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ﭘﺴﺎدرﯾﺎﻓﺘﮕﺮی ﯾﺎ ﭘُﺴﺖاﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻨﺮی ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽای ﮐﻪ ﯾﺎ در
اﻣﺘﺪاد درﯾﺎﻓﺘﮕﺮی و ﯾﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان واﮐﻨﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺒﯽﻫﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﺐﮔﺮی ،ﻣﺠﺰاﮔﺮی و ﻧﻮدرﯾﺎﻓﺘﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺒﮏﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺴﺎدرﯾﺎﻓﺘﮕﺮی ﯾﺎ ﭘُﺴﺖاﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻨﺮی ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽای ﮐﻪ
ﯾﺎ در اﻣﺘﺪاد درﯾﺎﻓﺘﮕﺮی و ﯾﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان واﮐﻨﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ،ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺒﯽﻫﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﺐﮔﺮی ،ﻣﺠﺰاﮔﺮی و ﻧﻮدرﯾﺎﻓﺘﮕﺮی از
ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺒﮏﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺻﻄﻼح ﭘﺴﺖاﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ راﺟﺮ ﻓﺮای ﻧﻘﺎش و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۱۰و  ۱۹۱۱در ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮاﻓﺘﻦ ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و راﺟﺮ ﻓﺮای آن را »ﻣﺎﻧﻪ و ﭘﺴﺖاﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪ.

ﭘﻞ ﺳﺰان ،وﻧﺴﺎن وﻧﮕﻮگ و ﭘﻞ ﮔﻮﮔﻦ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﯿﻮهٔ ﮐﺎر ﺳﺰان ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ او را
ﻫﻤﻮارﮐﻨﻨﺪهٔ راه ﺑﺮای ﺣﺠﻢﮔﺮی ﻣﯽداﻧﻨﺪ.اﻣﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎر ،ﻫﺎﻧﺮی روﺳﻮ ،ﺗﻮﻟﻮز ﻟﻮﺗﺮک ،ژرژ ﺳﻮرا و ﭘﻞ ﺳﯿﻨﯿﺎک از دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎﺷﺎن
ﭘﺴﺎدرﯾﺎﻓﺘﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ  ۱۸۸۰ﺗﺎ  ۱۹۰۵در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ.

ﭘﺴﺖ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﭘﺴﺎدرﯾﺎﻓﺘﮕﺮی از  ۱۸۸۰وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺎاﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﭘﺴﺖ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ
ﺷﻬﺮت دارد.

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﺴﺖ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ از ﺿﺮب ﻗﻠﻢﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در آﺛﺎرﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دوره را راﻫﮕﺸﺎی
ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .ﺷﯿﻮه ﭘﺴﺖ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢﻫﺎ ﻓﺮدی ﺗﺮ از اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع آﺛﺎر آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره
از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ.
از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺰان ،ون ﮔﻮگ و ﮔﻮﮔﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺰان را ﭘﺪر ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﺷﺐ ﭘﺮ ﺳﺘﺎره اﺛﺮ وﻧﺴﺎن ون ﮔﻮگ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر رﻧﮓ روﻏﻦ ﺑﺮ روی ﺑﻮم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽﺗﻮان اﺛﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺳﺒﮏ ﭘﺴﺖ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻞ اﺛﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﯿﺮه دارد ﮐﻪ ﻧﻮر ﺳﺘﺎرهﻫﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺛﺮ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.

ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺒﮏ ﭘﺴﺖ اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ اﮐﺴﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً درون ﮔﺮا و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺤﮑﻢ ﻗﻠﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
اﮐﺴﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﻞ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن اﺷﻤﯿﺖ روﺗﻠﻒ ﮐﺮﯾﺸﻨﺮ و ﻧﻮﻟﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.

اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮی رﻧﮓ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺑﺪوی ﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻏﺮﯾﺰی از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﺠﺴﻢ در آوردﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺎﺷﯽ »ﺧﯿﺎﺑﺎن« اﺛﺮ ارﻧﺴﺖ ﻟﻮدوﯾﮓ ،ﮐﺮﯾﺸﻨﺮ ﮐﻪ اﺛﺮ رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم اﺳﺖ را ﻧﺎم ﺑﺮد .رﻧﮕﻬﺎی روﺷﻦ در اﺛﺮ
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .وﮐﺎﻣﻼ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺪاﻋﯽ اﺛﺮی ﺑﺪوی را دﯾﺪ.

