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คํานํา 

  
 ตําราศิลปะสมัยใหมในคริสตศตวรรษที่ 20 : คิวบิสม (Cubism) ถึง คอนเซปชวล อารต (Conceptual 
Art) เปนตําราซึ่งเรียบเรียงขึ้นเพื่อเปนสื่อการสอนในรายวิชา ศก.106 : ประวัติศาสตรศิลปะ 2 (FA106 : History of 
Arts II ) โดยมีการวางเนื้อหาของตําราใหมีความสอดคลองกับรายละเอียดวิชา ซึ่งเปนวิชาพื้นฐานสําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 ของคณะศิลปกรรมศาสตร ตามการปรับปรุงหลักสูตรปการศึกษา 2551  เนื้อหาจะมีความเกี่ยวของกับ
ศิลปะสมัยใหมในโลกตะวันตกชวงคริสตศตวรรษที่ 20 เริ่มต้ังแตจุดเปลี่ยนศตวรรษราว ค.ศ. 1905 มาจนถึงราว
ทศวรรษ  1970 โดยการเรียนการสอนมีจุดมุ งหมายเพื่ อใหนักศึกษาได เรียนรูภาพรวม  แนวคิดหลัก 
ลัทธิศิลปะกระแสหลักอันจะเปนพื้นฐานเพื่อความเขาใจศิลปะสมัยใหมและศิลปะรวมสมัยตอไป 
 เนื้อหาของตําราแบงออกเปน 3 บทใหญๆ บทที่ 1 มุงเนนไปยังการใหแนวคิดและที่มาของศิลปะ
สมัยใหม (ซึ่งหมายรวมไปถึงการยอนกลับไปสูเนื้อหาของศิลปะสมัยใหมระยะแรกในตอนปลายคริสตศตวรรษที่ 19 
นักศึกษาสามารถสืบคนเนื้อหาดังกลาวไดจากหนังสือประกอบรายวิชา ศก. : 105) บทที่ 2 นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
ศิลปะลัทธิตางๆ ในยุโรป ซึ่งทรงอิทธิพลและถายทอดความคิดใหกับวงการศิลปะสมัยใหมในชวงกอนและระหวาง
สงครามโลก บทที่ 3 จะเปนเนื้อหาซึ่งมีความเกี่ยวของกับการสรางสรรคงานของศิลปนในประเทศสหรัฐอเมริกาชวง
หลังสงครามโลก 
 การจัดทําตําราเลมนี้ไมสามารถสําเร็จลุลวงไดหากปราศจากความเอื้อเฟอจากทุกฝาย ขาพเจา
ขอขอบคุณทุกทานที่ ใหกํ าลั งใจ  ใหคําปรึกษา  และใหความรู  โดยเฉพาะอยางยิ่ งความเอื้อ เฟอจาก 
รองศาสตราจารย ดร. ศุภชัย สิงหยะบุศย ผูซึ่งเสียสละเวลาและเปนผูอานผลงานทางวิชาการ 
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สารบัญ  
คํานํา 
สารบัญ 
สารบัญภาพ 
สารบัญตาราง 
 
บทที่ 1 บทนํา ศิลปะสมัยใหม (Modern Art) 1 
 1.1 Modern, ศิลปะสมัยใหม (Modern Art) และลัทธิสมัยใหม (Modernism) 1 
 1.2 รากฐานของลทัธิสมัยใหม (Modernism) : มนุษยนิยม (Humanism) 9 
  ยุคภูมิธรรม (Enlightenment) และลัทธิสมัยใหม (Modernism) 
 1.3 ศิลปะหลักวิชา (Academic Art) 13 
 1.4 ศิลปะเพื่อศิลปะ (Art for Art’s Sake) 14 
 1.5 การมาของกลองถายภาพและอิทธิพลศิลปะจากวัฒนธรรมอื่น 17 
 1.6 รูปทรงนิยม (Formalism) 21 
 1.7 สรุปทายบท 22 
 
บทที่ 2 ศิลปะสมัยใหมตอนตนคริสตศตวรรษที่ 20-ระหวางสงครามโลก 23 
 2.1 การสรางสรรคศิลปะในแนวทางนามธรรม : ลัทธิคิวบิสม 25 
  - คิวบิสมวิเคราะห (Analytic Cubism) 27 
  - คิวบิสมสังเคราะห (Synthetic Cubism) 29 
  - จิตรกรรมคิวบิสมสูงานประติมากรรม 33 
  - คิวบิสม (Cubism) และรูปแบบงานนามธรรม (Abstraction) อื่นๆ : Ophism, 35 
   Futurism, Constructivism และ De Stijl 
 2.2 การสรางสรรคศิลปะในแนวทางเอ็กซเพรสชัน่นิสม (Expressionism) ในฝรั่งเศส 50 
  และในเยอรมน ี
  - โฟวิสม (Fauvism) ในฝรั่งเศส 50 
  - เยอรมัน เอ็กซเพรสชั่นนิสม (German Expressionism) 57 
 2.3 ศิลปะในแนวทางความคิดฝน (Fantasy) 67 
  - ศิลปะในแนวทางความฝนตนศตวรรษที่ 20 67 
  - จิตรกรรมเมตาฟสิกส (The Metaphysical School) 70 
  - ศิลปะความคิดฝนชวงเวลาระหวางสงครามโลก : ลัทธิดาดา (Dadaism) 73 
   และลัทธิเซอรเรียลิสม (Surrealism) 
 2.4 สรุปทายบท 95 
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บทที่ 3 ศิลปะสมัยใหมในสหรัฐอเมริกาชวงหลงัสงครามโลกครั้งที่สอง 97 
 3.1 ขบวนการแอบสแทร็ก เอ็กซเพรสชั่นนิสม (Abstract Expressionism) หรือ 99 
  นิวยอรก สกูล (The New York School) 
  - Action Painting และ Color Field Painting 101 
 3.2 สหรัฐอเมริกากบัสังคมบริโภคนิยม 105 
 3.3 ศิลปะปอป อารต (Pop Art) 106 
 3.4 ออป อารต (Op Art) 110 
 3.5 การตอตานศิลปะซึ่งเนนในเรือ่งของรูปแบบ (The Anti-Formalist Movement) : 112 
  มินิมอลลิสม (Minimalism) และคอนเซปชวลอารต (Conceptual Art) 
 3.6 คอนเซปชวลอารต (Conceptual Art) 119 
 3.7 สรุปทายบท 122 
 
บรรณานกุรม 124 
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