
توسعه يافت و سبك و فلسفه هنر توليد شده در  ۱۹۷۰تا دهه  ۱۸۶۰هنر مدرن كه شامل آثار هنري مي باشد از دهه 
اين اصطالح معموالً با هنري در ارتباط است كه در آن سنت هاي گذشته به دور . طي اين دوره را نشان مي دهد

ن تجربه نمودند و ايده هاي تازه اي در مورد هنرمندان مدرن روش هاي جديدي را براي ديد. انداخته شده اند
گرايش مخالف داستان گويي كه ويژگي هنرهاي سنتي بود و در جهت اتنزاع، ويژگي . ماهيت و وطايف هنر دارند

.اغلب هنر معاصر يا هنر پست مدرن خوانده مي شودتوليدات جديدتر هنرمندان مدرن . اكثر هنرهاي مدرن مي باشد

 

  

نقاشاني نظير وينسنت ونگوگ، پائول سزان، پائول گاگين، جرجز سئورات و هنري دي تولوس  هنر مدرن با آثار
در آغاز قرن بيستم هنري ماتيس و بسياري از . آغاز شد كه همه آن ها براي توسعه هنر مدرن نقش مهمي داشتند

دنياي هنر پاريس را با هنرمندان جوان ديگر نظير جرج براك، آندره درين، رائول دافي و موريس دي والمينك 
. نقاشي هاي وحشي و رنارنگ ، مناظر و شكل هاي پر معنا متحول نمودند كه منتقدان اين سبك را فاويسم نام نهادند

اين اثر شيفتگي . هنري ماتيس نقطه اي كليدي در دوره او و در توسعه نقاشي مدرن بود Danceدو نسخه از تابلوي 
رنگ هاي بسيار گرم شكل ها در تضاد با پس زمينه سرد آبي: مي داد ماتيس را به هنر ابتدايي نشان

 

سبز بودند و -
. ترتيب موزون رقاصان برهنه نشان دهنده احساس آزادي عاطفي و لذت جويي بود

 

  

گاگين و هنرمند ديگر قرن نوزدهم پابلو پيكاسو كه در آغاز تحت تأثير تولوس الترك بودند در آغاز نقاشي هاي 
را بر  مبناي ايده هاي سزان ارائه دادند مبني بر اينكه همه اجزاي طبيعت را مي توان در قالب سه شكل  كوبيست خود

تصويري جديد را ) Les Demoiselles d'Avignon )۱۹۷۰گيكاسو با اثر . مكعب، كره و مخروط خلق نمود
آور ماسك هاي قبايل ي داد كه يادخلق نمود كه صحنه يك فاحشه خانه را با پنج زن فاحشه با آرايش بنفش نشان م

ويولين و كوبيسم تحليلي توسط مشتركاً توسط پابلو پيكاسو و جرج براك توسعه يافت كه در آثار . آفريقايي بود
كوبيسم تحليلي كه اولين جلوه گري كوبيسم بود با كوبيسم تركيبي . متبلور شد ۱۹۱۲تا  ۱۹۰۸كاندلستيك از سال 

اسو، فرناند لگار، جوآن گريس، آلبرت گليز، مارسل دشامپ و هنرمندان متعدد ديگر در ادامه يافت كه براك، پيك
كوبيسم تركيبي با معرفي بافت ها، سطوح، عناصر كوالژ و تنوع زياد . از آن پيروي نمودند ۱۹۲۰طي دهه 

. موضوعات شناخته مي شود

 

  

 

   


