
 :(هشیو جنبش هنرو پ سیمور امیلیو) اصالح طلب یجنبش ها

 

 شیواکنش نسبت به گرا نینخست و آشکار شد 1581بزرگ لندن درسال  شگاهیدر نما ییگرا خیتار یتنگناها

سمپر  دیدهندگان نماشگاه گات فر بیاز ترت یکیکل  یعالوه بر هنر دیگرد احساس غالب در انگلستان یها

اون جونز در دستور زبان  نیو همچن کردیم یزندگ انگلستاندر شگاهینما یارزگران بکه از زم یالمان یفرد

 اشاره نمودند.  ناتییبه موضوع تز 1581درسال  ناتییتز

قرارداشت او هنرمند شاعر و منتقد  سیمور امیلیو دیجد یقهرمانان طالب الگوها نیتر وموثر نیمهم تر انیدر م

 یصنعت راتی.اواز جمله تاث کردیمخالفت م یانبوه صنعت دیباتول وجونز کل یبرخالف هنر سیبود. مور یاجتماع

شده به صورت انبوه را  دیوتول تیفیک فاقد یاز کار و کاالها یو ناخوشنود ستیز طیمح یآلودگ یعنیشدن 

بود.  یشناس ییبایز باال از نظر اریدرسطح بس یتجار یمصرف یر کاالهاخواستا سی. مور دانستندیدشمن بشر م

 ستیز طیمح یمحافظ جد نیرا به عنوان نخست ی.در واقع و کردیاستفاده م یعیطب ناتییوتز هیاز مواد اول یو

 . نامندیم

از  شیاز هنرمندان به عصر پ یآورد.اوباعده ا یرو یکرده بود و سپس به نقاش لیتحص اتیدر رشته اله سیمور 

به ساخت خانه  سیمور امیلیو ییاجرا ینسانس رجوع کردند.کار طراحدوره ر یاز نقاش شیپ یدوره  یعنیرافائل 

پروژه شرکت  نیساخته شد پس ازا سیشد وتوسط مور یطراح وب پیلیخانه توسط ف نیقرمز آغاز شد که ا ی

 یرنگ شده به روش ها یها پارچهو  مبلمان دیشد که هدف ان تول سیتاس 1511در سال  گرانیود سیمور

 پنجره بود. یرنگ یها شهیمنقوش وش یها یدست بافت کاش یها چهیقال یطراح

 (:آرت نوو  یالملل نیجنبش ب) نینو هنر

هنر  شگاهیانجمن نما) یور شهیشکل گرفت که مانند جنبش هنر وپ یاصالح یقرن در اروپا جنبش نیا انیدرپا

 یهنر در طراح یکه برا یزشو ار یاصل عیبازگشت به صنا ییگرا خیهرگونه تار که 1555درسال  یور شهیوپ

 یکیآن ارتباط نزد باکه )و جنبش باهاوس نهاد  werk bund ورک برند,  نیمهم در جنبش نو یریقائل بود تاث

 بود . یعیطب یباالهام از الگوها ییطرح ها یو در پ کردیرا رد م ییگرا خیداشت تار

 یخانگ هیاثاث نیباالهام از فروشگاه آخر کیو در فرانسه وبلژ ویدکورات ینییزنام سبک ت هنر درانگلستان با نیا

 . انندوخینام م نیهم اب آن را نینو تحت نام هنر

که  لیبانام سشن استا شیدراتر یتیبا نام سبک لسبر ایتالیسبک جوانان درا ای وگندینام سبک  ن بااآلم در

 نام گرفت. ستایمدرن ایپروژه در اسپان نیوا افتی جیترو دادیم ارائه یطراح نهیدر زم دیتفکرات جد

 ژهیبه و شودیم دهیهاد چکیساقه گل ها وپ اهانیبه شکل گ ممتد و یباخطوط عتیعصر برگشت به طب نیا در

 .شوندیم دهید یبودند در طراح شیاز رو یکه نماد یآب لوفریون سوسن یاشکال نامتقارن گل ها

دوره  نیژاپن بود درا یگرفته از هنر ها الهام یهنر یان الگوهاد ر انگلست ژهیبه و نیمهم هنر نو عیاز وقا یکی 

 .شدیو... انجام م زیمنزل ظروف م هیپارچه اثاث یواریهرات کاغذ دواج یطراح

حوزه ها به  یرا درتمام یتا اصالح هنر کردیتالش م یبه صورت انبوه وصنعت ایاش دیعالوه برتول نی: هنر نو نکته

 عمل اورد.


