل دوشان فقید به پایان می رسانم:
"من همچنان یکی از قربانیان شطرنجم ،شطرنج تمام زیباییهای هنر را داراست ،بلکه بیشتر .شطرنج
در قالب عام آن خیلی خالصتر از هنر است".

" اینترنو" اثری از " لوئیجی چزا "

"با اعتماد بازی کن" اثر "یوکو اونو" (همسر جان لنون فقید) که در آن همه ی مهره ها سفید هستند.

اثری از "جان الوری" 8191

آشنایی مختصر با هنر نقاشی و برخی از سبک های آن

نقاشی را می توان اولین هنر و اولین وسیله ارتباطی بین انسان ها دانست .چراکه بشر ،آن زمان که
هنوز خط اختراع نشده بود ،برای بیان مقاصد خود اقدام به ترسیم اشکال بر روی دیوار غارها و
دیواره های سنگی می نمود .واژه ی نقاشی در واقع تداعی گر ترکیب خطوط  ،رنگ ها و تصاویری
است که بر روی سطحی از کاغذ یا بوم نقاشی توسط نقاش کشیده می شود.

براساس اعتقاد هنرمندان نقاشی« ،نقاشی» هنری است که در اثر پیوند با اندیشه ،جهان بینی و شرایط
حاکم بر جامعه شکل می گیرد و معنا و مفهوم پیدا می کند و در نهایت در غالب تصویر بیان میگردد.

کالسیک :در این سبک ،نقاش با الهام از هنر باستان یونان و روم خلق اثر می کند  .بسیاری از
نقاشان معروف جهان تا قرن نوزدهم از این سبک پیروی می کردند.

رمانتیسم (احساس گرایی) :مکتب رمانتیسم نوعی واکنش احساسی در برابر عقالنیت و تمایل به
برجسته کردن خویشتن انسانی و گرایش به سوی خیال و رویا محسوب میشد.هنرمند رمانتیک در پی
یافتن واقعیتی ژرف تراز سنت و قاعده بود و می خواست آن انسان ( طبیعی ) که پشت نقاب انسان
جامعه سنتی  ،پنهان مانده بود را با تحریک عواطف و احساسات باز شناسد .

رئالیسم (واقع گرایی) :رئال یعنی واقعی و رئالیسم بـه معنی حقیقت گرایی است .نوعی گرایش
هنری اسـت کـه اشیاء و موجودات را آنگونه کـه هستند ترسیم می نماید .سبک نقاشی رئالیسم در نقطه ی
مقابل سبک رمانتیک قرار دارد .سعی هنرمند و نقاش رئالیست دراین اسـت کـه موضوعات منتخب را با
پرهیز از شعار و بدون کم و کاست ترسیم کند و تخیالت غیرواقعی نیافریند.

ناتورالیسم (طبیعت گرایی) :ناتورالیسم یا طبیعت گرایی گرایشی برای تصویر کردن چهره ی علمی
و عینی شخصیت ها و عناصر طبیعت و رویداد ها می باشد .در این سبک سوژه معموال با جزییات دقیق
و مو به مو به تصویر کشیده می شود .فرق این مکتب با رئالیسم دراین است که درآثار رئالیستی انسان
همیشه از محیط پیرامونش مهم تر بود اما درناتورالیسم اهمیت انسان از اهمیت اشیاء و طبیعت بیشتر
نیست .امیل زوال را می توان از متفکرین برجسته ی این سبک دانست.

سمبولیسم (نمادگرایی) :این مکتب در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و در واکنش به جنبش
های رئالیستی در فرانسه متولد شد .پیروان مکتب سمبولیسم ،با واسطه قرار دادن سمبل ها و نشانه
های خاص و با کنایه و استعاره عقاید خود را به تصویر می کشیدند .نقاشان نمادگرا می خواستند
آثارشان با معانی ای فراتراز انچه می کشند درک شوند.شارل بودلر از پیشگامان این مکتب بود.

در اثر فوق زنی با حالت مشوش را می بینیم که به نظر می رسد در جستجوی جوابی در ورق هاست .فال و صفحه ی شطرنج هر
دو نمادی از صبر و شکیبایی هستند.

امپرسیونیسم (برداشت گرایی) :این شیوه مبتنی بر به کار بردن لخته رنگهاي تجزیه شده و روشن
برای نمایش لرزشها و بازتاب نور است .دراین روش اصول مکتبی طراحی و پرسپکتیو فنی و ترکیب
بندی متعادل و معمارانه رعایت نمی شود و نقاشان از ضربات شکسته و کوتاه قلم مو ،آغشته بـه
رنگهاي خالص و نامخلوط به جای ترکیبهاي ظریف رنگها استفاده می کنند .در این مکتب معموال
به کلیات یک پدیده یا منظره توجه می شود نه جزییات آن.

اکسپرسیونیسم (هیجان نمایی) :اکسپرسیونیسم شیوهاي نوین از بیان تجسمی در اوایل قرن بیستم
است کـه در آن هنرمند برای القای هیجانات شدید خود از رنگ هاي تند و اشکال کج و معوج و خطوط
زمخت بهره می گیرد .اکسپرسیونیسم بـه نوعی اغراق در رنگها و شکل ها اسـت ،شیوهاي بعضا
اعتراضی و عاری از طبیعت گرایی کـه می خواست حاالت عاطفی را هرچه روشنتر و صریح تر بیان
نماید .تغییر و تصرف طبیعت و بزرگ نمایی یا کوچک کردن اجسام و پدیده ها از ویژگی های این
سبک می باشد .ونسان ونگوگ و ادوارد مونش از نقاشان شاخص این سبک بودند.

کوبیسم (حجم گری) :در لغت کوبیسم بـه معنای مکعب گری اسـت و بـه شیوه ي از نقاشی گفته می
شود کـه درسال  531.پیکاسوی اسپانیایی و براک تحت تاثیر سزان به طور جدی مطرح کردند .کوبیسم
هنر شکافتن پوسته ها و نمایش چند وجهی اشیاست .اگرچه در این فرم از نقاشی اشکال هندسی از لحاظ
بصری نقش مهمی ایفا می کنند ولی کوبیسم ماجرای ساده انگارانه ی مکعبها و اشکال هندسی نیست
بلکه تجزیه ی صور اشیاء به سطوح هندسی و ترکیب مجدد این سطوح در یک مجموعه ی به هم بافته
است .کوبیسم نوعی رئالیسم مفهومی با خلق وجوه مختلف اشیا است.

آبستره (انتزاعی) :به هنری اطالق میشود که هیچ صورت یا شکل طبیعی در آن قابل شناسایی و
تفسیر نیست و فقط از رنگ و فرمهای تمثیلی و انتزاعی برای بیان مفاهیم خود بهره میگیرد.

سوررئالیسم (فرا واقع گرایی) :یکی از جنبش های معروف در قرن بیستم و به معنی گرایش به
ماورای واقعیت است .سوررئالیسم در معنایی وسیع به تصاویر خیالی  ،غریب و غیر ملموس و بر
مبنای رویاها و ضمیر ناخوداگاه اطالق می شود .سوررئالیستها برای گریز از جهان واقعی به واقعیتی
دیگر پناه بردند که در ورای واقعیتهای ظاهری وجود داشت .اندره برتون یکی از بنیان گذاران این
مکتب بود .برنارد دلوایل سوررئالیسم را اینگونه توصیف می کند :سمبولیسم به اضافه ی فروید.

مسخ نارسیس اثر "سالوادور دالی"

تالیف  ،گردآوری و ترجمه از :سید سیاوش هاشمی حیدری
مربی درجه یک فدراسیون شطرنج

