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  8933 -8931   سال تحصیلی:مفهومی  ترم:  چهارم      هنر رشته: کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

 مدرس: ماندانا سپاسی   نام ونام خانوادگی                                     هنر مفهومی          نام درس:
 93844822191تلفن همراه مدرس:.         .    sepasi.mandana@gmail,comمدرس:emailآدرس 

   شتمه   مربوط به هفته: مفهومی هنر  جزوه درس: 
textدارد :   دارد ن                  voice:       دارد    ندارد    power point:    دارد      ندارد 

 93914119924تلفن همراه مدیر گروه :  
 

 

 دوم قسمت (Installation art:)به انگلیسی:  هنر چیدمان یا هنر اینستالیشن

Walter De Maria  (ماریا د والتر) 

 .است آرت لند برجسته هنرمندان از یکی او Walter De Maria: ماریا د والتر

 گالری با نبرد -1

 ایف دادائیسم  از نوعی. رفت گالری داخل شود نمی که ریزد می گالری فضای در را خاک از تلی او

 گالری یک به نیز او کند می دعوت خالی گالری به را مخاطب کالین. شود می دیده اثر این در کالین

 .شد داخل شود نمی است پر بس از که کرده دعوت

 

 کالچر و نیچر بین گفتگوی

 :فضا دو کردن جایگزین -2

 به یا و آوردن جا یک به و کندن جا یک از که ویژگی این. هاست گالری به آرت لند هنرمندان کجی دهن

 .افتد می اتفاق اثر این در نیز فضا 2 کردن جایگزین دیگر عبارت
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 نور  مزرعه 

 قسمت در که ”مزرعه نور“ اسم به. کند می خلق مکزیکو نیو در که است اثری دماریا اثر مشهورترین

 بسیار  برقی های میله گیرد برمی در را گسترده بسیار سایت یک.است آمده وجود به امریکا غرب جنوب

 در) مالیستی مینی هندسی ساختار یک بنابراین که مشخص فواصل با کند می نصب را متر7 حدود بلند

 مختلفی های شکل خورد می فضا این به که برق رعدو و شود می شب وقتی اما. دارد( مند نظام ای شبکه

 گفتگوی اثر. شود می واقعی اثر یک به تبدیل چون شود؛ می نزدیک مال مینی پست به که شود می ایجاد

 از که بود81 قرن اواخر در فرانکلین بنجامین کشفیات از که دستاوردی) الکترونیک و طبیعت بین جذابی

 استفاده الکترونیک نیروی از توانست انسان زمان آن از. بود صنعتی انقالب گیری شکل اولیه های نمونه

 دوگانه منفی مثل یا حلزونی اسکله مثل. کنیم می مشاهده را کالچر و نیچر بین گفتگوی واقع در.( کند

 آن در بروی باید نیست ساده اثر این دیدن. است نشده نقاشی فقط. هستیم روبرو اسکیپ لند یک با عمال

 سایت کارگزاران توسط ای حرفه های عکس تمام نداری برداری عکس حق بگیری قبلی وقت و مکان

 با مکان آن در باید اثر دیدن برای.است هنری اثر چون نیست توریستی اثر تماشای. شود می گرفته

 عنصر. ببینید را اثر شما و بزند برق و رعد که امیدوار و باشید منتظر کامل ایمنی و ویژه امکانات

 . شود می دیده اثر این در بودند دنبالش ها آرتیست لند که ناپایداری

  دوشان؛ مارسل

 از یکی شک بدون دادائیسم، سبک مطرح هنرمند فرانسوی، ساز مجسمه و نقاش دوشان مارسل

 و مدرن هنر نوعی به کرد می خلق که آثاری با که است دوم جهانی جنگ از بعد هنرمندان ترین شکن سنت
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 .برد می سؤال زیر را تجاری هنر

 سمت به او گرایش آثارش از بسیاری در بود، ها فوویسم از پیروی دوشان ای حرفه تجربیات اولین

 اوایل در و بود ترش بزرگ برادر تأثیر تحت بسیار دوشان که گفت بتوان شاید. شود می دیده سمبولیسم

 نمایش به را زیادی آثار پاییز سالن در دوشان. داد ادامه را برادرش گرایش فعالیتش ای حرفه های سال

 .درآورد

 را مدرن هنر تا کرد سعی اعتراضی های مقاله نوشتن با داشت، مدرن هنر به که کاملی اشراف با دوشان

 آثار دوشان خود. بود مخالف کرد می تبدیل تجاری عملکردی به را هنر که عملی هر با او. بکشد چالش به

 هنرهای از اندازه چه تا داده نشان هم آثارش معدود در ولی است گذاشته نمایش به و کرده خلق محدودی

 .است داشته مدرن و ناب هنر از درستی درک خوبی به و است جلوتر اش زمانه

 نمایش به ها نمایشگاه در را آثارشان کوربه گوستاو و مانه نظیر هنرمندانی اول، جهانی جنگ از پس

 و دادند می نشان بیشتری گرایش کالسیک هنر و کوربه آثار به زمان آن هنرمندان از بسیاری. درآوردند

 میان فاصله و بیاید وجود به شکافی اصول به وابسته هنر و مدرن هنر میان تا شد باعث مسئله همین

 .کند بیشتر را هنرمندان

 اثر معنا بر تکیه با که هنری و بدانند کالسیک هنر را فاخر هنر بسیاری که بود شده باعث مسئله همین

 .باشد محتوا بی هنری آفریده، هنری

 کاسه هنری، نظرسنجی یک اساس بر. است «توالت کاسه» دوشان، آثار ترین مهم و ترین جنجالی از یکی

 این در. است گرفته نام دوران تمامی در دنیا مدرن هنری اثر تأثیرگذارترین دوشان مارسل توالت

 در 8۰۹7 سال به متعلق پیکاسو پابلو اثر «آوینیون دوشیزگان» تابلوی دوشان، اثر ازاین پس نظرسنجی

. اند قرارگرفته سوم مقام در 8۰۹2 سال به متعلق وارهول اندی اثر مونرو مریلین تابلوی و دوم مقام

 کار این با او گذاشت؛ نمایش به نمایشگاهی در را آن و کرد امضا را توالت این 8۰87 سال در دوشان

 آثار از پیش دوشان اثر انتخاب: »گوید می هنری کارشناس ویلسون، سایمون. کرد شوکه را هنر دنیای

 در که است نکته این و امروز هنر پویایی بیانگر انتخاب این اما است؛ کننده  شوکه واقعا   ماتیس و پیکاسو

 اثر که کند نمی فرقی و کشد می رخ به را خود هنری، اثر در که است ای خالقه فرایند چیز ترین مهم هنر

 .«باشد داشته شکلی چه یا شده ساخته چه از

 یتجار هنر یایدن به کرد یکج دهن شگاه،ینما در آن دادن قرار و توالت کاسه کی کردن امضا با دوشان

 مدرن و آوانگارد هنر در یادیز راتیتأث دوشان.دیکش رخ به را ایدن نیا آثار از یبرخ ییمحتوا یب و

 .درگذشت 8۰۹1 اکتبر 2 در او گذاشت،
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 دوشان، مارسل از اثری

Fountain, 8۰87 Photograph by Alfred Stieglitz 
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