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 «وپالکاا رومن » ایِفضا و زمان در آثار چند رسانه یبازنمایی دیداری و شنیدار  شیوۀ

 چکیده
رومن »یكي از این هنرمندان  از عناصر مهم مورد توجه هنرمندان این عرصه است. فضا و زمانهنر جدید  در  بیان مسئله:

بندی انواع هنر طبقه نخست ،ه این پژوهشئلمساست كه از این عناصر در آثار خود استفاده كرده است. در این ميان « اوپالكا

 است. رومن اوپالكا یِافضا و زمان در آثار چندرسانه یِداريو شن یدارید یيبازنماو سپس چگونگي  ایچندرسانه

 ريتأث نييتبو  ای رومن اوپالكا به عنوان مورد مطالعهآثار چندرسانهشناسایي مفهوم فضا و زمان در  هدف این پژوهش، هدف:

   است.این هنرمند ای ی آثار چند رسانهبصر اتيفيك

 .ای استكتابخانه اطالعات به شيوۀ یو گردآور گرفته صورت يليـ تحل يفيتوصروش  به حاضر پژوهش روش پژوهش:

ارتباط هنر  تیدر تقو يسع صورت شنيداری،صورت دیداری و چه بهی چه بهاهینما یهانشانهۀ حوزبا فعال كردن  اوپالكا ها:یافته

با معطوف كردن توجه مخاطب و هنر به  اوپالكا. راندمي رونيب يصرفاً توهمۀ از حوزآثار را  و دارد يشبه علم یاوهيبا جهان به ش

در آثار اوپالكا به زمان خوانش  .فراهم كند يچند وجه یهاوانشخایجاد زمان را با  یاعتباريحس ب وجود و آگاهي، بر آن است تا

نظير مفهوم مرگ و  فضا و زمان در آثار اوپالكا سيال و پویا و دارای مفاهيمي استعاریهمچنين  .است يخط ريغ صورت خطي و

 .است ميرایي

  :کلیدواژه

شنيداریرومن اوپالكا، بازنمایي دیداری، بازنمایي  ای،رسانه هنر چند  
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 مقدمه
هرچند  كه  استمتولد فرانسه  ي االصل و(  نقاش لهستان2011، اوت 6وفات  – 931اوت27تولد )« 1رومن اوپالكا»

ای مبتني بر رسانه هنر چند رسانهۀ ولي در این پژوهش آثارش در زمر مرتبط است يبه هنر مفهوم شتريآثارش ب

مختلف هنری است كه مخاطب فضا و زمان را به تناسب های شود؛ آثار او تركيبي از رسانههای قدیمي قلمداد مي

 كه است چيزی است و فراگيرنده حال، عين در و یابنده گسترش اىحوزه فضا، در»كند. این دو مقوله دریافت مي

 یكي را فضا هابعضي بصرى، هنرهای اما در. شودمي حس هنری آثار همه پردازند و درآن مي به هنرمندان همه

 دیگران، و اوكویرک) « شناسندمي عناصر فراورده را آن دیگران كه حالي در كنند،مي قلمداد بعدی دو عناصر از

 توجه با هاآن ارتباط و اشيا و زمان مكان، درک معني با معموالً ایرسانه چند هنر در فضا مفهوم(. 259 ،1393

 ، نادعليان و مراثيمختاری دهكردی) كندمي پيدا معنا اثر یك سازنده بصری عناصر و اجزا ابعاد، و هافاصله به

 آن محتوایي و مادی ابعاد همه در اثر كلي تأثيرات آید،مي ميان به سخن اثر یك فضای از وقتي بنابراین .(1397،

 كردن مشخص برای و است كرده انسان آن را كشف ذهن كه است، ذهني مفهومي زمان نيز، .باشد مي نظر مورد

 است ابهاماتي و هاپيچيدگي دارای خود ماهيت بر بنا زمان مفهوم. بردمي كاربه را آن تغييرات و تحوالت زنجيره

. است كرده خود درگير را فلسفه ذهن تاكنون باستان یونان روزگار از و شودمي ناشي آن سياليت از حدودی تا كه

های خاص خود است رسد اما دارای پيچيدگيفضا و زمان هرچند در آثار رومن اوپالكا، ساده و سطحي به نظر مي

ال پاسخ دهد كه ؤساین كه این مقاله در صدد است تا این  مفاهيم را كشف و شناسایي كند. و از این رهگذر به 

 .رومن اوپالكا چگونه صورت گرفته است یِافضا و زمان در آثار چند رسانه یِداريو شن یدارید یيبازنما

 روش پژوهش
منابع  طریق از ی اطالعاتو گردآور يليـ تحل يفيتوصپژوهش  روش. است بنيادی هدف نظر از پژوهش حاضر،

با استفاده  پژوهش، هایمؤلفه تحليل بر منطبق تصویریِ مستندات برخي. همچنين صورت گرفته است  یاكتابخانه

  ي گردآوری شده است.نترنتیاز منابع ا

 پیشینه پژوهش
ای درباره رومن اوپالكا به عنوان هنرمند مستقلي از هنر چند رسانهای های خارجي،  مقاله یا پایان نامهدر پيشينه

های اندكي درباره هنر مفهومي وجود دارد كه تنها  بخش ناچيز و مختصری از دیده نشده است. با این حال كتاب

یران صورت ای  حداقل مطالعاتي در ادرباره هنر چند رسانهرومن اوپالكا به عنوان هنرمند مفهومي یاد شده است. 

 «جدید تعاملي هنر در باختين مكاني -زماني پيوستار» مقاله به توان های هم راستا ميپژوهش ازگرفته است، 

 » ۀ( نوشت1397) «پاترسون يكت یافضا و زمان در آثار چند رسانه تيماه»و  «مصباح گيتي» ۀنوشت( 1390)

كيد بر آثار دنيل استيگمن مانگرن أای با تهنر چند رسانهفضا و زمان  در »و  «، نادعليان و مراثيمختاری دهكردی
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نگارنده بر این باور نمود، اما  اشاره «، نادعليان و مراثيمختاری دهكردی »( نوشته 1397) «و الساندرو راواگنان

  .است انجام نشدهدر مورد آثار رومن اوپالكا تاكنون هيچ پژوهشي است كه 

 پژوهشچارچوب نظری 
 نجایبرشمرد كه در ا ی رومن اوپالكااچند رسانه آثار نييو تب يدر مورد بررس كردیروسه توان يم يبه طور كل 

 2«چارلز سندرس پيرس»ي شناسنشانه كردیرو. الف ،عبارتند از كردیروسه  نیشوند. ايم ياجماالً عنوان و معرف

در هر كه  «سوسور»بر خالف  رسيپ. 4. «ای جي لسينگ»رویكرد  .ج 3«گوتفرید بوهم»هرمنوتيكي  كردیب( رو

 ،كنديم مينشانه ها را به سه دسته تقس و   يرا معرف يسه وجه یينشانه قائل به دو وجه دال و مدلول بود، الگو

 .(1جدول) 7نیو نماد 6ایهیو نما 5يلیشما

 
 منبع: نگارنده. شناسي پيرسها در نظام نشانهانواع نشانه  .1 جدول

 

و  ریتصو»زمان را در مقاله  يو تجربه ذهن افتیزمان در ش،یشامل زمان نما يابعاد زمان نيبوهم رابطه ب دیگوتفر

در نظر  نندهيو ب یكار یفضا نيب یيفضا زیو تما يزمان يبه عنوان همبستگ توانديكه م كنديم انيب «8زمان

 «افتیزمان در»و  «شینمازمان »كند كه يم دينكته تأك نیبوهم بر ا با این حال. سازديگرفته شود را مطرح م

 .(1نمودار)مشخص شوند  يتوان به روشنينم گریكه د یبا هم ادغام شده، به طور يتجرب ندیدر طول فرآ

 

 

 

 یهاتیمحدود ایالئوكون )  «الئوكون»و شعر در  ينقاش نيمشهور خود بۀ سی، در مقانگيلس یا يجهمچنين، 

 ۀدیا نیبا ا نگ،يلس نجایدر ا.  (McClain, 2009, 9)مباحث دوران مدرن وضع كرد یبرا یاري( معيو نقاش شعر

  یيبازنما ،يگرفت كه نقاش جهينت رد،دا تیاست كه پس از شعر اولو یشكل هنر يكیبه عنوان  يكه نقاش يرنسانس

 یلیشما نشانه
 

های مدلول مورد اشاره خود دارد. در نشانه ایبا موضوع  ادییای است كه شباهت زواقع نشانهدر 

ۀ پرتر كی ایعكس  كیو مرجع آن وجود دارد،  يلینشانه شما نيب اریيهمواره شباهت بس يلیشما

 واقع شده است. یيشخص است كه مورد بازنما كیاز  يلینشانه شما كنقاشي ی

 ایهیهای نمانشانه
، اند. دوداند و علت و معلولافتهی نیدر خود اثر تكو ایوجود داشته و  دارند كه قبالً  یيزهاياشاره به چ

 ای هستند.هینما يهمه عالئمهای بيماری نظير تب، سرفه و ... نشانه وهای پزشكي برداریعكس

 نیهای نمادنشانه

 ياست و نه ارتباط انيدر م يدال و مدلول )مرجع و نشانه( قراردادی است. نه شباهت انيرابطه م

 ديشود همانطور كه كبوتر سفيكار برده مبه تيحياست كه برای مس نینمادۀ نشان كی بي. صليكیزيف

  (Peirce, 1931, 158). شونديمنشان صلح و تفنگ نماد جنگ محسوب 

 .بوهم دیبر طبق گوتفر یابعاد زمان اثر هنر. 1 نمودار

 Ring Petersen, 2015, 19: منبع 

 

زمان دریافت

زمان بیننده

تجربه زمان

ولید را ت( تجربه اثر)چیزی ( بیننده)زمانی که کسی 
می کنند

زمان نمایش

زمان خود اثر

بازنمایي زمان

آید ، زمان را اثر به نمایش در ميبندی زماني كه تركيب
دهد و به سازماندهي در یك سطح كامالً تركيبي نشان مي

تجربه ی بيننده از زمان در اثر كمك مي كند
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 ميترس یو شعر برا يدر الئوكون معتقد است كه نقاش نگيرا در خود دارد. لس یيو ابعاد  روا يزمان ،يفضائ یها

عامل در  كیعنوان  را به «زمان» نگيكه لس يكنند. هنگامياستفاده م ياساساً متفاوت یهاموضوعاتشان از روش

 نیاز ا نگيكند. لسيم جادیزمان را افضا و  نيب یسازيدوقطب كیاو  تیكند، در نهايقلمداد م یهنر دو بعد

 10«یهم رخداد» ای 9«يهمزمان»كند، يشناسانه استفاده م یيبایز زیمتما انيدو ب یيشناسا یبرا یسازيدوقطب

 ،1397 ،دهكردی، نادعليان و مراثي )مختاری 12«شروندهيزمان پ» ای 11«يزمان متوال» گرید یيسو و از سو كیاز 

 (.2جدول ) .(23

.نگارنده . منبع:ای جي لسينگبر طبق  یهنرآثار  يابعاد زمان  .2جدول   

 

 ایهنر چند رسانه
 «تياسم يادوارد لوس» ريشود، به تعبيقلمداد م يتجسم یهنرها دیجد شاتیكه از گرا 13یاهنر چند رسانه

 دئو،یصدا، و ك،يگراف ر،یتصاو تال،يجید یهااز رسانه يبيهر ترك یكه برا ستميبۀ است در هنر سد ياصطالح»

تواند يها هم مرسانه نیا .(Lucie smith, 2004, 231) «رديگيمورد استفاده قرار م یو متون نوشتار شنيميان

چون  یيهاو...( و هم رسانه يقيموس ،یسازمجسمه ،ينقاش ،هفتگانه ی)مثل هنرها يسنت یهارسانهشامل 

 ستميكه در قرن ب یدیجد یهنر یها)به طور كل، رسانه دادهایو رو دئویهنر و ،يطيهنر اجرا، هنر مح دمان،يچ

مهم در  يعامل زيهنر ن یايبه دن كيالكترون ریتصو یهایآورو فن دیجد یهایاند( باشد. ورود تكنولوژظهور كرده

جدول اما در  ندارد، يكيمرز مشخص و قابل تفك یاهنر چند رسانه هر چنداست.  یااز آثار چندرسانه یاريبس ۀارائ

 .سازد ترهنر هستيم تا فهم این هنر را سادهاز شاهد تقسيم بندی این نوع  3

 
 ای. منبع: نگارنده.تفكيك آثار هنرهای چند رسانه  .3جدول 

 

 زمان متوالی همزمانی

 شعر نقاشی

است كه با انجماد مرتبط است و   یهنر شكلِ كی ينقاش

 ينشان م زيتوهم آم یاشكال در فضا بيمهم با ترك یالحظه

 نیشود. بنابر ا دهيآن و لحظه فهم كیتواند در يدهد و م

است   يشكل هنر فضائ كیدر اصل   ينقاش نگيطبق نظر لس

 شود.يمشخص م «يهمزمان»قیكه از طر

به  ای «شروندهيزمان پ» قیو از طر ردیپذيدر زمان شكل م عرش

و توسط مخاطب  مشخص «يزمان متوال» قیاز طر يعبارت

 .شودفهميده مي

 یمبتن یاچند رسانه یهنر ها

 یمیقد یهابر رسانه

 يو .. به وجود م متن، ویدئو ،يمجسمه، نقاش ريچند رسانه نظ بيهستند كه از ترك یيهنرها

 ندارد. ینقش محور انهیراها هستند كه در آن یيهاها، رسانهرسانه نیكه ا دینآ

 یمبتن یاچند رسانه یهنرها

 دیجد یهابر رسانه

 هو هنر شبك يهنر تعامل ،یهنر شنود تال،يجیمانند هنر د  دیجد یهنر یهارسانهتركيبي از 

رابط  انيم كی قیتواند از طريدارد و مخاطب م تیاولو انه،یرادر این هنرها  باشدو .. مي

 .كند افتیكاربر در
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 رومن اوپالکاایِ نمایش دیداری و شنیداری فضا و زمان در آثار  چند رسانه
 ر،ييتغبا آن كه  نیاديبن تصاعدیگذراند،  تینهايتا ب 1عداد از تصاعد ا يرا به نقاش شيسال پ 45ا اوپالك رومن

سال هنرمند  نیدر ا. شروع شد 1965دار در سال هدنبالمجموعه  نیگذر زمان بود. ا دنيكش ریدنبال به تصوه ب یو

در سمت  كیبا عدد را  ينقاش نيكرد او اول ديبوم با استفاده از رنگ سف ی،... به رو3،2،1اعداد  يبه نقاش وعشر

 شودياول شروع م مبوم دوم درست بعد از بو. ديرس 35327و به عدد  ودشپر تا تمام بوم كرد بوم شروع  یچپ باال

بود  ديداشتند. رنگ عددها سف يكسانی زیها ساتمام بوم .یافتادامه مي دو همين رون بود 35328عدد آن  نيو اول

اضافه كرد تا به  اهيس نهيرا هم به زم دي، رنگ سف1972قرار گرفته بودند. اوپالكا در سال  يمشك نهيزم یكه رو

حاصل  يادغام جهي. در نتكردياضافه م صددر كیرا  دياو مقدار سف د،یجد يبرسد. در هر نقاش یخاكستر نهيزم

شد يپر شروع م یقلم مو كیبا  ي. هر نقاششدخواهد منتهي   ديكه به رنگ سف یانهيشد از اعداد و پس زميم

 رييتغ بيترت نینمانده باشد. بد يقلم باق یرو يرنگ چيه گریكه د گرفتيدر رنگ قرار مدوباره  يو  فقط زمان

 2007در سال « : زمانيشخص یساختارها» آمستردام ومی(. اوپالكا در سمپوز1تصویر) شوديم انیغلظت رنگ نما

مي نشان »اما من زمان را  .ندیگويزمان را م ،ميشناسيساعت مما به عنوان  كه هایي دستگاه همه» : گویدمي

زمان  دنيكش ریبه تصوچگونه ميسر ساختن نقاشانه به  راه حلي نیكامالً متفاوت است. ا یزيچ نی، و ا«دهم

 يانجام م را  و گسترش زمان ،يكپارچگی ،پویایي شرفت،يدر مورد پنحو   نیبهتر به  منظور، اعداد نیبد است.

سمت چپ و از چپ به راست و انتها در  یرا در گوشه باال ریهر تصو اوپالكا (.Lodermeyer, 2010 ,42) «دهند

 دهياعداد كش يكيو گراف یيعد خواناباز  نانياطم یكند و برايم شروع «عدد. صفر» كیاز راست با استفاده  یانتها

است كه  تیرو قابلهنرمند  یبرا يسادگه كه ب یزیارتفاع دارند، سا متريليم 5 باًی. اعداد تقرديكشيشده برس م

وجود  نیادامه دارد. با ا تینهاياست كه تا ب يمتوال یهایسر اتیياز جز كیهر  د،ناميم «14اتیيجز»آن را  یو

يرش تفسو ر اوپالكا آثاجنبه برجسته  سهحداقل ، بلكه بوم نبودند یرو راعداد بتصاعد  یياوپالكا به تنها یهاينقاش

 تینهايتا ب 1اعداد از  كهي. در حالمیشويرو مبوم روبه نهياز همه، با رنگ پس زم اول. دهداز زمان را نمایش مي

از  يقسمت رييتغ نیكند. ايم رييدر طول زمان تغ جیبه تدر نهيشده است، رنگ پس زم دهيكش ديبه رنگ سف

بوم  نهيهر پس زم یبرا ديرنگ سف %1اضافه كردن  كند، بايشروع م اهيس نهياوپالكا با پس زم ،است ياصل دهيعق

 ع،یسر ياتياضیمعادله ر كی قیاز طر كه مي تواند كندميرا شروع آثاری اوپالكا  خواهد آمد  یي كههاسال یبرا

اوپالكا تا زمان كند.  ينقاش شيسالگ 75در زمان  ديسف نهيپس زم یبه رو دياعداد سفد توانيكه م گيردهب جهينت

اوپالكا  یبرا یيامسئله ی،ديقطعاً سف. شيدك ديسف بر ديسف ينقاشبه مدت پنج سال   2011مرگش یعني سال

صحبت با  نيها و روشن شدن چشمانش را دوست دارد. همچنبعد از سال شیشدن موها ديسف دهیا یو»؛ است

چندان ، ویوجود نظرات  نی(. با احكمت) weisheit ای( یدي)سف weissheit اجازه داد: يبه جناس ياو به زبان آلمان

 يزندگ يداشتن راجع به كوتاه ي، آگاهياز طرف» است تركيبيمورد به نظر  نیاوپالكا در ا تيست. موقعنيواضح 

 یيایهنرمند فداكار یاش برابه سر آوردن  برنامه گرید رفاش لذت ببرد؛ از طياز زندگكه هر روز شد يباعث م

 De) «ستدیدر مقابل بومش با مينتواند مستق از این شيب یو كهي اعداد ادامه داد تا زمان يبه نقاش یاست، كه و

Jongh & Gold, 2010, 92.)  صورت همزمان اعدادش هاعدادش، ب يدر زمان نقاش ،اوپالكااین است كه  دومنكته 
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.  ویدگمي شیزبان مادر ،ياعداد را با زبان لهستان اود. نكميضبط  كنواختی وبلند  یيبا صدا يضبط صوت یرا به رو

 «85»آمدند؛ عدد يظهور م بياعداد به ترت ؛بود يمنطق ياعالم اعداد به زبان لهستان يسيهمانند انگل

 Quatre-Vingt-Cinqبه فرانسه  ای Funf-Und-Achtzig ياست و به زبان آلمان يسيبه انگل Eighty-Fiveنیبنابرا

-ينقاش كهيكند. زمانيم ديكأاز اطالعات محض ت شيب يبودن و توال يخط یاعداد به رو جادیروش ا نیاست. ا

 یصدا برا كرد.يم جادیمتفكرانه ا یيكرد و فضايرا پر م فضای گالری شید، صوت صداوشمينشان داده  شیها

جهت  ،مندهدف يتصادف بيصورت ترته است؛ اعداد ب یمختلف اعداد گفتار یهااز ضبط يبيترك هاشینما نیا

 رایز ،از زمان را انتخاب كرد یبصر شیصدا و نما بيترك نی. هنرمند اشوده ميديانعكاس افكار نامنظم معمول شن

شخصي  عنوانكه به يخط ريو زمان غ ينقاش يزمان خط ،اختسيصورت همزمان روشن مهدو زمان را ب بيترك

  كند.يدر سر خود تكرار م ،كنديرا مشاهده م ينقاش كه

نمایان او  «اتيجزئ»در زياو ن ي. اگرچه مدت زمان زندگدهدمينه تنها گذر زمان بلكه گذر عمر را نشان  اوپالكا

هر  انیدر پااوپالكا  .(3و  2تصویرثبت شده است ) اشنگارهیشخو یهادر پرتره هااین ایده نیتراست، اما واضح

 .(4)تصویر كنديعكس چهره از خودش ثبت م كیصورت خود را با  ينيبا استفاده از نصب دورباش، ویبوم در استود

 یهاجنبه كهیي و همان مدل مو دارد. از آنجا ديسف راهنيداد كه همان نوع پيچهره هنرمند را نشان م ،هاعكس

ها، گذاشتن عكس شیبا به نما». دیآيدر م شیزمان به نما یصور ريثأكند، تيباال را حفظ م يها دقتعكس یبصر

كند. يرا ثبت م متريسانت 170به  177زمان از  يقدش در ط رييو تغ رديگيمعنوان مرجع هاوپالكا قد خود را ب

 ميمن درباره زندگ»بيان خودشند. به اهنبود يباشند، صرفاً پرتره شخص نگاریشخو یهارهپرتها عكس نیاگر ا يحت

 سمتبه  يخیتار آثار اوپالكا یادبودی  (.De Jongh, 2009, 236) «كنم.يم را آشكار يكنم، من زندگيصحبت نم

 ميزندگ» گوید:مي زمانگذر  ،رومن اوپالكا یهنر ۀپروژ یبرا  «دجونگسارا گولد و »او در مصاحبه با  . است يپوچ

 ينشان دهند زمان دیكنم بايفكر مو فالسفه  ،ندارد يمعن يزندگ ...است يپوچۀ ن بيانيم . اثرردندا یيايمعن چيه

 یبرا ميل .(De Jongh and Gold, 2010, 58) «بي معني است كه وجود ما  ديكنيفكر م یجد يليكه شما خ

دهد، لهستان يم حيهنرمند توض. همانطور كه زديآن زمان برخ يلهستان تيممكن است از ذهن يپوچ نیاۀ بياني

 یيهایگالر د.كر فایا يپالكا نقش مهمولهستان در توسعه مفهوم ا ستياليسوس فضای بود. يستياليسوس یكشور

پالكا وهنرمندان مانند ا ی؛ برا«زمان پول است»بود كه  یدارهیدر لهستان وجود داشت كه مستقل از اعتبار سرما

 كیدور از به  پالكا، وا ید.دمي يعنوان فرصترا به نیاز تجارت را نشان دادند. هنرمند ا یآزاد ی هایگالر نيچن

عنوان اند؛ او بهنقاط جهان، از آن استفاده كرده ریدر سا یكند كه هنرمندان محروم از آزاديادعا م ،تجاری یفضا

 یبرا پالكا آغاز كرد.وا با پروژهخود را همزمان  16«امروز یهامجموعه»كه  كنداشاره مي 15«اون كاوارا»به مثال 

در  زيدر ون یياگونه كه اوپالكا در جلسهكند. همانيبدون تكرار حركت م يخط یيااوپالكا، زمان مدام به گونه

عنوان ضبط صوتش دارد را تكرار كند. به یرو بررا كه  یاعداد يتواند حتينم»گفت، او  «دجونگ»به  2010 لیآور

 او یصدا رایز ،است رممكنيغ گفته استرا  1.000.000عدد او  نوار از دست رفته كه در آن كی یمثال، بازساز

رودخانه است،  شبيه یزيمن چاثر »كند يم سهیرودخانه مقا كی اپالكا آن را بوكرده است. ا رييدر طول زمان تغ

د. با وجود یابيادامه م تینهايبه ب حركت مداوم نیا  .(Lodermeyer, 2010, 41) «جهت دارد كیاما رودخانه تنها 

اوپالكا  يمذهب دهيعق ریشه در دیاعتقاد از ابتدا، شا نیكرد. ا قیبودن زمان، اوپالكا نقطه شروع را تصد تینهايب

 يو حت دیگويم 17مثال او از انفجار بزرگ ی. برامیريدرنظر بگ یصرفاً معنو یيارا به گونه نیا دیباشد، اگرچه ما نبا

 . ستيمعلوم نولي  كه آغاز نهفته است، یيدرجا ،باشند یگریبزرگ د یاست كه ممكن است انفجارها تقدمع
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 كیرا به عنوان « 1»او عدد ش،یهايكشد. با توجه به نقاشيم ریبه تصو كيآگنوست كیخود را به عنوان  هنرمند

واحد است.  كی ز،يهمه چ «1»نظر اوپالكا نه تنها آغاز است، بلكه  بقمطا« 1». اما استكرده  فيانفجار بزرگ توص

 پتانسيل آن رایز ،بكشد «1»به ترسيم كشيدن را بعد از  ينقاش دتوانيد كه او منكيم استدالل نيهنرمند همچن

اطالعات  فقط اثر ي. اوپالكا اضافه كرد كه تولد واقعندیآيم يصورت متوالهاست كه ب یيايعيشامل تمام اعداد طب

 ها دشوار است. آن خیتار صيتشخ كه در مفهوم هستند يمحض است؛ منابع واقع یياجرا

 تصاعدنشان دهنده  پالكااو آثار .شوديجدا م ي اواست، اما به طور همزمان از زندگ ياوپالكا خط یزمان برا اگرچه

 ریحرک به تصومتمستقل  وجود كیعنوان زمان را به، ایشآثار چند رسانهسو،  كیاست. از  تینهايتا ب 1اعداد از 

مورد خطاب  را ميابیيرا كه در آن خودمان را درم يزمانبه خود زمان ارجاع دارد یعني  اثر گر،ید یكشد؛ از سويم

 يپوشانهنرمند هم يبا زندگ های اوایچند رسانه. كندای آثارش را آشكار ميهای نمایهو هنرمند نشانه دهديم رقرا

تواند ياست كه م یزيچ رو با آنهام كه احساس روبانتخاب كرده یيايعنوان دوره زمانه را ب ميمن زندگ» دارند

نشان عكس العمل  وجودشآزادتر باشد. او براساس  خیدر تار یگریاست كه از هر فرد د يكار كس نیزمان باشد. ا

« من است آثاردر  دگر،یها« وجود»عنوان مثال، انعكاس فلسفه است، به كی زين نیا ب،يترت نیو به ا دهدمي

(Lodermeyer, 2010, 40).  

 

 نتیجه

مختلف هنری، نظير عكس، نقاشي، صدای خود ۀ رومن اوپالكا با تركيب چند رسان این پژوهش نشان داد كه

ای را ایجاد كرده كه بر آنست تا خوانش خطي و هنرمند و مشاركت مخاطب در فضای نمایش، آثاری چند رسانه

در فضا و زمان  یِداريو شن یدارید یيبازنماهای مفهومي گوناگوني برای تك وجهي آثار را بر هم زند. او از مدل

آثار، پيشرفت و تصاعد ۀ كند؛ از طریق غلظت رنگ قلمو، افزودن یك درصد برای پس زمينآثارش استفاده مي

كار های اوپالكا با بهایبرداری خویش نگاره. چند رسانهنهایت، ضبط صدای خویش، و عكساعداد از یك تا بي

بر آن است تا خوانشي متوالي و همزمان را برای مخاطب  گيری حواس مخاطب به ویژه ادراک دیداری و شنيداری

 يجیتدر شرفتيپای القاء كند. ای غير خطي و فضا را به صورت استعارهفراهم آورد و در نهایت زمان را به شيوه

شمارش با محو شدن اعداد  سميمكان يانیشدن پا دیهنرمند همراه است. ناپد يكیزياز گذر عمر ف ياعداد با گزارش

 تیپاسخ به محدود قیاز طر يطور كلزمان به نیبنابرا .فرد است یيرايم شرفتهيپكار نشان دهنده  نهيدر پس زم

شناسي نيز، آثار اوپالكا بر از منظر نشانه. درک شده است ،زمان بودن تینهايبا ب سهیدر مقا ژهیبه و ،يعمر زندگ

نگاره، رنگ های خویشای را فعال كند؛ نقاشي اعداد، صدای ضبط شده، و  عكسنمایههای نشانهۀ آنست تا حوز

توان عمر نقاش در یك اثر خاص را به های پس زمينه آثار همگي ارجاعات به خود نقاش و زندگي او دارد و مي

ارتباط هنر با جهان  تیدر تقو يسع یاهینما یهابا فعال نمودن نشانهطور تقریبي تخمين زد. در نهایت اوپالكا، 

حس بي  توانديمهمچنين هنرمند راند. يم رونيب يصرفاً توهمۀ دارد و آن را را از حوز يشبه علم یاوهيبه ش

تواند با روش دیداری برای مخاطب فراهم كند؛ مخاطب مي يچند وجه یهاخوانش اعتباری زمان را با قرار دادن

كند یا از طریق همزماني و در نظر گرفتن كليت آثار چه شنيداری و چه ها را درک درپي و متوالي نقاشيپي

 ها را دریافت كند.دیداری آن
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