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 اُپ آرت* 

صطالحی که در دهه  شتق از آثار هنرمندانی چون  0691ا شی انتزاعی م  وازارلیو  آلبرسبه نقا

شی  شیوه ی نقا شد. در این  سته به جنبش اُپ  ایجاد خطای دیداطالق  شان واب اهمیت دارد. نقا

شان را به طریقی متقارن و کل های خُشآرت مجموعه ای از خط ها،  سطح های رنگی درخ رد، و 

که مت ند  ند.  لرزنده، پیش آینده و پس رونده   مرکز تحت نظم در می آور و  آگام جلوه می کن

 .از نمایندگان اُپ آرت به شمار می آیند بریجیت رایلی

 

 

 

  (کاشانه هنرهای زیباآپادانا )* 

شنگ آجودانی ام نگارخانه ای که ن شد) به همت هو ضا جرجانی } (ش0231در تهران برپا  دکتر ر

 {مین جا بر اثر سکته قلبی درگذشت.ری داشت و به هنگام سخنرانی در هنیز با آن همکا

ستین نگارخانه ای بود که در ایران این  و در مدت یکساااف فلاتیتش، نقش موثری  راه افتاد نخ

، اپورضی جلیل پیشاابرد جنبش نوگرایی و آشااناکردن مردم با آثار نو ایرا کرد. نقاشااانی چون در 

شک نیا،  سین کاظمی پز شکایی، عبداهلل عامری و جواد حمیدی ، احمد ح سرندیاری، مهدی وی ا

 آثار خود را در این نگارخانه به نمایش گذاردند.
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 * اُرفیسم

و چند نقاش دیگر نهاد تا آن را از کوبیساام خردگرایانه  آثار دُلُنهنامی که آپُلینر بر گرایش تازه در 

شان، کوپکا   . او این نام را متمایز کند پیکاسااو و برا  سل دو  و در مورد آثار لُژه، پیکابیا، مار

اصطالح اُرفیسم فقط در ارتباط با آثار دُلُنه و   نیز به کار برد. وتی  برخی از آثار پیکاسو حتی 

 ماند.پایدار  –دلنه سُنیاتِرک  –همسرش 

عزلی  ترکیبی تنیز نامیده می شوند.  «ارفیسم کوبیستی  »نقاشی های دُتُنه در این دوره که گاه 

سطح ها و ریتم های رنگ  را نشااان می دهند. و شاااتوده هندساای آن ها ین از دایره ها، پاره 

دهه ی نخساات سااده ی بیسااتم اسااتوار شااده اساات. نقاشااان برتجربه های کوبیساات او در اواخر 

 امریکایی، راسل و مک دانلد رایت، نیز روشی مشابه در رنگ پردازی داشتند.
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