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 1933-1931رشته:  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 

  مهشتوط به هفته: نقاشی مفهومی مربجزوه درس:
textدارد :   دارد ن                  voice:       دارد    ندارد    pointpower :    دارد      ندارد 

 33910713390تلفن همراه مدیر گروه :  
 

 

 :تاریخچه مینیمالیسم

ریزی شد. تجربیات هنرمندان روسیه در دهه  بعد از جنگ جهانی اول مقدمات هنر طراحی مینیمالیسم پی

بر هنرمندان اروپا و امریکا اثر گذاشت. این رویکرد پس از جنگ جهانی دوم، در هنر  ۰۱و  ۰۵۹۱

و اوایل  ۱۰۵۰غرب به وجود آمد و بیشتر از سوی هنرمندان هنرهای تجسمی آمریکایی در اواخر دهه 

میالدی، گسترش پیدا کرد و به سرعت به یک جنبش هنری تازه تبدیل شد که بیشتر با خلق  ۰۵۹۱دهه 

توان زاییده هنرمندان  گرایی در هنر مینیمال" را می آثار سه بعدی )به جای دو بعدی( همراه بود. "ساده

نمایی و  ا بودند و به خالصهروس دوره پس از انقالب اکتبر روسیه دانست که فرمالیسم و ساختارگر

  اشکال هندسی گرایش داشتند.

توان در آثار تونی اسمیت، دانالد جاد، کارل آندره، دان  گرای آمریکایی را می جریان اصلی جنبش ساده

گرایان بر این باورند که با زدودن  فالوین، رابرت موریس، سول لوویت، جان مک کراکن دانست. ساده

بندی و کاربرد موارد ساده و اغلب صنعتی که به شکلی هندسی و بسیار ساده شده  حضور فریبنده ترکیب

سفید » شتوان به کیفیت ناب رنگ، فرم، فضا و ماده دست یافت، مانند مالویچ با اثر قرار گرفته باشند، می

 .«روی سفید

 و اتحاد در همزمان بودند، فعال یستیمالینیم و یمفهوم انیجر در که هنرمندان از یاریبس ورکیوین در

 ییکایآمر یها¬موزه یگذار استیس بر دو نیا راتیتاث و یجنس تعصبات و ینژادپرست هیعل مبارزه زین

" بزن قرمز غهیت با را دهایسف" نام با یپوستر در که ،9191 یتزکیسیل ال اثر مانند. کرد یم تیهدا را

 ها-کییبلشو سرخ ارتش ۀنشان به رنگ قرمز ۀغیت کی که است کرده میتقس دیسف و اهیس ینواح به را فضا

 منظور به یشعار کلمات و رفته نشانه است یکرونسک یروهاین انگریب که دیسف یگو مرکز لیما طور به

 .اند شده یبند صفحه پراکنده طور به قدرتمندانه یحرکت تیتقو

 یبرا یآغاز را 9191 سال انقالب" یتزکیسیل ال." اند¬شده  یاسیس نماد به لیتبد عناصر اثر نیا در

 .کرد یم جادیا را یدیجد نظم یاجتماع یمهندس و سمیکمون دانست، یم تیبشر
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  نقطه ،یستینمالیم یهنر تفکر متنوع وجوه یبررس در شگاهینما دو یبرگزار با 9111 سال در واقع در

 کارل9191 سال نوشتار مالینیم هنر با مرتبط هیانیب نیاول. زد رقم جنبش نیا اتیح در را یخیتار یعطف

 .ینوار یبرنقاش یدرآمد عنوان با است استال فرانک یها ینقاش داشتیگرام در اندره

 یها بحث یبرا یا تازه گستره بتکاک، یگرگور نوشته ،یانتقاد جنگ کی :مالینیم هنر مهم کتاب

 به سمیمالینیم واژه کتاب نیا نشر زمان از. داد قرار شیاند نو پژوهشگران یفراسو هنر نیا یباشناختیز

 فلپ یقیموس نر،یرا وانیا رقص یها یطراح همانند یهنر یها زشیانگ و ها  تالش از یتر عیوس پهنه

 .شد یم اطالق کارور موندیر و یتیب آن یها رمان و کیرا ویاست گلس،

     

 درامد، نمایش به نیویورک های گالری در 9111 در بار نخستین برای مینیمال ای مجسمه آثار که هنگامی

 موقعیت، این در. عام مخاطبان به برسد چه نداشتند آمادگی دیدند می آنچه برای ادبی منتقدان اکثر ابتدا

 . دادند می نشان واکنش امر این به خود قلمی صدای و سر پر مشاجرات با کار محافظه منتقدان

 با را آن و حمله آرت مینیمال به" سازی مجسمه های تازه" در گرینبرگ" کلمنت نخست، " ی وهله در

 به را آرت مینیمال هنرمندان دیگر، مسائل بر عالوه و کرد مقایسه( دیزاین تکنیک" )خوب طراحی"

 . نمود متهم نوظهوری با نوآوری گرفتن اشتباه

 دلیل به بایست می" نوظهور هنری" عنوان به و نداشتند سروکاری هنر با آثار این همۀ او زعم به 

 . گرفت می صورت آرت آپ و آرت پاپ با باید كه کاری همان شوند، ریخته دور به بودن ارزش بی

 نامید" اصیل هنری" آنرا و گرفت تر جدی بسیار را آرت مینیمال دیگر، منتقدی فراید"، میشلمقابل: " در

 . شد می تلقی فرمالیستی و گرا شکل مدرنیسم برای تهدیدی الگویی لحاظ از که
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  :است مدرنیسم اساسی اصل دو گذاشتن کنار حال در آرت مینیمال که کرد می فکر فراید میشل

 و ژانرها از روشن و ابهام بدون بندی تقسیم دیگری و هنر غیر و هنر میان واضح گذاری نشانه یکی

 این تمامی. بود کرده برگشت متفاوت ای جلوه با البته ها ساخته پیش چالش او نظر به. هنری های گونه

 از زیرا داد می رخ پیشرفت حال در اقتصادی های ویژگی با مینیمال هنرمندان مخالفت اثر در انتقادات

 انبوه تولید با را متاخر داری سرمایه عصر آغاز 9111 دهه در آمریکا متحده ایاالت اقتصادی، نظر نقطه

 به تا داشت قرار همگان دسترس در تلویزیون مانند همگانی های رسانه و کرد می تجربه انبوه مصرف و

 . بیاورد خانه به را جدید محصوالت فزایندۀ تعداد تبلیغاتی مزایای دقیق و موثر صورتی

 تفاوت بی کامال هم تعدادی اگرچه دادند، می نشان واکنش تحوالت این به گوناگون های شیوه به هنرمندان

 .ماندند باقی

  

 

 مفاهیمی از استفاده با و خواندند  process پراسس یا مینیمالیست پُست را خود افرادی ،۰۱ دهه اواسط در 

 . کردند تر نرم اندکی را تیز های لبه شخصی، سلیقه گاهی حتی و شانس آنتروپی، مانند ناپایدار

 پاره دادن، موج از استفاده با موریس رابرت و لوا بری سرا، ریچارد مانند مینیمالیست پست هنرمندان

 چالش به را مینیمالیسم نظم و تیزی و تند بلبرینگ، و نمد سرب، چون اشیایی با... و کردن پراکنده کردن،

 طبیعت میان به را مینیمالیسم مفاهیم هیزر، مایکل و اسمیتسون رابرت مانند دیگر سازان مجسمه. کشیدند

 پرداختند عظیمی آثار خلق به( آمریکا غربی جنوب در خصوص به) ها دشت دادن تغییرشکل با و بردند

برای هنرمند مینی مالیسم تاثیرگذاری و بیان مهم نیست. به تعبیر بارت می  .شدند معروف هنرخاک به که

 در مینی مالیسم شکل ها بنیادین است.  .درجه صفر )تصویر( برسد  خواهد به
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در مینی مالیسم دایره هم کمتر  .اما در نقاشی کنار بارز ما شطوح تلفیقی بین دو سطوح را شاهد هستیم

 .وجود دارد. چون دایره پویا است

Frank Stella  بوم را شکسته اند. بوم شکل دار درست کردند. بیشتر چوب ارهچآثار نقاشی هستند اما

در مجموعه  .ی مجسمه است. قبال قاب فضایی چارچوب بود که فضای داخلی اثر خلق می کندویژگ

 .گری از آثارش حفره، خط و رنگ قرار دارد. که بیشتر یاداور پست مینی مال استدی

 

 

Hyena Stomp 1962 Frank Stella born 1936 Purchased 1965 

باید از نزدیک دید. سلیقه ای صیقل یافته می   هنرمند محوری در مینی مالیسم است. اثر مینی مالیسم

 .خواهد
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Robert Ryman                                                 Agnes Martin                      

بافت ظریف دارد. رنگ ها را حذف کرده است. افراطی ترین تعریف مینی مالیسم را ارائه می دهد اما 

 .نمی دهد و به پست مینی مال می پیوندد زیاد جواب

         

Brice Marden                                                                                     Robert Mangold                       

 .به دلیل استفاده از ببیضی در اثر او را کمی از مینی مالیسم دور می شود .اثارش بیان گری ندارد

 سئواالت:

  با ذکر دو اثر؟ مالویچآثارخصوصیات   -9

 در چه زمانی ظهور کرد و تفاوت آن با سبک مینیمالیسم را بنویسید؟ مینیمالیست پُست -2

 بنویسید؟بزن" را  تیغه قرمز با را "سفیدها لیسیتزکی به نام اثرال ویژگی -1

 ؟آن ها از را با ذکر نام یک اثر مینیمالیسم سبک نام دو نقاش از هنرمندان -4

 آرت ؟ مینیمال در باره هنر فراید، میشل نظریه مهم منتقد معروف -9

  بنویسید؟ مختصر طور به را دانید می مدرنیسم پست آغازگر هنرمینیمالیسم باره در چه آن -6

 


