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 1399-1398رشته:  نقاشی   ترم: چهارم     سال تحصیلی: کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

 ماندانا سپاسی             نام ونام خانوادگی مدرس:                       نقاشی مفهومی نام درس:    
 09122145708            تلفن همراه مدرس:       sepasi.mandana@gmail.comمدرس:      emailآدرس 

 پنجم       چهارم          سوم       دوم   اول   وط به هفته: نقاشی مفهومی مربجزوه درس:
textدارد :   دارد ن                  voice:        دارد    ندارد    power point:     دارد      ندارد 

 09382780052تلفن همراه مدیر گروه :  

 

 Cyril Rolandoنقاشی معرفی سبک و آثار 

روانشناسی است که در اوقات بیکاری اش   Cyril Rolando. است فرانسه س،یپار اهل ساله 24 هنرمند

این نقاشی ها را می کشد. او در فرانسه زندگی می کند و صاحب مطلب روانشناسی است. تعداد زیادی از 

مسائل مربوط به روان شناسی در این عکس ها کشف می شود؛ و این روانشناس به همین دلیل تصمیم به 

 خلق چنین نقاشی هایی گرفت. 

   

              Cyril Rolandoنقاشی های مفهومی اثر                           Cyril Rolando Cyril Rolando پیانو  

 

این پزشک و هنرمند نام مجموعه آثارش را »رویاهایی که می توانی لمس کنی« گذاشته است. و در آغاز  

است، همان زمانی که همه تصویرسازی  برای شروع نقاشی تنها به عقب و دوران کودکی خود برگشته 
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و  ه گردآوری شد جا این هنرمند در زیباترین نقاشی های مفهومی هایش می توانست دنیایش را تغییر دهد.

 . زیبایی و نمادگرایی هستند بیان گر خوبیبه 

 

                      

 دلتنگی                                                                            قت چایو                                        

               

 فالکت                                                                     این دو نفر یکی می شوند                          

       

 می خواهم با تو صحبت کنم بدون عنوان                                                                                              
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 عد از بارانب                                               عشق را به من نشان بده                                         

                   

     ر گوشیی دصحبت ها                                                        بدون عنوان                                        

                 

 ارتباط با خویشتن                                                      طغیان ویولون                                           
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 رغم یعل. کند یتمرکزم ها انسان احساسات یرو بر عمدتا او کند، یم ینقاش فراغتش تاوقاع در وی

 . شوندیم واقع نیتحس مورد اش خالقانه و سورئال آثار است  نبوده یهنر مدرسه کی در وقت چیه نکهیا

 

 او . یازاکیوامیها و برتون میت رینظ  یهنرمندان از و ردیگی م الهام ندیآیم ششیپ که ییهاض یمر از او

  اها یرو  کنند،  صحبت  توانندیم  واناتیح  که  ییجا  است،  یکودک  به  یبازگشت  آثار  نیا ":  سدینویم  کارش  درباره

 و  بیعج یها ینقاش قسمت نیا در."کنند یم یحکمران جهان بر االتیخ و شوند یم لیتبد تیواقع به

 اگرچه   است  سورئال  سبک  دهنده   نشان  او  آثار.  می ا  آورده  تانیبرا  هنرمند  نیا  از  یا  خالقانه  و  جذاب  ب،یغر

 . شکند یم هم در را ها سبک تمام یها یبند مرز
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