
ศิลปะสมยัใหม่ Modern Art

- ตน้ศตวรรษท่ี ๒๐ เป็นตน้มา

- รากฐานจากลทัธิโพสตอิ์มเพรสชนันิสม์

- ศูนยก์ลางในภาคพื้นยโุรป  ฝร่ังเศส เยอรมนันี



 ในช่วงราวตน้ศตวรรษท่ี 20 เป็นตน้มาศิลปะตะวนัตกไดก้า้วเขา้

สู่ยคุศิลปะสมยัใหม่(Modern Art) ศิลปะตะวนัตกในสมยัใหม่น้ี

ไดมี้แนวคิด รูปแบบ และเทคนิคท่ีพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว เกิด

ลทัธิทางศิลปะใหม่ๆ ข้ึนเป็นจาํนวนมากในส่วนของทวีปยโุรป

โดยในช่วงตน้ของศิลปะสมยัใหม่น้ีลทัธิท่ีสาํคญัท่ีเกิดข้ึนใหม่

ในช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี ๑ไดแ้ก่



 ลทัธิเอก็ซ์เพรสชัน่นิสม์ (Expressionism)

 ลทัธิโฟวสิม ์(Fauvism)

 คิวบิสม ์(Cubism)

 ลทัธินามธรรม (Abstract)



ลทัธิเอก็เพรสช่ันนิสม์Expressionism
 เกิดเม่ือราวตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยกลุ่มศิลปินเยอรมนัเป็น

แกนนาํ มีแนวคิดท่ีเนน้ถึงการแสดงออกของอารมณ์และ

สภาวะความกดดนัภายในจิตใจของศิลปินเอง มากกวา่ท่ีจะ

ใหค้วามสนใจต่อโลกภายนอก มีการแสดงออกท่ีมี

รูปแบบท่ีรุนแรงเกินจริง อนัเป็นแนวคิดท่ีแวนโกะห์ไดใ้ห้

แนวทางไวก่้อนหนา้นั้นแลว้โดยมีเอด็วาร์ด มุงค์ (Edvard 

Munch ค.ศ. 1863-1944) ไดริ้เร่ิมทาํงานในลกัษณะ

ดงักล่าวมาก่อนแลว้ตั้งแต่ช่วงปลายสุดของศตวรรษท่ี 19 

และไดข้ยายตวัชดัเจนในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20



เอด็วาร์ด มุงค์ (Edvard Munch 

ค.ศ. 1863-1944)
 เอด็วาร์ด มูงคเ์ป็นชาว

นอร์เวย์

 มีบุคลิกภาพเป็นคนมีความ

กดดนัทางจิตใจ และมี

อาการทางจิตประสาท 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edvard_Munch_1921.jpg


ผลงานสําคญัของเอด็วาร์ด มุงค์ (Edvard 

Munch ค.ศ. 1863-1944) ปลายคริสตวรรษที่ 19



 หวีดร้อง 

(The Scream, 
ค.ศ.1893)





 หวีดร้อง (The Scream, ค.ศ.1893)                      



 หวีดร้อง (The Scream, ค.ศ.1893)                      ผลงานของแวนโก๊ะห์



แวมไพร์ (De Vampire, ค.ศ.1893)







ผลงานของมุงค์ แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกในใจตนมากกว่าข้อเทจ็จริงภายนอก 

ซ่ึงแวนโก๊ะห์ได้บุกเบิกไว้ก่อนแล้ว



ฟรันซ์ มาร์ค (Franz Marc 

ค.ศ. 1863-1944)

 ชาวเยอรมนั

 งานแสดงออกซ่ึงบุคลิกภาพท่ีรุนแรง รวดเร็ว



ม้าสีนํา้เงนิ (The large Blue Horese, ค.ศ.1911)



ชะตากรรมของสตัว์ (Fate of Animals, ค.ศ. 1913)



หอคอยของมา้สีนํ้ าเงิน 

(The Tower of Blue Horses

ค.ศ.1913)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/The_Tower_of_Blue_Horses_Franz_Marc.jpeg


ออสการ์ คอคอชการ์ (Oskar Kokoschka ค.ศ. 1886 – 1980) พาย ุ(The Tempestค.ศ. 1914)



ลทัธิโฟวสิม์ (Fauvism)
 เกิดเม่ือราวตน้ศตวรรษท่ี 20 มีกลุ่มศิลปินฝร่ังเศสเป็นผูน้าํ 

โดยมีศิลปินท่ีโดดเด่นท่ีสุดในกลุ่มคือ องัรี  มาติสส์ (Henri  

Matisse ค.ศ. 1869-1954) คาํวา่ Fauvism เป็นภาษาฝร่ังเศส 

มีความหมายวา่ “สตัวป่์า” ซ่ึงเป็นคาํท่ีสะทอ้นถึงการใชสี้

แทท่ี้สด  และรุนแรงเกินกวา่ขอ้เทจ็จริงในธรรมชาติ  และ

ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงภายนอกเสมอไป โดยได้

ลดทอนรายละเอียดของรูปทรงในธรรมชาติลง อนัเป็น

แนวคิดท่ี โกแกง และแวนโกะห์ไดริ้เร่ิมไวก่้อนหนา้นั้น



องัรี  มาตสิส์ (Henri  Matisse 

ค.ศ. 1869-1954)
 ชาวฝร่ังเศส

 งานแสดงออกซ่ึงสีสนัท่ี

สดใส และฝีแปรงท่ี

รุนแรง รวดเร็ว และ

เดด็ขาด

 ไม่แสดงรายละเอียดของ

รูปทรง

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Portrait_of_Henri_Matisse_1933_May_20.jpg


 หนา้ต่างเปิดสู่ทะเล

(The  Open  
Window, ค.ศ.1905)



ของหวาน: ความกลมกลืนในสีแดง (The Dessert: Harmony in Red, ค.ศ. 1908)

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Dessert:_Harmony_in_Red_(The_Red_Room)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/0a/Matisse-The-Dessert-Harmony-in-Red-Henri-1908-fast.jpg


เริงระบาํ (The Dance, ค.ศ.1909)



สตูดิโอสีแดง (The Red Studio, ค.ศ. 1911)



สวนที ่Luxembourg (The Luxembourg Gardens :  ค.ศ. 1901)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/bf/Matisse_-_Luxembourg_Gardens_%281901%29.jpg


งานของมาตีสส์

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/bf/Matisse_-_Luxembourg_Gardens_%281901%29.jpg


งานของมาตีสส์                                      กบัแรงบัลดาลใจทีไ่ด้จากโกแกง

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/bf/Matisse_-_Luxembourg_Gardens_%281901%29.jpg


ลทัธิควิบิสม์ (Cubism)
 มีศูนยก์ลางอยูท่ี่ปรารีส

 คาํวา่ cubism มาจาก cubic มีความหมายวา่ลูกบาศก์+ism  

 เกิดเม่ือราวตน้ศตวรรษท่ี 20โดยปาโบล ปิกาสโซ (Pablo  Picasso ค.ศ. 
1881-1973) และจอร์จ บราค(Georges  Braque ค.ศ. 1882-1963) เป็น
ผูน้าํสาํคญัในการนาํแนวคิดของเซซานน์มาพฒันาใหก้า้วหนา้ข้ึน มี
แนวคิดท่ีใหค้วามสาํคญัต่อการวิเคราะห์และสงัเคราะห์รูปทรงใน
ธรรมชาติ โดยการเขา้ถึงพื้นฐานของรูปทรงโดยลดทอนรายละเอียดของ
รูปทรงในธรรมชาติลง จนเหลือเพียงรูปทรงพื้นฐานเรขาคณิตอยา่ง
ง่ายๆ และนาํมาจดัองคป์ระกอบข้ึนใหม่ ทั้งยงัไดรั้บอิทธิพลจากรูปทรง
ของศิลปะอนารยะดว้ย โดยไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบับรรยากาศ

และแสงสี



 ปาโบล ปิกาสโซ (Pablo  

Picasso ค.ศ. 1881-1973) เป็น

ชาวสเปน



ผลงานในยคุแรกมีโครง

สีฟ้า (blue) 

(La Vie, ค.ศ. 

1903) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b1/Picasso_la_vie.jpg


ผลงานในยคุแรกมีโครง

สีฟ้า (blue) 



ผลงานในยคุต่อมามีสนัสนัท่ีสดใสข้ึน เรียกวา่ยคุสีชมพู



    สาวน้อยแห่งเมือง

อาวญิอง (Les 

Demoisselles D  

Avigon, ค.ศ. 

1907) 



                 งานของปาสโซ่



                 งานของปาสโซ่                                         แรงบลัดาลใจจากเซซานน์



รายละเอียดในงานสาวนอ้ยแห่งเมืองอาวิญอง



            สาวนอ้ยแห่งเมืองอาวิญอง



            สาวนอ้ยแห่งเมืองอาวิญอง                       งานศิลปะอานารยชน (primitive art)



            สาวนอ้ยแห่งเมืองอาวิญอง



            สาวนอ้ยแห่งเมืองอาวิญอง                       งานศิลปะอานารยชน (primitive art)





ผูห้ญิงกบัแมนโดลิน

(Women with 
Mandolin, 
ค.ศ.1910)



         งานของปิกาสโซ่



งานของปิกาสโซ่                    งานของเซซานน์









   

นกัดนตรีทั้งสาม (Three Musician, ค.ศ. 1921)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d1/Picasso_three_musicians_moma_2006.jpg


Farmer’s wife on 
stepladder: ค.ศ. 

1933) 



เกรอนิคา (Guernica, ค.ศ.1937)



ลทัธินามธรรม (Abstract )
 เกิดเม่ือราวตน้ศตวรรษท่ี 20 คาํวา่ Abstract เป็นคาํ

เรียกช่ือศิลปกรรมลทัธิหน่ึงท่ีครอบคลุมทั้งงานจิตรกรรม 

ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มีแนวคิดในการแสดงออก

อยา่งอยา่งกวา้งคือการตดัทอน หรือลดทอนส่ิงต่างๆ ใน

ธรรมชาติใหมี้รูปทรงท่ีเรียบง่าย หรือไม่ใชรู้ปทรงใน

ธรรมชาติในการสร้างงาน เช่นรูปทรงเรขาคณิต และ

รูปทรงอิสระอ่ืนๆ เป็นตน้ โดยมีวาสิลี  แคนดินสก้ี 

(Wassily Kandinsky ค.ศ. 1866-1944 เป็นผูบุ้กเบิก

คนสาํคญั ซ่ึงมีแนวคิดหลกัในการทาํงาน



    จิตรกรรมแบบนามธรรมใหค้วามสมัพนัธ์ต่อสี รูปทรง 

เส้นท่ีเป็นไปตามจิตของศิลปิน โดยไม่ไดใ้ชรู้ปทรงใน

ธรรมชาติ เป็นแรงบนัดาลใจ  ลกัษณะของรูปทรงในภาพ

จึงเป็นรูปทรงอิสระ (Free Form)



 วาสิลี  แคนดินสก้ี 

(Wassily 
Kandinsky ค.ศ. 

1866-1944 เป็นชาว

รัสเซีย

 ผูน้าํจิตรกรรมแบบ

นามธรรม



           

Munich-

Schwabing_with_the_Church_of
_St._Ursula ค.ศ. 1908 ในยุคแรก

เป็นแนวแบบ

โพสต์อมิเพรสช่ันนิสม์

ผลงานช้ินสําคญัของแคนดนิสกี ้



           

Murnau with 
Church I ค.ศ.

1910
ผลงานเร่ิมคลีค่ลายเข้าสู่

งานนามธรรม

http://www.artchive.com/artchive/K/kandinsky/murnau_with_church.jpg.html
http://www.artchive.com/artchive/K/kandinsky/murnau_with_church.jpg.html


           
จิตรกรรมสีนํา้นามธรรมภาพแรก (The First  

Abstract Water Colour),ค.ศ. 1910



รูปทรง สี และเน้ือหาในงานเป็นรูปทรงนามธรรมตามจินตนาการ

และความรู้สึกของศิลปินไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงตามธรรมชาติ



       การดน้สดหมายเลข 7 

(Improvisation 7) , 

ค.ศ.1910 

แคนดินสก้ี เช่ือมโยง

ความสมัพนัธ์ของจิตรกรรม

และดนตรี วา่ รูปทรง สี 

นํ้ าหนกัในจิตรกรรมไม่

จาํเป็นตอ้งเล่าเร่ือง 

เช่นเดียวกบัเสียงจงัหวะ

ดนตรีท่ีไม่ไดเ้ล่าเร่ือง แต่ก็

ไพเราะงดงาม

http://www.artchive.com/artchive/K/kandinsky/improv_7.jpg.html
http://www.artchive.com/artchive/K/kandinsky/improv_7.jpg.html




ฐานแนวคิดเช่นน้ีทาํให้

รูปทรงและทศันธาตุ (Visual 

Elements)อ่ืนๆ จึงไม่

สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง

ตามธรรมชาติเน้ือหาในงาน

จึงเป็นรูปทรงนามธรรมตาม

จินตนาการท่ีสอดคลอ้ง

กบัจินตนาการและถอารมณ์

ในใจศิลปิน



องค์ประกอบหมาเลข 5 (Composition_VI ค.ศ. 1913)









ค.ศ. 1890

ค.ศ. 1908

ค.ศ. 1893

ค.ศ. 1910s

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/0a/Matisse-The-Dessert-Harmony-in-Red-Henri-1908-fast.jpg
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