
ปลายศตวรรษที ่๑๙-ต้น ๒๐
- ศิลปะกลุ่มนาอฟี (Naive)

- ศิลปะอาร์ตนูโว (Art Nouveau) 

- ประตมิากรรมสมยัใหม่ 

- สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ 



ศิลปะกลุ่มนาอฟี (Naive)

- ปลายศตวรรษท่ี ๑๙ - ตน้ศตวรรษท่ี ๒๐

- คาํวา่ นาอีฟ naive มีความหมายวา่ ไม่มีเล่ห์เหล่ียม ง่าย ซ่ือ

   ไร้เดียงสา

- เป็นศิลปินท่ีไม่ไดผ้า่นการศึกษาในระบบ

- ทาํงานตามความคิดฝันและจินตนาการส่วนตวั

- งานมีความซ่ือ ง่าย และบริสุทธ์ิ



ศิลปินทีสํ่าคญั

- องัรี  รุซโซ  (Henri   
Rousseau: 
ค.ศ.1844-1910)

- เป็นชาวฝร่ังเศส 

- ผลงานแสดงความฝัน 

จินตนาการส่วนตวั และ

ความบริสุทธ์ิ แฝงความ

ลึกลบั

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Henri_Rousseau_-_Self-portrait_of_the_Artist_with_a_Lamp.jpg


 เดก็ผูช้ายบนกอ้นหิน 

(Boy on the Rocks 
ค.ศ. 1895-97)



 เสือในพายเุขตร้อน 

(Tiger in a Tropical Storm (Surprised!) ค.ศ. 1891)

http://en.wikipedia.org/wiki/Tiger_in_a_Tropical_Storm_(Surprised!)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Surprised-Rousseau.jpg




The Snake Charmer , ค.ศ.1907                     



- ยปิซีหลบั  (The Sleeping Gypsy, ค.ศ. 1897

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Sleeping_Gypsy




มณัฑนศิลป์ในช่วงปลายศตวรรษที ่๑๙-ต้น ๒๐

 ศิลปะอาร์ตนูโว (Art Nouveau)
 เป็นรูปแบบงานประดบัตกแต่ง งานออกแบบ เคร่ืองประดบั 

   และสถาปัตยกรรมท่ีนิยมร่วมกนัในยโุรป เยอรมนัเรียก จูเกนดส์ตีล 

(Jugendstil)  ออสเตรีย เรียก เซสเซสซนั (Sezzession)
 นิยมใชเ้สน้โคง้ รสนิยมท่ีบางเบา เพรียว เคล่ือนไหว อ่อนหวาน

 ศิลปะบางส่วนมีองคป์ระกอบในฐานะเป็นส่ิงตกแต่งทางสถาปัตยกรรม



ศิลปินทีสํ่าคญั

 กตุสตาฟ   คลิมท ์(Gustav 
Klimt)

 เป็นชาวออสเตรีย (Jugendstil) 
 นิยมใชเ้สน้โคง้ รสนิยมท่ีบางเบา เพรียว 

เคล่ือนไหว อ่อนหวาน

 แรงบลัดาลใจจากศิลปะตะวนัออกไกล 

จีน ญ่ีปุ่น

 สร้างงานทั้งท่ีเป็นงานตกแต่งอาคาร 

และงานจิตรกรรมบนผา้ใบ



ผลงาน Egyptian Art I and II จิตรกรรมตกแต่งในอาคารพพิธิภัณฑ์ Kunsthistorisches  เวยีนนา ออสเตรีย

 ค.ศ. ๑๘๙๐



ภาพเหมือนสุภาพสตรี (Portrait 

of a Lady ค.ศ.1894)



ภาพ Auditorium of the old Burgtheater  ค.ศ.1888

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Kiss_(Klimt_painting)


Garden Cottage 

with Sunflowers, ราว 

ค.ศ. 1905/06

แบบศิลปะอมิเพรส

ชันนิสม์



จุมพิต 

(The Kiss 

ค.ศ. 1907–1908)

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Kiss_(Klimt_painting)


ภาพของ Adele 
Bloch-Bauer's 
Portrait [ค.ศ. 1907]



ตน้ไมแ้ห่งชีวิต (The Tree of Life ค.ศ. 1909)

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=kaleidoskopein.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fkaleidoskopein.files.wordpress.com%2F2010%2F02%2Fgustav-klimt-the-tree-of-life-1909.jpg&sref=http%3A%2F%2Fkaleidoskopein.wordpress.com%2F2010%2F02%2F23%2F7-2%2Fgustav-klimt-the-tree-of-life-1909%2F






อิทธิพลจากศิลปะญ่ีปุ่น  พื้นผวิและการใชสี้ทอง



   ความหวงั

(Hope, ค.ศ. 

1907-
1908)









อิทธิพลจากศิลปะญ่ีปุ่น  พื้นผวิและการใชสี้ทอง



ตวัอย่างงานมณัฑนศิลป์อืน่ๆ 

 งานเซรามิค

 งานเคร่ืองประดบั

 โปสเตอร์



ผลงานการ

ออกแบบ

โปสเตอร์



ผลงานการ

ออกแบบ

โปสเตอร์

อทิธิพลการ

จัดภาพ

จาก

ศิลปะ

ญีปุ่่น



 ลวดลายประดบัจาก

ศิลปะจีน-ญ่ีปุ่น

 ส่งผลต่อการใชเ้ส้น

โคง้ท่ีอ่อนหวานใน

งานออกแบบ

โดยทัว่ไป





ตวัอยา่งงานออกแบบ

เคร่ืองประดบั



ตวัอยา่งงานเซรามิค







 การใหค้วามสาํคญักบัเส้นโคง้ท่ีอ่อนหวาน ปรากฏในงาน

ตกแต่งสถาปัตยกรรม











สถาปัตยกรรมแบบอาร์ตนูโว

 สถาปนิกคนสาํคญั แอนโทน่ี   กอ

ดี (Antoni Gaudí: 
ค.ศ.1852-1926) 

 เป็นชาวสเปน  

 ผลงานการออกแบบ

สถาปัตยกรรมท่ีมีรูปทรงท่ีใชเ้สน้

โคง้ หลีกเหล่ียงรูปทรงเรขาคณิต

 มีสีสนัท่ีสดใส



 อาคารCasa 
Milà เมืองบาร์

เซโลนา สเปน





 อาคาร Casa Batllo 
ค.ศ.1905-7



















รากฐานประตมิากรรมสมยัใหม่

 รากฐานก่อนเกิดประติมากรรม

สมยัใหม่มีพฒันาการควบคู่กบั

ศิลปะอิมเพรสชนันิสมช่์วง

ปลายศตวรรษท่ี ๑๙

 รูปแบบไม่เกบ็รายละเอียด 

แสดงพื้นผวิของวสัดุ

 ศิลปินผูบุ้กเปิก ออกสุต ์ 

 โรแดง Auguste Rodin ค.ศ. 

1840-1917 



                 

นกัคิด (The Thinker 
ค.ศ.1879-89)









                 

จุมพิต

(The Kiss 
ค.ศ.1886)





ประตูนรก (The 
Gates of Hell: ค.ศ. 

๑๘๘๐-๑๙๑๗)

http://www.artchive.com/artchive/R/rodin/gates1.jpg.html
http://www.artchive.com/artchive/R/rodin/gates1.jpg.html
http://www.artchive.com/artchive/R/rodin/gates1.jpg.html




ประติมากรรมนกัเตน้บลัเลต ์

ผลงานของเดอกาส์



ประตมิากรรมสมัยใหม่



คอนสแตนตนิ  บรันคูสิ 

(Constantin Brancusi)

ค.ศ.๑๘๗๖-๑๙๕๗

 เป็นชาวโรมาเนีย ผูบุ้กเบิก

ประติมากรรมสมยัใหม่

 รูปแบบงานแบบก่ึงนามธรรม 

และนามธรรม

 รูปทรงของงานมีความเรียบง่าย 

บริสุทธ์ิ 

 โชวค์วามงามของวสัดุและพื้นผวิ



Sleeping Muse 
ค.ศ.1910)



Domnişoara 
Pogany, ค.ศ.1913





            

นกบินในอากาศ (Bird in 
Space", ค.ศ.1924) 



Endless Column:
ค.ศ. 1933) 

http://www.artlex.com/ArtLex/s/images/sculp_branc.endlss.lg.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Romania_20060512_-_Tirgu_Jiu_-_Coloana_fara_sfarsit.jpg


ประติมากรรมชุดจุมพติ 

(The Kiss: ค.ศ. 1910s)











จุมพติของโรแดง ค.ศ. 1886                                      จุมพติของบรันคูสิ ค.ศ. 1910s 



เฮนรี  มัวร์ (Henry Moore) 

ค.ศ. 1898-1986 ชาวองักฤษ

 รูปทรงท่ีลดทอนรูปทรงใน

ธรรมชาติใหเ้รียบง่ายข้ึนโดยไดรั้บ

แรงบนัดาลใจจากรูปทรงอินทรียรู์ป 

(Organic Form) จาก

ธรรมชาติมาดดัแปลงข้ึนใหม่ทาํให้

ลกัษณะของรูปทรงในงานมีการใช้

เสน้โคง้มน



            

กษตัริย ์และราชินี (King and 
Queen ค.ศ. 1952-3, 

หล่อ ค.ศ. 1957 )

ผลงานรูปทรงก่ึงนามธรรม



            

ครอบครัว 

(Family 
Group) 

(ค.ศ.1950)

ผลงานรูปทรงก่ึง

นามธรรม





รูปคนนอน (Reclining Figure ค.ศ.1951) 



ห้องทาํงานของ

เฮนรี   มวัร์



           

ผลงานบางส่วนมีรูปแบบนามธรรมทีใ่ช้รูปทรงอินทรียรู์ป 

(Organic Form) 





สถาปัตยกรรมสมัยใหม่

 เทคโนโลยทีางวศิวกรรมช่วงปลายศตวรรษท่ี ๑๙

 การใชเ้หลก็กลา้ และคอนกรีตเสริมเหลก็

 ปัจจยัเศรษฐกิจ – ตึกระฟ้า 

 ความเปล่ียนแปลงของรูปแบบศิลปะช่วงปลายศตวรรษท่ี ๑๙

 ปรากฏความเปล่ียนแปลงทั้งในยโุรปและอเมริกา 



            

หอไอเฟล ค.ศ. 1889



การใช้เหลก็กล้า



การใช้เหลก็กล้า   สะพานข้ามแม่นํา้เทมส์ ลอนดอน



 การใชเ้หลก็กลา้

ในการสร้าง

สะพาน



แฟร้งค์   ลอย ไร้ท์ (Frank 
Lloyd wright) ค.ศ. 

1867-1959 

- นาํธรรมชาติเขา้มาใชใ้นการ

ออกแบบสถาปัตยกรรม ให้

เป็นส่วนหน่ึงของ

สถาปัตยกรรม

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Frank_Lloyd_Wright_LC-USZ62-36384.jpg


 บ้านนํา้ตก Fallingwater : / ค.ศ. 1936-37



พพิธัิณฑ์ศิลปะร่วมสมยั กุงเกนไฮม์ Guggenheim Museum, New York City, (ค.ศ. 1959)

http://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_R._Guggenheim_Museum
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City,_New_York


เลอ  คอร์บูซิเย  

(Le Corbusier) 

ค.ศ. 1887-1965 

- เป็นสถาปนิกท่ีมีความโดดเด่น

ดา้นการออกแบบผงัเมืองและ

อาคารท่ีมีรูปทรงท่ีเรียบง่าย 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Le_Corbusier_1933.JPG


การออกแบบผงัเมืองบราซิลเลีย (Brasília)  บราซิล ค.ศ. 1950-60



การออกแบบผงัเมืองบราซิลเลีย

(Brasília)  บราซิล ค.ศ. 

1950-60



การออกแบบผงัเมืองจนัทิกา้ (Chandigarh)  อินเดีย ค.ศ. 1950s

http://en.wikipedia.org/wiki/Chandigarh
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Chandigarh_High_Court.jpg


โบสถ์ Notre Dame  du Haut : / ค.ศ. 1950-55
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