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26-6 شب پر ستاره، ونسان ون گوگ، 1889، رنگ روغن روی بوم

پرسش

1- سبک های رایج سده نوزدهم را نام ببرید.

2- شیوه کالسی سیسم نو را با ذکر نام دو هنرمند توضیح دهید.

3- با مقایسه آثار هنرمندان رومانتی سیسم در مورد ویژگی های سبک رومانتیک در کالس گفتگو کنید.

4- در مورد مکتب باربیزون چه می دانید؟

5- شیوه رئالیسم را با ذکر نام هنرمندان آن توضیح دهید.

6- ویژگی سبک امپرسیونیسم را توضیح دهید.

7- هنرمندان شاخص سبک پست امپرسیونیسم را نام ببرید.



فصل هفتم 
هنر سده بیستم 

          

جریان های هنری سده20 :

جریان های هنری نیمه اول سده 20

اکسپرسیونیسم)هیجان گرایی(

کوبیسم

آبستره) هنر انتزاعی(

سوررئالیسم

 جریان های هنری نیمه دوم سده 20

آبستره اکسپرسیونیسم) هیجان گرایی انتزاعی(

رئالیسم ) واقع گرایی(

آپ آرت

شیوه های جدید هنری
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اهداف رفتاري :
  پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می رود :

1- علت تنوع سبک ها را  در سده بیستم توضیح دهد.

2- گرایشات و سبک های سده 20 را نام ببرد و آثار هنرمندان این دوره را شرح دهد.

3- سبک ها و جریان های هنری نیمه اول سده 20 را شرح دهد.

4- سبک ها و جریان های هنری نیمه دوم سده 20 را شرح دهد.

5- آثار برگزیده هنر سده 20 را نام برده وتوضیح دهد.        

      سده نوزدهم مقدمة یک قالب شکني عظیم است که محصول واضح آن در سده بیستم آشکار مي شود. 

با مطالعة هنر در بستر تاریخ در مي یابیم که از ابتداي ظهور بشر بر کرة خاك، با سپري شدن زمان ، بر 

سرعت بروز  تحوالت افزوده شده است . در ادوار پیشتر ، به رغم افزایش سرعت ، هنر توانسته بود ارتباط 

خود را  با عموم مردم – به عنوان مخاطب – تا حد زیادي حفظ کند، ولي آنچه که در هنر سده بیستم رخ 

مي دهد ، چیزي بیش از افزایش سرعت است . در قرون گذشته قوانین تقریباً مشخص و پذیرفته شده اي 

وجود داشت که اهل هنر به آن اعتقاد داشتند.  مواد و مصالح متحول مي شدند اما سیر این تحول – به غیر 

هنر سده بیستم 

فصل هفتم 
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از برخي جهش هاي سده 19 – چیزي مخالف عرف اجتماع نبود . همه مي دانستند که وظیفة هنرمند  

خلق اثري است که  – حال چه روایي و داستاني و چه غیر روایي وغیر داستاني – شباهت قابل مالحظه اي 

با افراد، بناها، فضاها  و اشیاي واقعي داشته باشد. این بود که درك آثار هنري براي مردم آسان بود و 

هنرمندان نیز به خلق آثاري دست زدند که تا حد زیادي مطابق عرف اجتماع بود.

در سده بیستم به ناگاه مخالفت با سنت و عرف اجتماعي که گامهاي آغازین  آن درسده 19 برداشته 

شده بود، قوت مي گیرد و فردیت هنرمندان نقشي قوی تر ایفا مي کند . هنرمند این سده  مي آموزد 

که آثار خود را آنطور که خود مي خواهد – نه آنگونه که اجتماع از او توّقع دارد- بیافریند. همین موضوع 

باعث بروز طیفي وسیع و متنوع از آثار هنري شد که مبناي آنها فردیت هنرمند است ، آثاري نامأنوس 

و غیر متعارف که درك کردن و لّذت بردن آنها به مراتب دشوارتر از آثار گذشتگان و در برخي موارد 

ناممکن مي نمود. اختراعات و اکتشافات سریع و جهش وار این سده صحنة هنر را دگرگونه کرد. یکي 

از عوامل مهمي که در طرز تلقي عرفي و سنتي از هنر خلل ایجاد کرد، اختراع دوربین عکاسي بود. این 

پدیدة شگفت انگیز که قادر  بود اشیا ، مناظر و افراد را با دقتي بیشتر و زماني کمتر شبیه سازي کند ، 

هنر نقاشي را به سوي دیگري راند. هنرمندان فکر کردند که یا هنرشان – با ظهور این اختراع نوین – 

محکوم به فناست و یا اینکه مي بایست براي آن هدف وغایت متفاوت خلق کنند. اختراعات دیگري چون 

تلسکوپ ها     و میکروسکوپ ها  ، تلویزیون و ویدئو چشم هنرمندان را به جهانهاي متفاوتي گشود. برخي نگاه 

ریزبینانه را در کار خود بسط دادند و با بزرگنمایي اغراق آمیزي به تصویر جهان و اشیا پرداختند . عده اي 

نیز تحت تأثیر فضاي بیکران آسمان ها مجذوب خأل گشتند و آنرا در آثار خویش تأکید کردن. گروهی نیز 

به مطالعه اجزای  پدیده های بصری مانند »سطح«   ،   »   حجم  «   ،»   رنگ« و دیگر عناصر تصویري پرداختند و 

بعضي دیگر از حرکت و سرعت متأثر شدند و در آثارشان این عناصر را مورد توجه قرار دادند.

بدین ترتیب آثاري بسیار متنوع ومتفاوت از هم به ظهور رسید. مبناي این تنوع  و کثرت نگاه فردي 

هنرمندان به جهان اطراف خود بود و این نگاه زاییدة تحوالت سریع و بي شماري شد که بشر سده بیستم 

شاهد آن بوده و هست .

در نتیجه دگرگوني جدي مبناي هنر   _ از مبناي فرهنگي وجمعي به مبناي شخصي و فردي   – 

تغییراتي در آثار هنري پدید آمد که موجب بروز سبک ها  و روش هاي متعددي شد. این تغییرات را 

مي توان تحت سه عنوان اصلي » نور و رنگ«، » شکل و ترکیب« و » موضوع  و محتوا« مورد بحث و 

بررسي قرارداد.
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الف – نورورنگ : 

رنگ از عناصر اصلي بصري است . در آثار نقاشي غربي تا پیش از سده بیستم، نقاشان در انتخاب 

رنگ از طبیعت پیروي مي کردند و مي کوشیدند تا آثار خود را به تبعیت از طیف موزون رنگهاي موجود 

اطراف خود، بیا فرینند. درنقاشیهاي کلیسایي – همانطور که شاهد بودیم – رنگ و نور درکنار هم با 

ماوراي طبیعت ارتباط برقرار مي کردند . دراین نقاشیها ، هنرمند هوشمندانه از عنصر رنگ )یا به عبارتي 

جلوه هاي نور ( براي تأکید بر شخصیت یا موضع اصلي اثر بهره مي جست. رامبراند  از نقاشاني بود که در 

این زمینه به اوج قدرت رسیده بود. در سده بیستم مهم ترین گرایش هنري به نور و رنگ را مي توان در 

آثار هنرمندان فوویسم و اکسپرسیونیسم مشاهده کرد.

ب- شكل وترکیب :

ترکیب ،  مجموعه ایی از شکلها وحجمهاي عناصر تصویري و ارتباط آنها با یکدیگر است. بنابراین براي 

روشن ترشدن این مفهوم مثالي  مي آوریم .

به یکي از عکسهاي خودتان یا یکي از آشناهایتان نگاه کنید. چه چیز این عکس را به صاحب عکس شبیه 

مي سازد؟! بي شک یکي از علل این شباهت کلي ، وجود شباهت میان اجزا است، مثل شباهت میان 

چشمها، ابروها، بیني، لبها و دیگر اجزاي صورت یک تصویر با فرد مربوطه . چیز دیگري که این شباهت را 

تضمین مي کند،  روابط این اجزا می باشد و روابط در اینجا یعني فاصله ها وجاي قرار گرفتن آنهاست. اگر 

فاصله چشمها از هم و فاصلة بیني از دهان تغییر کند و یا مثالً دهان به جاي یکی از چشمها قرار گیرد و یا 

گوشها به جاي بیني گذاشته شود، دیگر شباهتي وجود نخواهد داشت . برخي از هنرمندان در » شکل«، 

» ترکیب« و» تناسب« دخل تّصرف کردند و سبک کوبیسم از سبکهاي شاخص این نوآوري است .

ج – موضوع ومحتوا:

قید  از  را  و خود  بشکنند  را  قالبي  گام خود،  هر  با  تا  بیستم کوشیدند  نوآور سده  هنرمندان 

محدودیت ها رها سازند. محدودیت هایي که یک روز به عنوان اصل و مبناي هنر تلقي مي شد و 

ریشه در طبیعت داشت ، دراین سده به عنوان عناصري مزاحم تلقي شدند . هنرمندان با شکستن قوانین 

رنگي طبیعي، ترکیب بندي ها و تناسبات طبیعي خود را تا حد زیادي از قیود گذشته رهانیدند. برخي 

از آنها مانند پاالك ، دکونینگ ، روتکو و کاندینسکي کوشیدند که آثار خود را از قید مضمون و محتوا 

نیز رها سازند. 
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1-7 خیابان، ارنست لودویگ کریشنر، 1908، رنگ روغن روی بوم

حال با توجه به تمایالت و گرایشاتي که در ساختار، موضوع و کاربرد عناصر هنري در سده بیستم آشنا 

شدیم مي توان سیر تحول جریانات، مکاتب و تجربیات نوین هنر سده بیستم را با رعایت حفظ تاریخي 

آن بپردازیم.  هر چند که تحوالت هنري در سده بیستم رسماً از سال 1905 با تمایالت کسپرسیونیسم 

) هیجانگرایي (  آغاز و این روند در سرتاسر سده بیستم با نگرش هاي متفاوتي پي گرفته شد. تمایالت 

هنري سده بیستم را مي توان در دو دوره نیمه اول و دوم سده بیستم مورد بررسي قرار داد.

نیمه اول سده بیستم اکسپرسیونیسم:

اکسپرسیونیسم) هیجانگرایی (- فوویسم )ددگری(

گرایشات هیجان گرایي یا اکسپرسیونیسم در سال 1905 در آلمان بر مبناي واکنشهاي احساساتي و 

تأکید بر موضوعات جهان نوین شکل گرفت و اولین گروه به عنوان گروه پل با حضور هنرمنداني چون 

اشمیت – روتلوف، کریشنر و نولده پدیده آمد. آنان با طرحهایي کامالً درونگرا و با ضربات محکم قلم و 

بیانگري رنگ توانستند نوعي دیدگاه آگاهانه از بدوي گرایي و عاملی غریزی از زندگي پیرامون خود را به 

تجسم در آورند )شکل 7-1(.
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 همچنین دومین گرایش هیجان گرایي در آلمان با شکل گیري گروه سوار آبي توسط کاندینسکي 

و مارك، تحول نگرش هیجان گرایي را به اوج رساندند. این نگرش با توجه به اصل پدیده هاي طبیعي و 

هماهنگي با موسیقي و بیان گري رنگ همراه شد و نوعي موسیقي رنگ را پدید آورد که آنرا بیان انعکاس 

در روح نامیدند )شکل 7-2(.

2-7 طرح شماره 28، واسیلی کاندینسکی، 1912، رنگ روغن روی بوم 

همزمان با گرایشات هیجان گرایي در آلمان این گرایش با رویکردي خاص در فرانسه دنبال شد. 

هر چند عنصر رنگ در آثار نقاشان پیشگام سده بیستم جنبه فردي و شخصي به خود گرفت و نقاشان 

خواست هاي دروني خود را به انعکاس واقعیت بیروني ترجیح دادند. هنرمندان فرانسوی با استفاده پرشور، 

غیرواقعي و زمخت از رنگ، تابلوهایي کشیدند و آثارشان را در سال 1905 در شهر پاریس به نمایش 

گذاشتند. یکي از منتقدین هنري، پس از مشاهده ي این آثار به آنها لقب فوو داد. این واژه فرانسوي به 
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معناي دد یا جانور وحشي است. این لقب به واسطه برخورد زمخت و جسورانه با رنگ برایشان نهاده شد. 

بعدها نام فوویسم یا ددگري براي این شیوه از نقاشي ثبت و رفته رفته از آن به عنوان یک سبک نقاشي 

یاد شد.

 هانري ماتیس و آندره درن از هنرمندان مشهور این حرکت هنري به شمار مي روند. هانري ماتیس 

با کشیدن چهره همسر خود)شکل 3-7(  آن طور که مشاهده می شود از رنگ های واقع گرایانه استفاده 

نکرده و منظور هنرمند هم ارائه تصویري طبیعي 

از همسرش نبوده، قطعاً هنرمند مي دانسته که 

رنگ موي خانم ماتیس آبي نیست و بي تردید 

نوار سبزي روي پیشاني و بیني این خانم وجود 

نداشته و شکي وجود ندارد که نقاش مي توانسته 

با چند حرکت آرام قلم مو، رنگ ها را در هم ادغام 

کند و سطحي صاف و صیقلي پدید آورد. ولي او 

عمداً رنگهایي را که برانگیزاننده هیجان است با 

سطحي ناهموار و زمخت کنار هم قرار داده است.

)شکل  لندن"  "پل  پرده  در  درن  آندره 

4-7( نیز استفاده صریح و غیر واقع گرایانه از 

رنگ را نشان مي دهد. زردي آب، قرمزي کشتي، 

آگاهانه  بنفشي سایه ها، همگي  آسمان،  سبزي 

بوده است.

همچنین ماتیس در پرده نقاشي "هماهنگي 

در رنگ یا اتاق سرخ") شکل 5-7( حکایت از این 

واقعیت دارد که منظور از لفظ "هماهنگي" در 

ایجاد نوعي هماهنگي فردي و دروني است، که 

در جهان واقع و طبیعت خارج از تصورات نقاش، 

وجود نداشته است.
3-7 زنی با کاله، هنری ماتیس، 1905، رنگ روغن روی بوم
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5-7 هماهنگی در رنگ یا اتاق سرخ، ماتیس، 9-1908، رنگ روغن روی بوم

4-7 پل لندن، آندره درن، 1906، رنگ روغن روی بوم
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نکته اي که در سه نقاشي گذشته حایز اهمیت است اینکه هنرمندان با وجود این که در استفاده از 

رنگ قانون شکني کرده اند، ولي در مورد شکل کلي و تناسبات اجزاي تصویر همچنان به طبیعت وفادار 

مانده اند. در نمونه های تصویری ارائه شده  تناسبات اجزاي چهره و بدن ) اشکال 3-7 و 5-7( و تناسبات 

فضا و اشکال )نسبت قرار گرفتن کشتي، آب، قایق ها و برج هاي دوردست و آسمان در سطح تصویري( 

)شکل 4-7( کامالً طبیعي است. به عبارت دیگر، اگر ما در این تصاویر دخل و تصرف کنیم و رنگ هاي 

استفاده شده را به رنگ هاي اصلي تبدیل کنیم )مثال آسمان را آبي، بدنه کشتي را به رنگ چوب و...( با 

یک اثر طبیعت گرا یا واقع گرا روبرو خواهیم بود.

کوبیسم

دیدیم که فوویستها در پیروي از قوانین رنگي واقعي و طبیعي 

عصیان کردند. اما در حدود 1908 میالدي شاهد حرکت دیگري براي 

شکستن سنت هاي رایج هنري هستیم. این حرکت که بعدها تبدیل 

به یک سبک هنري شد، کوبیسم نام دارد. پیکاسو و براك پیشگامان 

این سبک بودند. واژه کوبیسم از ریشه کوب در زبان فرانسه به معناي 

مکعب اخذ شده است. کوبیست ها کوشش مي کنند تا کلیت یک 

پدیده )وجوه مختلف یک شي سه بعدي( را در آن واحد در یک سطح 

دو بعدي عرضه کنند. 

زیادي  چیز  درابتدا  مي کنید،  نگاه  شکل 7-6  به  هنگامي که 

نمي بینید. قدري بعد متوجه یک سر مي شوید، سري که اجزاي آن 

در ارتباط منطقي با هم قرار نگرفته اند. یکي از گوش ها باالي چشم 

راست و گوش دیگر زیر چشم چپ قرار دارد. دو نقطه را مي بینید که 

مشخص کننده چشمها هستند. خطوط منحني و موازي سمت چپ 

که در زمینه سفید قرار گرفته اند، تداعي تارها و پیچ و تاب هاي مو را 

مي کنند. قدري دقت کنید، آیا سبیل این شخص را مي بینید؟! پیپ 

او را چطور؟! پیپ سفیدي را که زیر عالمت لنگر در سمت راست و 

پایین تصویر قرار دارد مي بینید؟ همه اجزا حکایت از وجود صورت یک 
6-7 سر یک مرد، پابلو پیکاسو، 1913، رنگ روغن روی بوم
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مرد سبیلو در حال پیپ کشیدن دارد. آیا شباهتي به کسي که شما بشناسید، دارد؟! قطعاً 

چنین ترکیبي در دنیاي خارج وجود ندارد. این اشکال که از طبیعت الهام گرفته شده، 

با ترتیب و منطقي متفاوت، که مختص فرد هنرمند است، در کنار هم آرایش یافته اند. 

همین دیدگاه را در تابلوي ویلون و تخته اثر براك )شکل 7-7( مشاهده مي کنید.

همانطور که گفتیم، کوبیست ها به دنبال برقراري روابط متفاوتي بین عناصر تصویري 

سه بعدي بودند. آثار این هنرمندان هم، مانند فوویست ها صرفاً در عناصر بصري خالصه 

مي شد و حاوي پیام خاصي نبود. یکي از انتقاداتي که برخي از منتقدین و بسیاري از 

عامه ي مردم به این گونه آثار داشته و دارند، قابل فهم نبودن این نقاشي ها است. اکثر این 

نقاشي ها پیام خاصي براي بیننده ندارند و صرفاً تعمق و تجسمي در شکل، رنگ، سطح، 

حجم، سایه و روشن و ترکیب آنها هستند. 

اما همه این آثار هم بي تأثیر از اتفاقات و شرایط اجتماعي خلق نشده اند. تابلوي 

گورنیکا )شکل 8-7( یکي از معروف ترین آثار پیکاسو است که تحت تأثیر امواج تلخ ناشي 

از جنگ و آدم کشي خلق شده است.

در سال 1936 اسپانیا )موطن اصلي پیکاسو( دچار یک جنگ داخلي خانمانسوز 

گشت و شهر گورنیکا زیر بارش بمب هواپیماهاي بمب افکن به خاك و خون کشیده شد. 

8-7 گورنیکا، پابلو پیکاسو، 1937، رنگ روغن روی بوم

7-7 ویلون و تخته رنگ، ژرژ براك، 1909-10 
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پیکاسو تحت تأثیر این فاجعه هولناك در سال 1937 اثر بزرگ و بیاد ماندني گورنیکا را خلق کرد. به 

این تصویر نگاه کنید. مدتي به جزئیات آن دقت کنید آنگاه کوشش کنید که به کل اثر توجه کنید. آیا 

از تماشاي آن لذت مي برید؟! فکر مي کنید آویختن این تصویر بر دیوار اتاق، منظره خوشایندي است؟ 

واضح است که منظره لذت بخش و دلپسندي نیست. آشوب، ناآرامي، گسیخته شدن اجزا، وحشت و رنج 

در کلیت تابلو حس مي شود. در اینجا پیکاسو، بدون دقت به جزئیات و ساخت و سازهاي معمول، موفق 

به انتقال حس انزجار خود از فاجعه گورنیکا شده است. شاید همین واقعه که موضوع تابلو قرار گرفته 

است، موجب مقبولیت و معروفیت این اثر هنري شده و آن را براي مردم قابل درك تر و ملموس تر از 

دیگر آثار مشابه کرده است.

عوامل بي شماري وجود دارند که میان ما و یک اثر نقاشي ارتباط برقرار مي کنند؛ خصوصاً آثاري 

که در سده بیستم و با دوري از واقع گرایي و طبیعت نگاري آفریده شده اند. لذا قضاوت قطعي در مورد 

خوبي و بدي، موفق یا ناموفق بودن یک نقاشي در عصر جدید کاري بسیار دشوار مي نماید. درك این آثار 

در بسیاري از موارد تنها با درك پدید آورندگان آنها )هنرمندان( میسر مي شود. به همین علت بخشي از 

کتب مربوط به تاریخ هنر جدید به شرح زندگینامه و احوال هنرمندان اختصاص یافته است.

با توجه به نمونه هاي دیگري از کارهاي پیکاسو که در نگاه اول مشابه به نظر می آیند، نوع استفاده از 

رنگ، جزئیات و موضوع آثار حاالت متفاوتي را القا مي کند. به طور مثال  پرده ي گورنیکا )شکل8-7 ( را 

با پرده ماهیگیري شبانه) شکل 9-7( مقایسه کنید شباهت زیادي بین ترکیب بندي دو اثر وجود دارد. 

9-7 ماهیگیری شبانه، پابلو پیکاسو، 1939
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پیکاسو تا مدتها تحت تأثیر فاجعه گورنیکا بود و آن گسیختگي و آشفتگي را در بسیاري از آثار بعدش 

چون ماهیگیري شبانه مشاهده کرد. 

در پرده نقاشي دختري در برابر آیینه)شکل 10-7 ( شور و حال و سرزندگي بیشتري حس مي کنیم. 

این حاالت نتیجه ي بکارگیري نظمي متفاوت میان عنصر تصویري و استفاده از رنگهاي شاد و طرحهاي 

تزییني در کل تصویر است.

در این اثر و بسیاري از دیگر آثار پیکاسو، نوعي سادگي و خامي کودکانه به چشم مي خورد. عامه 

مردم این سادگي را به حساب کم ارزشي و گاه ناتواني هنرمند در ارائه دقیق و ظریف موضوع مي گذارند. 

جمالتي از قبیل "من هم مي توانم این را بکشم" یا "بچه هاي کوچک بهتر از این مي توانند نقاشي کنند" 

حکایت از نگاه معترضانه عموم مردم به اینگونه آثار است. با نگاهي گذرا با آثار قدیمي تر پابلو پیکاسو، 

که قدرت طبیعت سازي و واقع نگاري این هنرمند در آنها به وضوح دیده مي شود، مي توان دریافت که 

قضاوت بر روي آثار مدرن مي بایست از دیدگاه متفاوتي صورت گیرد. به پرده های نقاشی ) شکل 7-11(  

و) شکل 12-7( نگاه کنید. دقت و ظرافت این آثار که پیش از تصاویر کوبیستي پیکاسو تصویر شده اند، 

مي باید این سؤال را در ذهن بیننده ایجاد کند که چه چیز عامل تغییر نگرش و تحول در ذائقه هنرمند 

شده است؟ 

10-7 دختری در برابر آیینه، پیکاسو، 1932 

12-7 چهره یک مرد، پیکاسو، 10-1909، رنگ روغن روی بوم 11-7 هالکوین، پیکاسو، 1915، رنگ روغن روی بوم
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آبستره )هنر انتزاعي(

در این هنرشکل و ترکیب مراتب انتزاعي را طی کرد ، به این معني که هنرمندان گامهاي جدي تر 

برداشتند تا خود را از قید طبیعت و محیط اطراف خود رها سازند. در اثري از واسیلي کاندینسکي، 

تحت عنوان "بدیهه نگاري شماره 30 " ) شکل 13-7( است در این اثر، همانگونه که از نامش پیداست، 

نقاش طرح اولیه اي براي اثر خود نداشته است. "بدیهه" یا "في البداهه" را معموالً براي موسیقي و شعر 

به کار مي برند و آن زماني است که ابیات و نتهاي موسیقي بدون آمادگي و برنامه ریزي قبلي، ناگهاني 

و في البداهه در فکر و روح هنرمند ظاهر مي شود و 

او بدون وقفه به بروز آن مي پردازد. کاندینسکي نیز 

کوشیده است تا خطوط و رنگها را همچون نواهاي 

موسیقي، روان و آزاد بگذارد. او اعتقاد داشت که رنگها 

نیز مانند پرده ها و نتهاي موسیقي تأثیرات عاطفي و 

رواني خاصي بر انسان مي گذارند.

یک  ابتدا  در   "30 شماره  نگاري  "بدیهه  پرده 

نقاشي کامالً انتزاعي )آبستره( به نظر مي رسد ولي 

اگر دقت کنید نشانه ها و اشکالي از دنیاي واقعي را 

در آن مي بینید. در گوشه راست و پایین اثر دو توپ 

جنگی را در حال شلیک می بینید  و در وسط تصویر 

طرحي از خانه ها و برج هاي در حال فرو ریختن را که 

با خطوط سیاه ترسیم شده اند مشاهده مي کنید.

کاندینسکی این نقاشی را یک سال قبل از آغاز 

جنگ جهانی اول کشیده است. وقتی  این پرده نقاشی 

را با  گورنیکای پیکاسو مقایسه می کنیم، می بینیم که حال و هوای رنج و پژمردگی گورنیکا واقع بینانه تر 

از این نقاشی کاندینسکی  است. گرچه شلیک توپ  و بی تعادلی ساختمان ها  در این اثر به وضوح دیده 

می شود، لیکن کل اثر حال و هوای ناخوشایند و خشنی را که منعکس کننده فضای رنج آلوده جنگ 

باشد، ندارد.

13-7 بدیهه نگاری شماره 30، واسیلی کاندینسکی، 1912، رنگ روغن روی بوم 
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برخي از اهل هنر، کاندینسکي را  اولین هنرمند در سبک "هنر انتزاعي" مي دانند. هنر انتزاعي 

شیوه اي از بیان تجسمي است، که در آن هنرمند با بهره گیري از ذهنیت فردي و اجتناب از بازنمایي 

پدیده ها و اشکال واقعي اثري مي آفریند. البته کاندینسکي از پیشگامان این نگاه نوین هنري بود ولي 

هنرمندان دیگري پس از وي کوشیدند تا در بستر هنر انتزاعي آثاري خلق کنند؛ آثاري که چهره هنري 

عصر جدید را بسیار دگرگون و متفاوت ساخت. 

برخي از این آثار مبناي هندسي دارند. پیت موندریان سطوح و اشکال هندسي را به عنوان عناصر 

اصلي تصویري برگزید و کوشید تا با خط، سطح و رنگ، ترکیب بندي هایي را ایجاد کند که مستقل و 

مجرد از طبیعت است. به این شیوه اصطالحاً انتزاع هندسي مي گویند.) شکل 7-14(

همین نگرش را مي توانیم در هنر هیجان گرایی انتزاعی نیمه دوم سده بیستم نیز مشاهده کنیم، با 

این تفاوت که تفکیک رنگ ها با خطوط قاطع صورت نگرفته و حال و هواي نرم تر و متفاوت تري بر آثار 

حاکم است.

14-7 ترکیب بندی با قرمز- 
آبی - زرد، پیت موندریان، 1921،رنگ 
روغن روی بوم
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سوررئالیسم

در سده بیستم جریان هنري دیگري هم پدید آمد که به جاي کنار گذاشتن محتوا و موضوع به طور 

کلي، آنها را به عالمي دیگر و جهاني متفاوت که جهان و عالم شخصي و فردي ایشان بود بردند. عالم 

خیال، رویا، کابوس با اشکال و ترکیب بندي هاي نامأنوس موضوع این آثار بود. این گرایش با پیشرفت 

علم روانکاوی رفته رفته خود را در قالب سبک هایي با نام هاي نقاشي هاي رویایي و سورئالیسم جلوه گر 

ساخت. موضوع اصلي این آثار از ضمیر ناخودآگاه نشأت گرفته است. همانگونه که در رویا و کابوس عناصر 

طبیعي به هم مي آمیزند و ترکیبي غیر واقعي، غیرملموس، و غیر عقالني پدید مي آورند، عناصر تصویري 

طبیعي )مانند اشکال آشنا و مأنوس( و عناصر انتزاعي )مانند رنگ، حجم، خط( در قالب نقاشي هاي 

سوررئالیستي به گونه اي به هم مي آمیزند که فضایي وهم گونه و خیال گونه را ایجاد نمایند. 

سوررئالیسم یا فرا واقع گرایانه هنري است که از ضمیر ناخودآگاه بر مي خیزد و در جستجوي عالمي 

فرا واقعي، با استفاده از عناصر واقعي و طبیعي است.

سالوادور دالي از هنرمندان شاخص این سبک به شمار مي رود که نمونه هایي از آثار او را در ) اشکال 

15-7 و 16-7( مشاهده مي کنید. آثار خوان میرو )شکل 17-7( و مارك شاگال )شکل 18-7( را نیز 

مي توان از نقاشي هاي رویایي یا فرا واقع نما شمرد.

15-7 تداوم حافظه، سالوادور دالی، 1931، رنگ روغن روی بوم
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17-7 ترکیب بندی، خوان میرو، 1933، رنگ روغن روی بوم

16-7 مسخ نرگس، سالوادور دالی، 1937، رنگ روغن روی بوم
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پرسش

18-7 من وروستا، ماارك شاگال، 1911، رنگ روغن  روی بوم

   1- چه موضوعی در سده بیستم باعث بروز آثار متنوع هنری می شود؟

  2- مهم ترین گرایش هنری به نور و رنگ، در سده بیستم، در آثار هنرمندان چه سبک هایی مشاهده می شود؟

   3- کدامیک از سبک های هنری از دخل و تصرف در شکل، ترکیب و تناسب به وجود آمد؟

   4- هنرمندانی که کوشیدند تا آثار خود را از قید مضمون و محتوا رها سازند نام ببرید.

   5- گرایشات اکسپرسیونیسم را با معرفی هنرمندان این شیوه توضیح دهید.

   6- نحوه شکل گیری مکتب فوویسم را توضیح دهید.

   7- واژه کوبیسم به چه معناست؟ ویژگی های این مکتب را ذکر کنید.

   8- پرده گورنیکا اثر کیست؟ در مورد آن توضیح دهید.

   9- یکی از هنرمندان هنر انتزاعی را نام برده و در مورد ویژگی های این هنر توضیح دهید.

10-  سوررئالیسم به چه شیوه ای گفته می شود؟
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هنر در نیمه دوم سده بیستم

حرکت هاي هنري همواره با نیازهاي روحي هنرمندان و ضرورت هاي جوامعي که بستر آثار هنري 

هستند، رابطه مستقیم دارد. به سخن دیگر "هنر" موجودي زنده و سیال است و به همین جهت در واکنش 

به اوضاع اطرافش تغییر شکل مي دهد. همانگونه که گفتیم هنرمند مدرن که روز به روز بیش از پیش 

در نظام مقید کننده محیطي و اجتماعي خود گرفتار بود به اعتراض به این قیدها و امید رهایي و نیل به 

عالمي متفاوت بر علیه قالب هاي سنتي و کهن عصیان کرد و با حرکات و جنبش هاي گوناگون دست به 

نوآوري زد. این موج اعتراض و نوآوري حدود یک سده )از اواسط سده 19 تا اواسط سده 20( ادامه یافت.

از اواسط سده بیستم، همگام و همدوش با انواع هنر انتزاعي، با حرکت هایي رو برو مي شویم، که بوي 

بازگشت و عالقه به قانونمند شدن از آنها به مشام مي رسد. 

هیجان گرایي انتزاعي

موج هیجان گرایي پس از جنگ جهاني دوم از حدود سال 1945 مجدداً سردمدار حرکت نویني در 

هنر شد. گرایش ) آبستره اکسپرسیونیسم( هیجان گرایی انتزاعی 

به عنوان شیوه اي جدید با نشانه هاي حس نیمه هشیار و عرصه 

بوم و میدان جدال بیان هنري همراه با حرکات آزاد قلم مو، 

ریزش، پرتاب و چکاندن رنگ همراه شد. موج این هنر به سه 

شیوه فرعي همزمان همراه شد که مي توان جریان اول را نوعي 

انتزاع گرایي تغزلي به وسیله آثار جکسون پاالك دانست که با 

ریزش مستقیم رنگ و یا پاشیدن رنگ به روش نقاشي چکه اي 

با  همراه  دوم،  جریان  و 7-20(.  )شکل 7-19  گرفت  صورت 

به کارگیري عملی رنگ و با نوعي ادراك غریزي توسط دکونینگ 

صورت پذیرفت )شکل 21-7(. و سومین جریان به عنوان نقاشي 

میدان رنگ به وسیله روتکو بیان شد )شکل 22-7(. این موج 

هنري در اروپا و امریکا با عنوان هاي هیجان گرایي غنایي)تغزلی(، 

انتزاع گرایي رنگي، نقاشي ناب، نقاشي عیني، تاشیسم، نقاشي 

کنشي و... شناخته شده است. 19-7 جکسون پاالك در حال نقاشی
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22-7 بدون عنوان، مارك روتکو، 1961، رنگ روغن روی بوم

20-7 اثر شماره 1 ) ابر اسطوخودوس(، جکسون پاالك، 1950، رنگ روغن و مواد ترکیبی

21-7 زن شماره 1 ، ویلم دکونینگ، 52-1950، رنگ روغن روی بوم



172

از قبیل جوشکاري،  با روشهاي صنعتي  تراشي  پیکره  نیز تجربیاتی در عرصه  در همین زمان 

لحیم کاري، پرچ کردن و به کارگیري وسایل ماشیني پدید آمد که به همراه مواد جدید صنعتي نیز 

بکار مي رفت )شکل 23-7(. البته همواره آثاري هم پدید آمد که افرادي آنرا خلق کردند که هیچگونه 

آموزش رسمي هنري ندیده بودند که به هنر خام در این دوره شهرت یافت) شکل 7-24(.

24-7  اضطراب زندگی ، ژان دوبوفه، 1953، رنگ روغن روی بوم 23-7 کادو)هدیه(، مان ری، 1958، ترکیب موادصنعتی

شیوه های جدید هنری
از دیگر جریانات هنري به واسطه تأثیر ابزارهاي رسانه اي تصویري به ویژه عکاسي، تلویزیون و... به 

عنوان گرایش واقع گرایي توهمی در حدود سال 1950 همگام با سلیقه عوام شکل گرفت )شکل 7-25(. 

اما به مرور گرایشات واقعگرایي به سمت حرکت نوین خود در قالب بیاني در مقابل هیجان گرایي انتزاعي 

که مورد فهم عوام نبود شکل گرفت. از این رو هنرمندان واقعگرایي نو) نئو رئالیسم( تالش کردند تا ارتباط 

میان هنر و زندگي را از نو برقرار سازند. این جریان در حدود سال 1955 در فرانسه شکل گرفت اما به 

زودي اروپا و امریکا را در بر گرفت. از عناصر مهم این گرایش هنري استفاده از کالژ و مونتاژ بود و دنیایي 

بصري جدید را پدید مي آورد که مخاطب را به پذیرش آن تشویق مي کرد )شکل 7-26(.
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 در پیامد آن جریانهاي پیشامدها) هپنینگ( که ناظران را به انجام فعالیت هنري دعوت مي کرد شکل 

گرفت که نوعي هنر اجرایي بود) شکل 27-7(. اما مهم ترین نگرش واقعگرایي زمینه را به سوي هنر پاپ 

)مردمي( سوق داد. این جریان در حد فاصل سالهاي 1955 تا 1965 به عنوان جریاني اغراق آمیز در 

مقابل و تضاد با هیجان گرایي انتزاعي قرار گرفت و هیچگونه هدف زیبایي شناسي عمیق یا اجتماعي 

را در بر نداشت بلکه فکر و اندیشه آن از بین بردن اختالف میان زندگي دنیاي مادي با هنر بود. هنري 

ساده و قابل درك که براساس نوع زندگي پس از جنگ با توانمندیهاي اقتصادي، کاالهاي ارزان و قابل 

دسترس و رسانه هاي تبلیغاتي پدید آمد)شکل 7-28(. 

البته توجه به عناصر دیداري این دوره  به وضوح در هنر آپ آرت بیشتر تجلي کرد. کلمه آپ در 

ترکیب آپ آرت به معني چشمي یا بصري است. این شیوه از اوایل دهه 1970 به سرعت رواج یافت. 

هنرمندان این سبک مي کوشیدند که با استفاده از رنگ و سایه روشن حس عمق میدان، حرکت و 

حجم را در آثار خود ایجاد کنند. به سخن دیگر آنها با مهارت و تسلط بر عنصر رنگ  و استفاده استادانه 

از خطوط پرده هایي مي آفریدند که چشمان بینندگان را مي فریفت. ویکتور وازارلي پیشگام این سبک 

شمرده مي شود  )شکل 7-29 (.

26-7  تنگه  ، رابرت راشنبرگ، 1959، مواد ترکیبی 25-7 مرلین، اودری فالك، 1977، رنگ روغن و آکرلیک روی بوم
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28-7 ناامید، روی لیختن اشتاین، 1963، رنگ روغن روی بوم 27-7 بای ساید، هلن فرانکن تالر، 1968، آکرلیک روی بوم

29-7 وگا – وا – 3، ویکتور وازارلی، 1968 
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در پایان نیمه دوم سده بیستم گرایشات هنري همراه با روشهاي نوین اجرایي همگام شد. رسانه هاي 

جدید از جمله تلویزیون و ویدئو پیشگام این حرکت نوین بود و هنرمندان سعي مي کردند به لحاظ 

گستردگي مخاطب این رسانه ها از آنها براي بیان هنري بهره  گیرند. تحولي چون ویدئو آرت از این دسته 

است )شکل 30-7 الف،ب(. در این زمان به لحاظ توجه به مفهوم و ایده و اهمیت آن نسبت به شکل 

و فرم هنري جریان هنر مفهومي براي ترغیب مخاطبین به روشي عقالني در جریان خالقیت شکل 

گرفت)شکل 7-31 (.

موج دیگر هنري، درگیري مستقیم هنرمندان با محیط طبیعي بود که آنان را واداشت تا به مفاهیمي 

از هنر به صورت ناپایدار در مکاني خارج از محیط زندگي و کار توجه کنند و نام آنرا  لندآرت نهادند )شکل 

32-7(. از جهت دیگر تمایالت نوجوانان در بکارگیري شعارهاي دیوارنویسي و کاربرد رنگهاي افشانه 

30-7 ب: صلیب، بیل ویوال، 1996، چیده مان30-7 الف: مجله پی.ام، دارا بیرن بائن، 1982، چیده مان
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)اسپري( گچ و خراش دادن دیوارهاي محیط زندگي به بیاني هنري مبدل 

شد که مي توان آنرا در حدود 1970 میالدی در محله هاي فقیر نشین آمریکا 

مشاهده کرد که به عنوان هنر گرافیتي شهرت یافت و در سیر کاربردي 

آن در حدود سال 1980 به عنوان آثار موزه اي به محافل رسمي هنري 

وارد گردید. اما همزمان با تحول ابزارهاي رسانه اي و ورود رایانه و امکانات 

ارتباطاتي جدید این ابزار نیز به عنوان بیان هنري به کار رفت و در حد 

فاصل سالهاي 2000- 1980 روشهاي نوین به جامعه هنري وارد شد )شکل 

33-7 (. هر چند تمایالتي در جهت موازي آنها با رویکردهایي به بدویت و 

گرایشات نو هیجانگرایي همچنان به عنوان روشي قدرتمند در بیان هنري 

توسط هنرمندان مختلفي در جهان شکل گرفت )شکل 34- 7 (.

31-7 یک و سه صندلی، جوزف کوسوت، 1965، مواد ترکیبی

32-7 جزایر آمریکا، کریستو و جان  کلود، 83-1980، جزیره و پارچه صورتی
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ام، 1979،  دیوید  نورا،   7-33
عکس رایانه ای

کوئیک،  جان  هدایا،   7-34
1992، اشیا و رنگ روغن و 

مواد ترکیبی روی بوم

پرسش

1- هیجان گرایی انتزاعی به چه معناست؟ شیوه های فرعی آن را توضیح دهید.

2- هنر پاپ تحت تاثیر چه نگرشی به وجود آمد؟ ویژگی های آن را توضیح دهید.

3- ویکتور وازارلی از پیشگامان چه سبکی است؟ در مورد آن توضیح دهید.

4- چند نمونه از شیوه های جدید هنری پایان سده بیستم را ذکر کنید.
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