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 رودچنکو

 لاوری اوبرسون-آن

 بیکترجمه: فرزاد عظیم

 

 یوظیفهآنان هنرمندان آوانگارد روس با حزب کمونیست که تازه به قدرت رسیده بود، همراه و همگام بودند. اش آمد، ای که از پیو جنگ داخلی ۹۱۹۱ی انقلاب در طلیعه

ی کثیری از ودهیافتن به تبرای دستندای سیاسی حزب کمونیست گذاردند. در خدمت پروپاگا متعهدانهشکلی ای تازه را با آغوش باز پذیرفته، و هنرشان را بهبنا نهادن جامعه

مانند معماری، گرافیک، طراحی صنعتی و طراحی محصول های کاربردی مرئوسِ هنر، و کردهسازی رها شان را در نقاشی و مجسمهتجربیات پیشین هنرمندان مخاطبان، 

 .ندجسورانه مدعی مرگ نقاشی شد ۹۱۹۹در سال الکساندر رودچنکو انند برادران اشتنبرگ و لویبوف پاپوا، رانی مرهبر جنبش ساختارگرایان در کنار دیگ گرداندند.

 

 سلف پرتره رودچنکو
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های ساختارگرایی نظریه ]بسط و گسترش[کرد که منجر به  اشرا صرف گسترش فرهنگ واژگانی اشپنج سال قبلای )مدیومی( که رد کردن رسانهدر راستای رودچنکو     

اش نیست، بلکه سیاسیدرگیری ی در کار رودچنکو تنها شاخصه بنیادیناین تغییر ی پساانقلابی بود. ی درگیر نمودن هنرش در بطن جامعهکه لازمه جهشی را طی کرد شد،

ی ر ارتباطی مستقیم با توسعهداش که روند کاریچنانهم ست.آوانگاردیستی سرشناس و هم در مقام یک فعال اجتماعی در مقامهم  فعالیتشی اساس و مبنای دوگانه

ها و مجلات تصویرسازی که برای جلد کتاب ۹۱۹۹ حدود سال درمانند عنصری کلیدی در آثارش ماندگار شد. بهسیاسی رژیم کمونیستی قرار گرفت، این دو شاخگی نیز 

مثابه بهلاژ ک بدهد.تغییر  ی مواد و مصالح نانقاشانهاز طریق ترکیب آزادانه سطح تصویری راداد تا این امکان را میزیرا این کار به او  .کرد، شروع به آزمودن کلاژ نمودمی

ت در دسترس سهولهای نشریاتی مملو از تصویرسازی، که بهاز تصویرگریای بود واژگان این منظومه استخر بدون لبهشد. اساساً مدرن و پیشرو در نظر گرفته می ]روشی[

 ند. ی رودچنکو، از آلمان آورده شده بودهاشان توسط ولادیمیر مایاکوفسکی، همکار و دوست آیندهبعضی بودند؛

های آزاد این شعر مصرعساخت.  1ی ایندربارهبرای شعر  ۹۱۹۱های فوریه تا آوریل سال ست که بین ماههاییترین آثار رودچنکو در کلاژ، مجموعه تصویرسازیشاخص    

بدارند.  ی زندگی در امانی جریان رومزهواسطهشان را از منحرف شدن بهاش لیلی بریک نوشته شدند تا عشقی میان مایاکوفسکی و معشوقهدر مدت دوماه فراق خودخواسته

فصال شکسته و منقطع است و به طرز مجاورت عقلانی در ارتباط و انه در آن روایت تری بسازد. تصویری ککرد تا تصویر بزرگتر و پیچیدههای متعددی کار میرودچنکو با تکه

ایاکوفسکی هایی از مرودچنکو تصاویر بومی و سنتی را با کاغذهای رنگی و عکسهای شاعر فوتوریست. ای در توازی با تجربهها بستگی دارد. آن هم به شیوهها و ایدهبا فرم

ای که دگیدر نسبت با زنست سمبولیک عملی است، نوشیهای متعدد کاسه و بشقاب نقره نمایشگر سنت بومی چایتصویر حاصله، تکه در انداخت.و بریک روی هم می

گر ین مشاهدهاایاکوفسکی، خواهند. فقط مدیگر می« یک فنجان چای»آمیز طرزی کنایهی آفریقایی، بهحتی زوج پرولتر و قبیله-درآورده، تا جایی که  ابتذال روزمره او را از پا

ود، ی مایاکوفسکی و بریک بهره گرفته بهای پرترهرا تمام کرد که در آن از عکسی این دربارهپس از آن که رودچنکو  کلی در نادرکجاست.به وییگست که جانشین ابی

 داکبازچینی کند، و یک دوربین کها را در ابعاد متغیر کپی و بزرگنمایی کرده و آن ]تصاویر را[اش، تا بتواند برای خودش دو دوربین خرید: یکی برای تأمین نیازهای تصویری

 اندوزی زد. وست کوچک که با آن خیلی زود دست به تجربه



Tajrishcircle.org 
 

3 
 

 طراحی رودچنکو برای جلد کتاب مایاکوفسکی 

 ۹۱۹۱آوریل  درها این عکسد. اش ایستای سفید کارگاهبر پردهای از شش پرتره از مایاکوفسکی بود که در برای عکاسی مجموعهنخستین دستاورد رودچنکو در زمینه      

گاه  ی خالیزمینهپسکرد. غالباً روی جلدهای کتب شعر مایاکوفسکی را طراحی می، زیرا او دیگر اش مورد استفاده قرار گرفتعنوان ماده کاری جهت کلاژهای بعدیبه

 دچنکو ارتباطی ندارد.اساساً به رو ]هااز پرتره[برداشتی چنین شد، می بریدهها برای کلاژهایش از آنجایی که این عکساما شود، ها خوانش میگراییِ رادیکالی پرترهمثابه نوبه

ی شدهروشنی سایهکله مورد استفاده قرار گرفت. 2ی شعرمالی درباره بازرسمکالمه با ی نمای نزدیک مایاکوفسکی برای پشت جلد کتاب البته فقط قسمت سرِ پرتره

نگی قرار دارد. ر دو بلوک و جلویچرخند، که سه هواپیما هم دورش می)در واقع روی پیشانی شاعر نشسته( ی جغرافیا قرار گرفته بود از کرهمانندی حالا زیر کلاهمایاکوفسکی 

کند. منتقل مییه هایی کلاژهای اولها و تودرتوییدر قیاس با پیچیدگیتر ی بسیار سادهارا به شیوه بندی تبدیل شده و نیروی گرافیکیای در ترکیبجاذبهچهره به عنصری 

صلت خبا قراولیِ قدرنادیده این پیشکنند. های رودچنکو حمله میپرده به خودِ سوژهمستقیم و بیای به شیوهخود هم کارا هستند؛ هرکدام خودیبهها اما مجموعه پرتره

 کند. زیِ تمام فضای تصویر و بیرون کشاندن اطلاعات زائد، بازی میسای تختواسطهبهدوبعدی عکاسی 

 انتخابی های چندگانه و برشِهای بیشتری از خانواده و دوستانش برداشت و تأثیر نوردهیورزید، پرترهاندوزی با امکانات عکاسی مبادرت میبه تجربهکه رودچنکو چنانهم    

نظرهای های رودچنکو در نقطهعکاسی شد، اولین تجربه ۹۱۹۱که در پاییز  3خیابان میاسنیتسکایا ساختمانآور ی سرگیجهمجموعههایش به کار گرفت. عهرا کشف و در مجمو
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 میزان درگیری با عکاسی، با دلمشغولی پیشیناین  شود.می در هم فشرده و کوتاهشکلی اساسی پرسپکتیو به ]ی گریزنقطه[که در آن  کندرا بازنمایی میتازه از بالا و پایین 

شوند. چیده میمحورهای قطری های هندسی ساده، خطوط و دوایری که در راستای فرمبر مبنای بندی دینامیک )پویا( ساخت ترکیبوی در نقاشی ارتباط مستقیم دارد: 

 ی نوین خلق کند. ای را برای جامعههایی را وارد امور روزمره کرده تا بینش تازهعکاسی این اجازه را به رودچنکو داد تا چنین دغدغه

اشیم بسیار مهم است متوجه بهایی شایان و درخور توجه بود. الگوهایی جهت آفرینش اسطورهگیری از کهنپردازی و بهرهنیازمند سبکها گیرایی عمومی هنر در میان توده

بازخوانی  ،]بارز[ کیش شخصیتیدر قامت نشانگان پس از آنکه شوروی او را قهرمانی ملی نامید، مجدداً چطور  ۹۱۱۱ی های رودچنکو از مایاکوفسکی در اواخر دههکه پرتره

به چهره تا کرد  تر چاپهایی بزرگتر و در اندازهاو این تصاویر را بسی نرم بود. کثیرالانتشارشان در پوسترهای ها جهت استفادهنفع چاپ پرترهذیرودچنکو . و بازتفسیر شد

رزان مدرنیته را ای که شمایل لآن هم به گونهاین تصاویر روتوش سنگینی شدند، و حتی رویشان نقاشی شد، در راستای بازتولیداش در پوسترها، ای اساطیری ببخشد. وجهه

  .می کند د دستاورهای روسیه شوروی تبدیلبه سمبل قدرتمن

 پله فرار، رودچنکو 

های ها از نوآوریی بلشویکهای اولیهحمایتی اجتماعی و سیاسی دولت شوروی دستخوش تغییری بنیادین گشت؛ از برنامه ۹۱۱۱ی تا اواخر دهه ۹۱۹۱ی از اوایل دهه    

ثار گرافیکی ها و آدر عکسی واقعیت شوروی باشد. دهندهشد تا بازتابهنر تنها فراخوانده میمیان امر واقع و امر ایدئال. ی استالین استبدادگرایانه تمایزگذاریآوانگاردها به 
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ی هرانههای شدیداً پیچیده و مابندیی سوسیالیسم بدون دوری گزیدن از ترکیببه آینده، رودچنکو 4قهرمانان مسکوی ورزشکاران با عنوان آن دوران مانند عکس رژه

  متعهد ماند.  اشگرایانهفرم

 بالکنها، رودچنکو

                 

1 About This 
2 Conversation with the Finance Inspector about Poetry 
3 The Building on Miasnitskaia Street  
4 Champions of Moscow 

                                                           


