
ต้นศตวรรษที ่๒๐- ก่อนสงครามโลกคร้ังที ่๒
- ลทัธิฟิวเจอร์ริสม์ (Futurism) 

- ลทัธิดาดา (Dadaism) 

- ลทัธิเหนือจริง (Surrealism)

- ศิลปะเดอ สไตล์ (De Stijl)



ลทัธิฟิวเจอร์ลสิม์ (Futurism) 

- เกิดเม่ือ ค.ศ. 1909 ท่ีประเทศอิตาลี

 เป็นรูปแบบศิลปะท่ีมีทศันะแนวใหม่ท่ีต่อตา้นคุณค่าทางความงามของ

ศิลปินในสมยัโบราณ ใหค้วามสนใจในดา้นบวกต่อความเจริญและความ

รวดเร็วของเทคโนโลยี

 มีผลงานทั้งงานจิตรกรรมและประติมากรรมท่ีมีการแสดงออกของ

รูปทรงท่ีแสดงถึงความเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็ว ทาํงานตามความคิดฝัน

และจินตนาการส่วนตวั 



ศิลปินทีสํ่าคญั

- อุมแบร์โต บอ็คโชน่ี

(Umberto Boccioni ค.ศ.1882-

1916)

- เป็นชาวอิตาเล่ียน 

- ผลงานแสดงความ

เคล่ือนไหว ท่ีมีสีสนัสดใส 

และลดทอนรูปทรงใน

ธรรมชาติ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Umberto-Boccioni.jpg


ความเจริญเฟ่ืองฟขูองเมือง ( The  City  rises : ค.ศ. 1910-11)







การใช้ฝีแปรงที่แสดงความเคลือ่นไหวในงานของบ็อคโชน่ี  (ค.ศ. ๑๙๑๐-๑๑) 

แรงบันดาลใจจากเซอร่าต์ (ปลายศตวรรษที ่๑๙)



ประติมากรรม 

รูปทรงท่ีมีเอกภาพในท่ีวา่ง

(Unique Form of 
Continuity 
Space : ค.ศ. 

1913)



- เกียโคโม บอลลา (Giacomo 

Balla ค.ศ. 1871-1958) เป็น

ชาวอิตาเล่ียน 

- ผลงานแสดงความ

เคล่ือนไหว และลดทอน

รูปทรงในธรรมชาติ



สุนขักบัโซ่คลอ้งคอ (Dog on a Leash : ค.ศ. 1912)





swifts paths of movement and dynamic sequences ค.ศ. 1913



คนเปลือยกาํลงัลง

บนัได (Nude 
Descending 
a Staircase : 
ค.ศ. 1912)

ผลงานช้ินสําคญั

ของดูชอมพ์ในลทัธิฟิวเจอริสม์





ลทัธิดาดา (Dadaism)
 เกิดข้ึนดว้ยผลกระทบท่ีมีต่อสงครามโลกคร้ังท่ี 1 โดยกลุ่มศิลปินท่ีมี

แนวคิดในคดัคา้นกบัศิลปะแบบเก่าท่ียดึถือกนัมาดว้ยการกลบัคุณค่าของ

ค่านิยมต่างๆ ท่ียดึถือกนั พร้อมกบัประชดประชนัคุณค่าเก่าท่ีสงัคมยดึถือ

 Dada เป็นภาษาฝร่ังเศสมีความหมายวา่มา้โยก

 การใชว้ตัถุสาํเร็จรูป (Readymade)
 มาร์เซล ดูชอมพ์ (Marcel Duchamp ค.ศ. 1887-1968) เป็นผูน้าํคนสาํคญั



ศิลปินทีสํ่าคญั

 มาร์เซล ดูชอมพ์ (Marcel Duchamp 

ค.ศ. 1887-1968) เป็นชาวฝร่ังเศส

http://en.wikipedia.org/wiki/File:AAA_reynkay_5747.jpg


 

นํ้าพุ (Fountain  

:  ค.ศ. 1917) 

เป็นผลงานศิลปะท่ี

นาํเอาโถปัสสาวะอนั

เป็นวสัดุสาํเร็จรูป 

(Ready 
made)มาทาํเป็น

งานศิลปะ





LHOOQ : ค.ศ. 1919 
เป็นภาพทีล้่อเลยีนคุณค่าทางความ

งามของภาพโนลซ่ิา

(LHOOQ) มคีวามหมายว่า เธอ

ร้อนรนกระวนกระวาย





เจา้สาวถกูเจา้บ่าวจบัเปลือยกาย

ล่อนจอ้น (The Bride 
Stripped Bare by 
Her Bachelors: ค.ศ. 

1915-23)
การใชว้สัดุสาํเร็จรูป 

(Ready 
made)มาทาํเป็น

งานศิลปะ





ล้อรถจักรยาน

(Bicycle Wheel

 ค.ศ. 1913)

วสัดุสาํเร็จรูป 

(Ready 
made)มาทาํเป็น

งานศิลปะ



ลทัธิเหนือจริง (Surrealism)

 เกิดข้ึนหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ราวทศวรรษท่ี 1920s เป็น
ผลงานศิลปะท่ีใหค้วามสาํคญักบัจินตนาการ ความฝันท่ีอยูใ่น
จิตใจของมนุษย ์ทั้งยงัไดรั้บอิทธิพลเร่ืองจิตไร้สาํนึกในทาง
จิตวทิยาของนกัจิตวทิยา ซิกมนัด ์  ฟรอยดด์ว้ย โดยมีศิลปินคน
สาํคญัคือ มาร์ค  ซากาล (Marc Chagall) แม็กซ์   เอรินท์ (Max 
Ernst)  เรเน  มากริต ซลัวาดอร์  ดาลี (Salvador  Dali) และ
ฮวน  มิโร (Joan Miro)

 การปฏิเสธความถูกตอ้งของเหตุผล

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


ก่อนลทัธิเหนือจริง (Surrealism)

 ท่าทีของผลงานท่ีแสดงถึงจินตนาการ ความฝันเป็นส่ิงท่ีปรากฏ

ร่องรอยมาก่อนหนา้ลทัธิเหนือจริง



ภาพรายละเอยีด

ของThe 
Garden of 
Earthly 
Delights
ผลงานของ

เฮียโรนีมสั  บอช 

(Hieronymus 

Bosch) มชีีวติ

ในช่วง ค.ศ. 

1450-1516





Mystery and 
Melancholy of a 

Street. ค.ศ. 1914

ผลงานของจอร์จิโอ เดอ  คิริ

โก (Giorgio de 
Chirico) 



ศิลปินสําคญัในลทัธิเหนือจริง

 แม็กซ์   เอรินท์

(Max Ernst): ค.ศ.1891-
1976) 

 เป็นชาวเยอรมนันี  

http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Ernst
http://en.wikipedia.org/wiki/File:AAA_inverobe_11954-2.jpg


The Elephant 
Celebes ค.ศ.1921 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Elephant_Celebes
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Elephant_Celebes
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2b/The_Elephant_Celebes.jpg


ศิลปินสําคญัในลทัธิเหนือจริง

 มาร์ค  ซากาล (Marc Chagall) : 
ค.ศ.1887-1985) 

 เช้ือชาติรัสเซีย-ฝร่ังเศส  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chagall_France_1921.jpg


วนัเกิด (Birthday  :ค.ศ. 1907-1908)



I am and the 
village 



 เรเน  มากริต (René 
Magritte : ค.ศ.1898-
1967) 

 ชาวบลัเกเรีย  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/92/Wolleh_magritte.jpg


แทงทะลกุาลเวลา (Time 
Transfixed : 

ค.ศ. 1938) 

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


The Human 
Condition, 1933

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Human_Condition_(painting)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Human_Condition_(painting)


 The Human 
Condition, 1935 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Human_Condition_(painting)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Human_Condition_(painting)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/59/The_Human_Condition_1935.jpg


 ซลัวาดอร์  ดาลี (Salvador  Dali) 

ชาวสเปน ค.ศ.1904-
1989) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Salvador_Dal%C3%AD_1939.jpg


ความทรงจําทีไ่ม่เคยลมื (The Presistance of Memory :  ค.ศ. 1931)





     ลางร้ายของ

สงครามกลาง

เมือง

(Premonition of 

Civil War) 

ค.ศ.1936) 



หลบั (Sleep: ค.ศ.1937)



Metamorphosis of Narcissus:ค.ศ. 1937



Leda Atomica: ค.ศ. 1949 

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


การตรึงกางเขน 

(Crucifixion 
('Hypercubic 
Body')ค.ศ.

1954

http://www.artchive.com/artchive/d/dali/crucifix.jpg
http://www.artchive.com/artchive/d/dali/crucifix.jpg
http://www.artchive.com/artchive/d/dali/crucifix.jpg




การใหศี้ลในอาหารม้ือสุดทา้ย (The Sacrament of the Last Supper ค.ศ. 1955 )



the Last Supper ของลีโอนาร์โด  ดา วินซี



กรคน้พบอเมริกาของโคลมับสัThe Discovery 
of America by Christopher 
Columbus: ค.ศ. 1959 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/68/Dali_DiscoveryOfAmerica.jpg


Venus de Milo: ค.ศ.1964 



Venus de Milo ของดาลี และของ

กรีก-โรมนั



The Dali Atomicus, photo by Philippe Halsman (1948), 

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


ศิลปินสําคญัในลทัธิเหนือจริง

 ฮวน มิโร

(Joan Miró ): ค.ศ.1893-
1983) 

 เป็นชาวสเปน  



 Harlequin’s Carnival : ขบวนแห่ตวัตลก / ค.ศ. 1924-1925



Dog Barking at the Moon 

http://www.artchive.com/artchive/m/miro/dog_bark.jpg




The Tilled Field, (ค.ศ. 1923–1924)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9d/The_Tilled_Field.jpg


รูปทรงอินทรียรูปท่ีแสดงจินตนาการและความฝัน



รูปทรงอินทรียรูปท่ีแสดงจินตนาการและความฝัน



รูปทรงอินทรียรูปท่ีแสดงจินตนาการและความฝัน



ศิลปะเดอ สไตล์ (De Stijl)

 ศิลปินคนสาํคญัคือ พีต  มงเดรียน (Piet  Mondrian) ซ่ึงมีรูปแบบ

การทาํงานจิตรกรรมแบบนามธรรมท่ีเรียบง่ายโดยสนใจเร่ือง

ความสาํพนัธ์ของเส้นสีและพ้ืนท่ีวา่ง  ซ่ึงมงเดรียนไดพ้ฒันา

คล่ีคลายมาจากรูปทรงในธรรมชาติ เช่น ก่ิงไม ้ลดทอนใหเ้รียบ

ง่ายลงตามลาํดบัจนเหลือเพียงรูปทรงเรขาคณิตท่ีเรียบง่าย

    โดยปราศจากรูปทรงในธรรมชาติ



 พีต  มงเดรียน (Piet  

Mondrian ค.ศ.1872-
1944) 

 เป็นชาวเนเธอร์แลนด์  

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


องคป์ระกอบหมายเลข ๒ ในสีแดง นํ้าเงิน และเหลือง

(Composition II in Red, Blue  and Yellow: 1930)



ทวิทศัน์จาก Dunes with Beach and Piers: ค.ศ. 1909 แบบศิลปะอมิเพรสช่ันนิสม์



ตน้ไมสี้แดง (The Red Tree: ค.ศ. 1909–10) แบบศิลปะอมิเพรสช่ันนิสม์



ต้นไม้สีเทา (gray tree: ค.ศ. 1912)
สนใจเร่ืองเส้น จังหวะของกิง่ไม้



 เร่ิมลดทอนเส้นและจงัหวะของก่ิงไมใ้นธรรมชาติใหเ้รียบง่ายลง



 เร่ิมลดทอนเส้นและจงัหวะของก่ิงไมใ้นธรรมชาติใหเ้รียบง่ายลง



 เร่ิมลดทอนเส้นและจงัหวะของก่ิงไมใ้นธรรมชาติใหเ้รียบง่ายลง



                 

ค่อยๆ  คล่ีลายมาเป็นความ

สนใจท่ีมีต่อเสน้ จงัหวะและ

พื้นท่ีวา่ง



                 

ค่อยๆ  คล่ีลายมาเป็นความ

สนใจท่ีมีต่อเสน้ จงัหวะและ

พื้นท่ีวา่ง



                 

ค่อยๆ  คล่ีลายมาเป็นความ

สนใจท่ีมีต่อเสน้ จงัหวะและ

พื้นท่ีวา่ง



                 

ค่อยๆ  คล่ีลายมาเป็นความ

สนใจท่ีมีต่อเสน้ จงัหวะและ

พื้นท่ีวา่ง



                 

ค่อยๆ  คล่ีลายมาเป็นความ

สนใจท่ีมีต่อเสน้ จงัหวะและ

พื้นท่ีวา่ง



                 

ค่อยๆ  คล่ีลายมาเป็นความ

สนใจท่ีมีต่อเสน้ จงัหวะและ

พื้นท่ีวา่ง



ค่อยๆ  คล่ีลายมาเป็น

ความสนใจท่ีมีต่อเส้น 

จงัหวะและพ้ืนท่ีวา่ง

จนพฒันามาเป็น

รูปร่างและรูปทรง

แบบนามธรรม

บริสุทธ์ิ

องค์ประกอบกับสีเหลือง 

นํา้เงิน และแดง

(Composition with 

Yellow, Blue, and Red, 

1937-42) 



ค่อยๆ  คล่ีลายมาเป็น

ความสนใจท่ีมีต่อเสน้ 

จงัหวะและพื้นท่ีวา่ง

จนพฒันามาเป็น

รูปร่างและรูปทรง

แบบนามธรรม

บริสุทธ์ิ ตั้งแต่ราว

ทศวรรษท่ี ๑๙๒๐ 

เป็นตน้มา



พฒันามาเป็น

รูปร่างและรูปทรง

แบบนามธรรม

บริสุทธ์ิสมบูรณ์ ตั้งแต่ราว

ทศวรรษท่ี ๑๙๒๐ 

เป็นตน้มา

องคป์ระกอบกบัสีนํ้าเงิน

ขนาดใหญ่ ระนาบสีแดง ดาํ 

เหลืองและเทา

(Composition with 

Large Blue 

Plane, Red, 

Black, Yellow, 

and Gray: ค.ศ.1921)



 พฒันาการผลงาน

นามธรรมของ

   มงดรียตนตจาก

ทศวรรษท่ี 1910-
1920



อิทธิพลท่ีมีต่อ

งานออกแบบ
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