
สจันิยม 
(Realism)

ค.ศ.1830
 

-
 

1870



สจันิยม 
(Realism)

• เริ่มในฝรั่งเศส (กรุงปารีส)
• เปนศิลปะเพื่อชีวิต หรือศิลปะเพื่อสังคม 

(Art for Life, Art for Society)
• เนนความจริง , สะทอนเรื่องราวขอมูลที่เปนจริง สวน

 รูปแบบเหมือนหรือไมก็ได

• สะทอนปญหาสังคม เชน ความฟุงเฟอของคนชั้นสูง
• แสดงชีวิตสังคมระดับลาง
• ไมไดรับความนิยมจากทางการ 



กูรเบต  

(Gustave Courbet, 1819 – 1877)

• เปนคนรักความยุติธรรม ตรงไปตรงมา 
• ผูวางรากฐานของ เรียลลิสม



The Stone Breakers , คนงานทุบหิน  

สีน้ํามัน  ขนาด5 ฟุต 5 นิ้วX 7 ฟุต 10 นิ้ว ค.ศ.1849
 

(ภาพนี้ถูกทําลายระหวาง W.W.2 )



The Gleaners คนเก็บขาวตก  สีน้ํามัน ขนาด 33
 

X
 

44 นิ้ว  ค.ศ.1857



อิมเพรสชันนิสม 
(Impresstionism)

ปลายศตวรรษที่ 19



อิมเพรสชันนิสม 
(Impresstionism)

• เริ่มในฝรั่งเศส (กรุงปารีส)
• ใหความสําคัญกับ แสง สี บรรยากาศสดใส 

ที่มีความสัมพันธกับความรูทางวิทยาศาสตร

• ไดรับอิทธิพลจากศิลปะตะวันออกไกล (ญี่ปุน)

• เขียนเรื่องราวในชีวิตประจําวัน และภาพทิวทัศน
• ไมเก็บรายละเอียด โชวฝแปรง วาดภาพนอกสถานที่
• ในชวงแรกไมไดรับความนิยมและสนับสนุนจาก

 ทางการ 



เอดูอาร มาเน  
EDOUARD MANET (1832-1883)

• เปนหนึ่งในผูบุกเบิกลัทธอิมิเพรสชั่นนิสม 
• เขียนภาพวิจารณสังคมและการเมือง และ

 ภาพในชีวติประจําวัน

• ยังใชสีดํา



อาหารกลางวันบนสนาม
 หญา (Luncheon on the 

Grass),
 สีน้ํามันบนผาใบ  ค.ศ.

 
1863



การประหารจักรพรรด
 

ิ

แมกซลิมลิเลี่ยน 

(Execution of the 

Emperor 

Maximilian), 1868-  
1869 สีน้ํามันบนผาใบ



 โกลด  โมเนท 

Chaude  Monet, 1840 –  1926

• เปนหนึ่งในผูบุกเบิกลัทธอิมิเพรสชั่นนิสม 
• เขียนภาพทิวทศัน และภาพในชีวิตประจําวัน
• ทฤษฎีสี และบรรยากาศสัมพันธกบั

 วิทยาศาสตร

• แสง สี บรรยากาศทีส่ัมพันธกบัเวลาและ
 ฤดูกาล



ความประทับใจยามรุงอรณุ 

(Impression, Sunrise)  
สีน้ํามันบนผาใบ  ค.ศ.

 
1872



The Regatta at 

Argenteuil  
ประมาณป 1872



จิตรกรรมชุดโบสถ 

Rouen Cathedral,  
1893



 โกลด  โมเนท 

Chaude  Monet, 1840 –  1926

• เปนหนึ่งในผูบุกเบิกลัทธอิมิเพรสชั่นนิสม 
• เขียนภาพทิวทศัน และภาพในชีวิตประจําวัน
• ทฤษฎีสี และบรรยากาศสัมพันธกบั

 วิทยาศาสตร

• แสง สี บรรยากาศทีส่ัมพันธกบัเวลาและ
 ฤดูกาล



จิตรกรรมชุด  
นักเตนรํา (Dancers),  
1893

 เอดการ  เดอกาส (Edgar  Degas)  1834-
 

1917

http://artchive.com/artchive/D/degas/degas_at_the_bar.jpg.html


ปแอร โอกุสต เรอนัวร (Pierre  Auguste
 

Renoir 1841-1919)

• เลอ มูแลง เดอ ลากาเลต
 (Le Moulin de 

la Galette
1876 ) สีน้ํามัน



ปแอร โอกุสต เรอนัวร (Pierre  Auguste
 

Renoir 1841-1919)

• งานเลี้ยงอาหารกลางวัน
บนเรือ

(The Luncheon 
of the Boating 
Party 1881) 
สีน้ํามัน



โพสตอิมเพรสชันนิสม 

Post Impressionism, ปลายศตวรรษที่ 19

• พัฒนา และคลี่คลายแนวคิดของอมเพรสชัน
 นิสมชวงแรกใหมีความหลากหลายรูปแบบ

• ใหความสนใจกับรูปทรง
• ใหความสนใจอารมณความรูสึก

• กลุมที่สรางภาพโดยการใชจุดสีผสมผสาน
 กัน (Pointillism)



กลุม Pointillism จอรจ  เซราต Georges Seurat

• บายวันอาทิตยบนเกาะลากองเจตต
(A Sunday Afternoon on the Island of La 
Grande Jatte )

 
 สีน้ํามัน

http://www.answers.com/topic/georges-pierre-seurat
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=studimusica.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fwww.answers.com%2Ftopic%2Fa-sunday-afternoon-on-the-island-of-la-grande-jatte
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=studimusica.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fwww.answers.com%2Ftopic%2Fa-sunday-afternoon-on-the-island-of-la-grande-jatte


ใหความสนใจกับรูปทรง ปอล  เซซาน (Paul Cezanne)

Bather ราว 1890-1891) 

สีน้ํามัน



ใหความสนใจกับอารมณความรูสึก ปอล  โกแกง 

(Paul  Gauguin 1848-1903)
ภาพนิมิตหลังการปาฏิหาริย 

(The Vision 
After the 
Sermon 1888)

สีน้ํามัน



ใหความสนใจกบัอารมณความรูสึก 

วินแซนต  แวนโกะห (Vincent  Van Gogh,)

ราตรีประดับดาว 

(The Starry Night
 1889) 

สีน้ํามัน

http://artchive.com/artchive/V/vangogh.html
http://artchive.com/artchive/V/vangogh.html


เอ็กซเพรสชันนิสม 

Expressionism ตนศตวรรษที่ 20

• พัฒนา แนวคิดและรูปแบบจากโพสตอิม
 เพรสชันนิสมกลุมที่ใหความสําคัญกบั

 ความรูสึก เชน แวนโกะห
• เนนการแสดงออกของอารมณ

• เกี่ยวของกับการเมือง



เอดวารด มุงค (Edvard  Munch 1863-1944)

• หวีดรอง
(The Scream 
1893) 
สีน้ํามัน

http://artchive.com/artchive/ftptoc/munch/munch.html
http://artchive.com/artchive/ftptoc/munch/munch.html


ลัทธิโฟวิสม : อองรี มาตีส (Henri  Matisse 1869-  
1954)

• หองสตูดิโอสีแดง
(The Red Studio 
1911) 
สีน้ํามัน

http://artchive.com/artchive/M/matisse.html
http://artchive.com/artchive/M/matisse.html


ลัทธิคิวบิสม : ปาโบล ปกาซโซ (Pablo Picasso. 

(1881-1973)

• สาวนอยแหงเมืองอาวิญอง
(Les Demoiselles 

d'Avignon
 

1907) 
สีน้ํามัน



ลัทธิคิวบิสม : ปาโบล ปกาซโซ (Pablo Picasso. 

(1881-1973)

• สามนักดนตรี (Three 

Musicians 1921) 



ลัทธิคิวบิสม : ปาโบล ปกาซโซ (Pablo Picasso. 

(1881-1973)

• เกอนิคา (Guernica 
1937) 



ศิลปะนามธรรม (Abstract Art)  : วาซิลลี คานดินสกี 

(Wassily  Kandinsky (1866-1944)

• องคประกอบหมายเลข 4
(Coposition

 
IV,

 
1911) 



ลัทธิฟวเจอริสม (Futurism)  
ตนศตวรรษที่ 20

• ชื่นชมตอความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี 
และความรวดเร็วของยุคอุสาหกรรม



• The City Rises,1910 ผลงาน อุมแบรโต  บ็อคโชนี



ศิลปะอารตนูโว 

Art Nouveau ตนศตวรรษที่ 20

• เปนศลิปะตกแตงประกอบในงาน
 สถาปตยกรรม และการตกแตงภายในและ

 นอกอาคาร รวมถึงงานออกแบบ
• เนนการใชเสนโคงที่ใหความรูสึกออนหวาน



กอดี (Gaudi, Antoni)

•
 

Casa Batlló
 Exterior view of roof with 

cross
 1905-1907

http://artchive.com/artchive/G/gaudi.html


กุสตาฟ  คลิมท (Gustav Klimt)

• จุมพิต (The Kiss 
1907-08)



นาอีฟ (Naive)

• ยิปซีหลับ 
(Sleeping 
Gypsy: 1897)
อังรี    รุซโซ (Henru

 Rousseau)



สถาปตยกรรมปลายศตวรรษที่ 19-20

• ความกาวหนาทางเทคนิควิศวกรรมที่ม
 

ี

พื้นฐานมาจากวิทยาศาสตรมีบทบาทตอการ
 เปลี่ยนแปลงโครงสราง เชน อาคารสูง

• ปจจัยทางเศรษฐกิจ และอุสาหกรรม
• พัฒนาการการใชเหล็กกลา และคอนกรีต



ไอเฟล (Gustave  Eiffel)

•
 

หอไอเฟล (Eiffel Tower
 1889)



เลอ คอบูซิเยร (Le Corbusier (1887  –1965)

•
 

โบสถ Notre Dame 

du Haut 1954

http://en.wikipedia.org/wiki/1887
http://en.wikipedia.org/wiki/1965


แฟรงค ลอยด ไรท (Frank Lloyd Wright  
(1867–1959)

•
 

บานน้ําตก 

(Fallingwater)
 

1939

• www.anthon 
yholdsworth 
.com/ColorT 
heory.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/1867
http://en.wikipedia.org/wiki/1959
http://en.wikipedia.org/wiki/Fallingwater
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