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بررسی تطبیقی مجسمههای پیکرسازانه
ایوان پنی و ران موئک
چکیده:
انسـان در طـول تاریـخ هنـر ،همـواره موجـودی اسـت کـه میسـازد و سـاخته میشـود .شـیوههای نـگاه بـه بـدن انسـان در ادوار
مختلـف شـکل ویـژهای بـه خـود گرفتهاسـت .با بررسـی تاریخ هنـر و آثار هنـری میتوان دریافـت که موضوع بدن انسـان به شـیوههای
متفـاوت مطـرح شـده و مـورد توجـه هنرمنـدان واقـع میشـود .مقایسـه و تطبیـق آثار هنـری یـک دوره ،خصوصیـات نهفتـه در آثار و
تنـوع دیـدگاه هنرمنـدان بـه موضوعـی واحـد را آشـکار میسـازد .در عیـن حـال بـا وجـود تنـوع در بیانهـای هنـری مختلـف ،شـاهد
اشـتراکات و شـباهتهایی بیـن آثـار هنـری نیـز میباشـیم .مقالـهی حاضر ،مقایسـهی تطبیقی مجسـمههای پیکرسـاز دو مجسمهسـاز
معاصـر ،ایـوان پنـی و ران موئـک اسـت کـه بـا اسـتفاده از موضوع بدن انسـان ،بـا نگاهی نو ،مفهـوم را کـه دغدغهی هنر معاصر اسـت،
در آثارشـان گسـترش دادهانـد .پژوهش حاضر درپی پاسـخ به این پرسـش اسـت کـه دو هنرمند مذکور بـرای خلق آثـار پیکرنگار جدید
از چـه شـیوهها و شـاخصههایی اسـتفاده کردهانـد و تفاوتهـا و شـباهتهای شـیوهی ایـن دو هنرمنـد چیسـت؟ در ایـن نوشـتار ضمن
معرفـی ایـن دو هنرمنـد ،شـاخصههای مجسمهسـازی این هنرمندان بررسـی و تفاوتها و شـباهتهای شـیوهی کارشـان مـورد مطالعه
و مقایسـه واقـع شدهاسـت و در انتهـا بـه نظـر میرسـد کـه هر دو هنرمنـد برای دسـتیابی به مفهـوم مورد نظـر خود ،با حـذف ،اضافه
و یـا تغییـر در ویژگیهـای شناسـا بـرای بیننده ،آثارشـان را خلـق میکنند.
واژگان کلیدی:
هنر معاصر
مجسمهسازی پیکره ساز
ایوان پنی
ران موئک
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مقدمه

آنچــه رنســانس را از ادوار پیــش از آن متمایــز میســاخت ،کشــف انســان به عنــوان موضوع
اصلــی بــود .توجهــی کــه بــه وجــود انســان شــد ،بشــر را بهعنــوان توانــی منحصربه فــرد در
ایجــاد تغییــرات در دنیــای پیرامونــش و در عیــن حــال ،نســخهی فشــرده شــدهی طبیعــت
نــاب و به طــور خالصــه ،دنیــای درونــش ،معرفــی کــرد .پیکــر انســان در هنرهــای تجســمی
و به خصــوص در مجسمهســازی معاصــر ،در حــاالت مختلــف تمامیــت خــود را در ارتبــاط بــا
فضــا حفــظ میکنــد و به عــاوه نشــان میدهــد کــه تــن چگونــه میتوانــد ابــزاری بــرای
تجربــه باشــد ،چنــان کــه خــود حامــل ایــن تجربیــات اســت .هنرمنــدان پیکرنــگار معاصــر،
نگرانــی خــود از رنجهــا و محدودیتهــای انســان معاصــر را بــه مــدد خلــق مجســمههایی کــه
در حقیقــت نمادهــای بصــری از محیــط اطرافشــان هســتند ،بــه تصویــر میکشــند (اســمیت،
/1380الــف .)20 :اوج اخیــر محبوبیــت پیکــر انســان بهعنــوان موضــوع ،عوامــل مؤثــر فراوانــی
دارد .مجســمهها و به طــور کلــی آثــار بــه واســطهی نمایــش جزئیاتــی کــه اصیــل و یــا
غیرعــادی جلــوه میکننــد و یــا نشــانهای از تکامــل را در خــود دارنــد ،وجــوه انســان معاصــر
را معرفــی میکننــد ) .)simblet,2001:14پژوهــش از طریــق مقایســهی شــاخصههای آثــار
ران موئــک و ایــوان پنــی ،درپــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه ایــن دو بــرای خلــق
آثــاری جدیــد از چــه شــیوههای معنایــی و ســاختاری ،و چگونــه بهــره گرفتهانــد؟ در ادامــه
فــرض برایــن اســت کــه بــا توجــه بــه تشــابههایی کــه در کار و ســابقه ی ایــن دو هنرمنــد
دیــده میشــود ،تفاوتهایــی در شــیوه و نتیجــهی کارشــان دیــده میشــود .شــناخت ایــن
شــاخصهها در ســاخت اثــر هنــری واجــد اهمیــت اســت و راه گشــای انتخابــی آگاهانــه بــرای
هنرمنــد اســت .شــناخت چنیــن شــاخصههایی کــه در حقیقــت اجــزای هنــر معاصــر را
تشــکیل میدهنــد ،راه کارهایــی نظــری بــرای اســتفاده در کار عملــی در اختیــار هنرمنــدان
قــرار میدهنــد .علــت انتخــاب ایــن دو هنرمنــد ،بــه جــز شــباهتهایی کــه در متــن بــه
آنهــا اشــاره خواهــد شــد ،از حیــث تمرکزشــان بــر موضــوع بــدن انســان و رونــد شــناخت و
همچنیــن قرابــت ســنی و فعالیتهــای کاری ایــن دو میباشــد.
1

پیشینهی تحقیق

در کتــاب «واقعیــت ارائــه شــدهی ایــوان پنــی » مربــوط بــه ســال  2011و نوشــتهی
خــود هنرمنــد کــه دربــارهی وی و آثــارش اســت ،توضیحــات مختصــری دربــارهی خصوصیــات
مجســمههای پنــی آورده شدهاســت .در کتــاب دیگــری نوشــتهی دیویــد هارلســتون ()2011
بــا عنــوان «ران موئــک »3بهشــیوهی کار و برخــی از ویژگیهــای آثــار وی اشــاره شدهاســت.
در برخــی مقــاالت کــه بهصــورت الکترونیــک دریافــت شــد؛ ماننــد مقالـهی «یــک پرســپکتیو
جدیــد» نوشــتهی نانســی توســلی ،بــه شــاخصهی تغییــرات پرســپکتیو در آثــار ایــوان پنــی
پرداختــه شدهاســت .همچنیــن در مصاحبــهای بــا عنــوان «مراحــل پیشــرفت مــرد گنــده»
کــه توســط ســارا تنگــوی انجــام شــده ،دربــارهی ویژگیهــای کارهــای ران موئــک مطالبــی
آمدهاســت .امــا بــا توجــه بــه تازگــی موضــوع حاضــر ،در مقــاالت و کتــب فارســی مطلــب
مشــابهی یافــت نشــد.
2
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روش تحقیق

تحلیلـی حاضـر ،بـر آن اسـت تـا بـه بررسـی و مقایسـهی آثـار دو تـن از
مقالـهی توصیفـی
ِ
مجسمهسـازان پیکرنـگار معاصـر ایـوان پنـی و ران موئـک کـه بـا وجـود موضوع مشـابه ،سـبک
به خصـوص خـود را دنبـال میکننـد ،بپـردازد .در ایـن پژوهـش سـعی بـرآن بـوده تـا بـا روش
تطبیقـی و از طریـق مقایسـهی فـرم و تحلیـل آثـار ،ویژگیهـای مجسمهسـازی هریـک در
بخشهـای مشـترک و متفاوت بررسـی شـود .اطالعات ایـن مقاله برگرفتـه از منابـع کتابخانهای
اسـت و تجزیـه و تحلیـل آن توسـط نگارنـدگان صـورت پذیرفتـه اسـت.
انسان بهمثابهی موضوع اصلی مجسمهسازی

پـس از رنسـانس ،پیکـر انسـان بهعنـوان نمایـش ملمـوس و تأثیرگـذار زیبایـی برتـر و
خیرهکننـدهی الهـی مـورد توجـه قـرار گرفـت و از ایـن رو نمایـش هماهنگ و بینقـص و واقعی
پیکـر انسـان اهمیـت خاصی یافـت ( .)Duby, 2006: 614امـا آن چه انسـان آنرا واقعیت نامید،
زنجیـرهای از تصاویـر ذهنـی بـود کـه خـود ابـداع کـرد .انسـانی کـه پیـش از دسـت زدن بـه
هـر ابداعـی ،وجـوه شـخصی خـودش بایـد تأیید میشـد .واقعیت سـاخته شـده توسـط هنرمند
شـکل عینـی مییابـد .واقعیـت بـا تصاویـری کـه هنرمنـد میآفرینـد ،وفـق مییابـد و اعتبارش
را از ارزشهایـی چـون یکپارچگـی ،قائمیـت بـه ذات ،قابلیـت زیسـت ،ارضـای عملـی و ارضـای
زیباییشـناختی میگیـرد (ریـد .)126 :1387 ،بـا آغـاز مدرنیسـم ،نـوع نـگاه بـه انسـان و
ویژگیهـای آن تغییـر میکنـد؛ امـا انسـان همچنـان اعتبـار خـود را در فضـای هنـری حفـظ
میکنـد .در ایـن میـان هنرمنـد تجسـمی خـود را از قیـد سـنتهای ریشـهدار و آیینهـای قوام
یافتـهی هنـر کالسـیک و آکادمیـک رهـا میسـازد و معیارهـا و هنجارهـا را به چالـش میگیرد
(لینتـن.)8 :1383 ،
بـا بررسـی آثـار موئـک و پنـی ،شـاید در نـگاه اول ،مجسـمههایی واقعگرایانه بهنظر رسـند؛
امـا هریـک از دو مجسمهسـاز ،بـا بهوجـود آوردن تغییـرات در آن چـه بـرای مـا آشناسـت ،آثـار
قابـل توجهـی را خلـق کردهانـد .با دقـت در احوال پنـی و موئک ،بـه اشـتراکاتی برمیخوریم که
میتوانـد قابـل بررسـی باشـد .برای مثـال هر دوی ایـن هنرمندان مدتـی در سـینما در زمینهی
مدلسـازی و پویانمایـی مشـغول بـه کار بودهانـد .هر دو از شـهر محل تولد خـود مهاجرت کرده
و فعالیـت حرفـهای خـود را در محلـی دیگـر ادامـه دادهانـد و تمـام طـول دوران هنـری خـود را
بـر روی موضـوع انسـان متمرکـز بودهانـد .امـا در عیـن حـال از انسـان گرایی سـنتی نیـز بهدور
بودهانـد .از ویژگیهـای آثـار آنـان میتـوان بـه تردیـد و تضـاد ،نسـبیگرایی ،رهایـی از حالـت
قهرمانگونـه ،حـذف پایـه در آثـار ،اسـتفاده از فناوری روز و سـاخت قطعهای از بدن اشـاره کرد.
پنـی و موئـک بـا وجـود اسـتفاده از موضوعـی قدیمـی ،توانسـتهاند بـا نگاهـی نـو ،مفهـوم را که
دغدغـهی هنـر معاصر اسـت ،در آثارشـان گسـترش دهند.
ایوان پنی

پنـی فرزنـد پزشـکی از آفریقـای جنوبی بـود کـه در سـال  1952در کانادامتولـد شـد .او در
کالـج ،مجسمهسـازی را آموخـت .در سـال  1980بـه تورنتـو 5رفـت و فعالیت جـدی هنری خود
را در آنجـا آغـاز کـرد ( .)Penny, 2011: 12ایـوان توسـط مهارتـش در سـاخت مجسـمههای
واقعگرایانـه بـه سـینما راه یافت و به مدلسـازی مشـغول شـد .پنـی از این تجربه ،برای سـاخت
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مجسـمههایش بهـره گرفـت .جزئیـات فـراوان آثـار ،کـه گویـای مهـارت وی هسـتند ،بیننـده را
بـه توقـف و تماشـای طوالنـی مـدت دعـوت میکننـد .او ترکیباتی غیـر طبیعـی را از آنچه برای
مـا آشـنا اسـت بـا جلوههای هنـر معاصـر ترکیب میکنـد (تصویـر .)1هنرمنـد دربـارهی آثارش
اینطـور تشـریح میکنـد« :آثـار مـن بیـن شـیوهای که مـا یکدیگـر را در زمـان و فضـای واقعی
میبینیـم و شـیوهای کـه یکدیگـر را در عکسها میبینیم قـرار دارند» ( .)ibid: 27مجسـمههای
پیکرنـگار پنـی بهوضـوح خصلـت معاصـر بـودن را دارا هسـتند .البته بایـد در نظر داشـت که هر

تصویر  ،1راست :ایوان پنی،2008 ،مورای ،نسخهی سوم،
ابعاد  33×107×122سانتیمتر.
(.)URL6

تصویر  ،2چپ :ران موئک ،2005،دو زن ،ترکیب مواد،

ابعاد  38×48×85سانتیمتر ،گالری گلن فرمن ،نیویورک.
(.)URL7

هنـری کـه امـروزه آفریـده میشـود ،به ضـرورت معاصر اسـت .آنچـه موفقتـر مینمایـد ،هنری
اسـت کـه در عیـن مـد نظر داشـتن دسـتاوردهای گذشـته ،عرصههای تـازهی آفرینـش را بپوید
و یـا شـکلهای بیـان هنـری موجـود را با تفکـری فراسـوی آن تازه گردانـد (میـه.)20 :1389 ،
ران موئک

موئــک از معــدود مجسمهســازانی اســت کــه عمــدهی آثــارش را پیکــر انســانی تشــکیل
میدهــد و فرمهــای متنوعــی را بــا توجــه بــه مفاهیــم مــورد نظــرش از پیکــر انســانی ،طراحــی
و اجــرا میکنــد .ران موئــک ،مجسمهســاز اســترالیایی تبــار ســاکن لنــدن و متولــد 1958
اســت .او ابتــدا کار خــود را بــا مدلســازی بــرای برنامههــای تلویزیونــی و شــرکتهای
پویانمایــی آغــاز کــرد و بهتدریــج بــه ســاخت مجســمههای فراواقعــی 6مشــغول شــد و ســبک
خــود را بهوجــود آورد .او تحصیــات آکادمیــک در زمینــهی مجسمهســازی نــدارد و پــس
از اولیــن نمایشــگاه گروهــیاش ،مجسمهســازی را بهطــور حرفــهای آغــاز کــرد و در ســال
 1999بهعنــوان هنرمنــد صاحــب کرســی در گالــری ملــی لنــدن منصــوب شــد )URL1(.
7
بــرای شــناخت بیشــتر ویژگیهــای آثــار موئــک ،اگــر خــود را در بحثهــای ناتورالیســم
و رئالیســم 8و ایلوژنیســم 9درگیــر کنیــم ،بــه بی راهــه خواهیــم رفــت .مجســمههای وی بــا
اجــزای هنــر معاصــر ســاخته شــدهاند کــه تردیــد ،تضــاد ،نســبیگرایی و ناپایــداری اجــزای
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الینفــک آن محســوب میشــود ( .)URL2در هنــر معاصــر ،دیگــر بــدن انســان فقــط بــه شــکل
یــک حقیقــت هندســی بــه حســاب نمیآیــد ،بلکــه بهواســطهی این کــه جایــگاه اندیشــهها
و تجربیــات اســت ،ژرفایــی دارد کــه از دیــد صرف ـاً علمــی قابــل دیــدن نیســت .موئــک راوی
شــخصیتها ولــی بــه عامتریــن شــکل آن اســت؛ به طوری کــه در نهایــت قضــاوت بــه بیننــده
واگــذار میشــود .در مجســمههای موئــک احساســات بــه همــان انــدازه کــه دقیــق هســتند،
در پشــت پــردهای از ابهــام نیــز قــرار گرفتهانــد (تصویــر .)2هریــک از دو هنرمنــد مذکــور
آثارشــان را براســاس تغییــر عناصــری شناســا در بــدن انســان خلــق کردهانــد کــه بــا یکدیگــر
تفــاوت دارنــد و موجــب پیدایــش نتایــج مختلــف در ســاختار و مفهــوم آثــار میشــود .ابتــدا
شــاخصههای متفــاوت در مجســمههای دو هنرمنــد بررســی میشــود.
تغییر پرسپکتیو در آثار ایوان پنی

نیم ـهی دوم قــرن بیســتم ،بهویــژه دو ده ـهی آخــر آن ،شــاهد ظهــور گرایشهایــی بــود
کــه پیوســته بــر اهمیــت موضــوع در مقابــل ســاختار شــکلی و زیباییشناســانهی اثــر هنــری
تأکیــد میورزیــد (اســمیت /1380 ،الــف .)10 :هــدف نهایــی از ایــن نــوع گرایشهــا ایــن
بــود کــه به توانــد طیــف گســتردهتری از مفاهیــم را بــه بیننــده ارائــه دهــد .در مــورد پیکــر
انســانی ،ســعی بــر ایــن بــود تــا فاصلــهی بیــن نــگاه ســنتی بــه پیکرهســازی و بــدن ،بــه
عنــوان موجــودی کــه درونــی دارد و بایــد مــورد بررســی واقــع شــود ،بــه بهتریــن شــکل ممکــن
پــر شــود .دوری کــردن از حالــت ســنتی مجســمه ،نــزد هنرمنــدان اشــکال مختلفــی بــه خــود
گرفــت .پنــی بهعنــوان هنرمنــدی معاصــر ،از تغییــر پرســپکتیو اســتفاده میکنــد.
از دیــد ســاختاری ،مجســمههای پنــی عمومــاً نیمتنــه و به صــورت نقشبرجســته کار
شــدهاند و مجســمهای از تمــام جهــات نیســتند .آنهــا از دیــوار بــه بیــرون شــناور شــدهاند.
صورتهــا شــامل همــان مقــدار اطالعاتــی هســتند کــه از زاویــهی روبــرو میتــوان بــه آن
دســت یافــت .فشــردگی صــورت پیشرونــده اســت؛ چنان کــه در عکــس هــم این چنیــن
اســت .زمانــی کــه بیننــده موقعیــت خــود را از جوانــب بــه روبــروی مجســمه تغییــر میدهــد،
اینطــور بهنظــر میرســد کــه فشــردگی از بیــن م ـیرود .پنــی نــام ایــن فراینــد را پرســپکتیو
فشــرده 10میگــذارد ( .)URL3فشــردگی ایجــاد شــده در پیکــر مجســمهها موجــب پدیــد
آمــدن مقــدار قابــل توجهــی فــرم مســطح نســبت بــه برجســتگی و فرورفتگــی یــک بــدن
واقعــی میشــود ( .)URL4پنــی درایــن مــورد میگویــد« :امــر جالــب ایــن اســت کــه مجســمه
اصــرار دارد ســهبعدی به نمایــد ،علی رغــم نهایــت تصنعــی کــه در فــرم آن اعمــال شــده،
توهــم خــود را حفــظ میکنــد؛ چشــمها میخواهنــد اینطــور ببیننــد» (Penny,2011:
 .)36او میــان حیطههــای دو و ســهبعدی تنــش بهوجــود مــیآورد و در خــال ایجــاد
ایــن تنــش ،ســعی در انتقــال ایــدهی خــود دارد .در شــکاف ایــن دیــد تــازه ،مجسمهســازی
پیکرنــگار از بازآفرینــی جــدا میشــود .پیکرههــای پنــی به دلیــل پرســپکتیو فشــرده شــده،
به طــور دائمــی بیــن حالــت واقعــی و غیــر واقعــی در نوســان هســتند (تصویــر .)3
تغییر ابعاد در آثار ران موئک

مــا هــر روز بــا بدنهایــی بــا انــدازهی طبیعــی ســروکار داریــم .در هنــر معاصــر بــرای
تأثیرگــذاری بیشــتر و جلــب توجــه مخاطــب ،گاهــی الزم اســت عاملــی طبیعــی تغییــر یابــد.

تصویر  :3ایوان پنی ،2006 ،دیدار با ویل و خود هنرمند،
ابعاد  20×30×267سانتیمتر ،ترکیب مواد.

(.)URL8
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ایــن تغییــرات موجــب میشــود ،بیننــده بــه خصوصیاتــی از حجــم توجــه کنــد کــه در یــک
بــدن بــا ابعــاد طبیعــی دیگــر مــورد توجــه قــرار نمیگیــرد .در حقیقــت اثــر هنــری واســطهای
بــرای دوبــاره دیــدن خویشــتن انســان میشــود .موئــک آثــارش را بزرگتــر و یــا کوچکتــر
از انــدازهی طبیعــی میســازد .بزرگــی یــا کوچکــی ابعــاد مجســمه بــا توجــه بــه مفهــوم مــورد
نظــر هنرمنــد تعییــن میشــود .حقیقتنمایــی محــض در ابعــاد متفــاوت بــا آن چــه بــرای
چشــمان بیننــده آشناســت و در عیــن حــال تفــاوت فاحــش آن بــا عیــن بــه عیــن نــگاری،
باعــث گیرایــی بیشــتر مجســمهها میشــود ( .)URL1تغییــر انــدازه نهتنهــا در ابعــاد کلــی
پیکــره ،بلکــه در تناســب بیــن اجــزای آن نیــز دیــده میشــود .تغییراتــی در جزئیــات ،مثـ ً
ا در
ابعــاد ســر نســبت بــه بــدن و یــا بزرگــی و کوچکــی دســت و پــا در آثــار موئــک مشــهود اســت.
در مجســمهی مــرد گنــده 11کــه مجســمهای بزرگتــر از انــدازهی طبیعــی اســت ،پاهــا نســبت
بــه بــدن بــزرگ گرفتــه شــدهاند (تصویــر  .)4ایــن عــدم تناســب نوعــی ناهنجــاری بــرای بــاال
بــردن گیرایــی اثــر اســت .در حقیقــت از ایــن روش بــرای جلوگیــری از اشــاره بــه شــخصیت
خــاص نیــز بــوده اســت .بــزرگ گرفتــن انــدازهی مجســمه ایــن خطــر را ایجــاد میکنــد کــه
فضاهــای مــردهای بهوجــود آینــد کــه پرکــردن آنهــا توســط جزئیــات بســیار دشــوار اســت
( .)URL2بــا اینحــال آثــار بــزرگ مقیــاس وی در عیــن عظمــت ،متواضــع جلــوه میکننــد
و مجســمههای کوچــک مقیــاس در عیــن کوچــک بــودن از تبدیــل شــدن بــه مانکــن و یــا
عروســک دور ماندهانــد .ایــن نکتـهای اســت کــه مجســمههای موئــک را بــه عنــوان هنرمنــدی
معاصــر ،قابــل تأمــل و منحصربه فــرد ساختهاســت.
آثــار پنــی و موئــک کــه زادهی هنــر معاصــر هســتند در بطــن خــود از شــباهتهایی
پیــروی میکننــد کــه شــاید به تــوان گفــت از خصوصیــات هنــر فعلــی اســت .در ایــن بخــش
بــه برخــی از ایــن شــباهتها ،امــا بــا شــیوهی اجــرای متفــاوت ،پرداختــه شدهاســت.
ساخت بخشی از بدن

ســاخت بخشــی از بــدن از دیربــاز در تاریــخ هنــر رواج داشتهاســت .امــا دورهی اوج
ســاخت قطعـهای از بــدن ،قــرن نوزدهــم میــادی اســت کــه دالیــل متعــددی موجــب رویکــرد
هنرمنــدان بــه ایــن شــیوهی مجسمهســازی شدهاســت .بازنمایــی قطعــات بــدن و یــا بخشــی
از بــدن در پــی واکنشهــای سیاســی ،روانــی -جنســی و یــا در پــی انقالبهــای بهوقــوع
پیوســته در هنــر ،بهوجــود آمــد کــه بهعنــوان نشــانهای فــرار و کیفیــت شــتابزدهی تجربـهی
مــدرن و نشــانهی نوعــی واقعگرایــی اســت (ناکلیــن .)15 :1385 ،در برخــی آثــار قطع ـهای از
بــدن ،نفیکننــدهی وحــدت کالبــد انســانی اســت کــه موقعیتهایــی گسســته از ایــدهی بــدن
انســان را نشــان میدهــد .در عیــن حــال ،ســاخت بخشــی از بــدن میتوانــد توجــه بــه جــزء،
بــرای اشــاره بــه کل باشــد .بایــد توجــه داشــت کــه کاســتن از پیکــر مجســمه ،امــری اســت
کــه در هنــر مــدرن بســیار مــورد توجــه بودهاســت و اساس ـاً هنــر مــدرن از دل ایــن فقــدان
ســاخته شــده اســت .12نشــان دادن بخشــی از چیــزی ،فراینــد ذهنــی را طلــب میکنــد کــه در
هنــر مــدرن اهمیــت فراوانــی داشتهاســت و چهبســا هــدف هنرمنــد ،ســیر اندیش ـهای اســت
کــه در پــی چنیــن آثــاری در بیننــده ایجــاد میشــود .بهعنــوان مثــال مجســمهی «انگشــت
شســت» ســزار ،13نصــب شــده در پاریــس ،بخشــی از بــدن اســت کــه در ابعــاد غولآســا
ســاخته شدهاســت .ســزار کــه انگشــت شســت خــود را در ارتفــاع  12متــر خلــق کــرده ،بــا
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اســتفاده از یــک بخــش از بــدن ،بــه کلــی اشــاره دارد کــه در ذهــن نقــش میبنــدد .ایــوان
پنــی در مجموع ـهای از آثــارش ،مجســمههایی را بــه نمایــش میگــذارد کــه از اطــراف بــرش
خوردهانــد و تنهــا بخشــی از بــدن را نشــان میدهنــد .بــرش اطــراف پیکرههــا درســت بــر
طبــق کادر عکاســی اســت .بــرش نیمتنههــا یــادآور عکسهــای پرســنلی اســت کــه ناتمــام
رهــا شــدهاند .پنــی در مــورد ســاخت نیمتنههــای بــرش خــورده میگویــد« :نشــاندادن
تنهــا بخشــی از چیــزی ،میتوانــد ایجــاد تنــش دیــداری کنــد .در ایــن حالــت ،آن بخــش از

تصویر  :4ران موئک ،2000،بخشی از مجسمهی مرد

گنده ،ترکیب مواد ،ابعاد  204×121×203سانتیمتر ،موزهی
هیرش هورن و باغ مجسمهی استرالیا.
(.)URL9
تصویر  :5ایوان پنی ،2005 ،از مجموعهی هیچ شخص
خاصی ،شمارهی  ،17ابعاد  13×63×64سانتیمتر.
(.)URL6

وظیفــهی قبلــی خــود جــدا میشــود و اگــر درســت از آن بخــش اســتفاده شــود ،میتــوان
مفهــوم شــکلی ســاده و همیشــگی را بــه شــیوهای خــاص گســترش داد» (.)URL4در حقیقــت،
پنــی بــا حــذف بخشهایــی از بــدن بــه شــکل بــرش ناگهانــی و راستگوشــه ،در پــی گســترش
معنــا در همــان حیط ـهی بخصــوص اســت (تصویــر .)5
در مــورد مجســمههای موئــک ،قطعــهای از بــدن بــه شــکل دیگــری تعریــف میشــود.
موئــک در ایــن مــورد میگویــد «زمانــی کــه یــک بخــش از بــدن را میســازد ،در ابتــدا بایــد
آن قســمت بــه صــورت یــک مجســمهی واحــد و کامــل باشــد» ( .)URL2موئــک برخــاف
پنــی در پــی حفــظ ظرافتهــا و تداعــی جــزء بــه کل اســت .همانطــور کــه از مجســمهی
صــورت خــو ِد هنرمنــد مشــخص اســتَ ،ســر ،یــادآور ســایر بخشهــای بــدن اســت .نــوع
اســتقرار پیکــره بــر روی پایــه و چشــمان بســته و قــرار گرفتــن در ســطح افقــی بــه تأمیــن
هــدف هنرمنــد کمــک کردهاســت .حضــور باورپذیــر ســر بهعنــوان بخشــی از بــدن ،بــا تمهیــد
بزرگنمایــی و نشــاندادن ســر در مقــام بــااهمیتتریــن بخــش بــدن ،از ورود مجســمه بــه
قلمــرو یــک شــیء جلوگیــری میکنــد (تصویــر .)6

تصویر  :6ران موئک ،2002 ،صورتک ،ترکیب
مواد ،ابعاد  85 ×118 ×77سانتیمتر ،موزهی
هنر مدرن سان فرانسیسکو.
(.)URL7
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استفاده از مواد و ابزار نوین

گفتــه میشــود مدرنیزاســیون ،بهواســطهی تغییــرات اقتصــادی و فنــاوری ،در حــال اعمــال
فشــار بــر جهــان هنــر اســت (اســتاالبراس .)124 :1389 ،فنــاوری بخشــی از واقعیــت جامعـهی
امــروز اســت و از آن جــا کــه هنــر از واقعیــات اجتمــاع ریشــه میگیــرد ،فنــاوری و هنــر
معاصــر بــه یکدیگــر وابســتهاند .در ایــن مــورد رابــرت ســی مــورگان14در مقال ـهی دســت پاچه
در برابــر عقــل مینویســد« :در حقیقــت شــاید بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه مســیر بهتــر،
حســی داوریِ المســهای اســت .راه تکامــل
هدایــت تصاویــر از حیطــهی مجــازی بــه قلمــرو
ِ
خلــق تصویــر مجــازی ،برانگیختــن اندیشــههایی اســت کــه از مفهــوم و حــواس بــه یــک
انــدازه بهــره بردهانــد .ایــن منبــع میتوانــد [ضامــن] بقــای هنــر باشــد» (مــورگان:1389 ،
 .)71پنــی و موئــک بــرای خلــق آثارشــان هرکــدام بــه نوعــی از امکاناتــی کــه فنــاوری در اختیار
انســان امــروز قــرار داده اســت ،اســتفاده میکننــد .ایــوان پنــی میکوشــد تــا پدیدههــای
دریافتــی را کــه فقــط از طریــق عکاســی و زمینههــای دیجیتــال در دســترس واقــع میشــوند
در س ـهبعد به نمایانــد .بــرای مثــال مجســمههای را او کــه بــا لکنــت و کشــمکش بــه تعریــف
خــود میپردازنــد ،فقــط در عکــس میتــوان بــه ایــن شــیوه دیــد ( .)URL5اینطــور بهنظــر
میرســد کــه کار پنــی بــا فشــار یــک دکمــه در رایانــه امکانپذیــر اســت؛ امــا بایــد بــه ایــن
نکتــه توجــه داشــت کــه مجســمههای او احجامــی در ابعــاد بــزرگ هســتند کــه در فضــا
حرکــت کردهانــد و برجســتگی و فرورفتگــی آنهــا قابــل لمــس اســت .آنهــا از حیطــهی
مجــازی بــه دنیــای واقعــی وارد شــدهاند و همیــن امــر موجــب واقعــی و غیرواقعــی بــودن
هم زمــان آثــار ایــوان پنــی میشــود .کار پنــی از عکاســی و تصاویــر دیجیتــال اثــر میپذیــرد
و آنرا بــه اثــر حجمــی ترجمــه میکنــد.
15
در اواســط دهــهی  1960فرانســیس بیکــن اثــرات عکــس و فیلــم را یــورش خوانــد و
ادعــا کــرد کــه بینــش انســان درگیــر فیلتــر رســانههای میانـهای شــده اســت (همــان) .امــروزه
ایــن مســئله اتفاقــی پذیرفتــه شــده و اجتنابناپذیــر مینمایــد .ران موئــک بــرای خلــق آثــار
خــود از عکاســی بهــره میگیــرد .او میگویــد اغلــب بــا مــدل زنــده کار نمیکنــد؛ بلکــه
بیشــتر از عکــس یــا تصاویــر کتابهــا اســتفاده میکند.مقیاسهــای نامتعــارف مجســمههای
وی ،محصــول اســتفاده از عکــس و جای گــذاری پیکرهــا بــا ابعــاد متفــاوت در کنــار یکدیگــر
بهصــورت کالژ16میباشــد .از دیــد دیگــر ،در تصاویــر دنیــای دیجیتــال ،عناصــر ترکیبــی
هســتند ،شــخصیتها خنثــی شــدهاند و صورتهــا تعمیــم یافتهانــد و مــردم نوعــی و عــام
بهنظــر میرســند (تصویــر .)7
شخصیتپردازی عام و حذف حالت قهرمانگونه

ظهــور اندیش ـههای مختلــف در اواخــر قــرن بیســتم و اوایــل بیســت و یکــم ،کــه هریــک
بهنوعــی بــر جامعــه و هنــر تأثیرگــذار بــوده ،بهخوبــی خــود را در آثــار هنــری پدیــد آمــده
نمایــان میســازند .ایــن ویژگیهــا بــا ظهــور پست مدرنیســم17کام ً
ال در آثــار هنــری ایــن
دوره بهچشــم میخــورد .یکــی از مهمتریــن آنهــا ،التقاطگرایــی و کثرتگرایــی اســت.
تک ّثــر نــهفقــط در شــیوهی ارائـهی آثــار ،بلکــه در نــوع نــگاه بــه موضوعــات هــم درنظــر گرفتــه
شدهاســت .یکــی از ایــن موضوعــات بــدن انســان اســت (هاشــمی .)89 :1389 ،غنی شــدن
تدریجــی و پیچیدگــی فزاینــدهی انســان در خــال تکامــل جامعــه ،بهصورتهــای گوناگــون
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در اثــر هنــری متجلــی میشــود (زیمنکــو.)82 :1357 ،
حــذف حالــت قهرمانگونــه و ایجــاد حالــت آســیبپذیر و ضــد قهرمانــی در چهرههــای
مجســمههای پنــی دیــده میشــود .چهرههــا کالژهایــی از اجــزای صــورت افــراد مختلــف
هســتند کــه اشــاره بــه هیــچ شــخص خاصــی ندارنــد ( .)URL4در مــورد پوشــش و مــوی
مجســمهها نیــز ایــن مــورد صــادق اســت .لباسهــا فقــط اشــارهای بــه شــخصیت انســانی
مجســمه هســتند ،امــا بــه همیــن بســنده میکننــد کــه بــه وابســتگی تــن بــه تن پــوش
تصویر  :9ران موئک ،2006 ،نوزاد ،ترکیب مواد ،ابعاد
 424×530سانتیمتر ،موزهی هنر مدرن ،اسکاتلند.
(.)URL11

تصویر  :7ران موئک ،1999 ،پسر ،ترکیب مواد ،ابعاد
 250×490×490سانتیمتر.
(.)URL10

تصویر  :8ایوان پنی ،2008 ،ال.فاکس ،ترکیب
مواد ،ابعاد  15×71×274سانتیمتر.
(.)URL8

اشــاره کننــد .چهــرهای ماننــد ال.فاکــس 18کــه لــرزان و بــا لکنــت بــه تعریــف خــود میپــردازد
و از انســجام ســر بــاز میزنــد ،واقعنــگاری مشــوشکنندهای را بهنمایــش میگــذارد کــه
مختــص هنــر معاصــر اســت (تصویــر  .)8چهــرهی مجســمه ،متعلــق بــه هــر شــخصی میتوانــد
باشــد کــه ناخوانایــی عمــدی ،خصلــت عــام بــودن پیکــره را تشــدید میکنــد.
در آثــار ران موئــک نیــز شــخصیتپردازی بهصــورت عــام انجــام شدهاســت .مجســمههای
موئــک صحن ـهای از زندگــی عــادی را نشــان میدهنــد .امــا قرابــت مجســمهها و واقعیــت بــه
همینجــا ختــم میشــود .بهعنــوان مثــال ،زمانــی کــه موئــک نــوزاد تــازه متولــد شــدهای را
میســازد ،مجســمه تمــام ویژگیهــای یــک نــوزاد را داراســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه عنصــری
طبیعــی از آن حــذف شــده و در ابعــاد بســیار بــزرگ (در حــدود پنــج برابــر ابعــاد طبیعــی) کار
شــده اســت (تصویــر  .)9بــا وجــود ابعــاد غولآســای پیکــره ،همچنــان حالــت عــام بــودن و
عــدم اشــاره بــه شــخص خــاص را در آن میتــوان بــه وضــوح دیــد.
فرایند ساخت آثار
کاتریــن میــه ،19منتقــد معاصــر فرانســوی در کتــاب تاریــخ و جغرافیــای هنــر معاصــر،
بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه دیگــر بهنــدرت پیــش میآیــد در برابــر اثــر هنــریای
کــه حاصــل کیمیاگــری و رازهــای نهفتــه در رونــد کار باشــد ،مبهــوت شــویم .غالب ـاً شــیوهی
اجــرای آثــار شــفاف بهنظــر میرســد (میــه .)50 :1389 ،آن چــه ارزیابــی تــازهای میطلبــد،
شــیوهی اســتفاده از تکنیکهــای ســاخت و هماهنگــی و تناســب بــا مفهــوم و گســترش ایــده
اســت .هنرمنــد امــروز ممکــن اســت بــه شــیوه ،تکنیــک و ســبکهای ســنتی یــا ترکیبــی

دوفصل نامه ،دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز
بررسی تطبیقی مجسمههای پیکرسازانه ایوان پنی و ران موئک
شماره چهارم -پاییز و زمستان 92

88

تصویر  :10ایوان پنی ،2007 ،زن ،از
مجموعهی هیچ شخص خاصی ،ابعاد
 15×132×114سانتیمتر.
(.)URL6

از قالبهــای کهنــه و نــو و یــا تنهــا بــه قالبهــای نــو به پــردازد ،بیآنکــه بــه تعریــف
قراردادهــای تثبیــت شــده ملــزم باشــد یــا دغدغ ـهی بیــان هویــت را داشــته باشــد (بقراطــی،
20
 .)168 :1382مجســمههای نیمتنــه و در برخــی مــوارد تمامتنــهی پنــی از ســیلیکون
ســاخته شــدهاند .اســتفادهی پنــی از ســیلیکون بــرای ســاخت آثــارش از زمانــی آغــاز شــد کــه
مجســمههای موئــک را دیــد .پنــی در ایــن مــورد میگویــد« :موئــک مــن را مجبــور کــرد
درک کنــم ،کــه بایــد از هــر منبعــی کــه در اختیــار دارم اســتفاده کنــم .او مــن را مجبــور کــرد
تــا نــگاه دیگــری بــه کارم و روش و فراینــد ســاخت کارهایــم بینــدازم» (.)Penny, 2011: 93
پنــی و موئــک هــر دو تجرب ـهی مشــترکی در زمین ـهی مدلســازی بــرای ســینما دارنــد و بــه
همیــن دلیــل هــر دو در ســاخت مجســمه از ســیلیکون و فایبــرگالس 21اســتفاده میکننــد.
مراحــل کار پنــی اینطــور اســت کــه در ابتــدا فرمدهــی کلــی بــا گِل خاکســتری بــر روی
آرماتــور انجــام میشــود .ســپس یــک طــرح پالســتیکی روی گل انداختــه میشــود ،تــا فــرم
گل را بهخــود به گیــرد .در مرحلــهی بعــدی الیههــای ســیلیکونی اضافــه میشــوند .در
نهایــت ســطح کار بهوســیلهی رنــگ نقاشــی میشــود ( .)URL5فراینــد کار پنــی مشــترکات
زیــادی بــا کار موئــک دارد .امــا برخــاف وی کــه از میلگــرد بــرای ایســتایی مجســمهها
اســتفاده میکنــد و یــا تنههــا را روی چهارپایــه میگــذارد و یــا پشــت مالفــهای پنهــان
میکنــد ،پنــی شــخصیتها را بــدون اضافــه کــردن شــیئ دیگــر بــر روی دیــوار در مقابــل
چشــم بیننــده قــرار میدهــد .موئــک کارش را بــا ســاخت مــدل گِلــی کوچــک آغــاز میکنــد
و پــس از طراحــی از زوایــای مختلــف در مــورد انــدازهی نهایــی تصمیمگیــری میکنــد.
ســپس مــدل در ابعــاد نهایــی ســاخته میشــود و بهوســیلهی فایبــرگالس قالب گیــری و بــا
ســیلیکون ســاخته میشــود و در آخــر ،ســطح کار توســط رنــگ نقاشــی میشــود (Hurlston,
 .)2011: 69بــا توجــه بــه تغییــر ابعــاد و جزئیــات فــراوان ،تســلط تکنیکــی در آثــار موئــک
یکــی از نکاتــی اســت کــه در ســاده بهنظــر رســیدن اثــر نهایــی تأثیــر به ســزایی دارد.
حذف پایه و محل نمایش آثار

فضــای قرارگیــری پیکــره ،بخــش مهمــی از ســاخت یــک اثــر را شــامل میشــود .پیکــره
بــا توجــه بــه فضــای پیرامــون و محــل نصــب خــاص خــود ،معنــا مییابــد و کامــل میشــود
( .)Gormley, 2002: 153در ســدههای گذشــته محــل قرارگیــری پیکــره ،عموم ـاً بــر روی
ســتونی متعلــق بــه بنــای معمــاری و یــا پایــهای بــرای عظیمتــر و پرهیبــت نشــان دادن
مجســمه بــود .ایــن مجســمهها معمــوالً عظیــم و در ارتفاعــی دور از دســترس بیننــده نصــب
میشــدند .از ابتــدای هنــر مــدرن ،مجســمه حجمــی فراتــر از احجــام مجســمه را اشــغال
میکنــد .همینطــور ســطحی از زمیــن کــه بیــش از نقطــهی اتــکای مجســمه اســت را
تصــرف میکنــد .در اینگونــه آثــار پایــهی مجســمه بــه شــکل ســنتی دیگــر وجــود نــدارد
و هــر پیکــره ،قلمــروی متعلــق بــه خــود دارد و ادراک مخاطــب نســبت بــه فضــای اطــراف و
زمینــه را نیــز جهــت میبخشــد (اســمیت /1380 ،الــف.)179-178 :
در هنــر معاصــر بــه دنبــال حــذف حالتهــای قهرمانانــه و عظمتنمایــی در پیکرههــای
انســانی ،حــذف پایــه و تغییــر شــکل فضاهــای قرارگیــری پیکــره نیــز بهوجــود آمــد .در کتــاب
تنــوع تجــارب تجســمی میخوانیــم« :هنرمنــد معاصــر در پــی بهوجــود آوردن واکنشهــای
احساسـیـ اندامــی در نگرنــده ،او را در برابــر ســازههای محیطــی و فراگیــر قــرار میدهــد .بــه
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بیــان بهتــر ،ایــن هنرمنــدان بــا هدفگیــری بــه ســوی واکنــش احساســی حاصــل از مجموعــه
انــدام انســان ،مجســمهای را طــرح و ترکیــب میکننــد» (فلدمــن .)393 :1378 ،از ســویی
پیکــره چیــزی بیــش از محــدودهای اســت کــه توســط پیکــره اشــغال میشــود .فــرم قابــل
لمــس ،مکمــل فضــای خالــی و دیگــر بخشهایــی اســت کــه در اطــراف مجســمه قــرار دارد
(کلــی.)434 :1383 ،
در مجســمههای ایــوان پنــی عمومـاً پایــه در نظــر گرفتــه نشــده اســت .مجســمه بــا بــرش
نیمتنــه در قســمت انتهایــی ،ختــم میشــود .نیــم تنههــا از قســمت پشــتی بــه دیــوار متصــل
شــدهاند .نبــود پایــه ،مجســمههای پنــی را بــه عکسهــای پرســنلی نزدیکتــر میســازد.
پیکرههــای ســاختهی او بــا ارتفــاع از زمیــن و درســت بــه ارتفــاع زاویــهی دیــد طبیعــی
انســان و بــا فاصلـهی کمــی از دیــوار نصــب شــدهاند .محــل نصــب ،ایــن موقعیــت را در اختیــار
بیننــده قــرار میدهــد کــه بــه واکاوی نیمتنههــا بپــردازد (تصویــر .)10
امــا در مــورد مجســمههای ران موئــک ،محــل نمایــش آثــار بــا اشــیایی از دنیــای واقعــی
تعریــف میشــود .او بــه ایــن روش شــخصیتها را تعریــف میکنــد و بــه زندگــی واقعــی
پیونــد میدهــد .مجســمههای بــزرگ مقیــاس بــر روی زمیــن قــرار داده شــدهاند (تصویــر
 .)11پای ـهی مجســمه نیــز ماننــد قــاب نقاشــی ،موجــب مجزا کــردن پیکــره از فضــای واقعــی
میشــود و بــرای آن محــدودهی زیباشــناختی تعریــف میکنــد .امــا اثــر هنــریای کــه روی
زمیــن قــرار میگیــرد ،نــه بهعنــوان چیــزی جــدا ،بلکــه بهعنــوان شــیئ در فضــای فیزیکــی
اطــراف بیننــده مــورد توجــه واقــع میشــود (آرچــر .)54 :1390 ،موئــک از ایــن تمهیــد بــرای
ورود بیننــده بــه قلمــرو مجســمه ،اســتفاده میکنــد و ایــن امــکان را بهوجــود م ـیآورد کــه
بیننــده بــه دور آثــار به چرخــد.
نتیجه

انسـان همـواره موضـوع اصلـی مجسمهسـازی بـوده اسـت و تنها نوع برخـورد با پیکر انسـان
در ادوار مختلـف تغییراتـی داشـته اسـت .در آثـار ایـوان پنـی و ران موئـک نیـز موضـوع اصلـی
انسـان اسـت کـه موضوع بـا ذهنیت هنرمنـدان درآمیخته اسـت .در ابتـدای رویارویی بـا آثار دو
هنرمنـد متوجـه شـباهتهای ظاهـری میشـویم ،سـپس بـا مطالعه و مقایسـهی تطبیقـی آنها
بـه نتایـج قابـل توجهی دسـت مییابیـم ،چرا که مطالعـات تطبیقی نشـان از تداخل اندیشـهها و
همچنیـن افتـراق آنهـا براسـاس ذهنیتهـای متفاوت اسـت .با وجـود اینکه دو هنرمنـد متعلق
بـه یـک دوره و بـا موضـوع واحـدی کار کردهانـد ،در نهایـت نتیجـه به کلـی متفاوت بودهاسـت.
تفاوتهـای موجـود در آثـار دو هنرمنـد مـورد بحـث ،مربـوط بـه شـیوهی اسـتفاده از
ویژگیهایـی اسـت کـه هنـر معاصـر فراهـم کردهاسـت .همین امـر نشـاندهندهی آن اسـت که
حتـی موضوعـی همچـون بـدن انسـان کـه قرنهاسـت مـورد توجـه هنرمنـدان بـوده اسـت ،به
دلیـل تجربیـات و مفاهیـم شـخصی ،بهگونـهای جدیـد بـروز میکنـد .ایـوان پنـی از شـاخصهی
تغییـر در پرسـپکتیو و ران موئـک از تغییـر در ابعـاد مجسـمه بهعنـوان نقطـهی عطف آثارشـان
بهـره گرفتهانـد .امـا هردو این هنرمندان از شـاخصههایی چون سـاخت بخشـی از بدن ،اسـتفاده
از ابـزار نویـن ،حـذف پایه در آثار ،فرایند سـاخت مشـابه و شـخصیتپردازی عـام و حذف حالت
قهرمانگونـه در آثارشـان اسـتفاده کردهانـد کـه در این موارد نیـز اشـتراکات و تفاوتهایی دیده
میشـود .هریـک از ایـن ویژگیهـای بهظاهـر کوچـک ،موجـب تفاوتهـای کلـی در اثـر نهایـی

تصویر  :11ران موئک ،2005 ،در رختخواب،
ترکیب مواد ،ابعاد  395×650×162سانتیمتر،
کلکسیون خصوصی.
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پینوشت ها:
 :Renascence .1باززایی ،به دورهای اطالق
میشود از سدهی چهاردهم آغاز شد و در سدهی
. 16م به اوج خود رسید .ایتالیا خاستگاه رنسانس بود.
رنسانس اعتقاد جدید به توانایی و شایستگی انسان
را آشکار ساخت و در این زمینه از آثار متفکران و
هنرمندان دوران باستان بسیار بهره گرفت (پاکباز،
.)261 :1383
.Evan PENNY .2
.Ron MUECK .3
 :Humanism .4انسان باوری ،عبارت است
از احیاء روح هنر کالسیک اروپایی که در سدهی
چهاردهم در ایتالیا آغاز شده بود و از آثار متفکران
دوران باستان بسیار بهره گرفته بود .اومانیسم به
توانایی و شایستگی انسان اعتقاد داشت .در هنرهای
تجسمی با گرایش فزاینده به کالبدشناسی انسان
و روشهای خطی ،پرسپکتیو جوی و روی آوردن
به موضوعات دنیوی و مضمونهای برگرفته از
افسانههای کالسیک مشخص میشود (لوسی
اسمیت /1380 ،ب.)100 :
.Toronto .5
 :Hyper Real .6جنبشی که در نیمهی دوم
دههی  1960در ایاالت متحده آغاز گشت .تصاویر

دوفصل نامه ،دانشکده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهید چمران اهواز
بررسی تطبیقی مجسمههای پیکرسازانه ایوان پنی و ران موئک
شماره چهارم -پاییز و زمستان 92

90

خلق شده توسط آنان بسیار واقعگرا و با جزئیات
فراوان بود .جزئیات در آثار این هنرمندان گاهی
توسط چشم عادی تشخیص داده نمیشود و تنها
دوربین عکاسی قادر به ثبت آن است (پارمزانی،
.)182 -181 :1389
 :Naturalism .7طبیعتگرایی ،اصطالحی
در تاریخ هنر و نقد هنری برای توصیف سنخی از
هنر که در آن طبیعت بدان گونه که به نظر میآید،
بازنمایی میشود (پاکباز.)569 :1383 ،
 :Realism .8واقعگرایی ،اصطالحی در تاریخ
هنر که به بازنمایی واقعیت مورد تجربهی انسانها
در زمان و مکان معین اشاره دارد (همان.)276 :
 :Illusionism .9توهمگرایی ،وهم آفرینی،
پندارهسازی (پاکباز.)84 :1389 ،
.Forced Perspective .10
.Big Man .11
 .12تبدیل ظواهر طبیعی به صور ساده از مظاهر
هنر مدرن بودهاست .این سادهسازی موجب حذف
بسیاری از بخشهای سوژه میشود.
 :Cesar BALDACCINI .13پیکرهساز
فرانسوی (.)1998 -1921
 :Robert C.MORGAN .14منتقد و مورخ
هنر معاصر ،هنرمند هنرهای تجسمی و شاعر
امریکایی (متولد .)1943
 :Francis BACON .15نقاش و منتقد
انگلیسی (.)1992 -1909
 :Collage .16تکهچسبانی ،اسلوبی است که در آن
مصالح و مواد مختلف را بر روی سطح کنار یکدیگر
میچسبانند .ترکیببندی حاصله گاه با نقاشی و
طراحی کاملتر میشود (پاکباز.)166 :1383 ،
 :Post- Modernism .17اصطالحی برای
توصیف گرایشهای اواخر دههی  1970که طرفدار
پیچیدگی و چندگانگی و تناقض و موقتی بودن و
تغییر مداوم بود .سبک التقاطی پست مدرنیسم
فرصتی برای بروز انواع بیانهای هنری فراهم آورد
و براساس آن میتوان هر چیزی را با موازین هنر
تطبیق داد (گابلیک.)97 :1387 ،
.L.Foux .18
 :Catherine MILLET .19منتقد معاصر
فرانسوی (متولد .)1948
.Silicon .20
.Fiberglass .21

میشـود.
تغییـرات اعمـال شـده توسـط دو هنرمند ،بـا حذف یک یا چند ویژگی شناسـا بـرای بیننده،
سـعی در گسـترش مفهـوم دارند و هریک شـیوهی بیان خاص خـود را یافتهاند.
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