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مقدمه
ازانروکهبكسینسكیهنرمندلهستانی،درآغاز
کارخود-ضمنتوجهبهسبکهاییچونهنرانتزاعی
ویافرمالیسمروسی-بهسبکاکسپرسیونیسم،سپس
بهسوررئالیسمودستآوردهایفانتاستیکرئالیسمو
عالم به و وقت اجتماعی جریانهای رهگذربه این از
دیستوپیا-ویابهدیگرسخنبهارزشهایضدآرمان
گرایانه-بهامیدهد،منتقدینآثارشاندیشهوفضای
زائیدۀ که هنری میخوانند؛ سیاه هنری را او هنری
نوعینگاهمنفیوگویایاجتماعیدرهمشكستهوفرو
ارزشهایهنری از اینمسیر ریختهمیباشد.ویدر
گذشتهوچهبسامتروک،فراموششدهوازیادرفته
مانندهنرگوتیکوباروکودراینارتباطازاندیشههای
نمادین)الِگوریکوسمبلیک-نیزسودمیجوید.لذادر
اینمختصرسعیبرآنشدهاستکهبرایآشناییباآثار
بكسینسكیوطریقةبهکارگیریسبکهایمطروحه-
بررسیو به وغوطهورگشتنویدرعالمدستوپیا-
واکاویدرآثارشپرداختهشود.بدینمنظورابتدابه
الِگورکوسمبلیکویا تعاریفبرخیازواژههامانند
اتوپیاودستوپیااشارهمیگردد.سپستوجهیخاصبه
زندگیوآثارشنمودهومتعاقباًبهتأثیروتأثراتجنگ
جهانیدومدرشكلگیریآثاربِكسینسكیازیکسوو
بهتجزیهوتحلیلطریقةاستحالهیافتنسوررئالیسمو
فانتاستیکرئالیسمدروادیهنرسیاه،باتوجهبهعالم
دیستوپیاازدیگرسوپرداختهوسرانجامبهنقشکلیسا
ورهبرانمذهبیازنگاهبكسینسكی؛تراژدیخانوادگی
وقتلنابههنگاماووبهگاهشمارآثارشاشارهمیشود.
همچنینقابلذکراستدراینجستوجوسؤاالتی
اشاره آنها به اینسطور ذیل در که میگردد مطرح
پرسشهای به نتیجهگیری بخش در اجماالً و نموده

مطروحهپاسخدادهمیشود.

سؤاالت تحقیق
بهکارگیریسبکهایمطروحهتوسطبِكسینسكی
برایمجسمنمودنروزگارتلخوغیرانسانیحكومت
سر از آثاری چنین خلق یا میباشد وقت ظالمانه

بیتوجهیبهواقعیاتزمانهوخیالپردازیهایموهومو
و سوررئالیسم فضای در شدن غوطهور و - رؤیایی

فانتاستیکرئالیسِمرواجیافتهدرغرب-است؟
فانتاستیک سبک از جستن سود با بكسینسكی
سوررئالیسم عالم و سیاه هنری کنندۀ القاء رئالیسم
دیستوپیاییاستیاهنرمندنظریبهعالماتوپیاییو

زیباییهایاینجهانیدارد؟
خیالپردازیهایبكسینسكی،آشكارابهواقعیتهای
زمانهاستحالهیافتهیاخیالپردازیهایشكلگرفتهدر

آثارشگویاینوعیبازیهنرمندانهمیباشد؟
اودراکثرآثارش،همچونوقایعنگاربهثبتوقایع
زندگی-بدوناستفادهازکالمودیگرشاخههایادبی
یاازکالمبهنوعی )تصویربهجایکالم(-پرداخته

دیگردرشكلگیریفضایتصویریبهرهمیگیرد؟

پیشینه پژوهش
آنچهاهمیتوضرورتنگارشاینتحقیقراروشن
زمینة در که است مقاالتی و کتاب فقدان میسازد
یادشدهبهرشتةتحریردرآمدهوبهچاپرسیدهباشد.
خصوص این در شده انجام تحقیقات به توجه با لذا
به ایراننویسندگانوهنرمندان میتوانگفتکهدر
توصیفوتفسیرزندگیوآثاربكسینسكی-اینهنرمند
بناملهستانی-نپرداختهاندواوهمچنانبرایجامعة
هنریاینسرزمینغریبوناآشناباقیماندهاست.تنها
جم جام گزاری )خبر اینترنت در 1388ش، سال به
آنالین،زیرعنوانفرهنگوسینماباتأکیدبهگزارش
شبكهتلویزیونیکانال2فرانسه(بهقتلنابههنگاماو
اشارهایگذرامینمایدکهبیتردیدجهتمعرفیاوو
آثارشبههیچعنوانروشنگرنیست.13لذادراینتحقیق
برایآشناییبازندگیهنریبكسینسكیورهگشودن
»هنر به که وی آثار نمادین معانی و مفاهیم ُکنه به
سیاه«شهرهگردیده،بهبررسیوواکاویدرمجموعه
آثارشپرداختهمیشود.بدینمنظورنهتنهاازمنابع
مندرجدرکتابهاومقاالتموجودبهزبانهایخارجی
مانندزبانانگلیسی،فرانسویوآلمانیاستفادهمیگردد

بلكهازمنابعاینترنتیمعتبرنیزبهرهگرفتهمیشود.
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��������������������������������������������������������������������� نگاهی به آثار زدئ زیسالو بئکسینسکی، در عالم دیستوپیا )با تأکید بر سبک سوررئالیسم و فانتاستیک رئالیسم(

بررسی واژه های  الئگوریک و سمبلیک، اتوپیا و 
دیستوپیا از منظر اتیمولوژی

در بكسینسكی نگرش و رویكرد از آگاهی برای
فضاسازیهنرهاییکهارائهکردهاستضرورمینماید
کهقبلازهرسخنابتدانگاهیبهریشهومفهومبرخی
آثارش سبکشناسی در وی استفاده مورد کلمات از
بهتصوراتو بتواند بهخوبی تامخاطب انداختهشود

نیاتاودرتجسمصحنههایآثارشواقفگردد.
واژۀالِگوریک)allegoric( کهدرزبانفارسیبهآن
ادبیاتوهنرهایگوناگونمورد تمثیلیمیگوینددر
قرار نیز فالسفه گاه و هنرمندان و ادیبان استفادۀ
میگیردتاآنانبتوانندبهمنویاتدرونیخویشپاسخ
گوینددرواقعواژۀالِگوریککهتمثیل–تشبیه–نماد
ریشهشناختی نظر »از رمزیخواندهمیشود بیان ویا
)allegory(...بهمعنی»طوردیگریسخنگفتن«است.

لغتموردبحثازترکیبییونانیبهدستآمدهمبتنی
برallos )کهازaliusالتینیسرچشمهمیگیرد...ودر
لغاتانگلیسیalibi]بهانه–عذر[وalias]اسممستعار[
خواندهمیشودوباelseانگلیسینیزخویشاونداست(
اینلغتبهمعنیOther)دیگری–بهجز –بقیه(نیز
معنی»علناً به agoreuein واژۀ راستا این در میباشد.
به همایش[ ]محل agora از )که است گفتن« سخن
دستآمدهاست...وازallegorein یونانیکهبهمعنی
allegoria اسم است، گفتن« سخن مجازی طور »به
پدیدآمدکهازطریقزبانهایالتینوفرانسویبهزبان

انگلیسیواردشد.«)آیتو،39:1386(
هنرهای و ادبیات در )symbolic( سمبلیک واژۀ
تلقی الِگوریک باواژۀ نیزمترادف دیداریوشنیداری
میگردد.درحقیقتواژۀسمُبلبهمعنینماد–مظهر
یادالمیباشد»ازحیثریشهشناختی)symbol(چیزی
استکهبهمعنی»باهمپرتاباندهشده«است.منشأ
غاییلغتموردبحثsumballeinیونانی،فعلیمرکب
استومتشكلازپیشوندsun-بهمعنیtogether،و
]پرتابی[، ballistic انگلیسی لغات )از ballein لغت
)پرتابکردن  throw ...و –معضل[، problem]مشكل

–انداختن(یااندیشة»چیزهاراباهمپرتابکردن...«
بهوجودمیآیدکهبهمعنیcontrast)افتراق–تفاوت(

منجرمیشود.بدینترتیبلغت sumbolleinبهمعنی
compare)مقایسهکردن–باهمسنجیدن(استواز

لغتیونانییادشدهواژۀsumbolon مشتقمیگرددکه
اشارهبهمعنی»نشانیاعالمتمشخصه«دارد–چون
چنیننشانهاییراباقرینههایشانمقایسهمیکردندتا
مطمئنشوندنشانمزبوراصلاست-ودرنتیجهاین
)همان: مینماید.« داللت چیزی عالمت بر نشانها

)1175
ق.م. سال 350 حدود ابتدا  (Utopia( اتوپیا واژۀ
توسطافالطون)Platon(درتجسمکشور–شهریپر
گرفته کار به آرمانشهر دیگرسخن به یا و سعادت
میشودکهدرآنمردمدرکمالآسودگیوبرخورداری
نظیر بسا چه - الهی نعمتهای و آزادی نهایت از
سوی آن در افسانهای جزیرهای )Atlantis( آتالنتیس
ستونهایهرکول؛دراقیانوساطلسکهافالطون)در
رسالةتیمائوس)Timaeus(ومتعاقباًدررسالةکریتیاس
میبرند. سر به - میپردازد آن شرح به )Critias(

)افالطون،1928،1834:1368الی1942(سپسواژۀ
اتوپیا»درقرن16میالدی،برایاولینبارتوسطتوماس
مور)Thomas More(-نویسنده،حقوقدان،فیلسوف،
انسانگرا،سیاستمدارانگلیسی،متبحردرالهیات–و
صدراعضمدرحكومتِهنریسوم،پادشاهوقتانگلیس
-جهتنامگذاریکتابشکهدرآنبهستایشیکقاره
بهسال ایدهآلوخیالی- یاکشوریبسیارپهناور، و
1516م-میپردازدمورداستفادهقرارمیگیرد.«)افشار
- آرمانشهر به که »اتوپیا« واژۀ و...15:1387( نادری
فاضلهشهرهگردیده یامدینة و –المكان آباد ناکجا
)Gioan,1973: 1593(»ازنظرریشهشناختیبهمعنی

هیچجا–هیچکجامیباشد...اینواژهازدولغتیونانی
ouبهمعنیnot  و topos ) منشأtopic انگلیسی(بهمعنی

Place)جا–مكان(ابداعمیشود....درواقعواژۀیادشده

اولباربهمثابةواژهایکلیتربهمعنی»مكانآرمانی«
آن نویسندگان توجه مورد اوایلسدۀ17میالدی در

دورانقرارمیگیرد.«)آیتو،1260:1386(
واژۀدیستوپیا) dystopia (نیزکهدرتضادباواژۀ
استخراج واژۀمطروحه از گرفتهمیشود کار به اتوپیا
به یا و )cacotopia( واژۀ »از ابتدا در لیكن میگردد



60

فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال چهارم، شامرۀ 16، پاییز �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1394

معنی به که میگیرد چشمه سر )kakotopia( التین
لغت دو از نیز واژه این است. شهر( )بدترینکشور-
یونانی)caco(بهمعنیفرعی،ثانوی،ناخوشایند،بدترین
وازواژۀ)topia(کهاشارهبهمكانداردساختهمیشود.
دراینوادیبهجایبهنمایشدرآمدنویژگیهایزیبا
وُحسناخالقانسانهایاینکرۀخاکی،خصوصیات
منفیوچهبسازشتبشریرامیتواندرآنمشاهده
کرد«)Pearsall,1999: 578( خصوصیاتیکهازچشمتیز
بینبكسینسكی-ماننداسالفشدرغرب:فرانسیسكو
گویا14،هنرمنداسپانیایی،جانشینگلتنکاپلی15،نقاش
آمریكایی،ُجرجاستابز16،نقاشورسامانگلیسی،جان
داوید گاسپار سوئیسی، نقاش فیوزلی17، هنری
ُدمیه19 اُنُوره چاپگرآلمانی، و نقاش طراح، فریدریش18
دور به - دیگر بسیاری و فرانسوی چاپگر و نقاش
الی461(هنرمندانی نمیماند.)جنسن،457:1359
کهزمینههایهنریغمبار،وحشتناکونفرتانگیزرا
میسازند. فراهم گوناگون سبکهای از بهرهگیری با
)ر.ک:گاردنر569:1365الی577(درحقیقت»هنر
سیاه«گویایجامعهایاستکهدرآنهیچگونهآزادی
تمامی و ندارد وجود - کوچک آزادیهای حتی –
دیگر و هنری فرهنگی، مذهبی، اخالقی، ارزشهای
شاخههایوابستهبهآنروبهانحطاطونابودیمیگذارد.
دراینارتباطبكسینسكینهتنهاازسبکهاوشیوههای
یادشده-درخلقآثارش-بهرهمیگیردبلكهدرآغاز
کارخودازسبکوسیاقهنرگوتیک)Gottic(ومتعاقباً
باروک آوردهایهنر ودیگردست رنگذاری ازطریقة
)Baroque(سودمیجویدکهدراینمقالهبهبرخیاز

آنهااجماالًاشارهمیگردد.

نگاهی به زندگی و آثار زئ زیسالو  بئکسینسکی
ِزدزیسالوبِكسینسكیدرتاریخ24فوریه1929م
جهان به چشم لهستان شرقی جنوب سانوک20 در
میگشایدودر21فوریه2005مدرورشو21دارفانیرا
وداعمیگوید.ویدرآغازجوانیدررشتةمعماریبه
پُلی دانشگاه در 1952م سال به و میپردازد مطالعه
تكنیککراکووی22ادامةتحصیلمیدهد.اوبعدازبه
پایانبردنتحصیالتشدرسال1955مبهشهرخود

کارخانه یک در سالی چند و میکند مراجعت
از برهه این در میگردد. کار به مشغول کشتیسازی
زمانباتوجهبهعالقهایکهبهامورهنریداشتهاست
ابتدابهعكاسیهنریوهمزمانبهفتومونتاژسپسبه
مجسمهسازیوسرآخربهطراحیونقاشیدلمیبندد.
اولینآثاریکهدرزمینهمجسمهسازیبهوجودمیآورد
سود با و میکند استفاده آهن مانند فلزاتی و گچ از
به و میدارد. ارائه ارزشمند آثاری عكاسی از جستن
نوعیازفرمهایفیگوراتیوو»وحشتناکعروسكی«که
یادآوربرخیازآثار»هانسبلمر23«هنرمندآلمانیاست

بهرهمیگیرد.24
انتزاعی فضای و هنرنقاشی به 1964م سال از او
توجهمیورزد.لیكناولیننقاشیهاییکهبارنگروغن
بهصورتفیگوراتیوارائهمیکندجملگیآثاریهستند
کهتاانتهایزندگیاشادامهمییابند.دراینارتباطاز
سال1970الی1990ماقدامبهخلقآثاریدرسبک
فانتاستیکرئالیسممینمایدکهموفقیتهایبسیاریرا
برایاوبهارمغانمیآورد.بدینترتیببابهکارگیری
فضای در اسكلتوار انسانهایی تجسم و اسطورهها
گستردۀصحراوبیابانهایتخیلیبهپسامكاشفه25-
یعنیبهآشكاروظاهرنمودناسراریابهدیگرسخن
بیدارکردنمردمیکجامعه-دربطنآثارشمیپردازد.
دراینجاقابلذکراستکهبكسینسكیزمانیبهنقاشی
کردندلمیبنددوآثاریرابهوجودمیآوردکهدر
حالشنیدنموسیقی،بهخصوصموسیقیکالسیکو

یاراک26باشد.
اولیننمایشگاهبزرگنقاشیهایاوبهسال1964م
در»ورشو«بانقد»ناقدلهستانی«»جانوزبُگوسكی27«
همراهمیشودکهسببشهرتبسیاربرایاومیگردد.
بههمینمناسبتتمامیتابلوهاییراکهبهنمایشدر
آوردهبوددرایننمایشگاهیكجابهفروشمیرساند.در
ادامةاینروندبهسال1980مآثارویجنبةهنرمندی
فرانسه، در ابتدا ترتیب بدین میکند. پیدا بینالمللی
سپسدرآلمانومتعاقباًدربلژیکوژاپُنوسرانجامدر
»پیوتر نام به منتقدی فعالیتهای طریق از مصر
- آثارش کنندۀ تبلیغ و دوست - دموشوسكی28«
نمایشگاههایبسیاریرابرگزارمیکندوازنمایشگاههای
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نقاشیاوبروشوروکاتالوگهایفراوانویکفیلمهنری
ساختهوپرداختهمیشودکهبیتردیدمیتوانگفتدر
میگیرد. شكل خوبی به وی از تجلیل حیاتش زمان
موزۀ یک دموشوسكی همت به پاریس در همچنین
کوچک،نزدیکموزۀپومپیدو29بهناماوفراهممیکنند
کهدرآن-ازسال1989الی1995م–بهطوردائم

اقدامبهمعرفیونمایشآثارویمینمایند.
بكسینسكیبرایرفتنبهسفرهیچگاهسوارهواپیما
نمیشودودرهرشرایطیلهستانراترکنمیکندودر
روزافتتاحنمایشگاههایششرکتنمینماید.اوبهسال
1977مفقطسانوکراترکوبهپایتختوشهربزرگ
مكان نقل ورشو( ( لهستان تجاری و فرهنگی،هنری
از توجهی قابل تعداد مسافرت از قبل اما میکند
تابلوهایشرابهدلیلنامعلومیمیسوزاندوکاماًلازبین
میبردومتأسفانههیچگونهعكسیازاینگونهآثارش
وجودنداردکهازچگونگیآنهااطالعیدهد.بهنظر
میرسدکهتابلوهایموردبحثبرمبنایرویكردیکاماًل
و 1980 دهة در وی باشند. گرفته شكل شخصی
1990مآثاریراارائهمیداردکهکمترمتمایلبهتنوع
رنگیاستوبیشتربهتونالیتههایخاکستریوسیاهو
سفیدنزدیکمیشود.دراینوادیتوجهیخاصبهنور
روشناییهای و تیرگیها سخن دیگر به یا و سایه و
آثارشداردوهمزمانبهفضاسازیهایی؛همانندمزرعه،
کشتزار،صحراوبیابانویابهصحنههاییکهمیتوانست
تداعیگراردوگاههایکاراجباری-یابهعبارتیدیگر
یا آباد کابوس معرف نوعی به و - مرگ اردوگاههای
این باشندعالقمندمیگردد.در عالمدیستوپیا همان
ارتباطگاهازدرهمآمیختنچندتكنیک:مانندفتوکپی
به و ازیکسو انفورماتیک امكانات از باسودجستن
کارگیریفتومونتاژوامكاناتکامپیوتریازدیگرسو
هنر و نقاشی و طراحی هنر خلق به و میگیرد بهره
به توجه با میدهد. ادامه خویش گراوورسازیهای
شرحیکههنرمندخوددربارۀآثارشارائهمیدارد:در
خلقچنینآثاریازارزشهاینهفتهدرسبکگوتیک
وباروکنیزبهرهمیگیرد.بهطورمثال»موضوع«اثر
ارزشهای از اثر فضای و باروک سبک چتر زیر
فانتاستیکتغذیهمیکندامادراجرایطراحیفرمهایش

مرگ از قبل تا که مینماید پیروی گوتیک سبک از
همچنانبهاینگونهنگرشوفادارمیماند.نگرشیکه
گویایهمانپسامكاشفهاست.سرانجامدرلهستاننیز
ورشو، در تاریخ موزۀ به آثارش از برخی ارائة ضمن
موزهایبهناماوبرپامیشودتااقشارگوناگونلهستانی
وخارجیبتوانندبانگرشودستآوردهایویآشنا

گردند.)ر.ک:بهمنابعارائهشده(

تأثیر و تأثرات جنگ جهانی دوم در شکل گیری 
آثار بئکسینسکی

گوناگون، سبکهای بكسینسكی که چند هر
تكنیکهایمختلفوابزارهایبسیاریراتجربهمیکند
امابیشترازهرسبکوسیاقی-بهصورتغیرمستقیم
-زیرچترنگاهیگاهسوررئالیسمیوگاهفانتاستیک
به دارند رؤیایی و ظاهریخیالپردازانه که رئالیسمی
بدین میورزد. توجه زمانه  واقعیات و زندگی حقایق
کشور و جامعه هنریش فعالیتهای اوج در او ترتیب
لهستانرازیریوغبندگِیمهاجمینبیگانهمانندارتش
سرخشورویسابقونازیهایآلمانیمیبیندوطبق
بزرگی ازشهر تنها95درصد نه بهدستآمده آمار
یكسان خاک با نازیستها حملة توسط ورشو چون
میگرددبلكهبین150الی200هزارنفرازشهروندان
نیم و میلیون یک حدود و میشوند کشته کشور آن
قتل به اجباری کار اردوگاههای در گناه بی انسان
میرسندکهبیتردیدشباهتبهکابوسویابهعبارتی
در بكسینسكی دارد. دیستوپیا( )عالم ویرانشهر دیگر
ابتدایفعالیتهایهنریشبهفیگورهایِدفرمه30شده
-بابهکارگیریهنرعكاسی-وسپسبهفضایانتزاعی
از جستن سود با - شیء« »غیر سخن دیگر به یا و
مجسمهسازیونقشبرجستههایگوناگون-ومتعافباً
بههنرنقاشی-بابهرهگیریازرنگروغنویارنگهای
آکریلیک،بهرویسطوحصافویكدست-بهامیدهد.

)نک:تصویر1الی9(
اوپسازچندیازادامةایننوعفضاسازیهاسرباز
بهمحیطوحقایقزندگیدر آرام و وآهسته میزند
خلق به سرانجام و میاندیشد خود زدۀ جامعةجنگ
آثاریدلمیبنددکهاکثراً-بدوننامگذاریوانتخاب
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تصاویر1و2.بدونعنوان،اثرزدزیسالوبكسینسكی،فتومونتاژ،1950–60م(
http: // www.google.com / Zedzislaw Beksinski(:مأخذ

تصویر3.پرترۀهنرمند،اثرزدزیسالوبكسینسكی،فتومونتاژ،متعلقبه1956م(
http: // www. Google.com/ Zedzislaw Beksinski(:مأخذ

)http: //www. Dmochowski.net:تصویر4.بدونعنوان،اثرزدزیسالوبكسینسكی،فتومونتاژ،متعلقبه1956م)مأخذ
تصویر5.بدونعنوان،اثرزدزیسالوبكسینسكی،نقاشیانتزاعیبهصورتنقشبرجسته،1957م

)http: //www. Dmochowski.net:مأخذ(

تصویر6.بدونعنوان،اثرزدزیسالوبكسینسكی،نقاشیانتزاعیبهصورتنقشبرجسته،1958م
)http: //www. Dmochowski.net:مأخذ(

تصویر7.بدونعنوان،اثرزدزیسالوبكسینسكی،نقاشیانتزاعیبهصورتنقشبرجسته،1959م
)http: //www. Dmochowski.net :مأخذ(
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تصویر8.بدونعنوان،اثرزدزیسالوبكسینسكی،نقاشیانتزاعیبهصورتنقشبرجسته،1960م
)http: //www. Dmochowski.net:مأخذ(

تصویر9.بدونعنوان،اثرزدزیسالوبكسینسكی،نقشبرجستهباخمیرپتینهکاری،1961م
)http: //www. Dmochowski.net:مأخذ(

)http: //www. Dmochowski.net:تصویر10.بدونعنوان،اثرزدزیسالوبكسینسكی،مجسمهباخمیرپتینهکاری،1961م)مأخذ
)http: //www. Dmochowski.net:تصویر11.بدونعنوان،اثرزدزیسالوبكسینسكی،مجسمهباورقپتینهکاری،1960م)مأخذ

)http: //www. Dmochowski.net:تصویر12.بدونعنوان،اثرزدزیسالوبكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1968م)مأخذ
)http: //www. Dmochowski.net:تصویر13.بدونعنوان،اثرزدزیسالوبكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1968م)مأخذ
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–میباشندوگویایجامعةدرهمشكستهو موضوع
سال از منظور بدین آمدهاند. در اسارت به انسانهای
1362مبهنمایشچهرهوبدنهاییعالقمندمیشود
کهضمنتوجهوبازگشتبهفیگورانسانیوحیوانی،به
حمل ارابههای مهاجمین، جنگی هواپیماهای ترسیم
یا و بسته لبهای شده، دگرگون صورتهای اُسرا،
اجزا که بدنهایی و دارند برلب فریاد که چهرههایی
ایشانازیكدگرمنفصلگشتهاند-بابهکارگیریضربه
نوعی به که میپردازد - اکسپرسیونیسمی31 قلمهای
سخنازویرانیونابودیجوامعاروپاییوروزگارتلخآن

دوراندارند.)نک:تصویر10الی17و30الی38(
ویدراینوادیازسال1970مبهنقاشیبارنگ
روغنودرادامةاینراهبارنگهایآکریلیکبهروی
تختههایچوبیمیپردازدوازفضایرنگیجهتبیان
نگرش به توجه با - تمثیلی و نمادین ارزشهای
اکسپرسیونیسِمسوررئالیسمی-بهرهمیگیردواشارهبه
روی به انسانها شدۀ تكهتكه بدنهای از بخشی
»صلیب«مینمایدوهمزمانبهترسیماردوگاههایکار
در که دهكدهای - آشویتس32 در ابتدا که اجباری
نزدیكیشهرکراکوف33لهستان-بناشدهبودازیک
سو،وبهنمایشاُسرادرصحراها،دشتهاوبیابانهااز
رویكرد گویای جملگی که میپردازد سو دیگر
بكسینسكیبهعالمدیستوپیااست.عالمیکهنمایش
است. انسانها استخوان و گوشت پوسیدگی دهندۀ
گوییمردمانیرابهصحنهمیکشدکهدرباتالقزندگی
نیستی و نابودی به رو سرانجام و شدهاند. غوطهور

گذاشتهاند.درواقعاینگونهفضاسازیهادرهنرنقاشی
دوزخی صحنههای و نفرتانگیز زندگی یک از سخن
چنین آزادسازی که است ذکر قابل اینجا در دارد.
اردوگاههاییدرلهستان»توسطسربازاناتحادجماهیر
شورویسابقشكلمیگیرد.ایناردوگاههادرآشویتس
اجباری کار اردوگاه بودند: اصلی قسمت سه شامل
»بلزک34«-اولیناردوگاهیبودکهبهسال1933در
ساخته لهستان در - بلزک روستای کیلومتری یک
دومین - نِک35« »مایدا اجباری کار اردوگاه میشود.
شهر نزدیكی در 1941م سال به که بود اردوگاهی
»لوبلین36«-درکشورفوقالذکرمیسازند.اردوگاهکار
به که بود اردوگاهی –سومین »تِِربلینكا37« اجباری
سال1941–42در80کیلومتریروستایتِِربلینكا–
درهمانکشورتجهیزمیشودکهدرآنهاابزارشكنجه
ومرگراهاندازیشدهبود.منطقهایکهآلماِننازی-
بعدازتهاجموغلبهبرلهستان-درسال1939مبه
به راضمیمةخاکخودکرد.)رک: صورتموقتآن
منابعارائهشده(درواقعاینصحنههایوحشتانگیزو
نیم و میلیون یک حدود که گوناگون شكنجههای
انسانهایبیگناهرابهکاممرگرهسپارنمودسببآن
گشتندکهبكسینسكیبهطراحیونقاشیدراینوادی
ادامهدهدوبدینگونهدروِنزخمخوردۀخودرابهروی

مخاطببگشاید.)نک:تصویر18الی29(
آثاریمیآفریندکهبه ارتباط این بكسینسكیدر
بیننده به را دوم جهانی جنگ شقاوتهای خوبی
مینمایاندومستقماًاشارهبهسربازانیمیکندکهدراین

)http: //www. Dmochowski.net:تصویر14.بدونعنوان،اثرزدزیسالوبكسینسكی،هلیوگراوور،تیراژرویکاغذ1968م)مأخذ
)http: //www. Dmochowski.net :تصویر15.بدونعنوان،اثرزدزیسالوبكسینسكی،هلیوگراوور،تیراژرویکاغذ،1968م)مأخذ
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فضایجنگزدههمهچیزخودراازدستدادهاندوچه
بسازیربمبارانهایهواییازبینرفتهاند.اوبارهاوبارها
البسههاینظامیوقتوکالههایسربازانی بهترسیم
شوروی جماهیر اتحاد نظامیان توسط که میپردازد
سابق– معروفبهارتشسرخ-ویابهوسیلةنازیهای
آلمانیبهاسارتدرآمدهاند.)نک:تصویر30الی34(
نامعلوم بهمنطقهای ازدستگیری راپس اُسرا نازیها
میبردندوبهصورتدستهجمعی-پسازشكنجههای
بسیار-بهقتلمیرساندندکهگورهایدستهجمعی
کشفشدههمگیگواهچنینرفتاروشقاوتهایحیوان
برای را آنان یا و تصویر27( )نک: میباشد. صفتانه

آزمایشهایظاهراًپزشكیبهاردوگاههایکاراجباری
)اردوگاههایمرگ(میفرستادندوپسازشكنجههای
ترفندهای با سرانجام خویی، درنده و وسطایی قرون
بسا چه و میشدند سپرده مرگ آغوش به گوناگون
تبدیلبهاسكلتشانمیکردند.)نک:تصویر35الی41(
ویابهعنوانآزمایشهایپزشكیگروهبسیاریرابه
صورتشیءیخزدهایدرآوردهوبهنوعیمنجمدشان
با بكسینسكی )  a/43الی تصویر42 )نک: میساختند.
ترسیم به نمیتوانست طبعاً  شقاوتها این از آگاهی
صحنههاییبپردازدکهظاهریانتزاعیویافرمالیسمی
ویابهعبارتیدیگرهنربرایهنر)زیباییهایصوری(

دارند.

)http: //www. Dmochowski.net :تصویر16.بدونعنوان،اثرزدزیسالوبكسینسكی،هلیوگراوور،تیراژرویکاغذ،1969م)مأخذ
تصویر17.بدونعنوان،اثرزدزیسالوبكسینسكی،هلیوگراوور،تیراژرویکاغذ،قسمتیازاثر1969م

)http: //www. Dmochowski.net:مأخذ(

تصویر18-بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1970م
)http: //www. Dmochowski.net:مأخذ(

تصویر19-انتظار،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1971م
)http: //www. Dmochowski.net:مأخذ(
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فانتاستیک  و  سوررئالیسم  فضای  استحالة 
رئالیسم در هنر سیاه، با توجه به عالم دیستوپیا
اطالق هنری به فراواقعگرایی یا و سوررئالیسم
میشودکهدرالقایفضاییخیالپردازانهویابهعبارتی
در نمایش به واقعگرایانه ارزشهای از دور به دیگر
میآید.سوررئالیسمهنریاستکهبهدنیایناآگاهو
ضمیرپنهانانسانازیکسووبهامیالسرکوفتةبشری
ویالیبیدو38)شوروهوسجنسی(ازدیگرسو-باتوجه
بهآراءزیگموندفروید39؛بهویژهکتابتعبیرخواباو
)واقعنمایی یا رئالیسم فانتاستیک لیكن  دارد نظر
جنسی امور به که کمتری توجه ضمن - روحانگیز(
وجود به رؤیایی و شگفتانگیز واقعیتهای از دارد-
میآید.درواقعهنرمندانسوررئالیستدرعمیقترین
حوزۀناآگاهیبهکاوشمیپردازنداماهنرمندانیکهاز
سبکفانتاستیکرئالیسمبهرهمیگیرندبهواکاویدر
حوزهایعالقهنشانمیدهندکهبینآگاهیونااگاهی

قرارمیگیردوبهعمقضمیرناآگاهفرونمیروندچرا
کهدراینوادیهنرمندنیمیازاثررابهدنیایخیال
به اشاره آن دیگر نیم به دهی شكل در و میسپارد
واقعیتهایاینجهانیدارد.ازآنروکهبكسینسكیبه
نمایشواقعیتهایزمانةخویشتوجهیخاصمیورزد
ناگزیرمیگرددکهمیداننمایشراطوریانتخابکند
کهگویایواقعیتهایاجتماعیوقتدرفضایی»ظاهراًً«
فضای به کمتر منظور بدین او باشد. خیالپردازانه
تخیلی،رؤیاییویاامیالسرکوفتهبهامیدهدوبیشتر
بهواقعیتهایزمانهتوجهمینماید.بدینترتیبفضای
فانتاستیکرئالیسِمموردتوجهشدرفضایواقعگرایانه
استحالهمییابدکهبهخوبیمیتوانچنینحرکتیرا
نهواقعاًعالمفانتاستیکرئالیسمبلكهعالمدیستوپیاویا
بهعبارتیدیگرهنرسیاهقلمدادنمود.)نک:تصویر12
تكنیک کارگیری به با آثار این در وی )17 الی
هلیوگراوور40ویابهعبارتیدیگرفتوگراووربهخوبی

)http: //www. Dmochowski.net:تصویر20.بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،قسمتیازاثر،1971م)مأخذ
)http: //www. Dmochowski.net:تصویر21.سرنوشتشومانسان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،قسمتیازاثر،1972م)مأخذ

)http: //www. Dmochowski.net:تصویر22-بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1973م)مأخذ
)http: //www. Dmochowski.net:تصویر23-بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1980م)مأخذ
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سخنازتیرهروزی،ظلمتوبدبختیگروهیازمردمان
سود و هلیوگراوور انتخاب واقع در دارد. سامان آن
همزمان و سفید و سیاه رنگهای پرده از جستن
خاطر به تماماً خاکستری تونالیتههای از بهرهگیری
مورد موضوع بیان به که است فضایی به دادن شكل
نظرشاشارهدارد.یااگربهتصاویررنگیشنظریافكنده
گرفته کار به نمادین صورت به که رنگهایی - شود
فضایی دهندۀ نشان میتوانند خوبی به - شدهاند
دهشتناک،شیطانی،جهنمیونشاندهندۀفروپاشی
ارزشهایانسانیباشند.)نک:تصویر18الی29(یعنی
سخنازپردهرنگهاییاستکهتمثیلیونمادینبه
آثاری ارتباط این در بكسینسكی شدهاند. گرفته کار
استحاله وشبهایگویای بیهیچشک میآفریندکه
یافتنایندوفضاویابهعبارتیدیگرفرورفتنایندو
در دستوپیا( عالم و رئالیسم فانتاستیک )عالم عالم
یكدیگرندبدونتوجهبهنمایشویژگیهایبرخاستهاز

لیبیدوویاهیجاناتصرفاًًخیالپردازانه،مانندتجسم
بخشیدنبهفضایکلیساهاییکهبهدورازواقعگرایی
آرایشیافتهاندلیكنبهخوبیواقعیتهایزمانهرابه
نمایشگذاردهاند.ایننوعنگرشیادآورآثارفرانسیسكو
گویامانند»بهتصویرکشیدنخانوادۀکارلوسچهارمیا
نام به طنزآمیز... گراوور و نقاشی تابلو »تعدادی
موجودات هیوالها، کردن مجسم یا و کاپریس41
خارقالعادهوزنانومردانمسخشدهاستکهبهنشانة
نفرتازحماقتونادانی،برشدتانتقادهایشازخود
خواهیوشرارتآدمیانمیافزایدلیكنچندیبعدنه
بهخاطربهتصویرکشیدنحماقتونادانیبلكهبهعلت
چنین خلق به جنگ فجایع و وحشتها شكلگیری
آثاریادامهمیدهد.«)گاردنر،569:1365الی577(
ویاگاسپارداویدفریدریش»درتابلوی»گورستاِندیر
درزیربرف«ازالبهالیدرختانبیبرگیکگورستاِن
پوشیدهازبرف،عدهایرابهصحنهمیکشدکهتابوتیرا

)http: //www. Dmochowski.net:تصویر24.بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1980م)مأخذ
)http: //www. Dmochowski.net:تصویر25.اسكلتهاوجمجمهها،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1981م)مأخذ

)http: //www.Dmochowski.net:تصویر26.مرگونیستی،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1982م)مأخذ
)http: //www. Dmochowski.net:تصاویر27.بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،قسمتیازاثر،1984م)مأخذ
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میبرند. گوتیک شدۀ ویران خانة نماز یک درون به
نشانههایمرگدرهمهجابهچشممیخورند.صلیبها
در طبیعت مرگ کنندگان، تشییع قبرها، سنگ و
زمستان،مرگآدمیان،ونمازخانهایکهدراثرگذشت
زمانویرانشدهاست.«)همان،588(ویا»انورهُدمیه
منظرۀ ترانسنومن« خیابان در »قتل باکشیدن که
مخاطب بر تندی رئالیستی دید زاویة از را شرارت
در افتاده جدا و شكسته اندامهای نقاش مینمایاند...
دیده که همچنان را خانه پراکندۀ اشیای میان
تابلوی»قیام«،... در یا و است... کرده شبیهسازی
فریادها؛ اجتماعمیکند... به رادعوت مردم تودههای
چهرههایبیرنگودرهمکشیدهوهیجانروانیدر
حكمآرامشپیشازتوفانواقدامخشونتآمیزاست...
ویادرتابلوی»واگندرجةسوم«بهتجسممسافران
درجة بلیط خرید عهدۀ از فقط که میپردازد فقیری
سومبرمیآیند.این.تودههایبیخانهوکاشانةمردم...

سختموردتوجهُدمیهبودند.آنهاموجوداتیناشناس
وبیارزشدرانتظارسرنوشتیهستندکهتوانذرهای
این بیتردید )همان،590( ندارند.« را آن در دخالت
به بكسینسكی از قبل سالها که را هنرمندان گونه
فعالیتپرداختهاند،میتوانزمینهسازآثاریدانستکه
بعدهاهنرمندانیچونبكسینسكیبهوجودمیآورند.
عامل همیشه حكومتی فشارهای و جنگها واقع در
اصلیدرشكلگیریاینگونهنگرشبودندمانندجنگ
قدرتطلبی و ناسازگاری به که دوم و اول جهانی
)نک: زد. دامن ویرانگر و مخرب فاسد، حكومتهای

تصویر30الی43(

نقش کلیسا و رهبران مذهبی از نگاه بکسینسکی
ازآنروکهمردملهستانوانسانهایبهاسارتدر
آمده،زیرفشارجنگهایناخواستهایقرارگرفتهاندو
نوعی به نمیتوانستند نیز ورهبرانمذهبی کشیشان

)http: //www. Dmochowski.net:تصویر28-فانتاستیک،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،قسمتیازاثر،1984م)مأخذ
)http: //www. Dmochowski.net:تصویر29-عشقبهزندگی،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1984م)مأخذ

)http: //www. Dmochowski.net:تصویر30-بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1985م)مأخذ
)http: //www. Dmochowski.net:تصویر31-بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1983م)مأخذ



69

��������������������������������������������������������������������� نگاهی به آثار زدئ زیسالو بئکسینسکی، در عالم دیستوپیا )با تأکید بر سبک سوررئالیسم و فانتاستیک رئالیسم(

تصویر32.بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1985م
)http: //www.Dmochowski.net:مأخذ(

تصویر33.بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،2000م
)http: //www.Dmochowski.net:مأخذ(

تصویر34.بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،2003م
)http: //www.Dmochowski.net:مأخذ(

تصویر35.جادهوارابةجنگی،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،2003م
http: //www. Dmochowski.net:مأخذ(

تصویر36.بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1984م
)hyyp: //www.Dmochowski.net:مأخذ(

تصویر37.بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1984م
)hyyp: //www.Dmochowski.net:مأخذ(
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تصویر38.پرواز،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،2003م
)hyyp: //www. Dmochowski.net:مأخذ(

تصویر39.بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1986م
)http: //www. Dmochowski.net:مأخذ(

تصویر40.بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،قسمتیازاثر،1987م
http: //www.Dmochowski.net :مأخذ(

تصویرa/40.بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،قسمتیازاثر،1987م
http://www. Dmochowski.net:مأخذ(

تصویر41.خانواده،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1998م
)http: //www. Dmochowski.net:مأخذ(

تصویر42.بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،قسمتیازاثر،2002م
)http: //www.Dmochowski.net:مأخذ(
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ازهرگونه اُسرا و اینكهمردم و واقعشوند مثمرثمر
آنان نظر در بودند؛ شده مانده در یكدیگر به  کمک
ارزشهایمذهبیوروحانیآهستهوآرامرنگمیبازد
واعتقاداتمردمنسبتبهامورمطروحهوکلیساییرو
کمرنگ مذهبی مردان اقتدار و میگذارد تنزل به
گذاشتن نمایش به ضمن نیر بكسینسكی میشود.
طنابی با و بردهاند بین از را چشمهایش که انسانی
ضخیمرویآنهارابافشارزیادبستهاندوباطنابیدیگر
بهدورسروپیشانیشاقدامبهفشاریمضاعفنمودهاند،
دستهایشراروبهآسمانبلندکردهوقصدنیایشو
پناهبردنبهدرگاهایزدیدارد،بكسینسكیساختمان
مقدسکلیساراطوریبهصحنهمیکشدکهگوییدور
برشتارتنیدهاندویاکلیساهاییرابهنمایشمیگذارد
کهزیربادوطوفانروبهناپدیدشدنگذاشتهاند.وی
کلیساییرابهدیدهمینشاندکهگوییازبیخوبُنروبه
فروپاشینهادهاست.یعنیکلیساییرابهمخاطبرنج
دیدۀخودعرضهمیداردکهبیشترینارزشهایخودرا
ازدستدادهاستوگوییجزظاهریفرسودهولرزان
چیزدیگریبهمخاطبارائهنمیدارد.درواقعبهجای
بیرون به پنجرههایش از ظلمت و سیاهی نور، انتشار
میتراودوبهرویزمین-بهدورکلیسا-تجسمسنِگ
قبرهایبرافراشتهاشارهبهمرگونابودیدارند.ویاباد
وطوفانکلیساییرادرسیاهیغوطهورساختهوتنهااز

نمانده باقی بیش سایهای نیم گویی کلیسا ساختمان
است.)نک:تصویر44الی47(

تراژدی خانوادگی و قتل نا به هنگام او
سال در بسیار های فعالیت از پس بكسینسكی
1998مهمسرشسوفیارا-بهعلتبیماری-ازدست
میدهدویکسالبعددرکریسمس199942مپسرش
توماس43بهعلتیناشناختهاقدامبهخودکشیمینماید
وسرانجامخودشنیزدرسال2005متوسطیکجوان
19سالهبهنامروبرتکوپیک44کهپسرپیشكاراوبود
-باکمکهمدستشبهناملوکاسکوپیک45-درسن
با پیشكار جواِن پسر میرسد. قتل به سالگی 76
همدستشبرایقرضنمودنحدوداًپولیمعادل100
دالربهمنزلویمیروندوبامخالفتشروبرومیشوند.
لذابا17ضربةکارداورابهقتلمیرسانندکهدرمقبرۀ
خانوادگیشبهخاکسپردهمیشود.پسرجوان)روبرت
همدستش و سال 25 به وقت دادگاه در کوپیک(
)لوکاسکوپیک(به5سالزندانمحكوممیگردندچرا
کهطبقنظرپزشكان،قبلازاینكه17ضربةکاردبهاو
واردنماینددراثرترسووحشتبكسینسكیدارفانی
زندگی در ندرت به که تراژدیی بود. گفته وداع را

هنرمنداناتفاقمیافتد.)نک:تصویر48(

)http://www.Dmochowski.net:تصویر43.بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،2004م)مأخذ
)http://www.Dmochowski.net:بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،قسمتیازاثر،2004م)مأخذa43-/تصویر
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نتیجه گیری
باتوجهبهآنچهکهمطرحگردیدبهخوبیمیتوان
دریافتکهبكسینسكیدرچهدورانپراختناقوآشوبی
میزیستهوراهیجزپاسخگوییبهجریانهایاجتماعی
خویشدرارائةآثارش-باتوجهبهتعهدیکههنرمند
درخودمیدیده-نداشتهاست.درواقعهنرمندانآئینة
زمانخودهستندوبیتردیداینرسالتراناگزیربه
دوشمیکشندکمااینكهگروهیازهنرمنداندردیگر
نقاطجهاننیزباهرسبکوسیاقیکهداشتهاندهمیشه
نگاهیژرفبهجریانهایاجتماعیخودانداختهاندو
هیچگاهبیتعصبنبودهاند.بكسینسكینیرآثاریراکه
ازخودبهیادگارگذاشتهتماماًحكماسنادیرادارندکه
بیپردهبامخاطبسخنمیگویند.درواقعبیانخفته
درتصویربهجایکالمنشستهوصدایرسایخویشرا
بهجانودلمخاطبوآیندگانمیرساندوجایهرگونه
سئواالت به پاسخ در نمیگذارد. باقی را شبه و شک
هنر گذاشتن زمین بر که گفت باید نیز شده مطرح
آثار به بخشیدن تجسم از او شدن دور یا و انتزاعی
فرمالیسمیوآغازنمودنارزشهایاکسپرسیونیسمی
خودگواهوسندیشفافدرتغییراندیشههایاومی
باشد.دراینارتباطاگردرارائةاکثرآثارشازنامگذاری
وعنوانسربازمیزندشایدبهاینعلتباشدکهفضای
فیگوراتیوارائهشدهخودبهروشنیبامخاطبسخنمی
گویدودراینگونهآثارهنرمندنیازیبهبرچسبزدن
که نمود برداشت چنین میتوان واقع در نمیبیند.
تصویرهایارائهشدهخودبهجایکالمنشستهاندویابه
دیگرسخنخودبهموضوعتبدیلشدهاند.بدینمنظور

بكسینسكیبهجایغورکردنویاعمیقاًفرورفتندر
یافانتاستیک و سوررئالیسمی خیالپردازانة فضای
رئالیسم-باسودجستنازتكنیکوشیوۀطراحیو
رنگآمیزیسبکهاییادشده-بهنمایشواقعیاتتلخ
وغیرانسانیروزگارخودمیپردازدوزیباییرادربه
صحنه به و عدالتیها بی زشتیها، گذاشتن نماش
کشیدندرندهخوییهامیبیند.بههمانگونهکهپابلو
پیكاسو46هنرمنداسپانیایینیزتابلویگوئرنیكایخود
رابهجهانیانعرضهمیدارد.بكسینسكینیزبهجای
بهروی یا و بومهایتختهای بهروی بازیهنرمندانه
کاغذهایمخصوصچاپدستیصحنههاییرادرمقابل
دیدگانمخاطبمیگشایدکهچیزیجزعالمدستوپیا

ویاباعبارتیدیگرهنرسیاهنمیباشد.

زیسالو  زدئ  هنریئ  فعالیت های  گاه شمار 
بئکسینسکی )از 1950 الی 2005م(

خلقآثاریمنحصربفردباسودجستنازتكنیکعكاسی.......1950م
طراحینیمهفیگوراتیوویابهدیگرسخننیمهانتزاعی.............1950م
خلقآثارینقشبرجستهومجسمهوار.....................................................1960م
طراحیهایمازوخیسمی)آزارگرایانه(......................................................1960م
چاپ( )تک مونوتایپینگ تكنیک کارگیری به با چاپی آثار خلق

.......1960م
بابهرهگیریازتكنیکهلیوگراوور)گراوورساخته خلقآثارچاپی
شدهباسودجستنازعكس(...........................................................................1960م
سوررئالیسم)فضایی و اکسپرسیونیسم  فضای در نقاشی و طراحی
بیانگراوتاحدودیخیالپردازانه(.................................................................1970م
نگر..............................از کلی و )پیشطرح( مقدماتی مجموعهطرحهای

)http: //www. Dmochowski.net:تصویر44.بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1984م)مأخذ
)http: //www. Dmochowski.net:تصویر45.بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،1985م)مأخذ
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انتهایسال1980م
نقاشیهایسوررئالیسمی،باتوجهبهفضایالِگوریکویاسمبلیک
)فضایتمثیلیویانمادین(.................................................از1968الی1983م
و )خیالپردازانه رئالیسم فانتاستیک و سوررئالیسمی نقاشیهای
روحانگیزویاشگفتانگیز(..................................................از1984الی1989م
وادی در فتوکپی تكنیکدستگاه کارگیری به با مجموعهطراحی
خیالپردازی..............................................................................................................1990م
طراحیباسودجستنازکامپیوتروتكنیکفتومونتاژ.................1990م
نقاشیدروادیفانتاستیکرئالیسموهنرسیاه)دیستوپیا(........از1990

الی1994م
طراحیدرسبکفانتاستیکرئالیسموهنرسیاه)دیستوپیا(................از

1990الی2000م
طراحیبابهرهگیریازگرافیککامپیوتری.........................................2000م
فوقالذکر................از سبکهای به توجه با دیستوپیا عالم در نقاشی

1995الی2005

پی نوشت ها
1. Zedzislaw  Beksinski )1929 – 2005(
2. Allegoric 
3. Symbolic
4. Surrealism
5. Fantastic Realism
6. Dark Art
7. Dystopia
8. Utopia
9. faschism 
10. Abstractive  
11. Formalism
12. Figurative
13.)جامجمآنالین:سهشنبه11اسفند1388،ساعت06:

21ـشمارۀخبر1000041117372(فرهنگوسینما

)http: //www. Dmochowski.net :تصویر46.بدونعنوان،اثربكسینسكی،فتومونتاژ،1998م)مأخذ
)http: //www. Dmochowski.net:تصویر47.بدونعنوان،اثربكسینسكی،رنگروغنرویتخته،2001م)مأخذ

)http: //www. Dmochowski.net:تصویر48.مقبرۀخانوادگیبكسینسكیدرسانوک،شهرکوچكیدرلهستان،)مأخذ
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 14. Francisco de Goya  )1746 – 1828(
15. Jean Shingelton Copley )1738 – 1815(
16. George   Stubbs )1724 – 1806(
17. John Henri Fuseli )1741 – 1825(
18. Gaspar David Friedrich )1774 – 1840(
19.  Honore  Demier  )1808 – 1879(        
20. Sanok
21. Warsaw
22. Krakow
23. Hans  Bellmer ) 13Mars 1902 in Kattowitz,Polen, 

T 24 Februar 1975 in Paris(
چاپگرو نقاش،حكاک، مجسمهساز، عكاس، بلمر، هانس .24
بهصحنههایوحشتناک که است تباری آلمانی نویسندۀ
عروسكیدرسبکسوررئالیسمتوجهیخاصداشتهاست.
آثارویتأثیربسیاریدرنگرشونقاشیهایبكسینسكیاز

خودباقیمیگذارد.
25. Post – Apocalyptic
26. Rock music
27. Janusz Boguchki
28. Dmochowski Piotr
29. Centre Pompidou
30. deformation
31. Expressionism
32. Aushwitz
33. Cracof
34. Belzec
35. Majlanek
36. Lublin
37. Treblinka
38. Libido
39. zigmund  Freud   )1856 – 1939(
40. Helliogravure
41. Caprice
42. Christmas
43. Tomasz
44. Robert  Kupiec 
45. Lukas  Kupiec 
46. Pablo Picasso )1881 – 1973(
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