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  چکیده: 
 یتحوالت ریمتعدد در دوران اخ هايسبک جادیبرخوردار است. ا یانیشا تیدر هنرمعاصر از اهم یو پژوهش در مورد قال یبررس

مدرسه باوهاوس در  سیاروپا و تأس یتحوالت با انقالب صنعت نیا ینموده است. در خصوص قال جادیدر اکثر هنرها ا عیوس
هنر معاصر و کاربرد  یپژوهش به بررس نیقرار گرفته است. در ا یمورد بررس يمتعدد هاي آلمان همراه بوده که در پژوهش

پژوهش  نیا یعرصه پرداخته شده است. هدف اصل نیدر ا دهیا ایابزار  کیهنر صنعت بلکه به عنوان  کینه به عنوان  یقال
آثار  زیو ن ریجوامع اخ یفرهنگ یاجتماع يساختارها لیتحل لهیبه وس ینسبت به قال دیجد هاي کارکردها و نگرش یبررس

تا  سمیو سپس تحوالت رخ داده در دوره مدرن یقال یسنت يکردهایبه گذشته و رو یباشد. لذا نگاه یهنرمندان معاصر م
 آوري بوده و روش جمع یلیتحل یفیهش انجام شده با روش توصبرخوردار است. پژو اي قابل مالحظه تیعصر حاضر از اهم

در  یقال کارکردهاي و ها نگرش رییبه تغ توان یپژوهش م نیحاصل از ا جیباشد. از نتا یم اي ابخانهو کت يمطالب اسناد
سبب شده است،  دیجد هاي گفت نگرش وانت یم یقال گاهیارتقاء جا ایتنزل  نییدر تع نیهنر معاصر اشاره کرد. عالوه بر ا

ضمن حفظ  بیترت نیو به ا ردیقرار گ دیو خوانش جد ینیتوسط هنرمندان معاصر مورد بازب یقال اتیفکی و ها ارزش یبرخ
مسکون  یتعصبات موجود در ارتباط با قال لیاز دوره معاصر به دل شیکه تا پ هایی تیاز قابل ياریآن بس يکاربرد هاي جنبه

کرده است لذا همواره در بطن مکتب هنر معاصر  ینتهاهیال يرا وارد عرصه ا یمانده بود، شکوفا گردد. هنر معاصر قال یباق
 .میباش زیدهد ن یارجاع م یناخواسته ما را به قال ایکه خواسته  یاز عوامل ياریبس يریدر انتظار به کارگ دیبا

  

 
  
 

 


