نکات کنکوری از منابع آزاد – دایره المعارف هنر -

یان وان اَیک (نقاش فالندری ،حدود  0440 – 0931میالدی)
بنیانگذار مکتب فالندری و یکی از نخ ستین ا ستادان فن نقا شی رنگ روغنی به شمار
میآید.
تخ ته ن گاره معروف ستت تایب ب ی م قدس را به ات فاق برادرش – هوب ت وان ا یک – برای
کلی سای شهر گِنت ساخت ( .)2341این نقا شی رنگ و روغنی یکی از آثار برج سته در تاریخ هنر
اروپا محس و م می ش و د .محتتا کتام ایار ت رین نیه (که در  2094از میان رفت) ت سووا این دو
برادر مص ر شده است.
یان وان ایک در دربار دوک باواریا نقاشیهای مینیات ر می کشید ( .)2311-2311سپس به خدمت
دوک ب رگ نی –فیلیپ نیک  -درآمد .سرنقاش دربار شد و به عن ان سفیر دوک به اسپانیا( )2311و
پرتغال ( )2311رفت .سپس در شهر بروگه اقامت گهید( .)2349از آن به بعد ثروت و اعتبار او در
مقار نقاش دربار و دولتترد فهونی یافت.
او در چهره نگاری اسووتاد ب د .با دقت در جهایات سوویتای آدر ها نه فقا شووباهت اهری بلکه
ویژگی شخ صیت آن ها را آ شکار می شاخت .اگرچه از پر سپکتی خطی اطاعی ندا شت م ساال
ژرف نتایی را به طریق خاص و با استفاده مناسب از رنگ روغنی حل می کرد .دستیابی به صراحت
بیان و واقع نتایی او برای معاصووران و پیرواند دش و ار ب د .با این حال بسوویاری از نقاشووان بعدی
تحت تاثیر آثارش قرار گرفتند .محتتا شوواگردش – پت وس ک ی ستون – داند فنی او در رنگ
روغنی را به آنتونلو دا مِسینا انتقال داد.
از جتله دیگر آثارش:
م دی با دستار س خ ()0499
جُوانی آرنلفینی و همس ش ()0494
م یم عذرا و مسیح کودک با قدیسان و یک راهب
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نکات کنکوری از متن فوق:

 بنیانگذار مکتب فاندری. ایک یکی از نخستین استادان فن نقاشی رنگ روغنی به شتار میآید. تخته نگاره معروف «سووتاید برهی مقدس» که یکی از آثار برجسووته تاریخ هنر اروپاسووت را بههتراه برادرش ه برت وان ایک کشید.
 عاوه بر نقاش دربار سفیر و دولتتردی را هم در کارنامه کاری زندگی خ د دارد. اگرچه از پرسووپکتی خطی اطاعی نداشووت مسوواال ژرف نتایی را به طریق خاص و با اسووتفادهمناسب از رنگ روغنی حل می کرد.
 -شاگردش پتروس کریست ن داند فنی او در رنگ روغنی را به آنتونلو دا مِسینا انتقال داد.

گردآوری و تنظیم :حتید عباسی
Hamid.abbasi225@gmail.com

