
นีนีโอคลาสสิกโอคลาสสิก  
(Neo(Neo--Classicism)Classicism)

ปลายศตวรรษที่ปลายศตวรรษที่  1818 ––  ตนศตวรรษที่ตนศตวรรษที่  1919



สาเหตุสาเหตุ

1.1.  ศิลปนและประชาชนทั่วไปเริ่มเบื่อหนายศิลปะบาโรคศิลปนและประชาชนทั่วไปเริ่มเบื่อหนายศิลปะบาโรค  
ซึ่งมีลักษณะหรูหราซึ่งมีลักษณะหรูหรา  ฟุมเฟอยฟุมเฟอย  รวมทั้งรูปแบบโรโคโคที่รวมทั้งรูปแบบโรโคโคที่
มุงกลุมคนชั้นสูงมากเกินไปมุงกลุมคนชั้นสูงมากเกินไป  และออกแนวสตรีเพศและออกแนวสตรีเพศ  จึงจึง
ถูกตอตานจากสังคมทั่วไปถูกตอตานจากสังคมทั่วไป
2.2.  เกดิการขุดคนเมืองเกดิการขุดคนเมืองเฮอรเฮอรคูลาเนียมคูลาเนียม  และและปอมเปปอมเปอีอี  ซึ่งซึ่ง
ตั้งมาตั้งแตตั้งมาตั้งแต  คค..ศศ.. 7979  จึงเกิดการเห็นคุณคาศิลปกรรมจึงเกิดการเห็นคุณคาศิลปกรรม
โบราณในหมูประชาชนทั่วไปโบราณในหมูประชาชนทั่วไป  จนกลายเปนแรงบันดาลจนกลายเปนแรงบันดาล
ใจในการสรางงานใจในการสรางงาน  มีชื่อเรียกเฉพาะวามีชื่อเรียกเฉพาะวา  ““ปอมเปปอมเปเอียนเอียน  
สไตลสไตล””  และถือกนัวาและถือกนัวากรีกกรีกและโรมันสูงสงและโรมันสูงสง



3.3.  นักประวัติศาสตรทําการพิมพหนังสือชื่อนักประวัติศาสตรทําการพิมพหนังสือชื่อ  ““โบราณวัตถุโบราณวัตถุ
ของเอเธนสของเอเธนส””  ออกเผยแพรในคออกเผยแพรในค..ศศ.1762.1762  และคและค..ศศ.1766.1766  นักนัก
ประวัติศาสตรชาวเยอรมันชื่อประวัติศาสตรชาวเยอรมันชื่อ  โยโยฮันนฮันน  วิงวิงเคิลมันนเคิลมันน  ไดพิมพไดพิมพ
ประวัติศาสตรศิลปะโบราณประวัติศาสตรศิลปะโบราณ  ออกเผยแพรออกเผยแพร  ชวยขยายคุณคาชวยขยายคุณคา
และเพิ่มความชอบใหกับประชาชนยิ่งขึ้นและเพิ่มความชอบใหกับประชาชนยิ่งขึ้น
4.4.  การปฏิวัติในฝรั่งเศสการปฏิวัติในฝรั่งเศส  คค..ศศ.1789.1789  นําเสรีภาพมาสูนําเสรีภาพมาสู
ประชาชนประชาชน  ทําใหชนชั้นกลางมีบทบาทนําทั้งทางทําใหชนชั้นกลางมีบทบาทนําทั้งทาง
ศิลปวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม  
5.5.  คริสตจักรที่วาติกันคริสตจักรที่วาติกัน  ใหการสนับสนุนการลอกเลียนแบบใหการสนับสนุนการลอกเลียนแบบ
ศิลปะคลาสสิกศิลปะคลาสสิก



ลักษณะของลักษณะของกรีกกรีก  เริ่มตนที่กรุงโรมเริ่มตนที่กรุงโรม  แลวขยายไปสูประเทศศัตรูแลวขยายไปสูประเทศศัตรู
ของจักรพรรดิของจักรพรรดิ  นโปนโปเลียนเลียน    เชนเชน  อังกฤษอังกฤษ  ++  เยอรมันเยอรมัน
ลักษณะของโรมันลักษณะของโรมัน  เริ่มตนที่กรุงปารีสเริ่มตนที่กรุงปารีส  โดยโดยจักรพรรดินจักรพรรดินโปเลียนโปเลียน
สนับสนุนสนับสนุน  เผยแพรออกไปยังประเทศที่ฝรั่งเศสยึดครองไวเผยแพรออกไปยังประเทศที่ฝรั่งเศสยึดครองไว
เกิดลัทธิบูชาวีรบุรุษผูอุทิศตนเองเพือ่ประเทศชาติตามจริยธรรมเกิดลัทธิบูชาวีรบุรุษผูอุทิศตนเองเพือ่ประเทศชาติตามจริยธรรม
ของชาวของชาว  สปารสปารตาตา    
วางทาใหผึ่งผายคลายประติมากรรมโรมันวางทาใหผึ่งผายคลายประติมากรรมโรมัน  รวมทั้งลอกแบบชุดรวมทั้งลอกแบบชุด
เครื่องแตงกายใหคลายชุดทูเครื่องแตงกายใหคลายชุดทูนิคนิค  ในหองรับแขกจะมีเกาอี้ยาวในหองรับแขกจะมีเกาอี้ยาว  
ตะเกยีงทองเหลืองตะเกยีงทองเหลือง



6.6.  จักรพรรดิจักรพรรดิ  นโปนโปเลียนเลียน  สงเสริมและสนับสนุนสงเสริมและสนับสนุน  เพื่อใหเพื่อให
เปนเหมือนพระเปนเหมือนพระเจาอเจาอเล็กซานเดเล็กซานเดอรมอรมหาราชหาราช  ทรงใหยายทรงใหยาย
ศิลปวัตถุมีคาจากเมืองตางๆศิลปวัตถุมีคาจากเมืองตางๆ  ที่แพสงครามมาไวที่ปารีสที่แพสงครามมาไวที่ปารีส



ความหมายความหมาย

NeoNeo  หมายถึงหมายถึง  ใหมใหม
ClassicClassic  หมายถึงหมายถึง  ศิลปะศิลปะกรีกกรีกและโรมันโบราณและโรมันโบราณ  
รวมความหมายแลวหมายถึงรวมความหมายแลวหมายถึง  ““ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหว
ทางศลิปกรรมที่มีหลักสุนทรียภาพทางศลิปกรรมที่มีหลักสุนทรียภาพ  ซึ่งลอกเลียนซึ่งลอกเลียน
ทั้งรูปแบบและเนื้อหาของศิลปกรรมทั้งรูปแบบและเนื้อหาของศิลปกรรมกรีกกรีก  กับกับ
โรมันโรมัน””



คตินิยมคตินิยม

นิยมนิยมกรีกกรีกและโรมันและโรมัน
คํานึงถึงผลประโยชนสังคมสวนรวมคํานึงถึงผลประโยชนสังคมสวนรวม
เก็บอารมณเก็บอารมณ  ไมแสดงความรูสึกสวนตวัไมแสดงความรูสึกสวนตวั
ศิลปะเพื่อรัฐศิลปะเพื่อรัฐ  ยกยองการเสียสละยกยองการเสียสละ
ลักษณะงานลักษณะงาน  มีระเบียบมีระเบียบ  เรียบงายเรียบงาย  สงางามสงางาม



  ฝรั่งเศสฝรั่งเศส

ดาวิดดาวิด  
(Jacques Louis David, 1748 (Jacques Louis David, 1748 –– 1825)1825)

ไดรับการยกยองวาเปนผูนําลัทธิไดรับการยกยองวาเปนผูนําลัทธิ  นีโอนีโอ--คลาสสิกคลาสสิก    
ของฝรั่งเศสของฝรั่งเศส



ดาวิดดาวิด  การตายของการตายของ  มามาราตราต
(The Death of Marat)(The Death of Marat)

  สีน้ํามันสีน้ํามัน  
  ขนาดขนาด  55  ฟุตฟุต  33  นิ้วนิ้ว  XX 44  ฟุตฟุต  11  นิ้วนิ้ว    

คค..ศศ.1793.1793



ดาวิดดาวิด  คําสัตยสาบานของพี่นองตระกูลคําสัตยสาบานของพี่นองตระกูล  โฮราติอีโฮราติอี  (The Oath of the (The Oath of the HoratiiHoratii))

สีน้ํามันสีน้ํามัน  ขนาดขนาด  1414 XX 1111  ฟุตฟุต



ดาวิดดาวิด  บรูตุสบรูตุส  กับกับ  รางอันไรวิญญาณของบุตรชายรางอันไรวิญญาณของบุตรชาย  
((LictorLictor Bringing Back to Brutus the Body of His Sons)Bringing Back to Brutus the Body of His Sons)

สีน้ํามันสีน้ํามัน    ขนาดขนาด  1010  ฟุตฟุต  88  นิ้วนิ้ว  XX 1313  ฟุตฟุต  1010  นิ้วนิ้ว



การสูรบระหวางชาวโรมันกับชาวซาการสูรบระหวางชาวโรมันกับชาวซาบีนบีน  (Battle of the Romans and (Battle of the Romans and SabinsSabins))
สีน้ํามันสีน้ํามัน  ขนาดขนาด  1212  ฟุตฟุต  88  นิ้วนิ้ว  X X 1717  ฟุตฟุต    คค..ศศ.1799.1799



มรณกรรมมรณกรรมของโสของโสคราคราติสติส  (The Death of Socrates)(The Death of Socrates) สีน้ํามันสีน้ํามัน    ขนาดขนาด  5151 XX 7777 ½½  นิ้วนิ้ว



แองเกรสแองเกรส
(Jean(Jean--AugusteAuguste ––Dominique Dominique IngreIngre’’ss, 1781 , 1781 –– 1867)1867)



แองเกรสแองเกรส  โอดาโอดาลสิกลสิก  (Odalisque)(Odalisque) เปนภาษาตุรกีเปนภาษาตุรกี  หมายถึงหมายถึง  ฮาเรมฮาเรม



แองเกรสแองเกรสภาพเปลือยภาพเปลือย

ดานหลังดานหลัง  (Nude from the (Nude from the 
Back)Back)



แองเกรสแองเกรส  หองอาบน้ําหองอาบน้ํา
ตุรกีตุรกี

(The Turkish Bath)(The Turkish Bath)
สีน้ํามันสีน้ํามัน  เสนผาศูนยกลางเสนผาศูนยกลาง  
4242 ½½  นิ้วนิ้ว    คค..ศศ.1852.1852



แองเกรสแองเกรส  หลุยสหลุยส  เบอรแตงเบอรแตง  
(Louis (Louis BertinBertin))

สีน้ํามันสีน้ํามัน    ขนาดขนาด  4646 XX 3737  นิ้วเศษนิ้วเศษ    
คค..ศศ.1832.1832



อิตาลีอิตาลี  
ประติมากรรมประติมากรรม



คาโนวาคาโนวา  
(Antonio Canova, 1757(Antonio Canova, 1757--1822)1822)

ถือเปนประติมากรเอกของถือเปนประติมากรเอกของ  นีโอนีโอ--คลาสสิกคลาสสิก



เพาเพาลีนลีน  โบนาโบนาปารตปารต  ((พระขนิษฐาจักรพรรดิพระขนิษฐาจักรพรรดิ  นโปนโปเลียนเลียน  แสดงแบบเปนแสดงแบบเปนวีนัสวีนัส))
  หินออนหินออน  ขนาดเทาคนจริงขนาดเทาคนจริง    คค..ศศ.1808.1808



PsychePsyche


