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  8933 -8931 سال تحصیلی:     سوم   ترم:نقاشی    رشته: کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

 ماندانا سپاسی   نام ونام خانوادگی مدرس: نام درس: نقاشی موضوعی   

                   93844822191 تلفن همراه مدرس:  sepasi.mandana@gmail.com    مدرس:emailآدرس 

 ششم  پنجم   چهارم  سوم دوم . مربوط به هفته  :  اولنقاشی موضوعی     جزوه درس:

  هشتم        هفتم  

 text:   دارد       ندارد                   voice:  دارد    ندارد           power point: دارد   ندارد 

                                   93914119924       تلفن همراه مدیر گروه :

 دومقسمت 

هنر کمینه گرایی یک مکتب هنری است؛ اساس آثار و بیان  ( یاMinimalism) مینیمالیسم ،گراییساده

است.   یا شبه فلسفی بنیان گذاشته های ساده و خالی از پیچیدگی فلسفی خود را بر پایه سادگی بیان، روش

، هنر خشک و سرد، هنر طرد کننده سازه های اولیه و هنر اصیل از جمله رایج ترین عناوین ABCهنر 

بسنده شد. این اصطالح نخستین بار توسط  مینیمالیسم ی این هنر بودند؛ سر انجام بهبه کار رفته برا

 به کار رفت. 1691ریچارد ولیام فیلیسوف هنر انگلیسی در 

هنر مینیمال حاصل ایده های هنرمندارن روس است؛ هنرمندانی که ساختار گرا بودند و به اشکال هندسی 

 91و  1611از مالویچ. در دهه « سفید روی سفید»؛ مانند اثر و خالصه نمایی عالقه و گرایش داشتند

 تجربه هنرمندان روسی بر هنرمندان اروپا و آمریکا اثر گذاشت. 

تازه شد که بیشتر با خلق آثار سه بعدی  جنبش هنری مینیمالیسم در ایاالت متحده به سرعت تبدیل به یک

ا اکسپرسیونیسم انتزاعی می دانند، جنبشی که بر هنر همراه بود. مینیمالیسم را عموما جنبشی در مخالف ب

 کاربرد و یبند بیترک بندهیفر حضور زدودن با که باورند نیا بر ها ستیمالینیم حکمفرما بود. 11دهه 

 تیفیک به توان یم باشند، گرفته قرار شده ساده اریبس و یهندس یشکل به که یصنعت اغلب و ساده موارد

  . افتی دست ماده و فضا فرم، رنگ، ناب

. بود مکرر و ساده یهندس یها شکل زاده   گاه و آمد یم دیپد یتصادف کامالا  یگاه ستیمالینیم هنرمندان آثار

 Less is: است نگیبراون رابرت سخن انگریب و دارد خود در را یسادگ و جازیا از یا نمونه ییگرا ساده

more (است تر یغن کمتر.) 

 دن آندره، کارل ت،یلو سول تروا، ارنست جاد، دونالد ت،یاسم دیوید به توان یم سبک نیا هنرمندان از

آثار هنرمندان مینیمالیست گاه کامالا  .کرد اشاره ِسرا چاردیر و بالدن رونالد من،یرا رابرت ن،یفالو

و  ایجاز ازای  گرایی نمونه ساده های هندسی ساده و مکرر بود.  آمد و گاه زاده ی شکل تصادفی پدید می

تر است".  " "کمتر غنیLess is moreاست: " رابرت براونینگ سادگی را در خود دارد و بیانگر سخن

  این جمله که خود شالوده ی مدرنیسم است، بیان می دارد که مینی مالیسم در مدرنیسم ریشه دارد.
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تفسیر می شود که پلی به نر مینیمال اغلب به عنوان عکس العملی در برابر اکسپرسیونیسم انتزاعی ه

 سمت پست مدرن می زند.

 ۰1این هنر را عموما جنبشی در مخالفت با اکسپرسیونیسم انتزاعی می دانند؛ جنبشی که بر هنر دهه 

حکمفرما بود. نقاشان سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی می خواستند تجربیات احساسی خود را مستقیما از 

اثر به ذهنشان می رسید مانند تکان های سریع و شدید قلمو یا  طریق روش هایی که در همان لحظه خلق

 قطره های از رنگ که بر بوم می چکاندند، ابراز کنند. 

ا به ناخودآگاه انسان اجازه می ه این کار ضمیر ناخود آگاه نقاش را در اثر خلق شده سهیم می کرد. آن

رفداران طدر سوی دیگر  و قدرت می دانستند.دادند که در خلق اثر شرکت کند و آن را مهم ترین انگیزه 

این هنر بیش از اینکه به احساسات شخصی و بیان آن ها عالقه مند باشند، نگاهشان به یک روش منطقی 

 و مفاهیم فیزیک عمومی مانند تصاعد های ریاضی و جاذبه بود. 

استفاده از هنرشان را  مینیمالیست ها خط های راست و طراحی های صنعتی بسیار استفاده می کردند و

شاید بتوان گفت که هنر مینیمال دو ویژگی عمده دارد؛  برای محصوالت تجاری ممنوع کرده بودند. 

 استفاده از قوانین فیزیک در خلق آثار و استفاده از استعاره ها و نشانه ها. 

نیمالیسم آخرین می با تکیه بر هیمن اصل آنها روی سطوح بسیار بزرگ کار خود را عرضه می کردند.

  جریان عمده ی مدرنیست ها است. 

در معماری و کال در طراحی ها ، مینیمالیسم تحت  همه ی آنچه بعد از آن آمده را پست مدرنیسم می دانند.

تاثیر معماران و هنرمندان ژاپنی بود، چرا که این نوع نگرش به طراحی کامال با نوع دیدگاه سنتی مردم 

 فلسفه؛ آنچه می بینید؛ همان چیزیست که می بینید. ژاپن جور در می آید.

زمانی که صحبت از فلسفه در موضوعی مطرح می شود،معموال نوعی پیچیدگی و ابهام در ذهن افراد 

در رابطه با آن موضوع نقش می بندد. البته نمی تواندگفت که معنای فلسفه پیچیدگی و ابهام است.ولی به 

 افراد در مواجه با واژه هایی از این دست القا می شود. هر حال این ذهنیتی است که به

مینیمالیسم یک مکتب هنری خالی از پیچیدگی های فلسفی ویا شبه فلسفی است. ویژگی این هنر که موجب 

شده چنین برداشتی از فلسفه ی آن به وجود آید، استفاده از المان های اصلی و ضروری و حذف سایر 

 بار تجمالتی داشته باشد. چیزهایی است که ممکن است

Minimalism در فلسفه معتقد است که معدود نیازهای انسانی برای زندگی کافی است. 

 های پیروان این جنبش شامل  سازی از ایاالت متحده آمریکا شروع شد. پژوهش مینیمالیسم در مجسمه
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توضیح مجدد مسایلی چون فضا، کاری بود که هدفش  ای و جفت انواع ساختارهای ُمدولی، فضایی، شبکه

 کرد. گری و توهم بصری را نفی می فرم، مقیاس و محدوده بود؛ و در نتیجه هرگونه بیان

 بردند:  بندی به کار می ها روشی خردگرایانه را در ترکیب آن

 جا شونده بر اساس ریاضی که قابلیت بسط و توسعه ای از واحدهای همانند و جابه های منظم ساده مجموعه

گرایی در ایاالت متحده به سرعت تبدیل به یک جنبش هنری تازه شد که   همانطور که گفتیم کمینه دارند.

های   بیشتر با خلق آثار سه بعدی )به جای دو بعدی( همراه بود. آثار حجمی ریچارد سرا باعث بحث

اسمیت، دانالد جاد، کارل  توان در آثار تونی گرایی آمریکایی را می  فراوان شد. جریان اصلی جنبش کمینه

 .آندره، دان فالوین، رابرت موریس، سول لوویت، جان مک کراکن مشاهده کرد

 که یصنعت اغلب و ساده موارد از استفاده و یبند بیترک بندهیفر حضور حذف با معتقدند یسم ها مال ینمی

 ماده و فرم،فضا رنگ، نـاب تیفیک به توان یباشند،م گرفته قرار شده ساده اریبس و یهندس یشکل به

 به نگاهشان باشند، مند عالقه آنها انیب و یشخص احساسات به نکهیا از شیب مالینیم نقاشان .افتی دست

 خط از ها ستیمالینیم. بود جاذبه و یاضیر یتصاعدها مانند یعموم کیزیف میمفاه و یمنطق روش کی

 نیا. کردند ممنوع یتجار محصوالت یبرا را هنرشان از استفاده و جستند، استفاده اریبس راست یها

 . خود یها ینقاش در یاصل و خالص یها رنگ بردن کار وبه ، رنگ از یحداقل استفاده بر یسع نقاشان

 نقاش مالویچ کازیمیر از سیاه میدان اثر

                      

 آثار با را سمیمالینیم سبک یو. شد آغاز "kazimir Malevich" چیمالو ریمیکاز با ینقاش در سمیمالینیم

 White on “ دیسف یرو دیسف و Black Square " 1613 “ اهیس مربع ریخودنظ یهندس و ساده

White " 1611 کرد حیتشر گرانید یبرا.  
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 ی ارائه در خود مانند یتور یها ینقاش با " Piet Mondrian " انیموندر تیپ چ،یمالو با زمان هم

 دیوید به توان یم سبک نیا هنرمندان از. نمود یم کوشش سمیونیاکسپرس با مقابله در و دیجد یسبک

 و بالدن رونالد من،یرا رابرت ن،یفالو دن آندره، کارل ت،یلو سول تروا، جاد،ارنست ت،دونالدیاسم

   .کرد اشاره ِسرا چاردیر

 مکرر و ساده یهندس یها شکل زاده   گاه و آمد یم دیپد یتصادف کامالا  گاه ستیمال ینیم مندان هنر آثار

 :است نگیبراون رابرت سخن انگریب و دارد خود در را یسادگ و جازیا از یا نمونه سمیمال ینیم .بود

(Less is more) است تر یغن کمتر. 

 

       

                             

  :دیگو یم ینقاش در سبک نیا نظران صاحب از " Mark Rothko " روتکو مارک

 تنها. ندارم ها شکل و ها رنگ انیم ارتباط به یا عالقه و ستمین " Abstract " آبستره نقاش کی من"

 یشاد ،یبدبخت سرنوشت، با رابطه در انسان هیاول و ساده احساسات انیب است مهم من یبرا که یزیچ

 ".باشد آسا معجزه دیبا ینقاش است؛... و
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سئواالت:

 ست؟یچسمیمالینیم -1

 ویژگیآثارهنرمندانمینیمالیستهارابنویسید؟ -2

 سبکمینیمالیسترانامببرید؟هنرمندانچندتناز -3

 ویژگیآثارمارکروتکورابنویسید؟ -4

مینیمالیسمدرنقاشیباآثارکدامهنرمندشروعشد؟ویژگیآثاراو؟ونامدواثرازاین -5

 هنرمند؟

 نظریهفلسفیسبکمینیمالیسمچیست؟ -6
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:مینیمالیستهنرمندانازمتفاوتهاینمونه
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