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 اکسپرسیونیسم

 نوربرت لینتون 

 رضا اسکندری

 
–ند ی هنرها اکسپرسیو هستتمامی اعمال انسانی اکسپرسیو هستند؛ یک ژست، یک کنش اکسپرسیو عامدانه است. همه

نتقال اکوشند تا ما را با ژستی تصویری که اما بعضی از هنرها می -گر هنرمند و موقعیتی که او در آن به کار پرداخته استبیان
هایی غنایافته از احساسات را آزاد سازند. چنین هنری اکسپرسیونیستی است. دهند تکان دهند، و شاید احساساتی را، و پیاممی

ها الصاق به آن« اکسپرسیونیستی»بخش مهمی از هنر قرن بیستم، به ویژه در اروپای مرکزی، از این دست بوده و برچسب 
گاه جنبشی با نام اکسپرسیونیسم وجود نداشته وازی در ادبیات، معماری و موسیقی(. اما هیچهایی مشده است )همانند جریان

 است.
رسد که این نیز روشن است که اوج قدرت بیانی )اکسپرسیو( منحصر به هنر قرن بیستم نیست. به خصوص به نظر می

د. اندازنرا در مجاری آثار هنری خود به جریان میی خود ی هنرمندانی است که اضطراب زمانههای بحرانی، تولیدکنندهدوران
ای موثر در تعیین خصوصیات یک اثر هاز همان زمان که شخصیت هنرمند، خصوصا از خلال عصر نوزایی، به عنوان مولف

، در بستر ن امرایتر به عنوان ابزاری برای ابراز خویشتن به کار گرفته شود. هنری پذیرفته شد، هنر توانست بیشتر و آزادانه
شف این کهنر اکسپرسیونیستی مدرن اروپا  نوآوری حقیقیتواند به رفتارهای حدی بینجامد، اما یگانه فردگرایی مدرن می

طراز تصاویر موضوعی باشند. توانند همکم از منظر تاثیرات حسی، میهای انتزاعی، دستمساله بود که کمپوزیسیون
ای شیرین های اکسپرسیو )تا حدی به عنوان لایهژه( که به عنوان ظرفی برای ژستاکسپرسیونیسم کشف کرد که موضوع )سو

ها، ها و شکلقدرت بیانی رنگتکافوی گرفت، به تمامی قابل حذف است. گر معنا( مورد استفاده قرار میبه دور تلخی درمان
 ها، عملا به اثبات رسید.ها و مقیاسها، اندازهضربات قلم و بافت

های ی آگاهی هنرمندان از ویژگی اثرگذاری مستقیم موسیقی بر مخاطب بود، که به ویژه از سالین تحول، به واسطهاین آخر
یف، گیری از روایت یا توصشکلی از خلاقیت در موسیقی وجود داشت که بدون بهرهآغازین قرن نوزدهم افزایش یافته بود. 

سیسم نیز، . رومانتیی موسیقینقاشی، به مثابهر به برقراری ارتباط بود. شده، قادهای تداعیحتی بدون درآویختن به واکنش
آکادمیک در قرون گذشته از آنها برخوردار -هایی که هنرمندان فوقگرایی، در افزایش آگاهی از آزادیی ملیعموما تحت سلطه

های ی هنرمندان پیشرویی یافت که سنتهای قهرمانانهتوان در کنشای از این تاثیرات را میبودند تاثیرگذار بود. پاره
 کردند.جایگزینی را در مقابل سنن آکادمیک ارائه می

تی، و خصوصا های اکسپرسیونیسکردند، با ویژگیی اصلاح دینی فعالیت میهنر دورر، آلتفوردر، بوش، و دیگرانی که در آستانه
قاش والد، نعصر آنان، گرونشود که برای قرن ما بسیار آشناست. هنرمند همی اضطرابی آخرالزمانی شناخته میبه واسطه

ها و تقلیدهای مستقیم بسیاری را در عصر ما برانگیخته است. ، تحسین5151های مشهوری در حدود سال نگارهمحراب

های از اشراق آلمانی را، از قرن هشتم تا قرن پانزدهم، به عنوان ت، جلوهو در مونیخ منتشر شده اس 5151کتابی که در سال 
 مینیاتورهایی عنوان این کتاب کند: ترجمهها مدرن و مخاطبان آثار آنها ارائه میمتشابهاتی برای اکسپرسیونیست

ای رو به رشد از پیکره، با 5191و  5151های مخاطبانی که در همان سالاست.  اکسپرسیونیستی در آلمان قرون وسطا
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رو بودند که مطالعات پیرامون هنر عامه، پیرامون هنرهای غیر اروپایی، هنرهای اولیه، هنرهای کودکان و هنر مجانین روبه
 ساختند. آلیسم کلاسیک آشنا میهایی برای ایدههمگی، خواننده را با جایگزین

اند که دیگر قدر از آبشخورهای ایتالیا و فرانسه سیراب شدهکه آن- م در هنر غربی همسهای مبتنی بر کلاسیسیاما حتی سنت
 -اندهی این هنرها پنهان داشتنگر مدعی شوند فقط نبوغی بومی را در زیر نقاب بیگانهتوانند با مروری گذشتهکشورها می

 های غنی ودراماتیک و رنگ هایبخشد. سنت ونیزی در نورپردازیهایی وجود دارد که اکسپرسیونیسم را قوام میمولفه
مو، تا حدودی یک سنت اکسپرسیونیستی است. از بستر این سنت، هنرمندانی گاه قلمهای پر شور گاه و بیشخصی، با ضربه

اند. حتی در ایتالیای مرکزی، که ی او از آغاز این قرن آغاز شده است( و رامبراند برخاستهچون ال گرکو )که شهرت گسترده
گین های خشماحیآنژ را به طرپرداختند، آن نیاز فردی که میکلها به تبلیغ آن میشد و آکادمیتبیین می لاسیسیسمکی نظریه

د تری تقلیهای زمانی کوتاه و کوتاهتر و با تناوبهایی از هنرمندان کوچکو اعوجاج خطوط رهنمون شده بود، توسط نسل
یری پرمایه و هم اعوجاجات ترکیبی و فیگوراتیو، در اکسپرسیونیسم از اهمیت ها، هم تمهیدات تصوشد. هر دو این مثالمی

 زیادی برخوردارند.
های مخاطب خود بود. تا آنجا که هنر، در خدمت کلیسا یا دربار، تصدیق ایمان یا وفاداری را پی مشغول پاسخهنر باروک دل

هنر این  یگرفت. تاثیرگذاری ویژهستفاده قرار میهای اکسپرسیونیستی برای غایات غیرشخصی مورد اگرفت، روشمی
 پیوستند تا غایتی یکتا را برآورند، به اشکالی موردکه در آن الگوهای هنری مختلفی به هم می، این کار ترکیبی عیارتمام
گ هنرمندان بزر های بعد نیز منتقل کند. اما این دوره، عصربرداری هنر باروک قرار گرفت که توانست خود را به قرنبهره

ای قهآل برای مقلدان و شاگردانش مبدل ساخت که علامنفرد نیز بود. کیفیات احساسی آشکار در آثار روبن، او را به الگویی ایده
رایی و ابراز ی نوگهای سرد مزاج کلاسیسیسم نداشتند؛ روبن، تنها کمی پس از مرگش، به قهرمان ناخواستهبه پذیرش شاخه
 داد.های جدیدی از نقاشی را به دور از وجهه و اعتبار آکادمیک بسط میمکتب هلند گونهزمان، د. در همینخویشتن مبدل ش

ای مهم و تاثیرگذار در مولفه -جانچون منظره و حیات بیهم–ی این مکتب به موضوعاتی با جزییات محتوایی کم علاقه
امبراند از ی ردر قرن نوزدهم است. استفاده -ه از تراکم محتواییبه جای استفاد–جستجوی اشکال بیانی با استفاده از روش 

وع اش از مصالحی که موضهایش، و حتی استفادهقلمهها و سیامو، خطوط و کنتراست، در طراحیروشن، ضربات قلمرنگ، سایه

، اطلاعات 5111تن او، در حدود سال یافای ذهنی )سوبژکتیو( بود. از زمان شهرتسابقهداد، تا حد بیکار در اختیارش قرار می
سازد تا او را در مقام یک نوگرای اصیل هنجارشکن بازشناسیم؛ ما از سیر فعالیت هنری او به آن اندازه هست که ما را قادر می

 کرد.عمل میدانست و عمدتا برخلاف آنها های جامعه را میارزشای که جامعه او را طرد کرده بود، فقط از آن روی که او نابغه
داد، اما این نگره با ظهور رومانتیسیسم دگرگونه شد. گویا، روشنگری قرن هجدهمی، نظم را ارزشی بیش از فردگرایی می

ری را در های هننگری و پرسمانی اجتماعی بودند که تمامی عرصهداران این جنبش درونبلیک، دلاکروا و فریدریش، از طلایه
نگری با عشقی پرشور به نیروهای طبیعت و نیروهای رنگ و بوم همراه بود. مفهوم مدرنی از روننوردید. برای ترنر، این د

فردی، تبیین و به بحث گذاشته شد: امر عرفی -هایی در توانش ناهشیار فردی و فراآفرینش هنری، بر اساس ریشه
سیسیسم ای را بنیاد نهد، زاده شده بود. کلاشمول تازهتوانست حقایق جهاننمایی که فردگرایی را از بند رهانیده بود و میمتناقض

تان اینگرس مند از نو استقرار یافته بود، در دسکلاسیسیسم، که توسط داوید به صورتی غایتخود نیز دستخوش تبدیلاتی شد. 
باروکِ دلاکروا  سمو دیگران، خصایل ذهنی و انتزاعی روزافزونی به خود گرفت. این در کلاسیسیسم اینگرس، و نه رومانتیسی

 ی سبکی خود را تجربه کرد. گرایی، نخستین حضور عمدهبود که بدوی
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پایی ای بلافصل برای اکسپرسیونیسم مدرن مبدل شد. نفی تمدن اروی قرن نوزدهمی، به پایهرومانتیسیسم تجدید حیات یافته
ها به گردش ناگهانی انسور از ترسیم زیباییها توسط گوگن؛ ها و رنگی فرمو استقبال از وجودی دیگرگون به واسطه

ی مونش از شد؛ استفادهی به تصویر کشیده میدهندهی آنها موضوعات تکاندهنده که به واسطهی تکانهای عامدانهتکنیک
ی شدهچنان کنترلبخشید؛ اعوجاج سودایی اما هماش میهای فردیآور که با آن صورتی عمومی به ناکامیتصاویری وهم

ها ی یک ارتباط قدرتمند؛ اینگوگ به منظور ایجاد هنری برقرارکنندهها توسط ونسازی رنگطبیعت و تغلیظ و خالص
ات را، مثال رودن، که توانسته بود احساسهایی اکسپرسیو بودند. های نقاشانی بود که در آغاز قرن بیستم، به دنبال روشروش

زی ساهایش به تصویر کشد، مبنای مشابهی را برای مجسمهی مدلدر هم پیچیدههای قدرتمندانه از خلال سطوح و ژست
گرایی صرف را به هنری پیش پا افتاده مبدل ساخته بود. آرنوو، در در همین زمان، نفوذ دوربین، طبیعتمدرن فراهم ساخت. 

تیو های دکورای بیانی، و نیز توانشهای گردش قرن، در نمودهای معمولی خود، آزادی قابل توجهی یافت تا ظرفیتآستانه
کوشیدند تشریح کنند چطور احساسات ما به چنین شناسان میکه روانخط، رنگ و فرم را مورد استفاده قرار دهد؛ در حالی

رسید: از جهان رنجوری و ها از جهات مختلفی به این موج هنری میها و تشویقهایی واکنش نشان دهند. حمایتمولفه
ای ایبسن و هجوی نمایشنامهیابی است؛ از روش و محتوای پرخاشیرطبیعی که در آثار داستایفسکی قابل دستحساسیت غ

انداز را در قالب ای که او این چشمهای لفاظانهانداز سخت و روشن نیچه از جهانی بدون خدا و چالشاستریندبرگ؛ از چشم
از  ؛ و«(ها را در هم شکندگیرد... نخست باید نابودکننده باشد و ارزشآن کس که در مقام خالق قرار می)»کرد آن ارائه می

 ی صد سال گذشته و به خصوص عرفان و آراء رودولف اشتاینر.های رازورزانهجنبش
در پایان قرن هجدهم، تلاشی پیشرو از سوی  آشوب و غوغااکسپرسیونیسم، مشخصا در آلمان مدرن شکوفا شد. جنبش 

ای در های آلمان نیز، در آغاز قرن بیستم، پای بود، و اکسپرسیونیستی فرهنگ مدیترانهگسستن از سیطرهبرای « هاشمالی»
ا ترین کشور اروپا بود؛ با شهروندانی بهمین مسیر ادبی و نظری گذاشتند. آلمان مدرن، از لحاظ سیاسی و اجتماعی، آشفته

ار بهای فاجعهجنگاز و برای سیادت بر دیگری های افراطی روشهای متعلق به انتهای دو طیف راست و چپ که از ذهنیت
 گرفتند.کشور بهره می شدن شتابناکشدن و صنعتیهای برآمده از شهریبرای افزودن به شوربختی

ی فدرالیسم کشور ناهمگون بود، و هنوز هم هست. زیست فرهنگی هر کدام از شهرهای بزرگ، جهان هنر آلمان به واسطه

ای کانونی در تمام ، برلین بیشتر و بیشتر به نقطه5111منفک، و حتی در رقابت با دیگر شهرها بود. پس از سال به نظر 
ای نه چندان زیاد از پی این دو، کلن، درسدن و هانوفر هنرها مبدل شد، اما مونیخ هم مرکزی با اهمیت جهانی بود، و با فاصله

ند در توانستهایی که هرکدام میی فرصتسات آکادمیک خود را داشتند که مجموعههرکدام از این شهرها، تاسیقرار داشتند. 
جنبش  ی هرکه دیر یا زود مرکز ملاقات و ارائهترتیب، برلین، با آنساختند. بدینگاردها قرار دهند را متعادل می-اختیار آوان

شد و این جایگاه را، خصوصا با مداخلات میترین دژ ارتجاع هنری نیز محسب هنری جدیدی بود، در عین حال مستحکم
، فروپاشی حکومت آلمان جایگاه هنر رسمی را به شدت 5151پس از کنار رفتن قیصر در سال  کرد.شخصی قیصر، حفظ می

زد  ها وهای هنری آزادانه تکثیر شدند. در همین زمان، ناشران نیز منافع خود را در ماجراجوییها و جریانتضعیف کرد و گروه
ی حکومت ترتیب، همواره حامیانی برای پشتیبانی از هنرمندان جدید وجود داشتند. بدنهو خوردهای فرهنگی یافتند، و بدین

ای خاص داشت تا این هنرهای جدید را خرابکار بنامد. این نوع نگاه، هنرمندان جدید را واداشت تا به پیمانی علاقهدر آلمان، 
صیت های عمیق سیاسی اعضایش نداشت؛ و نیز به اکسپرسیونیسم شخها و درگیرییشه در فعالیتسیاسی بپیوندند که الزاما ر

یک جنبش اعتراض سیاسی را بخشید، هرچند در عمل و در نهایت شگفتی، تعداد بسیار کمی از آثار هنری که اکسپرسیونیستی 
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 قامات رسمی، محبوبیت این هنر را در میان متفکرانشوند، دارای اشاراتی سیاسی هستند. افزون بر این، رویکرد مشناخته می
های ها و گالریهای محلی نگاهی مترقی داشتند، به آنان در یافتن جایگاهی در مجموعهچپ تضمین کرد. آنجا که حکومت

ر تغییر دماندند. ها در انتظار چنان جایگاهی میگارد کشورهای دیگر، باید دهه-کردند که هنرمندان آوانعمومی کمک می
مکن بود ها مها و ژورنالهای فرهنگی منجر شود. گالریتوانست به تغییری ناگهانی در سیاستی سیاسی کشور، میموازنه
خود هنرمندان هم در مقام مدیران های هنری به عمل آورند، اما در تمام آلمان، ای از هنرمندان و گروهگرانههای حمایتکمک

های اشتراکی در معرض ها و انتشاراتیی سازمانکردند و آثار خود را به واسطههای خود عمل میهبرنامه و مجریان نمایشگا
 دادند.دید عموم قرار می

ید، که در ناممی پلاکسپرسیونیسم اصولا با نام دو گروه غیر رسمی از هنرمندان شناخته شده است: گروه درسدن که خود را 

 سوارکار آبیای با عنوان از بین رفت؛ و هنرمندان مونیخ که تحت لوای سالنامه 5151شکل گرفت و در سال  5111سال 
منتشر شد. دیگر هنرمندان عموما در همراهی با  5159ی آن در سال ای که تنها یک شمارهپرداختند، سالنامهبه فعالیت می

ر آغاز آلمانی. چند هنرمندی که د-مند آمریکاییکردند؛ هنرمندانی چون کوکوشکا از وین، و فاینینگر، هنراین دو گروه کار می
قراولان را گاهی پیش –بکر -به طور خاص پائولا مودرسون–کردند وده، در نزدیکی برمن زندگی میقرن بیستم در وورپس

بار در جنبش فاویسم در پاریس، که با ماتیس، دورن، والمینک و دیگران )که برای نخستین دانند.این موج اکسپرسیونیسم می

که خود راستاست و بیش از آنشد، به طرق مختلفی با هنر آلمانی همنمایشگاهی گروهی برپا کردند( شناخته می 5111

های ، پایانی بر فعالیت5151تا  5151های اثیر گذاشته است. جنگ سالاعضای این جنبش بدانند بر جریانات هنری آلمان ت
، 5151ی تماما متفاوت را بر جای گذاشت، و سیر تاریخی هنر در آلمان پس از آلمان برخی از هنرمندان اکسپرسیونیست بود و

های پس از جنگ در برلین اثرگذار بود، و سپس مقالات هنر و صنعت آغازد که خصوصا در نخستین سالاز جنبش دادا می

ترتیب، شد. بدیننامیده می ت نوعینقرار دارد که  5191ی مکتب باوهاوس، و پس از آن، جنبش ضد اکسپرسیونیستی دهه
یونیستی در های اصلی اکسپرسکه فعالیتهای پیش از جنگ قرار داشت، در حالیی اوج نقاشی اکسپرسیونیستی در سالنقطه

 های پس از آن صورت گرفت.های آن( در سالادبیات و معماری )تمام نمونه
باره ی خلاصه بتوان بدان پرداخت. فراتر از همه، باید دودر این مقدمه تر از آنی است کهمسلما، داستان اکسپرسیونیسم پیچیده

یستی بنامد و اهداف اکسپرسیون« اکسپرسیونیست»گاه جنبش یا گروهی وجود نداشته است که خود را یادآوری کرد که هیچ

انجمن که آمد؛ زمانیبه وجود  5155دیرزمانی پس از آغاز اکسپرسیونیسم، در سال خود را تبیین کند. این برچسب، 
]انجمنی از هنرمندان تغییر طلب که در برلین و در برابر انجمن هنرهای برلین که تحت نظر دولت « طلبان برلینجدایی»

لمداد ق اکسپرسیونیستبودند و ، نمایشگاهی را برگزار کرد از آثاری که همگی از پاریس آمدهکرد گرد هم آمدند[عمل می

و دیگر  پل، این برچسب به هنرمندان گروه 5151ی آثار سبک پیش از کوبیسم پیکاسو. در ، به علاوهشدند: ماتیس و فاوها
یسم و در المللی پس از امپرسیونی مکاتب هنری بینرسید این واژه به تمام گسترهشان تعلق گرفت. به نظر میاندیشانهم

 5151ر سال ، که داکسپرسیونیسمهروارت والدن با عنوان  تضاد با امپرسیونیسم قابل اطلاق است. به همین ترتیب، کتاب
 پردازد. آنچههای هنری مدرن میکشید و به تمامی جنبشرا یدک می« ی گردشی در هنرنقطه»عنوان فرعی منتشر شد، 

گرایی زمان با واقعشان هم هست، بیابند، تقابلی هموالدن و دیگرانی چون او امیدوار بودند در این هنر جدید، که مورد حمایت
ساختن هر عمل با معنایی روحانی، با نامیدند: غنیمی سازیروحانیآنان آلیسم تهی قرن نوزدهمی بود؛ آن چیزی که و ایده

وان چنین گفت شاید بتگرایی نداشت. گرایی در تعارض با طبیعتتر از یک ذهنی اکسپرسیونیسم معنایی دقیقهخود روح. واژ
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اش با در زمان گسستن رابطهی تنش است؛ مثل رویکردی که ی فرهنگ آلمانی در زمانهکه این سوگیری، ویژگی مشخصه
ها به واقع سپهری غریب هستند. آنها بیهوده آلمانی»نویسد: ، به اکرمن می5191میراث هلنیستی به خود گرفت. گوته در 

کنند. فقط ها و افکار عمیق در همه جا و انتساب آنها به همه چیز، برای خودشان سخت میزندگی را، با جستجوی ایده
معنا یهمه چیز در هر زمان بفکر نکن شته باشد که خودت را تسلیم نخستین تاثرات )امپرسیون( بکنی... شجاعت این را دا

 گاه در آلمان شکوفا نشد.امپرسیونیسم هیچ«. ای انتزاعی در پس خود نداشته باشدخواهد شد اگر اندیشه یا ایده

گرد هم آمدند و عبارت بودند از: ارنست  5111آنان در  ای در کار خود نداشتند.شناسانهجوانان گروه پل، هیچ غایت سبک

( و فریتز بلایل 5111-5111روتلوف )-(، کارل اشمیت5111-5111(، اریش هکل )5111-5111لودویگ کرشنر )
 در اصل تمام اعضای گروهاما به تحصیل نقاشی در مونیخ گذرانده بود؛ هم کرشنر چندماهی را هرچند  (.5111-5111)

با حرکت از طراحی معماری به هنرهای زیبا، آنها در مسیری درست عکس آن راهی حرکت معماری بودند. دانشجویان 
در پیش گرفته بودند، اما هدف آنها تقریبا مشابه بود: جلب مخاطبان  سبک جوانانکردند که بسیاری از رهبران آرنوو و می

 شان، وپروا بود. تصاویرشان، کارهای چاپیدستانه و بیمکردند خاای در کار نبود. آنچه ارائه میبیشتر. هیچ نظریه
شدن هنر رنسانس به سمت شمال، از هنر آلمان رخت بر شان، آن توانی را که از زمان گستردههای گاه و بیگاهسازیمجسمه

هرکسی »نویسد: می خود 5111ای نداشتند. کرشنر در مانیفست سال کشید. آنها هیچ برنامهبسته بود، دوباره به تصویر می
. آنان «کشد، به گروه ما تعلق داردکند که میل به ساختن را در او بر میآن چیزی را بیان میکه مستقیم و بدون تظاهر، 

ان ای در دست نیست که آنامیدوار بودند که هنرمندانی از همه نوع مایل به پیوستن به آنان خواهند بود، هرچند هیچ نشانه
ا های خودشان، فاقد وابستگی یا تمایلات سیاسی یکم در تعریفاند: آنها، دستهای دیگر را انتظار داشتهروهعلاقه و دوستی گ

گوگ نکردند و به آرامی مشغول کشف ودانستند؛ آثار مونش را تحسین میگروهی یا سبکی بودند. آنها چیزهایی از فاویسم می
راک داشتند، ها در اشتگر اشکال هنر بدوی داشتند. اما تنها چیزی که با این گروهبودند؛ آنها تمایلی پرشور به هنر آفریقا و دی

به همین دلیل، امیدشان به نفوذ در میان مخاطبانی بود که هنر فروتن و شان به انجام اعمال پر شور و شجاعانه بود. میل
ه مرور و در مقاطع زمانی مختلف به این گروه گویی به آنان نبود. معدود هنرمندان دیگری برمق آکادمیک قادر به پاسخکم

 اند.پششتاین، و اتو مولر، بیشتر شناخته شدهپیوستند، که از میان آنها، نولده، 
شود. عضویت او در این گروه، فقط برای در میان اعضای گروه محسوب می ش( قدرتمندترین نقا5111-5111امیل نولده )

الیه شمالی آلمان، نگاه او به جهان ای از شلزویگ، در منتهیزادهطول کشید. به عنوان دهقان 5111تا  5111چندماه از 
تاثیر  روتلوف و هکل )بلایل-تنشینی با شور و هیجان کرشنر، اشمیمتاثر از بدبینی نوردیک خاص آن منطقه بود، و در هم

ها، فضاهای تصاویر آنها از چهرهرسید. خلق و عبوس به نظر میگروه را ترک کرد( کج 5111اندکی در گروه داشت و در 
ی هادلالت گرا و تکنیکی و نیزبه دلیل ستیز آنها با مفهوم هنر اخلاقها، های برهنه، و رقاصگان کابارههایی با مدلداخلی، منظره

عیار است و حتی گاهی به یک روستاگرایی )آرکادیانیسم( مدرن پهلو ی تماماجتماعی این شکل از هنر، هرکدام یک بیانیه
ای از اظهارنظرهای کردند، و در آغاز هیچ نشانههایی درخشان و اشکال صراحتا بدوی کار میزند. آنها عموما با رنگمی

، این سه نفر )کرشنر، 5155شود. در های فردی در آثارشان دیده نمیها و اضطراباجتماعی مستقیم یا حتی ابراز نگرانی
جا بود که ماکس پششتاین و اتو مولر به آنها ملحق شدند. در روتلوف و هکل( به برلین نقل مکان کردند، و در همان-اشمیت

ی ابی روانی را نشان دادند و از لحاظ روشبرلین، تحولی محسوس در آثار کرشنر به وقوع پیوست: آثار او بیش از پیش اضطر
ن تواند به ایز گرما و شور خود را از دست داد. این مساله میای اتر شد، و به طور کلی، بخش عمدهبه آثار گوتیک نزدیک
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، خود را ردلیل باشد که منبع قدرت آثارشان، انزوای نسبی آنان در محیط درسدن بود. اما حالا، این نقاشان پیش از این آماتو
ی، ی کارهای گرافیکاز این پس، آنان بیش از هر چیز، به واسطهی آشوب هنر و سیاست هنری آلمان یافته بودند. در میانه

ی اصلاح دینی، و از سوی دیگر، های آلمانی دورهدار چاپشوند که از سویی وامشان شناخته میخصوصا مهرسازی روی چوب
 م هنری به عنوان ابزاری برای بیان توسط گوگن و مونش بود.ی این مدیورهین حیات دوباره

آثار »ه عنوان و ب« به خطر انداختن جوانان آلمانی»، زمانی که گروه پل از هم پاشید، آثار اکسپرسیونیستی، به اتهام 5151در 
ز این ای برلین، شناس موزهکاران قرار داشت. ویلهلم فون بوده، مدیر سری محافظهتحت حمله« ی مشتی دیوانهدستانهخام
کنند. کار می« شدن به هر قیمت ممکننه از سر میلی معصومانه به آفرینش، بلکه برای دیده»ها، ترسید که اکسپرسیونیستمی

تر که آمده بود تا جای امپرسیونیسم را بگیرد حتی از چنان دشمن بزرگ پاکی هنر بود؛ اما این هنر وحشیامپرسیونیسم، هم

، نولده، پششتاین و دیگران، گروهی انشعابی 5151در کرد. کاران از تغییر هنر را تعبیر میهای محافظهبدتر بود و ترس آن هم
تشکیل دادند تا بر جایگاه خود در مخالفت و پرهیز از امپرسیونیسم ماکس لیبرمن و دوستان او « طلبان برلینجدایی»را در 

روه ی گروه، به محض رسیدن به پایتخت به عضویت این گنام گرفت و کرشنر و بقیه نو طلبانجداییتاکید کنند. این گروه، 
 درآمدند.

آغاز به کار کرد، و  5151، در طوفانی هروارت والدن، خانهسازمان دیگری نیز در همین زمان تشکیل شد: نشریه و چاپ

گارد در -ودی به نیروی اصلی در چاپ آثار هنر آوانبه ز طوفانافتتاح شد.  5159گالری هنری او نیز با همین نام در سال 
هایی از آثار هنری خارجی را در آلمان و اروپای مرکزی تبدیل شد، اما والدن چیزی بیش از این به دست آورد: او نمایشگاه

، ترکیبی بود از 5159زا. نخستین نمایشگاه او، در مارس آلمان برگزار کرد که برای هنر آلمان هم تاثیرگذار بود و هم آسیب
. در ماه بعد، از مونیخ سوارکار آبینمایشگاه انفرادی نقاش اتریشی، اوسکار کوکوشکا، و نمایشگاهی گروهی از نقاشان گروه 

والدن نمایشگاهی از هنر فوتوریستی ایتالیا را برگزار کرد که به تازگی در پاریس جنجالی به راه انداخته بود؛ اینجا، در برلین، 
هم به برگزاری  5159ی سال ماندههای باقیثار توجه بسیاری را جلب کردند و تقریبا تمامی آنها فروخته شدند. ماهاین آ

کلن، نمایشگاه  ساندربوندهای مردودین نمایشگاه گالری هایی از هنر گرافیک مدرن فرانسه، نقاشینمایشگاه
های رلین، و نمایشگاهاز ب طلبان نوجداییبلژیکی از جمله انسور، آثار  ]که ذکر آن پیشتر رفت[، آثار نقاشان« هااکسپرسیونیست»

انفرادی آثار کاندینسکی، کامپندونک )که با گروه سوارکار آبی در ارتباط بود(، آرتور سگال و دیگران تخصیص یافته بود 

شد گارد محسوب می-ی آوانداد عمدهبرگزار شد، خود یک روی 5159)نمایشگاه گالری ساندربوند، که از ماه مه تا سپتامبر 
های تایشان مربوط به سالاز جمله شانزده تابلو از پیکاسو که پنج گرفت؛در بر می گارد از سراسر اروپا را-که آثاری آوان

نقاشی و هفده  511یک راهرو مختص به آثار سزان، و راهروی دیگری مخصوص کارهای گوگن، بودند،  5155و  5151
عموما به نقاشانی تعلق  هرچندهای رد شده در این گالری عموما آثار گروه سوارکار آبی بودند، گوگ. نقاشیطراحی از ون

 ی طوفان نیز، همراه با نوشتارهای بسیار دیگریریهداشتند که آثار دیگرشان در نمایشگاه موجود بود(. در خلال همان سال، نش
ولینر با عنوان ی آپ، مقالهتوجه به امر معنوی در هنرهایی از اثر کاندینسکی با عنوان های فوتوریستی، گزیدهاز جمله مانیفست

آثار  هایی ازد، نمایشگاه، به چاپ رسید. در سال بعهای نقاشی معاصرریشهی لجر با عنوان ، و مقالهامر واقع و نقاشی ناب
ساز روس آرشیپنکو، آثار رابرت دلانوی، کله، کوبیست فرانسوی فرانتس مارک، فوتوریست ایتالیایی سورینی، و دیگران مجسمه

گرفته از برگزار شد؛ اما علاوه بر این همه، نمایشگاهی بزرگ بود که با عنوان نخستین سالن پاییزی آلمان )عنوانی به عاریت

ی ، توسط ماتیس و دیگران در پاریس برگزار شده بود( برگزار شد: این نمایشگاه دربرگیرنده5111شگاهی آزاد که در سال نمای
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هنرمندی بود که در آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، سوییس، اسپانیا، و دیگر نقاط جهان فعالیت  11اثر از بیش از  111
های هنر جهانی مدرن را به آلمان آورد، و مخاطبان او بیش از کسانی توانست جلوها آنجا که میترتیب، والدن تکردند. بدینمی

گرفتند. که نه فقط در نیویورک یا لندن، که حتی بیش از ساکنان پاریس یا میلان در جریان آخرین تحولات جهان هنر قرار می
. ها آثاری داشتشد که خود نیز در این حوزهیقی را شامل میهای شاعرانه و موسی علایق شخصی او، شعر، نمایشنامهدامنه

های بلافاصله پیش از جنگ جهانی داستان با او، آلمان را در سالهای او، همراه با کارهای افراد و نهادهای دیگر همفعالیت
 گارد اروپا مبدل ساخت.-ترین مرکز نمایش هنرهای آواننخست، به اصلی

آرنوو در قرائت وینی خود، ( بود. 5111هنرمندی که مورد حمایت او قرار گرفت، اسکار کوکوشکا )متولد اما بحث برانگیزترین 
 بار را برای رهاساختن خودهایی خشونتکرد، و کوکوشکای جوان ژستطرفی سیاسی و دکادانس حمایت میاز الگوهای بی

های یگاه، علاوه بر نقاشبرد که گاه و بیه خود لذت میاز شمول این مکتب به کار بست. تو از جذب خشم مردم وین نسبت ب
ا های شدیدنگاریشد. امروز برای ما دشوار است که هیچ چیز رادیکالی در چهرههای او هم تحریک میی نوشتهاو، به واسطه

ه مسلما آثار شیله( ک مند است )قابل مقایسه باهای او از شکلی از تیزنگری و برندگی بهرهعصبی آن روزها بیابیم. طراحی
قتل؛ آرزوی ت. های اوسی نمایشنامهبیانی اکسپرسیونیستی دارد، اما خدمات او به جهان اکسپرسیونیستی بیشتر به واسطه

( نقاط عطفی در مراحل آغازین تاریخ تئاتر 5155)اجرا شده در سال  ی سوزانخاربوته(، و 5111)اجرا شده در سال  زنان

وارد برلین شد،  5151های آدولف لووس، معمار وینی، و در سال شوند. کوکوشکا، تحت حمایتب میاکسپرسیونیستی محسو
ی دار آثار هنری، پل کاسیرر را یافت که به سرعت شیفتهچنین تاجر نامو در آنجا نه فقط مشتی هنرمندان شورشی، که هم

و ای که اب آن، آثارش در گالری او به نمایش درآمدند. پرترهچنین با هروارت والدن رفاقتی به هم زد و متعاقآثار او شد. هم
 های اوست. نگاریاز والدن ترسیم کرده است، یکی از نخستین چهره

ی که ان اندازهکم به همعیار به دنیا نشان داد؛ و این، اگر نه بیشتر، دستکوکوشکا خود را در مقام یک اکسپرسیونیست تمام
ل وین تعاداند. گردد؛ و البته کمی هم شانس و شرایط تاثیرگذار بودهه شخصیت او هم بر میبه آثار او مربوط است، ب

گیرانه را در کوکوشکای جوان برقرار ساخت بود که او را به تکوین رسالتی گرایی سختای از زمختی ولنگار و کمالالعادهفوق
شت؛ دای معوج مردم وین ایمن میاو را از دچار شدن به کنایهرسد این اصالت چک او بود که به نظر میداشت. برای خود وامی

و  وان، کوکوشکا با هنرمنداندر برلین، در کافه گروسنبدانند. « قهرمان»ها نتوانند خود را شد وینیای که باعث میکنایه
لینی مقاومت گرایی بربرابر عقل چون وین، توانست دررو شد که علایق مشابهی داشتند، و در اینجا هم، همنویسندگانی با روبه

ی وهچون عشق طوفانی او به آلما مالر، بیهای همهایی را به زندگی او افزود: داستانناپذیر بماند. سرنوشت، داستانکند و آسیب
 های که بهایی که در جنگ برداشت، گلوله( گرامی داشته شده است؛ و حتی زخم5151) عروس بادآهنگساز، که در تابلوی 

 هایی بودند از سوی کائنات به اینای روسی که به بدنش فرو شد، به نظر هدیهی مرگ سرنیزهسرش اصابت کرد و بوسه
طور که این حکم را در همان–ها را در خصوص انحطاط مرد جوان پذیرفتند ها هم نظر وینیفرزند برگزیده. بعدها، نازی

ا تابلوی باین اتهام جدید را  با اشتیاقو کوکوشکا هم آشکارا و  -خصوص تقریبا تمامی هنرمندان غیرمتعارف صادر کردند

چه در مقام یک انسان و –همتایی بار او مبنی بر بی( به آغوش کشید. ادعای نخوت5111)ی یک هنرمند منحط خودنگاره
ای منحصر به فرد است. ممکن است نمونه -بر و چه در مقام یک آفرینندهنرمند؛ چه در مقام یک رنجچه در مقام یک ه

ای به همسر دومش، هروارت والدن نوشت، متعلق به شولر، در نامه-ای که بعدها، شاعر اکسپرسیونیست، الزه لاسکرجمله
 «. اردها تعلق دواژگانی ارزیابی کنند که به دیگر آدم پذیر نبوده است که مرا، باگاه امکانهیچ»کوکوشکا بوده باشد: 
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یونیسم ها قابل مشاهده است. اگر اکسپرسهایی از این دست، در سطوح مختلفی، در آثار بسیاری از اکسپرسیونیستفردگرایی
ظر عنصری ، به نریزی شخصیتی شخصی است. بروناستفاده از هنر برای انتقال تجربهاصولا معنایی داشته باشد، آن معنا 

آن است که میزان مشخصی از هشیاری و ناهشیاری، به جای خودِ آن هنرمندانی بنیادین در این هنر است، و این عمل مستلزم 
که چرا  کند دریابیمکه آن چنان هم به شخصیت خود واقف نیستند، به روی صحنه بیایند. درک این مساله به ما کمک می

این مساله  چنینیا جنبش هنری را ببینیم که اکسپرسیونیسم را در دل خود جای داده باشد. همتوان هیچ سبک یا گروه نمی
ا، هنرمندانی چون کرشنر، کوکوشکها و تمایزات موجود میان هنرمندان اکسپرسیونیست را نیز روشن سازد. تواند تفاوتمی

ابرازی، اگر توان -فرض که این خودید داشتند، با این پیشی خود تاکواسطهنولده و نظایر آنان، به نظر بر بیان کم و بیش بی
دند اما هنرمندان دیگر، حس کرداوری و تعصب ارتباط برقرار خواهد کرد. کافی داشته باشد، به سادگی با مخاطب بدون پیش

ی بندی پیام شخصصورتآرام زبانی قابل کنترل را برای ضروری است تا ابزارها و نیازهایشان را به آزمون بگذارند، و آرام
 خودشان ایجاد کنند.

در مونیخ  5159ای بود که در ماه مه ی دوم بودند. سوارکار آبی نام سالنامههنرمندان گروه سوارکار آبی عموما از این دسته
یری سوارکار بشورای سرد»منتشر شد. سردبیران آن، کاندینسکی و مارک بودند و علاوه بر انتشار این سالنامه، این به اصطلاح 

در مونیخ برگزار کردند. امروزه، این دو نقاش و نقاشان نزدیک  5159ی و فوریه 5155دو نمایشگاه را نیز در دسامبر « آبی
ی را بنیان شوند که سوارکار آبهنرمندانی محسوب می -ماکه، یاولنسکی، کله، گابریله مونتر، و ماریانه فون ورکفین–به آنها 

 ای از آثار هنر مدرن اروپا بود.ها، و البته گسترهی آثار همین نامهایشان نیز در برگیرندهنهادند. نمایشگاه
های از مسکو به مونیخ نقل مکان کرد تا شروعی دیرهنگام را در فعالیت 5111( در 5111-5111واسیلی کاندینسکی )

 ، و در نخستین آثار خود، اینسبک جوانانغنایی و هنری خود تجربه کند. او در مونیخ خود را در شهری یافت از ناتورالیسم 
ی فاویستی گرایی روسی و باواریایی، و نیز در امتداد تجربههر دو را به یکدیگر آمیخت. کاندینسکی به مرور و تحت تاثیر بدوی

ی آن را بسط داد. یو تغزل)که پیشتر در پاریس آن را مطالعه کرده بود(، از تاثیرات ناتورالیستی آثار خود کاست و قدرت اکسپرس
قدر توان برقراری ارتباط داشتند که او را قادر ساخت تا هرچه بیشتر از موضوع های درخشان و ضربات قلم پرشور او آنرنگ

ا از سال ای رومانتیک بودند، امکنندهمادی خود فاصله بگیرد. در آغاز، بیشتر به موضوعاتی تمایل داشت که به صورت خسته

زاید، و های خود بیفسازی شده، به صورت تاثیرگذاری بر شاعرانگی نقاشیاندازهای سادهانست با نقاشی از چشم، تو5151
 رنگ مشهور او که فضاهای رنگیدر همان سال، نخستین تجربیاتش از هنر تماما انتزاعی را به انجام رساند: آثار انتزاعی آب

ند که معنای اثر را مستقیما به مخاطب انتقال دهند. تماشاگر باید راه خود را به اای سامان یافتهمو به گونهو شکل حرکت قلم
های بعد، کاندینسکی این هنر در سالی کپوزیسیون آنها احساس کند و نه با خوانش تصاویر. عمق این آثار، به واسطه

پرسیو راتیو، بلکه با تاکیدهایش بر وجوه اکسهای فیگوعیار از سویه، نه الزاما با پرهیز تمامموضوع را بیشتر گسترش دادبی
 واسطگی.یابی به بیشترین حد ممکن بیاش به منظور دستهای خود ساختهتصاویرش و در عین حال، با استفاده از تکنیک

( حرکتی قابل توجه را از هنر موضوع محور به سمت اکسپرسیونیسم غنایی آغاز کرد. حیوانات 5151-5111)فرانتس مارک 
ی کاندینسکی بر عهده داشت و در عین حال که او کردند که موسیقی در زندگی خلاقانهبرای مارک همان نقشی را بازی می

شمان نمود. مارک در چاش تشجیع میواسطهسیونیسم بیگیری اکسپرکرد، در پیهای نظری هدایت میرا به سمت تحلیل
ها با آن ها از دست داده بودند، یکتایی و هماهنگی با ضرباهنگ طبیعت را که انسانداد که انسانحیوانات معصومیتی را می

ه روشنگری یابی بتبیگانه شده بودند؛ او حیوانات را به عنوان تصاویری نمادین، و نیز در مقام موضوعاتی برای تفکر و دس
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هایی کرد؛ در آغاز با نگاهی بیشتر امپرسیونیستی، پس از آن به صورت شمایلکرد. او مستمرا حیوانات را نقاشی میترسیم می
امحانه. هندسی متسبار، و پس از آن، تحت تاثیر دلانوی، با ساختارهای های قداستپردازیگرایانه و صحنههای غیرواقعبا رنگ

میق دهنده اما نه چندان عی مشاهدات مکتوب تکانگاه هنرمندی رادیکال یا قدرتمند نبود، به علاوهیت که مارک هیچاین واقع
ی تلخ مرگ او در جنگ، او را به صورتی متمایز از دیگر هنرمندان او از زندگی و هنر، و شاید با کمی آب و تاب به دلیل حادثه

 ای محبوب مبدل ساخت. مدرن به چهره

( نیز تاثیرات مهمی داشتند. 5111-5111( و پل کله )5151-5111آثار دلانوی، علاوه بر مارک، بر آگوست ماکه )
کاندینسکی و یاولینسکی از ابتدا به آزادی نسبی بروز احساسات هنر فاویستی گرایش داشتند؛ اما مارک، ماکه و کله در آثار 

، ابزارهایی که کرشنر و دیگران تحت تاثیر کوبیسم تاثیر قرار گرفتندزمانیافتند. دلانوی شکلی شاعرانه و سازنده از کوبیسم را ی
، که هنرمندان سوراکار آبیهای تصویر در این سبک کشف کردند؛ در حالیگذاریها و لبهصوری و ترکیبی را در شکست

 دند. دیقام یک نوآور و فرزند خلف سزان میهای رنگ و ساختار درآثار دلانوی بودند. آنان دلانوی را در مگر هارمونیتحسین
 در مونیخ بودند، اما در سال« هنرمندان نو»کاندینسکی، مارک و برخی دیگر از این هنرمندان، اعضای انجمن تازه تاسیس 

ن، ابه دلیل امتناع این انجمن از بازشناسی حرکت کاندینسکی به سمت هنر انتزاعی، از آن کناره گرفتند. در این زم 5155
ای از مقالات ی سوارکار آبی بودند. قرار بود این سالنامه مجموعهریزی برای انتشار سالنامهکاندینسکی و مارک مشغول برنامه

د، و شهای دیگری منتشر میها و رسانهسو با افکارشان که در مکانی آثار همهایشان، ارائهباشد به منظور ترویج دیدگاه
چنین که هم« یباهنرهای ز»تر خلاقیت انسانی. نه تنها خلاقیت متمدن متبلور در ها در بافتار گستردهتترسیم جایگاه این فعالی

چنین هنر در شود، که همگونه که در تمدن بدان پرداخته میهای بدوی. نه تنها هنر آنخلاقیت موجود در هنرها و طراحی
نی. نه تنها هنرهای تجسمی، که نیز موسیقی، شعر، نمایش و جز های بشری و هنرهای دیمقام مظروفی برای امیدها و ترس

رای بیان، ی تمایلی به کشف ابزارهایی نو بآن. نه تنها آثار آلمانی، که نیز آثاری از روسیه، فرانسه و ایتالیا که همگی به واسطه
 شدند.می ی درونی انسانی را متبلور ساخت، با یکدیگر مرتبطی آنها جوهرهکه بتوان به وسیله

 شد، و نیز مقالاتی از آرنولد شوئنبرگ و دیگران دری سوارکار آبی، مقالاتی از کاندینسکی، مارک و ماکه را شامل میسالنامه
تصاویری در این سالنامه وجود ی دلانوی. ی هنر روس، و از اروین فون بوزه دربارهی موسیقی، از دیوید بورلیوک دربارهحوزه

ری؛ های مصی از هیاکل نمایش سایهکشند: از هنرهای بومی باواریا تا تصاویراز هنر بدوی را به تصویر می ایدارد که چهره
های مختلف هنر شرق و غرب، و تصاویری از آثار مدرن هنرمندان های هنری در دورهگر پیچیدگیو نیز تصاویری نمایش

روسو، ماتیس، پیکاسو، دلانوی و آرپ )که در آن زمان، در مونیخ  گوگ،چون سزان، گوگن، ونگروه سوارکار آبی و دیگرانی هم
ی هوگو خورد. سالنامه به خاطرههایی پیرامون موسیقی نیز از شوئنبرگ، برگ و وبرن به چشم میمشغول به کار بود(. پاره

تر، او مدیر شته بود. پیشدرگذ 5155فون تشودی تقدیم شده بود. تشوندی پس از مدیریت گالری باوارین در مونیخ، در سال 
باری با قیصر، پیرامون خریدن آثار قرن نوزدهم هنر ، در پی درگیری خشونت5111گالری ملی برلین بود، اما در سال 

دادی که مشخصا به استعفای او انجامید اصرار قیصر بر این مساله بود که فرانسوی، کارش به استعفا کشید. در ظاهر آن روی
 ر به نقاشی است و نه طراحی.دلاکروا نه قاد

داستان نام ویلهلم وورینگر، عموما در تلازم با حرکت کاندینسکی به سمت هنر انتزاعی و نه نگاه عمومی او و دیگر هنرمندان هم
ل در سا ،شناسی سبکدلی: جستاری بر روانانتزاع و همی دکتری خود را با عنوان وورینگر رسالهبا او در سوارکار آبی است. 

، وورینگر اثر تاثیرگذار دیگری را با عنوان 5155به صورت عمومی منتشر کرد. در سال  5111تقدیم دانشگاه و در  5111
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، و گرا به طبیعت که ویژگی هنر کلاسیک استها، او تمایزی را میان نگاه برونمنتشر کرد. در این کتاب فرم در هنر گوتیک
سازد. یابد، برقرار میکنند نمود میتر زندگی میمال ]اروپا[ که در اقلیمی متخاصمتمایل به انتزاع که در آثار مردمان ش

های هنری جنوب آشنا شوند، و هرچند های غریب سنتهای او موجب شد تا هنرمندان شمال بیش از پیش با ویژگیتحلیل
های های او به جداییگیریرسد نتیجهمیای دور معطوف بود، اما به نظر های هنر در گذشتهتوجه وورینگر مشخصا به ریشه

های رسد کاندینسکی و مارک در این مرحله، هنوز از حمایتهای جنوبی منتهی شد. با این وجود، به نظر میرادیکالی از سنت

بودند، ی سوارکار آبی ریزی برای دومین شماره، زمانی که این دو مشغول برنامه5159ی اند. در فوریهوورینگر آگاه نبوده
 وورینگر بودم؛ ذهنی موشکاف و دقیق دلیانتزاع و همبه تازگی مشغول خواند »نویسد: ای به کاندینسکی میمارک در نامه

شان انگیزی نظم یافته، منسجم و جذاب، و بسیار درخای که به طرز شگفتاندیشهتوانیم به خوبی از آن استفاده کنیم. که می
آشنایی  اشکدام از این دو تا پیش از این با کتاب یا نویسندهمنی گویای آن است که هیچای که به طور ض؛ نوشته«است

مکانی آنهاست: زمان و همهای مشترک در آراء وورینگر و این دو هنرمند، ناشی از همتوان گفت که مولفهمیاند. نداشته
اد وورینگر های استی آموزش، و بخشی به واسطهنانسبک جوای مونیخ به عنوان مرکزی پیشرو در بخشی به اعتبار نقش ویژه

 در دانشگاه مونیخ، پروفسور تئودور لیپس.
مایلی ی روس و ارتدوکس او، تزمینهی اوست. پسها و گفتارهای زمانهی بسیاری از ایدهدهندهآراء کاندینسکی مشخصا بازتاب

نابع ی مختلفی را از مهای را در پاریس گذرانده و تاثیرات خلاقانهچنین سالکرد، و همشدید به امور رازآلود را در او تهییج می
دولف های روراء فیلسوف فرانسوی آنری برگسون، جذب کرده بود. او به عرفان علاقمند بود و در کلاسمختلف، و ازجمله از آ

 آوری، او مسیری را در پیش گرفتهای علم و فنکرد. در مواجهه با پیشرفتشد شرکت میاشتاینر که در مونیخ برگزار می
م کوشید تا با کاو به دنیای مادی پشت کرد، یا دستار داشت: های مهاجر قرها و کانستراکتیویستکه در تقابل با فوتوریست

جهان روحانی، بر عدم توازنی فایق آید که بر اثر تاکید جهان بر پیشرفت مادی به وجود آمده بود. کتاب متعهد ساختن هنر به 
منتشر شد، توفیقی  5159نشر  اما با تاریخ 5155تالیف و در دسامبر  5151، که در پیرامون امر روحانی در هنراو با عنوان 

هایی از این بخش 5155منتشر شد. در آخرین روزهای دسامبر  5159گیر یافت. دو ویرایش دیگر از این کتاب در چشم

به انفجار! ی هایی از آن در مجله، گزیده5151پترزبورگ خوانده شد. در ی هنرمندان روس در سنتکتاب توسط کنگره
ی کامل آن به انگلیسی، توسط مایکل سدلر، در همان سال در لندن و بوستون و ترجمه ظاهر شد سردبیری ویندهام لوییس

ای ههای مختلف دیگر، از جمله ترجمهی ژاپنی آن در توکیو منتشر شد، و پس از آن ویرایش، ترجمه5191انتشار یافت. در 
 فرانسوی، ایتالیایی، و اسپانیایی. 

ها ضروری چنین گرایی، نه تنی بصری هنر را مستقیما به حیات درونی انسان مرتبط سازد. انتزاعکوشید تا مادهکاندینسکی می
ی که ترتیب، هنرهای احساسی و روحانی هنرمند. بدینکاری بود، بلکه گردشی در ابزارهای تصویری بود به سمت ضرورت

های ر گرفته شده بود، به مردمان در بازشناسی جهانگرا، در چنین مسیری به کای مادیهای کاذب جامعهبه جای تقویت ارزش
 رساند.شان یاری میروحانی

نیز هدف مشابهی را با سالنامه در پیش گرفته بود: تدارک دیدن فضایی « نخستین نمایشگاه شورای سردبیری سوارکار آبی»
شان بسط سیتمایل اسااند و در میدان هنر امروز، به شدت قابل توجه»ها، که به بیان کاندینسکی برای تلاقی تمامی این تلاش

مایشگاه، علاوه بر آثار گروه سوارکار آبی، چندین اثر از نقاشان خارجی را نیز شامل ن«. مرزهای امکان در بیان هنری است
شد، از جمه آثار برادران بورلیک از روسیه، آثاری از دلانوی و نیز آثاری از آنری روسو. این نخستین نمایش آثار دلانوی در می
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ومین نمایشگاه سوارکار آبی به هنر گرافیک منحصر شد هم نمایشگاهی انفرادی در برلین داشت. د 5151آلمان بود؛ او در 
گرفت. در ویچ، لاریونوف و گونچاروفا را در بر میچون پیکاسو، براک، دلانوی، مالهو آثاری از هنرمندان خارجی مدعو هم

شار ش درآمد. انتی به نماینولو، آثار سوارکار آبی در شهرهای مختلف آلمان، به ویژه در برلین و ک5151تا  5159های سال

پنداری هنرمندان سوارکار آبی با جریان ذات، احساس هم5159در  طوفانی ی اورفیسم در مجلهی آپولینر در بارهرساله
 تقویت کرد. -هایی غنایی داشتکه هنوز سویه–المللی هنر کانستراکتیویست را بین

اندینسکی به مسکو بازگشت و به سرعت خود را در گیر و دار اما جنگ فرا رسید. ماکه و مارک جان خود را از دست دادند. ک
بیش از  همواره در انزوا، حتیهایی که بر هنر او تاثیر به سزایی گذاشتند. کله، های سیاسی و فرهنگی یافت؛ انقلابانقلاب

، شودتر میهرچه جهان در این زمانه هراسناک»گونه بازتاب داد: ، کلام وورینگر را این5151پیش به لاک خود فرو رفت. او در 
با این حال، هنرمندان بسیاری نیز در مسیری عکس این جریان حرکت کردند. در «. گرددهنر بیشتر و بیشتر انتزاعی می

ی، شان از نزاع برای نوگرایی هنریی جنگ، بسیاری از هنرمندان را به ویژه در اروپای غربی به جدایی برنامهه تجربهکحالی
بخش زیباشناسی سوق داد، بعضی از هنرمندان آلمانی تهییج شدند تا هنر خود را به های آرامشو نیز به بازگشت به سنت

گوهای امپرسیونیستی آلمان برآمده بودند. آنان ال-بیشتر آنان از هنر توصیفی شبهعنوان ابزاری برای اعتراض به کار گیرند. 
ادند تا گشت مورد استفاده قرار دپر انرژی اکسپرسیونیسم گروه پل را، و نیز ابزارهای سمبولیکی را که به دوران دورر باز می

ایم؛ امروز حتی نام بسیاری از این هنرمندان را نشنیده ترین شکل بازتاب دهند.شان را به عنیفدادهای زمانهنفرت خود از روی
های هنری است که بتواند به آثارشان ارزشی مانا ببخشد. اما از این زمان، تا روزی که فاقد آن ارزشهای آنان عموما گلایه

یگری یکی پس از د های هنریکه جنبشتوتالیتاریسم پا پس کشید، هنرهای اعتراضی از این دست ادامه یافتند، در حالی
 آمدند و رفتند. 

نگری گرایی و عنصریعینیت-چون دادائیسم، نوهایی همهای پس از جنگ، بیشتر متمایل بود تا تحت نامهنر آلمان در سال
 5191کنم که در آلمان از سال های متعددی استفاده مینگری برای اشاره به جنبش)من از عنصری )المنتاریسم( متمرکز شود

این  .های هندسی متمرکز است(برداری از فرمال شدند و توجه اصلی در آنها، متاثر از رادیکالیسم روسی و هلندی، بر بهرهفع
ها، و درآویختن بدون تفکر به آنها، تا حد چشمگیری در فراچنگ آوردن هر تصویر کلی از آنچه هنرمندان در این دوران نام

شود وجود ها ایجاد میکند. به طور خاص در آلمان این دوران، تمایزی که بر اساس این ناماند تداخل ایجاد میدادهانجام می
ند، ها به همکاری با یکدیگر پرداختها و گروهنداشت و به سختی قابل حس بود. هنرمندان آلمان با تعلقات مختلف، در سازمان

ای سیاسی خود احساس آزادی کردند و اهمیت چندانی برای جایی پرداختند، در تغییر پیوندهآزادانه در میان آنها به جابه
ی دادا ها و حملات ریچارد هوئلزنبک به اکسپرسیونیسم در سالنامهبر همین اساس، کنایههای دیروز خود قایل نشدند. داعیه

نر گئورگ کند. هچون یک اکسپرسیونیست عمل ، مانع آن نشد که این هنرمند وابسته به دادائیسم آلمانی گاه هم5191در 

یافت. اگر هدف هنر دادا به هایی از آثار گروه پل و سوارکار آبی امکان وجود نمی( بدون وجود نمونه5111-5111گروش )
 توان گروش را یک دادائیست دانست. او هنری آشکارساختن بیهودگی فرهنگ بود، پس نمیچالش کشیدن تمدن به واسطه
تی در ناتورالیس-زیست، و روش او اغراقی شبهبرد که خود در آن میهای اجتماعی به کار میخود را برای تقبیح فساد ساختار

فوتومونتاژهای جان  رسد.شدند؛ روشی که بسیار اکسپرسیونیستی به نظر میهایی بود که این فساد عیان میبازنمایی موقعیت
-وهای اکسپرسیونیستی نزدیک هستند تا کوبیسم. نهایشان، بیشتر به خصلت(، در نظریه و سایق5111-5115فیلد )هارت
اما هنر  ،ی قرن بیستم، در تقابل با تیرگی مفروض در اکسپرسیونیسم، خواهان بازگشتی به ناتورالیسم بودگرایی نیمهعینیت
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ی هنر مدرن شد، و اگر هم چنین بود، به هر روی به عنوان بخشی از صحنهاکسپرسیونیستی دیگر چندان تیره و تار دیده نمی
ی ( بود. او به واسطه5111-5111گرایی ماکس بکمان )عینیت-به رسمیت شناخته شده بود. بهترین نقاش جریان نو

، بدون شک آثاری اعتراضی هستند، 5191های های او در حول و حوش سالتاثیرات جنگ از امپرسیونیسم جدا شد. نقاشی
ای از تاثیرات مدرن و کهن چون ملقمهشد و همها به کار گرفته میاز سبکای گسترده اما قدرت تخیل او که در مجموعه

برد. آنها تصاویری هستند از وجود انسانی تحت فشارهای کرد، آثار او را از بازنمایی اقتضائات زمانی بسیار فراتر میعمل می

، فرانتز رو عنوان رئالیسم جادویی «سپرسیونیسمپسا اک»با عنوان  5191العاده. در کتابی مربوط با سال درونی و بیرونی خارق
رآمده گرایی در نمایشگاهی در مانهایم به نمایش دعینیت-ناتورالیستی که در آن سال، تحت عنوان نو-را برای آثار متنوع شبه

فیگوراتیو  گران، با آثارو دی وشنی میان آثار بکمان، اوتو دیکسحال، دشوار بتوان خط ممیز ربا اینبودند مورد استفاده قرار داد. 
فشردند، نفی هنر انتزاعی، هم در شکل غنایی آثار کله و ها بر آن پای میچه تمامی این گروهآنگروه پل ترسیم نمود. 

 تری بود که از هلند و روسیه وارد شده بود.نگری ظاهرا رادیکالکاندینسکی، و هم در عنصری
های موقر اما در عین حال بدوی ویلهلم لمبروک ن در این دوران نیست. هم پیکرهسازی آلمانیاز چندانی به گفتن از مجسمه

توانند به خوبی به (، می5111-5111تر و قرون وسطایی ارنست بارلاخ )داشتنیهای دوست(، و پیکره5115-5151)
گری از خلال انبیآن تعلق دارند. ی قبل از گرا در نظر گرفته شوند؛ هرچند که بیشتر به دههعینیت-عنوان بخشی از جنبش نو

ر گسازی، به نظر تبیینهای افتخارآمیز مجسمهسطحی از اعوجاج، اما بدون از دست دادن هارمونی و بدون کنار گذاشتن سنت

( 5111-5111ی این نسل )افرادی چون گئورگ کلبه، و هنرمندان کمتر شناخته شده حدود این هنر در این دوران است،
 چوب همین حدود باقی ماندند.نیز در چار

عماری توان تعریفی کارآ از مبخشی از معماری آلمان )و هلند(، با عنوان معماری اکسپرسیونیست شناخته شده است. دشوار می
که معمارانی خاص، فردیت کاری خود را در مسیری به کار اکسپرسیونیستی به دست داد، اما در عین حال، جای تردید نیست 

ای ( نمونه5111-5111اریش مندلسون )سو است. که کم و بیش با الگوهای کار هنرمندان اکسپرسیونیست هم اندگرفته
زمان چون بناهای یادبود، دارای خصلتی بیهایش، همانگیز و ساختمانهایش خیالشاخص از این نگره است: مردی که طرح

ان این فرصت را داد تا به رویاهایی دور و دراز بپردازند به جای های بلافاصله پس از آن، به معماری جنگ و سالاست. دوره
برج »ر ساخت دمندلسون توفیق آن را داشت تا  مشغول تحقق بخشیدن به آنها در قالب واقعیاتی ساخته شده باشند.که دلآن

 کارکردی که درانی مسئولیتی را بر عهده داشته باشد؛ مسئولیت طراحی ساختم 5195تا  5191های در سال« آینشتاین

( نیز این توفیق را یافت 5111-5111به همین سیاق،  هانس پولتزیگ )داشت شکوه علم نیز بود. عین حال بنایی در گرامی
یافتن ؛ بختی دیگر که امکان عینیترا به او سپرد ی بزرگخانهنمایشکه ماکس راینهارت، کار تبدیل بک انبار و سیرک به 

، نمایشگاهی با 5151ماندند. در داد که پیش از این روی کاغذ باقی میای میپردازانههای خیالپروژهمادی را به بخشی از 
ای هایی را از آن معماریها و مدلدر گالری جی.بی. نویمان در برلین برگزار شد و طرح« نمایشگاه معماری ناشناخته»عنوان 

یرات شناختی داشته باشند و تاثتوانستند انسجامی سبکاین آثار نمی .شدپردازانه محسوب میگرد هم آورد که معماری خیال
ای از شور داد، جهان تازهای از نور و رنگ را نوید میی تازهچنان غالب بود، اما نمایشگاه جهان معمارانهنیز هم سبک جوانان

گاه، دهندگان این نمایشیکی از سازمانداد. های گروه پل وعده میذاتی برای شور و هیجانی که تصویرگریو هیجان؛ شاید هم
 دمساخت )سپیدهمنتشر می دمسپیدهای را با عنوان نشریه 5199تا  5191های آرشیتکتی با نام برونو تاوت، در خلال سال

ا به دست رها و مقالاتی از همین ی معماری بود و به مرور استقلال یافت( که طراحیای بر یک نشریه در حوزهدر آغاز ضمیمه
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( نیز هرچه بیشتر با مشکلات 99-5195دم )های بعدتر سپیدهی قابل توجهی است که شمارهاین نکتهرساند. انتشار می
 در طراحیتوان انگیز اکسپرسونیستی را میهای قابل ساخت سر و کار دارند. استمراری در معماری خیالعملی و پروژه

وان تهای دیگر میآغازین قرن بیستم دید. صرف نظر از هنرهای زیبا، در تمامی حوزههای های تئاتر و سینما در دههصحنه

 ی اوج اکسپرسیونیسم دانست.را نقطه 5191تا  5151های سال
بود که والتر گروپیوس نیز باوهاوس را در وایمار گشود. تقدیر این مرکز بود که به عنوان مکتبی شهره  5151در همین سال 
دار است؛ اما در آغاز، باوهاوس هم ی مدرن طلایههای مدرن صنعتی و معمارانهبرداری از طراحیزش و بهرهشود که در آمو

دم سازی گالری نویمان مشارکت داشت و در سپیده( در آماده5111کرد. گروپیوس )متولد زیر پرچم اکسپرسیونیسم فعالیت می
های هرهترین چشد که شاخصهم آورده بود، عموما از نقاشانی تشکیل می کرد. نیروهایی که او در وایمار گردنیز فعالیت می

کانستراکتیویست( گرا )هایی سازهاکسپرسیونیست بودند. هرچند آنها اکسپرسیونیست -فاینینگر، کله، کاندینسکی–آنان 
ب در ی مسلط این مکتهایی از تبار سوارکار آبی. مشابه این شرایط در خصوص چهرهشوند؛ اکسپرسیونیستمحسوب می

ی کند. ایتن، که اصالتا سوییسی بود، با مشاهده( نیز صدق می5111-5111اش، یوهانس ایتن )چهارسال نخست فعالیت
هایی آموزش سپسهنر سوارکار آبی در مونیخ و هنر کوبیستی در پاریس، راه خود را از مطالعات علمی به سوی نقاشی بازگرداند. 

ی، نظر از موضوع نقاشهایش را بر قدرت تاثیرگذار رنگ و فرم، صرفنزد آدولف هولتزل گذراند که آموزشرا در اشتوتگارت و 
اش را در وین تاسیس کرد. او تنها نیروی آموزشی این ، ایتن آموزشگاه خصوصی نقاشی5151متمرکز ساخته بود. در 

به  کردند. به همین دلیل، ایتنی بسیار متنوعی را ایجاد مینهها و تمایلات، داماش از نظر تواناییآموزشگاه بود، و هنرجویان
ای ابتدایی که برای آشنا ساختن ای یا اساسی شناخته شد: دورهی پایهکشف آن چیزی دست یافت که بعدها با نام دوره

زارهای هنر او. گروپیوس، ها و ابگرفت، و نیز با قابلیتهنرجویان با اصول و موادی طراحی شده بود که او از آنها بهره می
ی ایتن با نگاهی به گذشته، بر کارکرد دیگری از دورهای را برگزار کند. ایتن را به وایمار دعوت کرد تا در باوهاوس دوره

این اصل شباهت بسیاری به «. هایی خلاقکشف و شکوفایی خویشتنِ افراد در مقام شخصیت»اش پای فشرد: آموزشی
ی نقاشی چه از تمرینات ایتن، و نیز از آثار خود او در زمینهتبدیل شدن به یک اکسپرسیونیست دارد. آننخستین گام در مسیر 

ی دهد که او از مدافعان هنر اکسپرسیونیستی است، خواه به واسطهبه روشنی نشان میو تایپوگرافی به ما رسیده است، 
های گروپیوس در او در مقابل تلاش و تاکیدات دراماتیک.ی انتخاب موضوعات های هنر آبستره، و خواه به واسطهروش

گری هنرمندانه، به سمت درگیری بیان-هایش به خودمشغولیکوشید تا باوهاوس را از دلکه می 5191و  5199های سال

تا این از او خواسته شد  5191های مفید برای اجتماعی هدایت کند، ایستادگی کرد و به همین سبب، در عینی در طراحی
 مکتب را ترک گوید.

، و کاندینسکی 5111اما دو نقاش سرشناس سوارکار آبی، کله و کاندینسکی، به تدریس خود در باوهاوس ادامه دادند: کله تا 

. به این منظور، این هر دو ناگزیر بودند تا بکوشند ادراک خود از هنر و 5111تا زمان تعطیلی باوهاوس در  5199از پایان 
ده )به ویراستاری یورگ اشپیلر( منتشر ش چشم اندیشمندی های کله در مجموعهآموزه بندی کنند. بخشی ازخلاقیت را صورت

 5191های باوهاوس در سال ، به صورت یکی از کتابنقطه و خط در صفحهاست. متن استنتاجی کاندینسکی با عنوان 
دهند ها که به هنرمند امکان میمها و فراحساسی و هیجانی رنگهای منتشر شد. این جستار تلاشی بود برای کدگذاری ارزش

پروای های بی، تا حد بسیاری سویه5191ی تا ابزارهای بیانی کار خود را در اختیار خود گیرد. آثار خود کاندینسکی در دهه
 ارسد بیش از پیش تاثیرگذار مبدل شد. اما کتاب او، یخود را از دست داد و بیش از پیش به هنری تحت کنترل، و به نظر می
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های بعد از خود را گمراه ساخته است تا نگاهی سطحی و مکانیکال نسبت به آن شاید صرفا عنوان آن، آموزگاران هنر نسل
 ای تدریس شود داشته باشند.های پایهچه باید در دوره

کرد. تا  نیز اشاره هایی بزرگ و کوچک از اکسپرسیونیسم در هنر و طراحی پس از آننمونتوان پا را فراتر گذاشت و به رخمی
دانست تا « گرابیان»توان روئو، شاگال، سوتن، یا ساترلند را اکسپرسیونیست دانست؟ شاید بتوان آنان را بیشترچه حد می

در سطحی دیگر، کسی ممکن است به دنبال اثبات این باشد که هنرمندان مشخصا اکسپرسیونیست در معنای خاص. 
ترین یدهترین و موجزترین ظرف برای انتقال پیچان نیز از نیازی عاطفی برای کشف چگالچون موندریغیراکسپرسیونیستی هم

اند، و این نیز خود شکلی از اکسپرسیونیسم است. از جنگ جهانی دوم به بعد، پذیرفتهادراکات خود از زندگی و طبیعت تاثیر می
ا این بیش های فیگوراتیو یا آبستره. امشده تا نقاشییا ساخته زدههای قالباند؛ از مجسمهامواج اکسپرسونیسم پیاپی فرود آمده

ل کاندینسکی مان را به نسی آمریکایی این نگره، یا اکسپرسیونیسم انتزاعی است که ما، دیگر بار توجهی رویهاز همه به واسطه
 ایم.معطوف داشته


