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 :سبک امپرسیونیسم در نقاشیویژگی های 

وع شد. برخالف هنرمنداني است كه از پاريس و فرانسه ميانه قرن نوزدهم شر نقاشي سبكي از امپرسيونيسم

هايشان را در فضاي  نقاشي ها بيشتر امپرسيونيست كه پيش از پيدايش سبك امپرسونيسم فعاليت مي كردند،

مي كردند و دوست داشتند كه موضوعات طبيعت مانند درختان، دشت ها و كشتزارها و اقيانوس   نقاشي باز

عاتشان را از فضاي آزاد مي گرفتند و آن چه را كه  ها اغلب موضو امپرسيونيست ها را به تصوير بكشند.

 مي كردند.  نقاشي در آن مي ديدند

به نحوي بود كه به عنوان مثال هايشان  نقاشي.  مي كردند نقاشي ها انسان ها را امپرسيونيست موقعي كه

دختري را كه مشتاقانه منتظر شروع بازي است يا كارگراني كه در تخت خواب هاي محقر استراحت مي  

هايي كه از انسان   نقاشي وژهس ها اغلب اعضاي خانواده و دوستانشان را به عنوان آن  كنند را مي كشيدند.

هايشان  نقاشي اصلي سوژه ها، نقاشان معمولا  امپرسيونيست تا پيش از ها مي كشيدند انتخاب مي كردند.

اولين چيزي بود كه تماشاگر توجهش به آن جلب مي شد و به   سوژه قرار مي دادند و اين را درمركزنقاشي

ها   امپرسيونيست چنين تا پيش از نظر نظر نمي رسيد. همچندان مهم به  نقاشي آن نگاه مي كرد و زمينه

 بود.  نقاشی تمركز اصلي در ميانه

و شخصيت اصلي داشتند. براي اين كار  سوژه امپرسيونيست ها اغلب تأكيد بيشتري بر جاي وقوع ماجرا يا

 قرار مي دادند.  نقاشي اصلي را ترجيحاا به جاي اطراف در مركز سوژه آنها

اصلي، بلكه هر چيزي در  سوژه بيشتر شبيه به عكس است. يك عكس نه تنها امپرسيونيست يكنقاشي 

هم درست در ميانه قرن نوزدهم يعني هم دوره پيدايش   عكاسي است را هم به تور مي اندازد. سوژه اطراف

 ها را نسبت به چيزها تحت تأثير قرار داد.  نيسم محبوبيت پيدا كرد و ديدامپرسيونيستامپرسيو

می کردند   نقاشی ها، نقاشان بيشتر در يک مکان بسته می نشستند و امپرسيونيست تا پيش از

در بند اين   هنرمندان در سبک امپرسيونيسم، هايشان را نيز بسيار دقيق و با جزييات می کشيدند. نقاشی و

 كنند. آنها از ضربات قلم موي كوتاه   نقاشي نبودند كه تصويري را دقيقاا و به طور كامل شبيه به سوژه 
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و ضخيم رنگ مي كردند تا يك ايده يا احساس را   پرپشت را به صورت استفاده مي كردند ونقاشي

نقاشيهای او بسيار كلفت و   مثال خوبي از اين نوع تكنيك است. رنگ روي پرده گ ونسان ون گوبيافرينند.

 ضخيم بود. 

نگاه كنيد  "  "Starry Night Over the Rhone نام دارد "بر روي رن" پرستاره شب  "كه نقاشي به اين

به قدری ضخيم است که می توان حتی   نقاشی و به ضربات قلم موي كوتاه دقت كنيد. همچنين رنگ های

را ديد. به خاطر ضربات كوتاه سريع قلم و اگر شما خيلي نزديك به يك  سايه خود رنگ ها 

شبيه به هيچ چيز نيست مگر يك دسته گلوله   نقاشي بايستيد و به آن نگاه كنيد، اغلب امپرسيونيست نقاشي

 دور می شويد می توانيد تصوير کامل را ببينيد.  نقاشی رنگ. تنها موقعی که شما از

ها را  سوژه چگونه سايه ها و رنگ های نور است. اين که نور سيونيستی مطالعهامپر نقاشی ويژگی ديگر

تصويرهای زيادی از   کلود مونه ها بود. برای مثال، امپرسيونيست تغيير می دهد، خيلی مورد عالقه

چگونه   نور موضوع در زمان های مختلف در طول روز و در فصل های مختلف می کشيد تا ببيند که   يک

 امپرسيونيست را بهتر بشناسيد:  هنرمندان ترينمعروف.هايش اثر می گذارد نقاشی بر

 . کلود مونه۱

، شهر پاريس فرانسه، ۱۸۴۰نوامبر  ۱۴( متولد Oscar-Claude Monetمونه )کلود  اسکار

به معنی »دريافت   بود. اصطالح امپرسيونيسم درواقع از نقاشی دريافتگری يا امپرسيونيسم نقاشی بنيانگذار

شده است. امپرسيونيسم، شيوه هنری گروه بزرگی از نگارگران آزادانديش و نوآور   طلوع آفتاب« اقتباس

جهانگير شد. اين شيوه مبتنی بر نشان دادن دريافت و   رانسه در نيمه دوم سده نوزدهم بود که به سرعتف

 های تجزيه شده و تابناک های زودگذر با به کار بردن لخته رنگاز ديده  هنرمند برداشت مستقيم

ه روشن کاری دقيق و ساي طراحی خورشيد، بود. در اين روش اصول مکتبی نور هایبرای نمايش لرزش

 شود.و ژرفانمايی )پرسپکتيو( فنی و ترکيب بندی متعادل و معماری گونه رعايت نمی

 . ونسان ونگوگ۲

هلند، نقاش   ، شهر زوندرت۱۸۵۳مارس  ۳۰( متولد Vincent Willem van Goghگوگ )َونسان َون

قرن بيستم  هنر ير بسياری بربود. آثار او تاث (Postimpressionnismeامپرسيونيسم )پُست  پسادريافتگر يا

های جان، سروها، مزارع گندم و گلها، مناظر، طبيعت بیها، خودنگارهکار او شامل پرتره داشت.

و  نقاشی رنگ روغن ۸۶۰کار هنری توليد کرد که شامل    ۲٬۱۰۰وی در يک دهه بيش از گردان است.آفتاب 

 ون گوگ در ابتدا تحت تأثير  شود.و چاپ می  طراحی رنگ،آب  با نقاشی ۱٬۳۰۰بيش از 
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که به واسطه برادرش، با نقاشان  کرد تا اينهای تيره و محزون استفاده میهای هلندی از رنگ نقاشی 

هايدريافتگری و نودريافتگری در پاريس پيشرفت هنری او را  آشنا شد. آشنايی وی با جنبش  دريافتگر

های های شبانه، مردم طبقٔه کارگر، مناظر طبيعی فرانسه و گلاز کافه نقاشی شيفتهون گوگ    سرعت بخشيد.

هايش نيز  ترين نقاشیها از معروفهای آفتابگردان او که تعدادی از آن گردان بود. مجموعٔه گلآفتاب 

برجستٔه   هایهای پرستارٔه وی از ديگر نقاشی ها و شبباشد. خودنگارهاثر می ۱۱شوند شامل محسوب می

  شوند.او محسوب می 

 یر آگوست رنوآر. پی۳

در شهر ليموژ فرانسه،  ۱۸۴۱فوريه  ۲۵متولد  ( Pierre Auguste Renoir) ير آگوست رنوآرپی

ای داير کرد و به  خانهبود. رنوآر پس از مهاجرت به پاريس، نقاش  نام امپرسيونيستنقاشان به  از

به سبک نقاشانی   چينی قرار داشت؛ سپس هنر های او در ابتدا تحت تاثيرپرداخت.  نقاشی نگاری میصورت

 بودند پيوست.  نقاشی از بنيانگذاران مکتب امپرسيونيسم در که کلود مونه همچون سيسيلی  و

های »آسيای  گاِلت«،  رود. در نقاشی نقاشی »ضيافت در شب«، از بهترين آثار امپرسيونيسم به شمار می 

 در اشياء توجه داشته است.   نور رنوآر بيش از خود اشيا به انعکاسات و »لوژ« »تاب«

شکی را از آثار خود حذف کرد. وی در دومين، سومين و هفتمين دور او نخستين هنرمندی بود که رنگ م

های  شرکت کرد و در طی سال نقاشی نمايشگاه امپرسيونيسم همراه مونه و ديگر پيشگامان اين مکتب

، مشکالت ۱۸۷۵هايی را به صورت انفرادی برپا کرد. در سال نمايشگاه  ۱۸۸۳تا  ۱۸۷۸

برای آخرين بار  ۱۸۹۰ها را وادار به حراج آثار خود کرد. در سال سبک امپرسيونيسم آن هنرمندان مالی

را نصيب خود  مدال لژيون امپرسيونيست شرکت کرد و در يک نمايشگاه گروهی همراه ديگرهنرمندان

 کرد.

  . ادگار دگا۴

 (Edgar Degasوف به اِدگار ِدگا )( معرHilaire Germain Edgar De Gas) هيالر ژرَمن اِدگار ِد گا

فعاليت   سازی و چاپ نيزمجسمه بود که در زمينه طراحی در شهر پاريس، نقاش، ۱۸۳۴ژوئيه  ۱۹ متولد 

تاکيد داشت.   رئاليسم دانند اما خودش بيشتر بر سبکمی  گذاران امپرسيونيسمکرد. بسياری او را از پايهمی

چنين ابزارهای ترکيبی نوآورانه به کار  ای به اشياء داد که از مانه الهام گرفته بود و همدگا، نگرش نقاشانه 

بخشيدند و بيننده را در جايگاه تماشاگرانٔه خيابان گرد گرفت که به تصاويرش کيفيتی گذرا و خود جوش می

 های های بديع دگا را به چاپ داد. صاحب نظران اغلب ترکيب مشهود قرار مینا
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ها به طور در بازار پاريس فروان بودند. فرانسوی  ۱۸۵۰ها در اواخر دهٔه دادند. اين چاپ ژاپنی نسبت می 

 نام گرفت.  ژاپنيسم ای تحت تاثير فرهنگ ژاپنی قرار گرفتند که اين نفوذ، ژاپنی گرايی يا به اصطالحويژه

 . ادوارد مانه۵

ترين نقاشان در شهر پاريس فرانسه، از محوری ۱۸۳۲ژانويه،    ۲۳متولد    (Édouard Manet)ادوار مانه

 در انتقال از رئاليسم به امپرسيونيسم بود.  

« و »المپيا« بسيار بحث برانگيز بودند و همواره به عنوان  شاهکارهای ابتدايی مانه، » ناهار در چمنزار

گرفتند. امروزه اين آثار را پايه و اساس میجوان امپرسيونيسم، مورد استفاده قرار  خط مشی برای نقاشان

   شناسند.مدرن می هنر تکامل

توماس کوتر که يکی از تاثيرگذارترين  آکادميک ميالدی، تحت آموزش  نقاش ۱۸۵۶تا  ۱۸۵۰۰مانه از 

در لوور  نقاشی نقاشان وقايع تاريخی در فرانسه بود، قرار گرفت. او در اوقات فراغتش آثار استادان قديم

آلمان، ايتاليا و هلند، تحت تاثير آثاری   ميالدی، پس از سفر به  ۱۸۵۶سال  تا    ۱۸۵۳کرد. از سال  را کپی می

گرفت.   قرار فرانس هالسهنرمندهلندی   و هم چنين، فرانسيسکو گويا و گو ولسکزديه از نقاشان اسپانيايی،

، ادوار استوديوی خود را باز کرد و سبک او در کارهای اين دوران بيشتر با ضربات نرم ۱۸۵۶۶در 

 های انتقالی همراه بود. مو، مختصرسازی جزئيات کار و عدم استفاده از رنگقلم

     

 گل های آفتابگردان        سلف پرتره ونسان ونگوگ                                  مونه –آفتاب  طلوع                          
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