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

پرسش
 -1سبک های رایج سده نوزدهم را نام ببرید.
 -2شیوه کالسی سیسم نو را با ذکر نام دو هنرمند توضیح دهید.
 -3با مقایسه آثار هنرمندان رومانتی سیسم در مورد ویژگی های سبک رومانتیک در کالس گفتگو کنید.
 -4در مورد مکتب باربیزون چه می دانید؟
 -5شیوه رئالیسم را با ذکر نام هنرمندان آن توضیح دهید.
 -6ویژگی سبک امپرسیونیسم را توضیح دهید.
 -7هنرمندان شاخص سبک پست امپرسیونیسم را نام ببرید.
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فصل هفتم

هنر سده بیستم

جریان های هنری سده: 20
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

فصل هفتم
اهداف رفتاري :
پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می رود :

 -1علت تنوع سبک ها را در سده بیستم توضیح دهد.
 -2گرایشات و سبک های سده  20را نام ببرد و آثار هنرمندان این دوره را شرح دهد.
 -3سبک ها و جریانهای هنری نیمه اول سده  20را شرح دهد.
 -4سبک ها و جریانهای هنری نیمه دوم سده  20را شرح دهد.
 -5آثار برگزیده هنر سده  20را نام برده وتوضیح دهد.

هنر سده بیستم
سده نوزدهم مقدمة يك قالب شكني عظيم است كه محصول واضح آن در سده بيستم آشكار ميشود.
با مطالعة هنر در بستر تاريخ در مي يابيم كه از ابتداي ظهور بشر بر كرة خاك ،با سپري شدن زمان  ،بر
سرعت بروز تحوالت افزوده شده است  .در ادوار پيشتر  ،به رغم افزايش سرعت  ،هنر توانسته بود ارتباط
خود را با عموم مردم – به عنوان مخاطب – تا حد زيادي حفظ كند ،ولي آنچه كه در هنر سده بيستم رخ
ميدهد  ،چيزي بيش از افزايش سرعت است  .در قرون گذشته قوانين تقريباً مشخص و پذيرفتهشدهاي
وجود داشت كه اهل هنر به آن اعتقاد داشتند .مواد و مصالح متحول ميشدند اما سير اين تحول – بهغير
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از برخي جهش هاي سده  – 19چيزي مخالف عرف اجتماع نبود  .همه مي دانستند كه وظيفة هنرمند
خلق اثري است كه – حال چه روايي و داستاني و چه غير روايي وغير داستاني – شباهت قابل مالحظهاي
با افراد ،بناها ،فضاها و اشياي واقعي داشته باشد .اين بود كه درك آثار هنري براي مردم آسان بود و
هنرمندان نيز به خلق آثاري دست زدند كه تا حد زيادي مطابق عرف اجتماع بود.
در سده بيستم به ناگاه مخالفت با سنت و عرف اجتماعي كه گامهاي آغازين آن درسده  19برداشته
شده بود ،قوت مي گيرد و فرديت هنرمندان نقشي قوی تر ايفا مي كند  .هنرمند اين سده مي آموزد
كه آثار خود را آنطور كه خود مي خواهد – نه آنگونه كه اجتماع از او تو ّقع دارد -بيافريند .همين موضوع
باعث بروز طيفي وسيع و متنوع از آثار هنري شد كه مبناي آنها فرديت هنرمند است  ،آثاري نامأنوس
و غير متعارف كه درك كردن و ّ
لذت بردن آنها به مراتب دشوارتر از آثار گذشتگان و در برخي موارد
ناممكن مينمود .اختراعات و اكتشافات سريع و جهش وار اين سده صحنة هنر را دگرگونه كرد .يكي
از عوامل مهمي كه در طرز تلقي عرفي و سنتي از هنر خلل ايجاد كرد ،اختراع دوربين عكاسي بود .اين
پديدة شگفتانگيز كه قادر بود اشيا  ،مناظر و افراد را با دقتي بيشتر و زماني كمتر شبيه سازي كند،
هنر نقاشي را به سوي ديگري راند .هنرمندان فكر كردند كه يا هنرشان – با ظهور اين اختراع نوين –
محكوم به فناست و يا اينكه مي بايست براي آن هدف وغايت متفاوت خلق كنند .اختراعات ديگري چون
تلسكوپها     و ميكروسكوپها   ،تلويزيون و ويدئو چشم هنرمندان را به جهانهاي متفاوتي گشود .برخي نگاه
ريزبينانه را در كار خود بسط دادند و با بزرگنمايي اغراق آميزي به تصوير جهان و اشيا پرداختند  .عدهاي
نيز تحت تأثير فضاي بيكران آسمان ها مجذوب خأل گشتند و آنرا در آثار خویش تأکید کردن .گروهی نیز
به مطالعه اجزای پدیدههای بصری مانند «سطح»      «   ،حجم  »      «،رنگ» و ديگر عناصر تصويري پرداختند و
بعضي ديگر از حركت و سرعت متأثر شدند و در آثارشان اين عناصر را مورد توجه قرار دادند.
بدين ترتيب آثاري بسيار متنوع ومتفاوت از هم به ظهور رسيد .مبناي اين تنوع و كثرت نگاه فردي
هنرمندان به جهان اطراف خود بود و اين نگاه زاييدة تحوالت سريع و بيشماري شد كه بشر سده بيستم
شاهد آن بوده و هست .
در نتيجه دگرگوني جدي مبناي هنر   _ از مبناي فرهنگي وجمعي به مبناي شخصي و فردي   –
تغييراتي در آثار هنري پديد آمد كه موجب بروز سبك ها و روشهاي متعددي شد .اين تغييرات را
ميتوان تحت سه عنوان اصلي « نور و رنگ» « ،شكل و تركيب» 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 پيش از سده بيستم ،نقاشان در انتخاب
رنگ از طبيعت پيروي مي كردند و مي كوشيدند تا آثار خود را به تبعيت از طيف موزون رنگهاي موجود
اطراف خود ،بيا فرينند .درنقاشيهاي كليسايي – همانطور كه شاهد بوديم – رنگ و نور دركنار هم با
ماوراي طبيعت ارتباط برقرار مي كردند  .دراين نقاشيها  ،هنرمند هوشمندانه از عنصر رنگ (يا به عبارتي
جلوه هاي نور ) براي تأكيد بر شخصيت يا موضع اصلي اثر بهره مي جست .رامبراند از نقاشاني بود كه در
اين زمينه به اوج قدرت رسيده بود .در سده بيستم مهم ترين گرايش هنري به نور و رنگ را مي توان در
آثار هنرمندان فوويسم و اكسپرسيونيسم مشاهده كرد.
ب -شكل وتركيب :
تركيب  ،مجموعه اییاز شكلها وحجمهاي عناصر تصويري و ارتباط آنها با يكديگر است .بنابراین براي
روشن ترشدن اين مفهوم مثالي مي آوريم .
به يكي از عكسهاي خودتان يا يكي از آشناهايتان نگاه كنيد .چه چيز اين عكس را به صاحب عكس شبيه
مي سازد؟! بي شك يكي از علل اين شباهت كلي  ،وجود شباهت ميان اجزا است ،مثل شباهت ميان
چشمها ،ابروها ،بيني ،لبها و ديگر اجزاي صورت يك تصوير با فرد مربوطه  .چيز ديگري كه اين شباهت را
تضمين مي كند ،روابط اين اجزا می باشد و روابط در اینجا يعني فاصله ها وجاي قرار گرفتن آنهاست .اگر
فاصله چشمها از هم و فاصلة بيني از دهان تغيير كند و يا مث ً
ال دهان به جاي يکی از چشمها قرار گيرد و يا
گوشها به جاي بيني گذاشته شود ،ديگر شباهتي وجود نخواهد داشت  .برخي از هنرمندان در « شكل»،
تصرف كردند و سبك كوبيسم از سبكهاي شاخص اين نوآوري است .
« تركيب» و« تناسب» دخل ّ
ج – موضوع ومحتوا:
هنرمندان نوآورسده بيستم كوشيدند تا با هر گام خود ،قالبي را بشكنند و خود را از قيد
محدوديت ها رها سازند .محدوديت هايي كه يك روز به عنوان اصل و مبناي هنر تلقي مي شد و
ريشه در طبيعت داشت  ،دراين سده به عنوان عناصري مزاحم تلقي شدند  .هنرمندان با شكستن قوانين
رنگي طبيعي ،تركيب بندي ها و تناسبات طبيعي خود را تا حد زيادي از قيود گذشته رهانيدند .برخي
از آنها مانند پاالك  ،دكونينگ  ،روتكو و كاندينسكي كوشيدند كه آثار خود را از قيد مضمون و محتوا
نيز رها سازند.
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حال با توجه به تمايالت و گرايشاتي كه در ساختار ،موضوع و كاربرد عناصر هنري در سده بيستم آشنا
شديم ميتوان سير تحول جريانات ،مكاتب و تجربيات نوين هنر سده بيستم را با رعايت حفظ تاريخي
آن بپردازیم .هر چند كه تحوالت هنري در سده بيستم رسماً از سال  1905با تمايالت کسپرسیونیسم
( هیجانگرايي ) آغاز و اين روند در سرتاسر سده بيستم با نگرش هاي متفاوتي پي گرفته شد .تمايالت
هنري سده بيستم را ميتوان در دو دوره نيمه اول و دوم سده بيستم مورد بررسي قرار داد.

نيمه اول سده بيستم اکسپرسیونیسم:
اکسپرسیونیسم( هیجانگرایی ) -فوویسم (ددگری)
گرايشات هيجانگرايي يا اكسپرسيونيسم در سال  1905در آلمان بر مبناي واكنشهاي احساساتي و
تأكيد بر موضوعات جهان نوين شكل گرفت و اولين گروه به عنوان گروه پل با حضور هنرمنداني چون
اشميت – روتلوف ،كريشنر و نولده پديده آمد .آنان با طرحهايي كام ً
ال درونگرا و با ضربات محكم قلم و
بيانگري رنگ توانستند نوعي ديدگاه آگاهانه از بدوي گرايي و عاملی غريزی از زندگي پيرامون خود را به
تجسم در آورند (شكل .)7-1

 7-1خیابان ،ارنست لودویگ کریشنر ،1908 ،رنگ روغن روی بوم
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همچنين دومين گرايش هيجان گرايي در آلمان با شكل گيري گروه سوار آبي توسط كاندينسكي
و مارك ،تحول نگرش هيجان گرايي را به اوج رساندند .اين نگرش با توجه به اصل پديدههاي طبيعي و
هماهنگي با موسيقي و بيان گري رنگ همراه شد و نوعي موسيقي رنگ را پديد آورد كه آنرا بيان انعكاس
در روح ناميدند (شكل .)7-2

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

همزمان با گرايشات هيجان گرايي در آلمان اين گرايش با رويكردي خاص در فرانسه دنبال شد.
هر چند عنصر رنگ در آثار نقاشان پيشگام سده بيستم جنبه فردي و شخصي به خود گرفت و نقاشان
خواستهاي دروني خود را به انعكاس واقعيت بيروني ترجيح دادند .هنرمندان فرانسوی با استفاده پرشور،
غيرواقعي و زمخت از رنگ ،تابلوهايي كشيدند و آثارشان را در سال  1905در شهر پاريس به نمايش
گذاشتند .يكي از منتقدين هنري ،پس از مشاهدهي اين آثار به آنها لقب فوو داد .اين واژه فرانسوي به
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معناي دد يا جانور وحشي است .اين لقب به واسطه برخورد زمخت و جسورانه با رنگ برايشان نهاده شد.
بعدها نام فوويسم يا ددگري براي اين شيوه از نقاشي ثبت و رفته رفته از آن به عنوان يك سبك نقاشي
ياد شد.
هانري ماتيس و آندره درن از هنرمندان مشهور اين حركت هنري به شمار ميروند .هانري ماتيس
با کشیدن چهره همسر خود(شكل  )7-3آن طور که مشاهده می شود از رنگ های واقع گرايانه استفاده
نکرده و منظور هنرمند هم ارائه تصويري طبيعي
از همسرش نبوده ،قطعاً هنرمند ميدانسته كه
رنگ موي خانم ماتيس آبي نيست و بيترديد
نوار سبزي روي پيشاني و بيني اين خانم وجود
نداشته و شكي وجود ندارد كه نقاش ميتوانسته
با چند حركت آرام قلم مو ،رنگها را در هم ادغام
كند و سطحي صاف و صيقلي پديد آورد .ولي او
عمدا ً رنگهايي را كه برانگيزاننده هيجان است با
سطحي ناهموار و زمخت كنار هم قرار داده است.
آندره درن در پرده "پل لندن" (شكل
 )7-4نيز استفاده صريح و غير واقع گرايانه از
رنگ را نشان ميدهد .زردي آب ،قرمزي كشتي،
سبزي آسمان ،بنفشي سايهها ،همگي آگاهانه
بوده است.
همچنین ماتیس در پرده نقاشي "هماهنگي
در رنگ يا اتاق سرخ"( شکل  )7-5حكايت از این
واقعيت دارد كه منظور از لفظ "هماهنگي" در
ايجاد نوعي هماهنگي فردي و دروني است ،كه
در جهان واقع و طبيعت خارج از تصورات نقاش،
وجود نداشته است.

 7-3زنی با کاله ،هنری ماتیس ،1905 ،رنگ روغن روی بوم
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 7-4پل لندن ،آندره درن ،1906 ،رنگ روغن روی بوم

 7-5هماهنگی در رنگ یا اتاق سرخ ،ماتیس ،1908-9 ،رنگ روغن روی بوم
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نكتهاي كه در سه نقاشي گذشته حايز اهميت است اينكه هنرمندان با وجود اين كه در استفاده از
رنگ قانون شكني كردهاند ،ولي در مورد شكل كلي و تناسبات اجزاي تصوير همچنان به طبيعت وفادار
ماندهاند .در نمونه های تصویری ارائه شده تناسبات اجزاي چهره و بدن ( اشکال  7-3و  )7-5و تناسبات
فضا و اشكال (نسبت قرار گرفتن كشتي ،آب ،قايق ها و برج هاي دوردست و آسمان در سطح تصويري)
(شکل  )7-4كام ً
ال طبيعي است .به عبارت ديگر ،اگر ما در اين تصاوير دخل و تصرف كنيم و رنگهاي
استفاده شده را به رنگهاي اصلي تبديل كنيم (مثال آسمان را آبي ،بدنه كشتي را به رنگ چوب و )...با
يك اثر طبيعت گرا يا واقع گرا روبرو خواهيم بود.
كوبيسم
ديديم كه فوويستها در پيروي از قوانين رنگي واقعي و طبيعي
عصيان كردند .اما در حدود  1908ميالدي شاهد حركت ديگري براي
شكستن سنت هاي رايج هنري هستيم .اين حركت كه بعدها تبديل
به يك سبك هنري شد ،كوبيسم نام دارد .پيكاسو و براك پيشگامان
اين سبك بودند .واژه كوبيسم از ريشه كوب در زبان فرانسه به معناي
مكعب اخذ شده است .كوبيست ها كوشش ميكنند تا كليت يك
پديده (وجوه مختلف يك شي سه بعدي) را در آن واحد در يك سطح
دو بعدي عرضه كنند.
هنگامي كه به شكل  7-6نگاه ميكنيد ،درابتدا چيز زيادي
نميبينيد .قدري بعد متوجه يك سر ميشويد ،سري كه اجزاي آن
در ارتباط منطقي با هم قرار نگرفتهاند .يكي از گوش ها باالي چشم
راست و گوش ديگر زير چشم چپ قرار دارد .دو نقطه را ميبينيد كه
مشخص كننده چشمها هستند .خطوط منحني و موازي سمت چپ
كه در زمينه سفيد قرار گرفتهاند ،تداعي تارها و پيچ و تاب هاي مو را
ميكنند .قدري دقت كنيد ،آيا سبيل اين شخص را ميبينيد؟! پيپ
او را چطور؟! پيپ سفيدي را كه زير عالمت لنگر در سمت راست و
پايين تصوير قرار دارد ميبینيد؟ همه اجزا حكايت از وجود صورت يك

 7-6سر یک مرد ،پابلو پیکاسو ،1913 ،رنگ روغن روی بوم
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مرد سبيلو در حال پيپ كشيدن دارد .آيا شباهتي به كسي كه شما بشناسيد ،دارد؟! قطعاً
چنين تركيبي در دنياي خارج وجود ندارد .اين اشكال كه از طبيعت الهام گرفته شده،
با ترتيب و منطقي متفاوت ،كه مختص فرد هنرمند است ،در كنار هم آرايش يافتهاند.
همين ديدگاه را در تابلوي ويلون و تخته اثر براك (شكل  )7-7مشاهده ميكنيد.
همانطور كه گفتيم ،كوبيست ها به دنبال برقراري روابط متفاوتي بين عناصر تصويري
سه بعدي بودند .آثار اين هنرمندان هم ،مانند فوويست ها صرفاً در عناصر بصري خالصه
ميشد و حاوي پيام خاصي نبود .يكي از انتقاداتي كه برخي از منتقدين و بسياري از
عامهي مردم به اين گونه آثار داشته و دارند ،قابل فهم نبودن اين نقاشيها است .اكثر اين
نقاشيها پيام خاصي براي بيننده ندارند و صرفاً تعمق و تجسمي در شكل ،رنگ ،سطح،
حجم ،سايه و روشن و تركيب آنها هستند.
اما همه اين آثار هم بيتأثير از اتفاقات و شرايط اجتماعي خلق نشدهاند .تابلوي
گورنيكا (شكل  )7-8يكي از معروفترين آثار پيكاسو است كه تحت تأثير امواج تلخ ناشي
از جنگ و آدم كشي خلق شده است.
 7-7ویلون و تخته رنگ ،ژرژ براک1909-10 ،

 7-8گورنیکا ،پابلو پیکاسو ،1937 ،رنگ روغن روی بوم
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در سال  1936اسپانيا (موطن اصلي پيكاسو) دچار يك جنگ داخلي خانمانسوز
گشت و شهر گورنيكا زير بارش بمب هواپيماهاي بمب افكن به خاك و خون كشيده شد.

پيكاسو تحت تأثير اين فاجعه هولناك در سال  1937اثر بزرگ و بياد ماندني گورنيكا را خلق كرد .به
اين تصوير نگاه كنيد .مدتي به جزئيات آن دقت كنيد آنگاه كوشش كنيد كه به كل اثر توجه كنيد .آيا
از تماشاي آن لذت ميبريد؟! فكر ميكنيد آويختن اين تصوير بر ديوار اتاق ،منظره خوشايندي است؟
واضح است كه منظره لذت بخش و دلپسندي نيست .آشوب ،ناآرامي ،گسيخته شدن اجزا ،وحشت و رنج
در كليت تابلو حس ميشود .در اينجا پيكاسو ،بدون دقت به جزئيات و ساخت و سازهاي معمول ،موفق
به انتقال حس انزجار خود از فاجعه گورنيكا شده است .شايد همين واقعه كه موضوع تابلو قرار گرفته
است ،موجب مقبوليت و معروفيت اين اثر هنري شده و آن را براي مردم قابل درك تر و ملموس تر از
ديگر آثار مشابه كرده است.
عوامل بي شماري وجود دارند كه ميان ما و يك اثر نقاشي ارتباط برقرار ميكنند؛ خصوصاً آثاري
كه در سده بيستم و با دوري از واقع گرايي و طبيعت نگاري آفريده شده اند .لذا قضاوت قطعي در مورد
خوبي و بدي ،موفق يا ناموفق بودن يك نقاشي در عصر جديد كاري بسيار دشوار مينمايد .درك اين آثار
در بسياري از موارد تنها با درك پدید آورندگان آنها (هنرمندان) ميسر ميشود .به همين علت بخشي از
كتب مربوط به تاريخ هنر جديد به شرح زندگينامه و احوال هنرمندان اختصاص يافته است.
با توجه به نمونههاي ديگري از كارهاي پيكاسو که در نگاه اول مشابه به نظر می آیند ،نوع استفاده از
رنگ ،جزئيات و موضوع آثار حاالت متفاوتي را القا ميكند .به طور مثال پردهي گورنيكا (شکل ) 7-8را
با پرده ماهيگيري شبانه( شکل  )7-9مقايسه كنيد شباهت زيادي بين تركيب بندي دو اثر وجود دارد.

 7-9ماهیگیری شبانه ،پابلو پیکاسو1939 ،
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پيكاسو تا مدتها تحت تأثير فاجعه گورنيكا بود و آن گسيختگي و آشفتگي را در بسياري از آثار بعدش
چون ماهيگيري شبانه مشاهده كرد.
در پرده نقاشي دختري در برابر آيينه(شکل  ) 7-10شور و حال و سرزندگي بيشتري حس ميكنيم.
اين حاالت نتيجهي بكارگيري نظمي متفاوت ميان عنصر تصويري و استفاده از رنگهاي شاد و طرحهاي
تزييني در كل تصوير است.
در اين اثر و بسياري از ديگر آثار پيكاسو ،نوعي سادگي و خامي كودكانه به چشم ميخورد .عامه
مردم اين سادگي را به حساب كم ارزشي و گاه ناتواني هنرمند در ارائه دقيق و ظريف موضوع ميگذارند.
 7-10دختری در برابر آیینه ،پیکاسو1932 ،

جمالتي از قبيل "من هم ميتوانم اين را بكشم" يا "بچههاي كوچك بهتر از اين ميتوانند نقاشي كنند"
حكايت از نگاه معترضانه عموم مردم به اينگونه آثار است .با نگاهي گذرا با آثار قديميتر پابلو پيكاسو،
كه قدرت طبيعت سازي و واقعنگاري اين هنرمند در آنها به وضوح ديده ميشود ،ميتوان دريافت كه
قضاوت بر روي آثار مدرن ميبايست از ديدگاه متفاوتي صورت گيرد .به پرده های نقاشی ( شکل )7-11
و( شکل  )7-12نگاه كنيد .دقت و ظرافت اين آثار كه پيش از تصاوير كوبيستي پيكاسو تصوير شدهاند،
ميبايد اين سؤال را در ذهن بيننده ايجاد كند كه چه چيز عامل تغيير نگرش و تحول در ذائقه هنرمند
شده است؟

 7-11هالکوین ،پیکاسو ،1915 ،رنگ روغن روی بوم
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 7-12چهره یک مرد ،پیکاسو ،1909-10 ،رنگ روغن روی بوم

آبستره (هنر انتزاعي)
در این هنرشكل و تركيب مراتب انتزاعي را طی کرد  ،به اين معني كه هنرمندان گامهاي جديتر
برداشتند تا خود را از قيد طبيعت و محيط اطراف خود رها سازند .در اثري از واسيلي كاندينسكي،
تحت عنوان "بديهه نگاري شماره  ( " 30شکل  )7-13است در اين اثر ،همانگونه كه از نامش پيداست،
نقاش طرح اوليهاي براي اثر خود نداشته است" .بديهه" يا "فيالبداهه" را معموالً براي موسيقي و شعر
به كار ميبرند و آن زماني است كه ابيات و نتهاي موسيقي بدون آمادگي و برنامهريزي قبلي ،ناگهاني
و في البداهه در فكر و روح هنرمند ظاهر ميشود و
او بدون وقفه به بروز آن ميپردازد .كاندينسكي نيز
كوشيده است تا خطوط و رنگها را همچون نواهاي
موسيقي ،روان و آزاد بگذارد .او اعتقاد داشت كه رنگها
نيز مانند پردهها و نتهاي موسيقي تأثيرات عاطفي و
رواني خاصي بر انسان ميگذارند.
پرده "بديهه نگاري شماره  "30در ابتدا يك
نقاشي كام ً
ال انتزاعي (آبستره) به نظر ميرسد ولي
اگر دقت كنيد نشانهها و اشكالي از دنياي واقعي را
در آن ميبينيد .در گوشه راست و پايين اثر دو توپ
جنگی را در حال شلیک می بینید و در وسط تصوير
طرحي از خانهها و برجهاي در حال فرو ریختن را كه
با خطوط سياه ترسيم شدهاند مشاهده ميكنيد.
کاندینسکی این نقاشی را یک سال قبل از آغاز
جنگ جهانی اول کشیده است .وقتی این پرده نقاشی

 7-13بدیهه نگاری شماره  ،30واسیلی کاندینسکی ،1912 ،رنگ روغن روی بوم

را با گورنیکای پیکاسو مقایسه می کنیم ،می بینیم که حال و هوای رنج و پژمردگی گورنیکا واقع بینانهتر
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.
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برخي از اهل هنر ،كاندينسكي را اولين هنرمند در سبك "هنر انتزاعي" ميدانند .هنر انتزاعي
شيوهاي از بيان تجسمي است ،كه در آن هنرمند با بهرهگيري از ذهنيت فردي و اجتناب از بازنمايي
پديدهها و اشكال واقعي اثري ميآفريند .البته كاندينسكي از پيشگامان اين نگاه نوين هنري بود ولي
هنرمندان ديگري پس از وي كوشيدند تا در بستر هنر انتزاعي آثاري خلق كنند؛ آثاري كه چهره هنري
عصر جديد را بسيار دگرگون و متفاوت ساخت.
برخي از اين آثار مبناي هندسي دارند .پيت موندريان سطوح و اشكال هندسي را به عنوان عناصر
اصلي تصويري برگزيد و كوشيد تا با خط ،سطح و رنگ ،تركيببندي هايي را ايجاد كند كه مستقل و
مجرد از طبيعت است .به اين شيوه اصطالحاً انتزاع هندسي ميگويند (.شکل )7-14
همين نگرش را ميتوانيم در هنر هیجان گرایی انتزاعی نیمه دوم سده بیستم نیز مشاهده كنيم ،با
اين تفاوت كه تفكيك رنگها با خطوط قاطع صورت نگرفته و حال و هواي نرم تر و متفاوتتري بر آثار
حاكم است.

 7-14ترکیب بندی با قرمز-

آبی  -زرد ،پیت موندریان،1921 ،رنگ
روغن روی بوم
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سوررئاليسم
در سده بيستم جريان هنري ديگري هم پديد آمد كه به جاي كنار گذاشتن محتوا و موضوع به طور
كلي ،آنها را به عالمي ديگر و جهاني متفاوت كه جهان و عالم شخصي و فردي ايشان بود بردند .عالم
خيال ،رويا ،كابوس با اشكال و تركيب بندي هاي نامأنوس موضوع اين آثار بود .اين گرايش با پیشرفت
علم روانکاوی رفته رفته خود را در قالب سبك هايي با نام هاي نقاشي هاي رويايي و سورئاليسم جلوه گر
ساخت .موضوع اصلي اين آثار از ضمير ناخودآگاه نشأت گرفته است .همانگونه كه در رويا و كابوس عناصر
طبيعي به هم ميآميزند و تركيبي غير واقعي ،غيرملموس ،و غير عقالني پديد ميآورند ،عناصر تصويري
طبيعي (مانند اشكال آشنا و مأنوس) و عناصر انتزاعي (مانند رنگ ،حجم ،خط) در قالب نقاشيهاي
سوررئاليستي به گونهاي به هم ميآميزند كه فضايي وهم گونه و خيال گونه را ايجاد نمايند.
سوررئاليسم يا فرا واقع گرايانه هنري است كه از ضمير ناخودآگاه بر ميخيزد و در جستجوي عالمي
فرا واقعي ،با استفاده از عناصر واقعي و طبيعي است.
سالوادور دالي از هنرمندان شاخص اين سبك به شمار ميرود كه نمونههايي از آثار او را در ( اشكال
 7-15و  )7-16مشاهده ميكنيد .آثار خوان ميرو (شكل  )7-17و مارك شاگال (شكل  )7-18را نيز
ميتوان از نقاشيهاي رويايي يا فرا واقع نما شمرد.

 7-15تداوم حافظه ،سالوادور دالی ،1931 ،رنگ روغن روی بوم
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 7-16مسخ نرگس ،سالوادور دالی ،1937 ،رنگ روغن روی بوم

 7-17ترکیب بندی ،خوان میرو ،1933 ،رنگ روغن روی بوم
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 7-18من وروستا ،ماارک شاگال ،1911 ،رنگ روغن روی بوم

پرسش
 -1چه موضوعی در سده بیستم باعث بروز آثار متنوع هنری می شود؟
 -2مهم ترین گرایش هنری به نور و رنگ ،در سده بیستم ،در آثار هنرمندان چه سبک هایی مشاهده می شود؟
 -3کدامیک از سبک های هنری از دخل و تصرف در شکل ،ترکیب و تناسب به وجود آمد؟
 -4هنرمندانی که کوشیدند تا آثار خود را از قید مضمون و محتوا رها سازند نام ببرید.
 -5گرایشات اکسپرسیونیسم را با معرفی هنرمندان این شیوه توضیح دهید.
 -6نحوه شکل گیری مکتب فوویسم را توضیح دهید.
 -7واژه کوبیسم به چه معناست؟ ویژگی های این مکتب را ذکر کنید.
 -8پرده گورنیکا اثر کیست؟ در مورد آن توضیح دهید.
 -9یکی از هنرمندان هنر انتزاعی را نام برده و در مورد ویژگی های این هنر توضیح دهید.
 -10سوررئالیسم به چه شیوه ای گفته می شود؟
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هنر در نيمه دوم سده بيستم
حركتهاي هنري همواره با نيازهاي روحي هنرمندان و ضرورتهاي جوامعي كه بستر آثار هنري
هستند ،رابطه مستقيم دارد .به سخن ديگر "هنر" موجودي زنده و سيال است و به همين جهت در واكنش
به اوضاع اطرافش تغيير شكل ميدهد .همانگونه كه گفتيم هنرمند مدرن كه روز به روز بيش از پيش
در نظام مقيد كننده محيطي و اجتماعي خود گرفتار بود به اعتراض به اين قيدها و اميد رهايي و نيل به
عالمي متفاوت بر عليه قالب هاي سنتي و كهن عصيان كرد و با حركات و جنبشهاي گوناگون دست به
نوآوري زد .اين موج اعتراض و نوآوري حدود يك سده (از اواسط سده  19تا اواسط سده  )20ادامه يافت.
از اواسط سده بيستم ،همگام و همدوش با انواع هنر انتزاعي ،با حركتهايي رو برو ميشويم ،كه بوي
بازگشت و عالقه به قانونمند شدن از آنها به مشام ميرسد.
هيجان گرايي انتزاعي
موج هيجانگرايي پس از جنگ جهاني دوم از حدود سال  1945مجددا ً سردمدار حركت نويني در
هنر شد .گرايش ( آبستره اکسپرسیونیسم) هیجان گرایی انتزاعی
به عنوان شيوهاي جديد با نشانههاي حس نيمه هشيار و عرصه
بوم و ميدان جدال بيان هنري همراه با حركات آزاد قلم مو،
ريزش ،پرتاب و چكاندن رنگ همراه شد .موج اين هنر به سه
شيوه فرعي همزمان همراه شد كه ميتوان جريان اول را نوعي
انتزاع گرايي تغزلي به وسيله آثار جکسون پاالك دانست كه با
ريزش مستقيم رنگ و يا پاشيدن رنگ به روش نقاشي چكهاي
صورت گرفت (شكل  7-19و  .)7-20جريان دوم ،همراه با
به كارگيري عملی رنگ و با نوعي ادراك غريزي توسط دكونينگ
صورت پذيرفت (شكل  .)7-21و سومين جريان به عنوان نقاشي
ميدان رنگ به وسيله روتكو بيان شد (شكل  .)7-22اين موج
هنري در اروپا و امريكا با عنوان هاي هيجان گرايي غنايي(تغزلی)،
انتزاع گرايي رنگي ،نقاشي ناب ،نقاشي عيني ،تاشيسم ،نقاشي
 7-19جکسون پاالک در حال نقاشی
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كنشي و ...شناخته شده است.

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

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

 7-22بدون عنوان ،مارک روتکو ،1961 ،رنگ روغن روی بوم
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در همين زمان نيز تجربياتی در عرصه پيكره تراشي با روشهاي صنعتي از قبيل جوشكاري،
لحيم كاري ،پرچ كردن و به كارگيري وسايل ماشيني پديد آمد كه به همراه مواد جديد صنعتي نيز
بكارميرفت (شكل .)7-23البته همواره آثاري هم پديد آمد كه افرادي آنرا خلق كردند كه هيچگونه
آموزش رسمي هنري نديده بودند كه به هنر خام در اين دوره شهرت يافت( شكل .)7-24

 7-23کادو(هدیه) ،مان ری ،1958 ،ترکیب موادصنعتی

 7-24اضطراب زندگی  ،ژان دوبوفه ،1953 ،رنگ روغن روی بوم

شیوههای جدید هنری
از ديگر جريانات هنري به واسطه تأثیر ابزارهاي رسانهاي تصويري به ويژه عكاسي ،تلويزيون و ...به
عنوان گرايش واقع گرايي توهمی در حدود سال  1950همگام با سليقه عوام شكل گرفت (شكل .)7-25
اما به مرور گرايشات واقعگرايي به سمت حركت نوين خود در قالب بياني در مقابل هيجان گرايي انتزاعي
كه مورد فهم عوام نبود شكل گرفت .از اين رو هنرمندان واقعگرايي نو( نئو رئالیسم) تالش كردند تا ارتباط
ميان هنر و زندگي را از نو برقرار سازند .اين جريان در حدود سال  1955در فرانسه شكل گرفت اما به
زودي اروپا و امريكا را در بر گرفت .از عناصر مهم اين گرايش هنري استفاده از كالژ و مونتاژ بود و دنيايي
بصري جديد را پديد ميآورد كه مخاطب را به پذيرش آن تشويق مي كرد (شكل .)7-26
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 7-25مرلین ،اودری فالک ،1977 ،رنگ روغن و آکرلیک روی بوم

 7-26تنگه  ،رابرت راشنبرگ ،1959 ،مواد ترکیبی

در پيامد آن جريانهاي پيشامدها( هپنینگ) كه ناظران را به انجام فعاليت هنري دعوت ميكرد شكل
گرفت كه نوعي هنر اجرايي بود( شكل  .)7-27اما مهمترين نگرش واقعگرايي زمينه را به سوي هنر پاپ
(مردمي) سوق داد .اين جريان در حد فاصل سالهاي  1955تا  1965به عنوان جرياني اغراق آميز در
مقابل و تضاد با هيجان گرايي انتزاعي قرار گرفت و هيچگونه هدف زيبايي شناسي عميق يا اجتماعي
را در بر نداشت بلكه فكر و انديشه آن از بين بردن اختالف ميان زندگي دنياي مادي با هنر بود .هنري
ساده و قابل درك كه براساس نوع زندگي پس از جنگ با توانمنديهاي اقتصادي ،كاالهاي ارزان و قابل
دسترس و رسانههاي تبليغاتي پديد آمد(شکل .)7-28
البته توجه به عناصر ديداري این دوره به وضوح در هنر آپ آرت بیشتر تجلي كرد .كلمه آپ در
تركيب آپ آرت به معني چشمي يا بصري است .اين شيوه از اوايل دهه  1970به سرعت رواج يافت.
هنرمندان اين سبك ميكوشيدند كه با استفاده از رنگ و سايه روشن حس عمق ميدان ،حركت و
حجم را در آثار خود ايجاد كنند .به سخن ديگر آنها با مهارت و تسلط بر عنصر رنگ و استفاده استادانه
از خطوط پردههايي ميآفريدند كه چشمان بينندگان را ميفريفت .ويكتور وازارلي پيشگام اين سبك
شمرده ميشود (شكل .) 7-29
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 7-27بای ساید ،هلن فرانکن تالر ،1968 ،آکرلیک روی بوم

 7-29وگا – وا –  ،3ویکتور وازارلی1968 ،
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 7-28ناامید ،روی لیختن اشتاین ،1963 ،رنگ روغن روی بوم

در پايان نيمه دوم سده بيستم گرايشات هنري همراه با روشهاي نوين اجرايي همگام شد .رسانههاي
جديد از جمله تلويزيون و ويدئو پيشگام اين حركت نوين بود و هنرمندان سعي ميكردند به لحاظ
گستردگي مخاطب اين رسانهها از آنها براي بيان هنري بهره گيرند .تحولي چون ويدئو آرت از اين دسته
است (شكل  7-30الف،ب) .در اين زمان به لحاظ توجه به مفهوم و ايده و اهميت آن نسبت به شكل
و فرم هنري جريان هنر مفهومي براي ترغيب مخاطبين به روشي عقالني در جريان خالقيت شكل
گرفت(شکل .) 7-31
موج ديگر هنري ،درگيري مستقيم هنرمندان با محيط طبيعي بود كه آنان را واداشت تا به مفاهيمي
از هنر به صورت ناپايدار در مكاني خارج از محيط زندگي و كار توجه کنند و نام آنرا لندآرت نهادند (شكل
 .)7-32از جهت ديگر تمايالت نوجوانان در بكارگيري شعارهاي ديوارنويسي و كاربرد رنگهاي افشانه

 7-30الف :مجله پی.ام ،دارا بیرن بائن ،1982 ،چیده مان

 7-30ب :صلیب ،بیل ویوال ،1996 ،چیده مان
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(اسپري) گچ و خراش دادن ديوارهاي محيط زندگي به بياني هنري مبدل
شد كه ميتوان آنرا در حدود  1970میالدی در محلههاي فقير نشين آمريكا
مشاهده كرد كه به عنوان هنر گرافيتي شهرت يافت و در سير كاربردي
آن در حدود سال  1980به عنوان آثار موزهاي به محافل رسمي هنري
وارد گرديد .اما همزمان با تحول ابزارهاي رسانه اي و ورود رايانه و امكانات
ارتباطاتي جديد اين ابزار نيز به عنوان بيان هنري به كار رفت و در حد
فاصل سالهاي  1980 -2000روشهاي نوين به جامعه هنري وارد شد (شكل
 .) 7-33هر چند تمايالتي در جهت موازي آنها با رويكردهايي به بدويت و
گرايشات نو هيجانگرايي همچنان به عنوان روشي قدرتمند در بيان هنري
توسط هنرمندان مختلفي در جهان شكل گرفت (شكل .) 7 -34
 7-31یک و سه صندلی ،جوزف کوسوت ،1965 ،مواد ترکیبی

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

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

مواد ترکیبی روی بوم

پرسش
 -1هیجان گرایی انتزاعی به چه معناست؟ شیوه های فرعی آن را توضیح دهید.
 -2هنر پاپ تحت تاثیر چه نگرشی به وجود آمد؟ ویژگی های آن را توضیح دهید.
 -3ویکتور وازارلی از پیشگامان چه سبکی است؟ در مورد آن توضیح دهید.
 -4چند نمونه از شیوه های جدید هنری پایان سده بیستم را ذکر کنید.
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