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  چکیده: 

شویم که الهه(یاد آگاه می  (هنرها) خدایان و مادر موزها  موزینه همسر زئوس، خداي منه با نگاهی به اساطیر یونان از وجود الهه
گونه آنچه باید بیش از همه در آثار همه هنرها دانست. بدین توان یاد و خاطره را ریشهحافظه) است. بر این اساس می  و

هنر  ،با گذشت از دوران اساطیري یونان و فراموشی اسطوره در دوران مدرن اکنونجویاي آن باشیم یاد و خاطره است.هنري 
مدرن  مدرن و جهانی شدن قرار دارد و شاید بتواند با خصیصه بازگشت به گذشته که از خصوصیات هنر پست در عصر پست

توان از دو منظر شخصی و جمعی بررسی نمود. اگرچه تاکید و خاطره را در هنر زنده کند. یاد و خاطره را می است یاد و
شود. این پژوهش که به یاد و خاطره در اهمیت این پژوهش بر یاد و خاطره جمعی و ازلی است اما به هر دو مورد پرداخته می

توان هنرمندانی را  آیا می ي بر هنر این دوران گذاشته است وخاطره چه تاثیر پردازد سعی دارد دریابد، یاد و مدرن می هنر پست
هاي  سانهها و ر یافت که به غیر از یاد و خاطره شخصی به خاطره ازلی نیز پرداخته باشند؟ و در راستاي این هدف از چه شیوه

ي  اي شکل گرفته است با ارائه سناد کتابخانهرو که با روش توصیفی، تحلیلی مبتنی بر ا پژوهش پیشاند؟ هنري استفاده کرده
  کند که این عرصه با وجود خصیصه بازگشت به هایی از یاد و خاطره شخصی و جمعی در هنر پست مدرن بازگو می نمونه

هاي   تري از خاطره ازلی در آثارش اشاره کند و در این راستا از شیوه شخصی به مفاهیم عمیق  گذشته توانسته عالوه بر خاطره
محیطی) استفاده نماید که کمتر از منظر یاد و خاطره به آنها توجه  همچون(هنراجرا، هنرچیدمان، هنر ویدئو و هنر  هنري نوینی

تواند برکیفیت تجسمی و معنوي هنر  فرصتی براي بازگویی تفکر متذکر در هنر ایجاد کرده که می نهایتشده است. و در 
 مدرن بیافزاید. پست

  

 
  
 

 


