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چکیده:
انسـان در طـول تاریـخ هنـر، همـواره موجـودی اسـت کـه می سـازد و سـاخته می شـود. شـیوه های نـگاه بـه بـدن انسـان در ادوار 
مختلـف شـکل ویـژه ای بـه خـود گرفته اسـت. با بررسـی تاریخ هنـر و آثار هنـری می توان دریافـت که موضوع بدن انسـان به شـیوه های 
متفـاوت مطـرح شـده و مـورد توجـه هنرمنـدان واقـع می شـود. مقایسـه و تطبیـق آثار هنـری یـک دوره، خصوصیـات نهفتـه در آثار و 
تنـوع دیـدگاه هنرمنـدان بـه موضوعـی واحـد را آشـکار می سـازد. در عیـن حـال بـا وجـود تنـوع در بیان هـای هنـری مختلـف، شـاهد 
اشـتراکات و شـباهت هایی بیـن آثـار هنـری نیـز می باشـیم. مقالـه ی حاضر، مقایسـه ی تطبیقی مجسـمه های پیکرسـاز دو مجسمه سـاز 
معاصـر، ایـوان پنـی و ران موئـک اسـت کـه بـا اسـتفاده از موضوع بدن انسـان، بـا نگاهی نو، مفهـوم را کـه دغدغه ی هنر معاصر اسـت، 
در آثارشـان گسـترش داده انـد. پژوهش حاضر درپی پاسـخ به این پرسـش اسـت کـه دو هنرمند مذکور بـرای خلق آثـار پیکرنگار جدید 
از چـه شـیوه ها و شـاخصه هایی اسـتفاده کرده انـد و تفاوت هـا و شـباهت های شـیوه ی ایـن دو هنرمنـد چیسـت؟ در ایـن نوشـتار ضمن 
معرفـی ایـن دو هنرمنـد، شـاخصه های مجسمه سـازی این هنرمندان بررسـی و تفاوت ها و شـباهت های شـیوه ی کارشـان مـورد مطالعه 
و مقایسـه واقـع شده اسـت و در انتهـا بـه نظـر می رسـد کـه هر دو هنرمنـد برای دسـت یابی به مفهـوم مورد نظـر خود، با حـذف، اضافه 

و یـا تغییـر در ویژگی هـای شناسـا بـرای بیننده، آثارشـان را خلـق می کنند.
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مقدمه
آنچــه رنســانس1 را از ادوار پیــش از آن متمایــز می ســاخت، کشــف انســان به عنــوان موضوع 
ــرد در  ــی منحصربه ف ــوان توان ــه وجــود انســان شــد، بشــر را به عن ــه ب ــود. توجهــی ک ــی ب اصل
ــت  ــن حــال، نســخه ی فشــرده شــده ی طبیع ــش و در عی ــای پیرامون ــرات در دنی ایجــاد تغیی
ــش، معرفــی کــرد. پیکــر انســان در هنرهــای تجســمی  ــاب و به طــور خالصــه، دنیــای درون ن
ــا  و به خصــوص در مجسمه ســازی معاصــر، در حــاالت مختلــف تمامیــت خــود را در ارتبــاط ب
ــرای  ــزاری ب ــد اب ــه می توان ــن چگون ــه ت ــد ک ــان می ده ــالوه نش ــد و به ع ــظ می کن ــا حف فض
ــگار معاصــر،  ــن تجربیــات اســت. هنرمنــدان پیکرن ــه باشــد، چنــان کــه خــود حامــل ای تجرب
نگرانــی خــود از رنج هــا و محدودیت هــای انســان معاصــر را بــه مــدد خلــق مجســمه هایی کــه 
در حقیقــت نمادهــای بصــری از محیــط اطرافشــان هســتند، بــه تصویــر می کشــند )اســمیت، 
13۸۰/الــف: 2۰(. اوج اخیــر محبوبیــت پیکــر انســان به عنــوان موضــوع، عوامــل مؤثــر فراوانــی 
ــا  ــل و ی ــه اصی ــی ک ــش جزئیات ــطه ی نمای ــه واس ــار ب ــی آث ــور کل ــمه ها و به ط دارد. مجس
غیرعــادی جلــوه می کننــد و یــا نشــانه ای از تکامــل را در خــود دارنــد، وجــوه انســان معاصــر 
ــار  ــاخصه های آث ــه ی ش ــق مقایس ــش از طری ــد )Simblet,2۰۰1:1۴(. پژوه ــی می کنن را معرف
ــق  ــرای خل ــن دو ب ــه ای ــت ک ــش اس ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی پاس ــی، درپ ــوان پن ــک و ای ران موئ
ــه  ــد؟ در ادام ــه بهــره گرفته ان ــی و ســاختاری، و چگون ــد از چــه شــیوه های معنای ــاری جدی آث
ــد  ــن دو هنرمن ــابقه ی ای ــه در کار و س ــه تشــابه هایی ک ــا توجــه ب ــه ب ــن اســت ک ــرض برای ف
ــن  ــناخت ای ــود. ش ــده می ش ــان دی ــه ی کارش ــیوه و نتیج ــی در ش ــود، تفاوت های ــده می ش دی
شــاخصه ها در ســاخت اثــر هنــری واجــد اهمیــت اســت و راه گشــای انتخابــی آگاهانــه بــرای 
ــر را  ــر معاص ــزای هن ــت اج ــه در حقیق ــاخصه هایی ک ــن ش ــناخت چنی ــت. ش ــد اس هنرمن
ــدان  ــار هنرمن ــی در اختی ــرای اســتفاده در کار عمل ــی نظــری ب ــد، راه کارهای تشــکیل می دهن
ــه  ــن ب ــه در مت ــباهت هایی ک ــز ش ــه ج ــد، ب ــن دو هنرمن ــاب ای ــت انتخ ــد. عل ــرار می دهن ق
آن هــا اشــاره خواهــد شــد، از حیــث تمرکزشــان بــر موضــوع بــدن انســان و رونــد شــناخت و 

ــد. ــن دو می باش ــای کاری ای ــنی و فعالیت ه ــت س ــن قراب همچنی

پیشینه ی تحقیق
ــته ی  ــال 2۰11 و نوش ــه س ــوط ب ــی2« مرب ــوان پن ــده ی ای ــه ش ــت ارائ ــاب »واقعی در کت
خــود هنرمنــد کــه دربــاره ی وی و آثــارش اســت، توضیحــات مختصــری دربــاره ی خصوصیــات 
مجســمه های پنــی آورده شده اســت. در کتــاب دیگــری نوشــته ی دیویــد هارلســتون )2۰11( 
ــار وی اشــاره شده اســت.  ــای آث ــک3« به شــیوه ی کار و برخــی از ویژگی ه ــوان »ران موئ ــا عن ب
در برخــی مقــاالت کــه به صــورت الکترونیــک دریافــت شــد؛ ماننــد مقالــه ی »یــک پرســپکتیو 
ــوان پنــی  ــار ای ــرات پرســپکتیو در آث ــه شــاخصه ی تغیی ــد« نوشــته ی نانســی توســلی، ب جدی
ــده«  ــرد گن ــرفت م ــل پیش ــوان »مراح ــا عن ــه ای ب ــن در مصاحب ــت. همچنی ــه شده اس پرداخت
ــک مطالبــی  ــاره ی ویژگی هــای کارهــای ران موئ کــه توســط ســارا تنگــوی انجــام شــده، درب
ــب  ــی مطل ــب فارس ــاالت و کت ــر، در مق ــوع حاض ــی موض ــه تازگ ــه ب ــا توج ــا ب ــت. ام آمده اس

مشــابهی یافــت نشــد. 
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روش تحقیق
مقالـه ی توصیفـی تحلیلـِی حاضـر، بـر آن اسـت تـا بـه بررسـی و مقایسـه ی آثـار دو تـن از 
مجسمه سـازان پیکرنـگار معاصـر ایـوان پنـی و ران موئـک کـه بـا وجـود موضوع مشـابه، سـبک 
به خصـوص خـود را دنبـال می کننـد، بپـردازد. در ایـن پژوهـش سـعی بـرآن بـوده تـا بـا روش 
آثـار، ویژگی هـای مجسمه سـازی هریـک در  از طریـق مقایسـه ی فـرم و تحلیـل  تطبیقـی و 
بخش هـای مشـترک و متفاوت بررسـی شـود. اطالعات ایـن مقاله برگرفتـه از منابـع کتابخانه ای 

اسـت و تجزیـه و تحلیـل آن توسـط نگارنـدگان صـورت پذیرفتـه اسـت.

انسان به مثابه ی موضوع اصلی مجسمه سازی
و  برتـر  زیبایـی  تأثیرگـذار  و  ملمـوس  نمایـش  به عنـوان  انسـان  پیکـر  رنسـانس،  از  پـس 
خیره کننـده ی الهـی مـورد توجـه قـرار گرفـت و از ایـن رو نمایـش هماهنگ و بی نقـص و واقعی 
پیکـر انسـان اهمیـت خاصی یافـت )Duby, 2۰۰۶: ۶1۴(. امـا آن چه انسـان آن را واقعیت نامید، 
زنجیـره ای از تصاویـر ذهنـی بـود کـه خـود ابـداع کـرد. انسـانی کـه پیـش از دسـت زدن بـه 
هـر ابداعـی، وجـوه شـخصی خـودش بایـد تأیید می شـد. واقعیت سـاخته شـده توسـط هنرمند 
شـکل عینـی می یابـد. واقعیـت بـا تصاویـری کـه هنرمنـد می آفرینـد، وفـق می یابـد و اعتبارش 
را از ارزش هایـی چـون یکپارچگـی، قائمیـت بـه ذات، قابلیـت زیسـت، ارضـای عملـی و ارضـای 
و  انسـان  بـه  نـگاه  نـوع  مدرنیسـم،  آغـاز  بـا  )ریـد، 13۸۷: 12۶(.  می گیـرد  زیبایی شـناختی 
ویژگی هـای آن تغییـر می کنـد؛ امـا انسـان همچنـان اعتبـار خـود را در فضـای هنـری حفـظ 
می کنـد. در ایـن میـان هنرمنـد تجسـمی خـود را از قیـد سـنت های ریشـه دار و آیین هـای قوام 
یافتـه ی هنـر کالسـیک و آکادمیـک رهـا می سـازد و معیارهـا و هنجارهـا را به چالـش می گیرد 

)لینتـن، 13۸3: ۸(. 
بـا بررسـی آثـار موئـک و پنـی، شـاید در نـگاه اول، مجسـمه هایی واقع گرایانه به نظر رسـند؛ 
امـا هریـک از دو مجسمه سـاز، بـا به وجـود آوردن تغییـرات در آن چـه بـرای مـا آشناسـت، آثـار 
قابـل توجهـی را خلـق کرده انـد. با دقـت در احوال پنـی و موئک، بـه اشـتراکاتی بر می خوریم که 
می توانـد قابـل بررسـی باشـد. برای مثـال هر دوی ایـن هنرمندان مدتـی در سـینما در زمینه ی 
مدل سـازی و پویانمایـی مشـغول بـه کار بوده انـد. هر دو از شـهر محل تولد خـود مهاجرت کرده 
و فعالیـت حرفـه ای خـود را در محلـی دیگـر ادامـه داده انـد و تمـام طـول دوران هنـری خـود را 
بـر روی موضـوع انسـان متمرکـز بوده انـد. امـا در عیـن حـال از انسـان گرایی سـنتی نیـز به دور 
بوده انـد. از ویژگی هـای آثـار آنـان می تـوان بـه تردیـد و تضـاد، نسـبی گرایی، رهایـی از حالـت 
قهرمان گونـه، حـذف پایـه در آثـار، اسـتفاده از فناوری روز و سـاخت قطعه ای از بدن اشـاره کرد. 
پنـی و موئـک بـا وجـود اسـتفاده از موضوعـی قدیمـی، توانسـته اند بـا نگاهـی نـو، مفهـوم را که 

دغدغـه ی هنـر معاصر اسـت، در آثارشـان گسـترش دهند.

ایوان پنی
پنـی فرزنـد پزشـکی از آفریقـای جنوبی بـود کـه در سـال 19۵2 در کانادامتولـد شـد. او در 
کالـج، مجسمه سـازی را آموخـت. در سـال 19۸۰ بـه تورنتـو۵ رفـت و فعالیت جـدی هنری خود 
را در آنجـا آغـاز کـرد )Penny, 2۰11: 12(. ایـوان توسـط مهارتـش در سـاخت مجسـمه های 
واقع گرایانـه بـه سـینما راه یافت و به مدل سـازی مشـغول شـد. پنـی از این تجربه ، برای سـاخت 
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مجسـمه هایش بهـره گرفـت. جزئیـات فـراوان آثـار، کـه گویـای مهـارت وی هسـتند، بیننـده را 
بـه توقـف و تماشـای طوالنـی مـدت دعـوت می کننـد. او ترکیباتی غیـر طبیعـی را از آنچه برای 
مـا آشـنا اسـت بـا جلوه های هنـر معاصـر ترکیب می کنـد )تصویـر1(. هنرمنـد دربـاره ی آثارش 
این طـور تشـریح می کنـد: »آثـار مـن بیـن شـیوه ای که مـا یکدیگـر را در زمـان و فضـای واقعی 
می بینیـم و شـیوه ای کـه یکدیگـر را در عکس ها می بینیم قـرار دارند« )ibid: 2۷(. مجسـمه های 
پیکرنـگار پنـی به وضـوح خصلـت معاصـر بـودن را دارا هسـتند. البته بایـد در نظر داشـت که هر 

هنـری کـه امـروزه آفریـده می شـود، به ضـرورت معاصر اسـت. آنچـه موفق تـر می نمایـد، هنری 
اسـت کـه در عیـن مـد نظر داشـتن دسـتاوردهای گذشـته، عرصه های تـازه ی آفرینـش را بپوید 
و یـا شـکل های بیـان هنـری موجـود را با تفکـری فراسـوی آن تازه گردانـد )میـه، 13۸9: 2۰(.

ران موئک
ــر انســانی تشــکیل  ــارش را پیک ــه عمــده ی آث ــدود مجسمه ســازانی اســت ک ــک از مع موئ
می دهــد و فرم هــای متنوعــی را بــا توجــه بــه مفاهیــم مــورد نظــرش از پیکــر انســانی، طراحــی 
ــد 19۵۸  ــدن و متول ــاکن لن ــار س ــترالیایی تب ــاز اس ــک، مجسمه س ــد. ران موئ ــرا می کن و اج
اســت. او ابتــدا کار خــود را بــا مدل ســازی بــرای برنامه هــای تلویزیونــی و شــرکت های 
پویانمایــی آغــاز کــرد و به تدریــج بــه ســاخت مجســمه های فراواقعــی۶ مشــغول شــد و ســبک 
ــس  ــدارد و پ ــازی ن ــه ی مجسمه س ــک در زمین ــالت آکادمی ــود آورد. او تحصی ــود را به وج خ
ــال  ــرد و در س ــاز ک ــه ای آغ ــور حرف ــازی را به ط ــی اش، مجسمه س ــگاه گروه ــن نمایش از اولی
 )URL1(. ــد ــوب ش ــدن منص ــی لن ــری مل ــی در گال ــب کرس ــد صاح ــوان هنرمن 1999 به عن
ــم۷  ــای ناتورالیس ــود را در بحث ه ــر خ ــک، اگ ــار موئ ــای آث ــتر ویژگی ه ــناخت بیش ــرای ش ب
ــا  ــمه های وی ب ــت. مجس ــم رف ــه خواهی ــه بی راه ــم، ب ــر کنی ــم9 درگی ــم۸ و ایلوژنیس و رئالیس
ــداری اجــزای  ــد، تضــاد، نســبی گرایی و ناپای ــه تردی ــر معاصــر ســاخته شــده اند ک اجــزای هن

تصویر 1، راست: ایوان پنی، 200٨،مورای، نسخه ی سوم، 
ابعاد 122×107×33 سانتی متر. 
.)URL6(

تصویر 2، چپ: ران موئك،2005، دو زن، ترکیب مواد، 
ابعاد ٨5×۴٨×3٨ سانتی متر، گالری گلن فرمن، نیویورک. 
.)URL7(
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الینفــک آن محســوب می شــود )URL2(. در هنــر معاصــر، دیگــر بــدن انســان فقــط بــه شــکل 
ــگاه اندیشــه ها  ــه جای ــه به واســطه ی این ک ــد، بلک ــه حســاب نمی آی ــت هندســی ب ــک حقیق ی
و تجربیــات اســت، ژرفایــی دارد کــه از دیــد صرفــاً علمــی قابــل دیــدن نیســت. موئــک راوی 
شــخصیت ها ولــی بــه عام تریــن شــکل آن اســت؛ به طوری کــه در نهایــت قضــاوت بــه بیننــده 
ــدازه کــه دقیــق هســتند،  ــه همــان ان ــک احساســات ب واگــذار می شــود. در مجســمه های موئ
ــور  ــد مذک ــک از دو هنرمن ــر2(. هری ــد )تصوی ــرار گرفته ان ــز ق ــام نی ــرده ای از ابه ــت پ در پش
آثارشــان را براســاس تغییــر عناصــری شناســا در بــدن انســان خلــق کرده انــد کــه بــا یکدیگــر 
ــار می شــود. ابتــدا  ــد و موجــب پیدایــش نتایــج مختلــف در ســاختار و مفهــوم آث تفــاوت دارن

ــود. ــی می ش ــد بررس ــمه های دو هنرمن ــاوت در مجس ــاخصه های متف ش

تغییر پرسپکتیو در آثار ایوان پنی
ــود  ــی ب ــژه دو دهــه ی آخــر آن، شــاهد ظهــور گرایش های نیمــه ی دوم قــرن بیســتم، به وی
کــه پیوســته بــر اهمیــت موضــوع در مقابــل ســاختار شــکلی و زیبایی شناســانه ی اثــر هنــری 
ــن  ــا ای ــوع گرایش ه ــن ن ــی از ای ــدف نهای ــف: 1۰(. ه ــمیت، 13۸۰/ ال ــد )اس ــد می ورزی تأکی
ــه دهــد. در مــورد پیکــر  ــه بیننــده ارائ ــد طیــف گســترده تری از مفاهیــم را ب ــود کــه به توان ب
ــه  ــدن، ب ــازی و ب ــه پیکره س ــنتی ب ــگاه س ــن ن ــه ی بی ــا فاصل ــود ت ــن ب ــر ای ــعی ب ــانی، س انس
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 

ــد. ــر پرســپکتیو اســتفاده می کن ــدی معاصــر، از تغیی ــوان هنرمن ــی به عن ــت. پن گرف
ــته کار  ــورت نقش برجس ــه و به ص ــاً نیم تن ــی عموم ــمه های پن ــاختاری، مجس ــد س از دی
ــه بیــرون شــناور شــده اند.  ــوار ب شــده اند و مجســمه ای از تمــام جهــات نیســتند. آن هــا از دی
ــه آن  ــوان ب ــرو می ت ــه ی روب ــه از زاوی ــتند ک ــی هس ــدار اطالعات ــان مق ــامل هم ــا ش صورت ه
ــن  ــم این چنی ــس ه ــه در عک ــت؛ چنان ک ــده اس ــورت پیش رون ــردگی ص ــت. فش ــت یاف دس
اســت. زمانــی کــه بیننــده موقعیــت خــود را از جوانــب بــه روبــروی مجســمه تغییــر می دهــد، 
این طــور به نظــر می رســد کــه فشــردگی از بیــن مــی رود. پنــی نــام ایــن فراینــد را پرســپکتیو 
ــد  ــب پدی ــمه ها موج ــر مجس ــده در پیک ــاد ش ــردگی ایج ــذارد )URL3(. فش ــرده1۰ می گ فش
ــدن  ــک ب ــی ی ــه برجســتگی و فرورفتگ ــرم مســطح نســبت ب ــی ف ــل توجه ــدار قاب ــدن مق آم
واقعــی می شــود )URL4(. پنــی درایــن مــورد می گویــد: »امــر جالــب ایــن اســت کــه مجســمه 
ــده،  ــال ش ــرم آن اعم ــه در ف ــی ک ــت تصنع ــم نهای ــد، علی رغ ــه بعدی به نمای ــرار دارد س اص
 Penny,2۰11:( »توهــم خــود را حفــظ می کنــد؛ چشــم ها می خواهنــد این طــور ببیننــد
3۶(. او میــان حیطه هــای دو و ســه بعدی تنــش به وجــود مــی آورد و در خــالل ایجــاد 
ــازه، مجسمه ســازی  ــد ت ــن دی ــده ی خــود دارد. در شــکاف ای ــال ای ــن تنــش، ســعی در انتق ای
ــده،  ــرده ش ــپکتیو فش ــل پرس ــی به دلی ــای پن ــود. پیکره ه ــدا می ش ــی ج ــگار از بازآفرین پیکرن

ــر 3(. ــر واقعــی در نوســان هســتند )تصوی ــت واقعــی و غی ــن حال به طــور دائمــی بی

تغییر ابعاد در آثار ران موئک
ــرای  ــر ب ــر معاص ــم. در هن ــروکار داری ــی س ــدازه ی طبیع ــا ان ــی ب ــا بدن های ــر روز ب ــا ه م
تأثیرگــذاری بیشــتر و جلــب توجــه مخاطــب، گاهــی الزم اســت عاملــی طبیعــی تغییــر یابــد. 

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

.)URL٨(
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ایــن تغییــرات موجــب می شــود، بیننــده بــه خصوصیاتــی از حجــم توجــه کنــد کــه در یــک 
بــدن بــا ابعــاد طبیعــی دیگــر مــورد توجــه قــرار نمی گیــرد. در حقیقــت اثــر هنــری واســطه ای 
ــر  ــا کوچک ت ــر و ی ــارش را بزرگ ت ــک آث ــدن خویشــتن انســان می شــود. موئ ــاره دی ــرای دوب ب
از انــدازه ی طبیعــی می ســازد. بزرگــی یــا کوچکــی ابعــاد مجســمه بــا توجــه بــه مفهــوم مــورد 
ــرای  ــه ب ــا آن چ ــاوت ب ــاد متف ــض در ابع ــی مح ــود. حقیقت نمای ــن می ش ــد تعیی ــر هنرمن نظ
ــگاری،  ــه عیــن ن ــا عیــن ب چشــمان بیننــده آشناســت و در عیــن حــال تفــاوت فاحــش آن ب
ــی  ــاد کل ــا در ابع ــدازه نه تنه ــر ان ــود )URL1(. تغیی ــمه ها می ش ــتر مجس ــی بیش ــث گیرای باع
پیکــره، بلکــه در تناســب بیــن اجــزای آن نیــز دیــده می شــود. تغییراتــی در جزئیــات، مثــاًل در 
ابعــاد ســر نســبت بــه بــدن و یــا بزرگــی و کوچکــی دســت و پــا در آثــار موئــک مشــهود اســت. 
در مجســمه ی مــرد گنــده11 کــه مجســمه ای بزرگ تــر از انــدازه ی طبیعــی اســت، پاهــا نســبت 
بــه بــدن بــزرگ گرفتــه شــده اند )تصویــر ۴(. ایــن 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 انــدازه ی مجســمه ایــن خطــر را ایجــاد می کنــد کــه 
فضاهــای مــرده ای به وجــود آینــد کــه پر کــردن آن هــا توســط جزئیــات بســیار دشــوار اســت 
ــد  ــوه می کنن ــن عظمــت، متواضــع جل ــاس وی در عی ــزرگ مقی ــار ب ــا این حــال آث )URL2(. ب
ــا  ــه مانکــن و ی ــل شــدن ب ــودن از تبدی ــن کوچــک ب ــاس در عی و مجســمه های کوچــک مقی
عروســک دور مانده انــد. ایــن نکتــه ای اســت کــه مجســمه های موئــک را بــه عنــوان هنرمنــدی 

ــت. ــرد ساخته اس ــل و منحصربه ف ــل تأم ــر، قاب معاص
ــباهت هایی  ــود از ش ــن خ ــتند در بط ــر هس ــر معاص ــه زاده ی هن ــک ک ــی و موئ ــار پن آث
پیــروی می کننــد کــه شــاید به تــوان گفــت از خصوصیــات هنــر فعلــی اســت. در ایــن بخــش 

ــه شده اســت. ــاوت، پرداخت ــرای متف ــیوه ی اج ــا ش ــا ب ــباهت ها، ام ــن ش ــی از ای ــه برخ ب

ساخت بخشی از بدن
ســاخت بخشــی از بــدن از دیربــاز در تاریــخ هنــر رواج داشته اســت. امــا دوره ی اوج 
ســاخت قطعــه ای از بــدن، قــرن نوزدهــم میــالدی اســت کــه دالیــل متعــددی موجــب رویکــرد 
هنرمنــدان بــه ایــن شــیوه ی مجسمه ســازی شده اســت. بازنمایــی قطعــات بــدن و یــا بخشــی 
ــوع  ــای به وق ــی انقالب ه ــا در پ ــی و ی ــی- جنس ــی، روان ــای سیاس ــی واکنش ه ــدن در پ از ب
پیوســته در هنــر، به وجــود آمــد کــه به عنــوان نشــانه ای فــرار و کیفیــت شــتاب زده ی تجربــه ی 
مــدرن و نشــانه ی نوعــی واقع گرایــی اســت )ناکلیــن، 13۸۵: 1۵(. در برخــی آثــار قطعــه ای از 
بــدن، نفی کننــده ی وحــدت کالبــد انســانی اســت کــه موقعیت هایــی گسســته از ایــده ی بــدن 
انســان را نشــان می دهــد. در عیــن حــال، ســاخت بخشــی از بــدن می توانــد 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 بوده اســت و اساســاً هنــر مــدرن از دل ایــن فقــدان 
ســاخته شــده اســت12. نشــان دادن بخشــی از چیــزی، فراینــد ذهنــی را طلــب می کنــد کــه در 
ــی داشته اســت و چه بســا هــدف هنرمنــد، ســیر اندیشــه ای اســت  هنــر مــدرن اهمیــت فراوان
ــاری در بیننــده ایجــاد می شــود. به عنــوان مثــال مجســمه ی »انگشــت  کــه در پــی چنیــن آث
ــا  ــاد غول آس ــه در ابع ــت ک ــدن اس ــی از ب ــس ، بخش ــده در پاری ــب ش ــزار13، نص ــت« س شس
ــا  ــق کــرده ، ب ــر خل ســاخته شده اســت. ســزار کــه انگشــت شســت خــود را در ارتفــاع 12 مت
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ــوان  ــدد. ای ــی اشــاره دارد کــه در ذهــن نقــش می بن ــه کل ــدن، ب ــک بخــش از ب اســتفاده از ی
پنــی در مجموعــه ای از آثــارش، مجســمه هایی را بــه نمایــش می گــذارد کــه از اطــراف بــرش 
ــر  ــت ب ــا درس ــراف پیکره ه ــرش اط ــد. ب ــان می دهن ــدن را نش ــی از ب ــا بخش ــد و تنه خورده ان
ــام  ــه ناتم ــای پرســنلی اســت ک ــادآور عکس ه ــا ی ــرش نیم تنه ه ــق کادر عکاســی اســت. ب طب
ــان دادن  ــد: »نش ــورده می گوی ــرش خ ــای ب ــاخت نیم تنه ه ــورد س ــی در م ــده اند. پن ــا ش ره
ــت، آن بخــش از  ــد ایجــاد تنــش دیــداری کنــد. در ایــن حال تنهــا بخشــی از چیــزی، می توان

ــوان  ــود، می ت ــتفاده ش ــر درســت از آن بخــش اس ــود و اگ ــدا می ش ــود ج ــی خ ــه ی قبل وظیف
مفهــوم شــکلی ســاده و همیشــگی را بــه شــیوه ای خــاص گســترش داد« (URL4).در حقیقــت، 
پنــی بــا حــذف بخش هایــی از بــدن بــه شــکل بــرش ناگهانــی و راست گوشــه، در پــی گســترش 

معنــا در همــان حیطــه ی بخصــوص اســت )تصویــر ۵(.
ــود.  ــف می ش ــری تعری ــکل دیگ ــه ش ــدن ب ــه ای از ب ــک، قطع ــمه های موئ ــورد مجس در م
موئــک در ایــن مــورد می گویــد »زمانــی کــه یــک بخــش از بــدن را می ســازد، در ابتــدا بایــد 
ــک برخــالف  ــه صــورت یــک مجســمه ی واحــد و کامــل باشــد« (URL2). موئ آن قســمت ب
ــه از مجســمه ی  ــور ک ــه کل اســت. همان ط ــزء ب ــی ج ــا و تداع ــظ ظرافت ه ــی حف ــی در پ پن
ــوع  ــت. ن ــدن اس ــای ب ــایر بخش ه ــادآور س ــر، ی ــت، َس ــخص اس ــد مش ــوِد هنرمن ــورت خ ص
ــه تأمیــن  ــرار گرفتــن در ســطح افقــی ب ــه و چشــمان بســته و ق ــر روی پای اســتقرار پیکــره ب
هــدف هنرمنــد کمــک کرده اســت. حضــور باورپذیــر ســر به عنــوان بخشــی از بــدن، بــا تمهیــد 
ــه  ــدن، از ورود مجســمه ب ــن بخــش ب ــا  اهمیت تری ــی و نشــان  دادن ســر در مقــام ب بزرگ نمای

ــر ۶(. ــد )تصوی ــری می کن ــک شــیء جلوگی ــرو ی قلم

تصویر ۵: ایوان پنی، 2۰۰۵، از مجموعه ی هیچ شخص 
خاصی، شماره ی 1۷، ابعاد ۶۴×۶3×13 سانتی متر. 
.)URL۶(

مرد  مجسمه ی  از  بخشی  موئك،2000،  ران   :۴ تصویر 
گنده، ترکیب مواد، ابعاد 203×121×20۴ سانتی متر، موزه ی 
هیرش هورن و باغ مجسمه ی استرالیا. 
.)URL9(

تصویر ۶: ران موئک، 2۰۰2، صورتک، ترکیب 
مواد، ابعاد ۷۷× 11۸× ۸۵ سانتی متر، موزه ی 

هنر مدرن سان فرانسیسکو. 
.)URL۷(
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استفاده از مواد و ابزار نوین
گفتــه می شــود مدرنیزاســیون، به واســطه ی تغییــرات اقتصــادی و فنــاوری، در حــال اعمــال 
فشــار بــر جهــان هنــر اســت )اســتاالبراس، 13۸9: 12۴(. فنــاوری بخشــی از واقعیــت جامعــه ی 
ــر  ــاوری و هن ــرد، فن ــه می گی ــاع ریش ــات اجتم ــر از واقعی ــه هن ــا ک ــت و از آن ج ــروز اس ام
معاصــر بــه یکدیگــر وابســته   اند. در ایــن مــورد رابــرت ســی مــورگان1۴در مقالــه ی دســت پاچه 
ــر،  ــیر بهت ــه مس ــیم ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ــاید ب ــت ش ــد: »در حقیق ــل می نویس ــر عق در براب
ــل  ــرو حســِی داورِی المســه ای اســت. راه تکام ــه قلم ــر از حیطــه ی مجــازی ب ــت تصاوی هدای
ــک  ــه ی ــواس ب ــوم و ح ــه از مفه ــت ک ــه هایی اس ــن اندیش ــازی، برانگیخت ــر مج ــق تصوی خل
ــورگان، 13۸9:  ــد« )م ــر باش ــای هن ــن[ بق ــد ]ضام ــع می توان ــن منب ــد. ای ــره برده ان ــدازه به ان
۷1(. پنــی و موئــک بــرای خلــق آثارشــان هرکــدام بــه نوعــی از امکاناتــی کــه فنــاوری در اختیار 
ــای  ــا پدیده ه ــد ت ــی می کوش ــوان پن ــد. ای ــتفاده می کنن ــت، اس ــرار داده اس ــروز ق ــان ام انس
دریافتــی را کــه فقــط از طریــق عکاســی و زمینه هــای دیجیتــال در دســترس واقــع می شــوند 
ــا لکنــت و کشــمکش بــه تعریــف  در ســه بعد به نمایانــد. بــرای مثــال مجســمه های را او کــه ب
ــد (URL5). این طــور به نظــر  ــن شــیوه دی ــه ای ــوان ب ــد، فقــط در عکــس می ت خــود می پردازن
می رســد کــه کار پنــی بــا فشــار یــک دکمــه در رایانــه امکان پذیــر اســت؛ امــا بایــد بــه ایــن 
ــا  ــه در فض ــتند ک ــزرگ هس ــاد ب ــی در ابع ــمه های او احجام ــه مجس ــت ک ــه داش ــه توج نکت
ــه ی  ــا از حیط ــت. آن ه ــس اس ــل لم ــا قاب ــی آن ه ــتگی و فرورفتگ ــد و برجس ــت کرده ان حرک
ــودن  ــی ب ــی و غیر واقع ــب واقع ــر موج ــن ام ــده اند و همی ــی وارد ش ــای واقع ــه دنی ــازی ب مج
هم زمــان آثــار ایــوان پنــی می شــود. کار پنــی از عکاســی و تصاویــر دیجیتــال اثــر می پذیــرد 

ــد. ــر حجمــی ترجمــه می کن ــه اث و آن را ب
ــد و  ــورش خوان ــم را ی ــس و فیل ــرات عک ــن1۵ اث ــیس بیک ــه ی 19۶۰ فرانس ــط ده در اواس
ادعــا کــرد کــه بینــش انســان درگیــر فیلتــر رســانه های میانــه ای شــده اســت )همــان(. امــروزه 
ایــن مســئله اتفاقــی پذیرفتــه شــده و اجتناب ناپذیــر می نمایــد. ران موئــک بــرای خلــق آثــار 
ــه  ــد؛ بلک ــده کار نمی کن ــدل زن ــا م ــب ب ــد اغل ــرد. او می گوی ــره می گی ــی به ــود از عکاس خ
ــارف مجســمه های  ــا اســتفاده می کند.مقیاس هــای نامتع ــر کتاب ه ــا تصاوی بیشــتر از عکــس ی
ــا ابعــاد متفــاوت در کنــار یکدیگــر  وی، محصــول اســتفاده از عکــس و جای گــذاری پیکرهــا ب
ــی  ــر ترکیب ــال، عناص ــای دیجیت ــر دنی ــر، در تصاوی ــد دیگ ــد. از دی ــورت کالژ1۶می باش به ص
ــام  ــی و ع ــردم نوع ــد و م ــم یافته ان ــا تعمی ــده اند و صورت ه ــی ش ــخصیت ها خنث ــتند، ش هس

به نظــر می رســند )تصویــر ۷(.

شخصیت پردازی عام و حذف حالت قهرمان گونه
ظهــور اندیشــه های مختلــف در اواخــر قــرن بیســتم و اوایــل بیســت و یکــم، کــه هریــک 
ــده  ــد آم ــری پدی ــار هن ــی خــود را در آث ــوده، به خوب ــذار ب ــر تأثیرگ ــه و هن ــر جامع ــی ب به نوع
ــن  ــری ای ــار هن ــم1۷کاماًل در آث ــور پست مدرنیس ــا ظه ــا ب ــن ویژگی ه ــازند. ای ــان می س نمای
دوره به چشــم می خــورد. یکــی از مهم تریــن آن هــا، التقاط گرایــی و کثرت گرایــی اســت. 
تکّثــر نــه  فقــط در شــیوه ی ارائــه ی آثــار، بلکــه در نــوع نــگاه بــه موضوعــات هــم در نظــر گرفتــه 
ــدن  ــمی، 13۸9: ۸9(. غنی ش ــت )هاش ــان اس ــدن انس ــات ب ــن موضوع ــی از ای ــت. یک شده اس
ــه، به صورت هــای گوناگــون  ــده ی انســان در خــالل تکامــل جامع تدریجــی و پیچیدگــی فزاین
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ــو، 13۵۷: ۸2(.  ــود )زی من ک ــی می ش ــری متجل ــر هن در اث
ــای  ــی در چهره ه ــد قهرمان ــیب پذیر و ض ــت آس ــاد حال ــه و ایج ــت قهرمان گون ــذف حال ح
ــف  ــراد مختل ــورت اف ــزای ص ــی از اج ــا کالژهای ــود. چهره ه ــده می ش ــی دی ــمه های پن مجس
ــد (URL4). در مــورد پوشــش و مــوی  ــه هیــچ شــخص خاصــی ندارن هســتند کــه اشــاره ب
ــانی  ــخصیت انس ــه ش ــاره ای ب ــط اش ــا فق ــت. لباس ه ــادق اس ــورد ص ــن م ــز ای ــمه ها نی مجس
ــوش  ــه تن پ ــن ب ــتگی ت ــه وابس ــه ب ــد ک ــنده می کنن ــن بس ــه همی ــا ب ــتند، ام ــمه هس مجس

اشــاره کننــد. چهــره ای ماننــد ال.فاکــس1۸ کــه لــرزان و بــا لکنــت بــه تعریــف خــود می پــردازد 
ــه  ــذارد ک ــش می گ ــوش کننده ای را به نمای ــگاری مش ــد، واقع ن ــاز می زن ــر ب ــجام س و از انس
مختــص هنــر معاصــر اســت )تصویــر ۸(. چهــره ی مجســمه، متعلــق بــه هــر شــخصی می توانــد 

ــودن پیکــره را تشــدید می کنــد. باشــد کــه ناخوانایــی عمــدی، خصلــت عــام ب
در آثــار ران موئــک نیــز شــخصیت پردازی به صــورت عــام انجــام شده اســت. مجســمه های 
موئــک صحنــه ای از زندگــی عــادی را نشــان می دهنــد. امــا قرابــت مجســمه ها و واقعیــت بــه 
ــد شــده ای را  ــازه متول ــوزاد ت ــی کــه موئــک ن همین جــا ختــم می شــود. به عنــوان مثــال، زمان
ــا ایــن تفــاوت کــه عنصــری  ــوزاد را داراســت؛ ب می ســازد، مجســمه تمــام ویژگی هــای یــک ن
طبیعــی از آن حــذف شــده و در ابعــاد بســیار بــزرگ )در حــدود پنــج برابــر ابعــاد طبیعــی( کار 
ــودن و  ــت عــام ب ــان حال ــا وجــود ابعــاد غول آســای پیکــره، همچن ــر 9(. ب شــده اســت )تصوی

عــدم اشــاره بــه شــخص خــاص را در آن می تــوان بــه وضــوح دیــد.

فرایند ساخت آثار
ــر،  ــر معاص ــای هن ــخ و جغرافی ــاب تاری ــوی در کت ــر فرانس ــد معاص ــه19، منتق ــن می کاتری
ــری ای  ــر هن ــر اث ــد در براب ــش می آی ــدرت پی ــر به ن ــه دیگ ــد ک ــاره می کن ــه اش ــن نکت ــه ای ب
کــه حاصــل کیمیاگــری و رازهــای نهفتــه در رونــد کار باشــد، مبهــوت شــویم. غالبــاً شــیوه ی 
ــد،  ــازه ای می طلب ــی ت ــه، 13۸9: ۵۰(. آن چــه ارزیاب ــار شــفاف به نظــر می رســد )می اجــرای آث
شــیوه ی اســتفاده از تکنیک هــای ســاخت و هماهنگــی و تناســب بــا مفهــوم و گســترش ایــده 
ــی  ــا ترکیب ــک و ســبک های ســنتی ی ــه شــیوه، تکنی ــن اســت ب ــروز ممک ــد ام اســت. هنرمن

تصویر ۷: ران موئک، 1999، پسر، ترکیب مواد، ابعاد 
۴9۰×۴9۰×2۵۰ سانتی متر. 
.(URL10)

تصویر ۸: ایوان پنی، 2۰۰۸، ال.فاکس، ترکیب 
مواد، ابعاد 2۷۴×۷1×1۵ سانتی متر. 
.(URL8)

تصویر 9: ران موئک، 2۰۰۶، نوزاد، ترکیب مواد، ابعاد 
۵3۰×۴2۴ سانتی متر، موزه ی هنر مدرن، اسکاتلند.  

.)URL11(
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ــف  ــه تعری ــه ب ــردازد، بی آنک ــو به پ ــای ن ــه قالب ه ــا ب ــا تنه ــو و ی ــه و ن ــای کهن از قالب ه
قراردادهــای تثبیــت شــده ملــزم باشــد یــا دغدغــه ی بیــان هویــت را داشــته باشــد )بقراطــی، 
13۸2: 1۶۸(. مجســمه های نیم تنــه و در برخــی مــوارد تمام تنــه ی پنــی از ســیلیکون2۰ 
ســاخته شــده اند. اســتفاده ی پنــی از ســیلیکون بــرای ســاخت آثــارش از زمانــی آغــاز شــد کــه 
ــرد  ــور ک ــن را مجب ــک م ــد: »موئ ــورد می گوی ــن م ــی در ای ــد. پن ــک را دی ــمه های موئ مجس
درک کنــم، کــه بایــد از هــر منبعــی کــه در اختیــار دارم اســتفاده کنــم. او مــن را مجبــور کــرد 
 .(Penny, 2011: 93) »تــا نــگاه دیگــری بــه کارم و روش و فراینــد ســاخت کارهایــم بینــدازم
پنــی و موئــک هــر دو تجربــه ی مشــترکی در زمینــه ی مدل ســازی بــرای ســینما دارنــد و بــه 
ــد.  ــرگالس21 اســتفاده می کنن ــر دو در ســاخت مجســمه از ســیلیکون و فایب ــل ه ــن دلی همی
ــر روی  ــتری ب ــا ِگل خاکس ــی ب ــی کل ــدا فرم ده ــه در ابت ــت ک ــور اس ــی این ط ــل کار پن مراح
ــا فــرم  آرماتــور انجــام می شــود. ســپس یــک طــرح پالســتیکی روی گل انداختــه می شــود، ت
گل را به خــود به گیــرد. در مرحلــه ی بعــدی الیه هــای ســیلیکونی اضافــه می شــوند. در 
ــد کار پنــی مشــترکات  ــگ نقاشــی می شــود (URL5). فراین ــت ســطح کار به وســیله ی رن نهای
ــمه ها  ــتایی مجس ــرای ایس ــرد ب ــه از میل گ ــالف وی ک ــا برخ ــک دارد. ام ــا کار موئ ــادی ب زی
ــان  ــه ای پنه ــت مالف ــا پش ــذارد و ی ــه می گ ــا را روی چهارپای ــا تنه ه ــد و ی ــتفاده می کن اس
ــل  ــوار در مقاب ــر روی دی ــر ب ــیئ دیگ ــردن ش ــه ک ــدون اضاف ــی شــخصیت ها را ب ــد، پن می کن
چشــم بیننــده قــرار می دهــد. موئــک کارش را بــا ســاخت مــدل ِگلــی کوچــک آغــاز می کنــد 
ــد.  ــری می کن ــی تصمیم گی ــدازه ی نهای ــورد ان ــف در م ــای مختل ــی از زوای ــس از طراح و پ
ــا  ــری و ب ــرگالس قالب گی ــیله ی فایب ــاخته می شــود و به وس ــی س ــاد نهای ــدل در ابع ســپس م
 Hurlston,) ســیلیکون ســاخته می شــود و در آخــر، ســطح کار توســط رنــگ نقاشــی می شــود
69 :2011). بــا توجــه بــه تغییــر ابعــاد و جزئیــات فــراوان، تســلط تکنیکــی در آثــار موئــک 

ــر به ســزایی دارد. ــی تأثی ــر نهای ــه در ســاده به نظــر رســیدن اث ــی اســت ک یکــی از نکات

حذف پایه و محل نمایش آثار
فضــای قرارگیــری پیکــره، بخــش مهمــی از ســاخت یــک اثــر را شــامل می شــود. پیکــره 
ــا توجــه بــه فضــای پیرامــون و محــل نصــب خــاص خــود، معنــا می یابــد و کامــل می شــود  ب
ــر روی  (Gormley, 2002: 153). در ســده های گذشــته محــل قرارگیــری پیکــره، عمومــاً ب
ــان دادن  ــت نش ــر و پر هیب ــرای عظیم ت ــه ای ب ــا پای ــاری و ی ــای معم ــه بن ــق ب ــتونی متعل س
ــود. ایــن مجســمه ها معمــوالً عظیــم و در ارتفاعــی دور از دســترس بیننــده نصــب  مجســمه ب
ــغال  ــمه را اش ــام مجس ــر از احج ــی فرات ــمه حجم ــدرن، مجس ــر م ــدای هن ــدند. از ابت می ش
ــت را  ــمه اس ــکای مجس ــه ی ات ــش از نقط ــه بی ــن ک ــطحی از زمی ــور س ــد. همین ط می کن
ــدارد  ــر وجــود ن ــه شــکل ســنتی دیگ ــه ی مجســمه ب ــار پای ــه آث ــد. در این گون تصــرف می کن
و هــر پیکــره، قلمــروی متعلــق بــه خــود دارد و ادراک مخاطــب نســبت بــه فضــای اطــراف و 

ــف: 1۷9-1۷۸(. ــمیت، 13۸۰/ ال ــد )اس ــت می بخش ــز جه ــه را نی زمین
ــای  ــی در پیکره ه ــه و عظمت نمای ــای قهرمانان ــذف حالت ه ــال ح ــه دنب ــر ب ــر معاص در هن
انســانی، حــذف پایــه و تغییــر شــکل فضاهــای قرارگیــری پیکــره نیــز به وجــود آمــد. در کتــاب 
ــای  ــی به وجــود آوردن واکنش ه ــد معاصــر در پ ــم: »هنرمن ــوع تجــارب تجســمی می خوانی تن
احساســی ـ اندامــی در نگرنــده، او را در برابــر ســازه های محیطــی و فراگیــر قــرار می دهــد. بــه 

تصویر 1۰: ایوان پنی، 2۰۰۷، زن، از 
مجموعه ی هیچ شخص خاصی، ابعاد 
11۴×132×1۵ سانتی متر.
.)URL۶(
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بیــان بهتــر، ایــن هنرمنــدان بــا هدف گیــری بــه ســوی واکنــش احساســی حاصــل از مجموعــه 
ــویی  ــن، 13۷۸: 393(. از س ــد« )فلدم ــب می کنن ــرح و ترکی ــمه ای را ط ــان، مجس ــدام انس ان
ــل  ــرم قاب ــره اشــغال می شــود. ف ــه توســط پیک ــش از محــدوده ای اســت ک ــزی بی پیکــره چی
ــرار دارد  ــی و دیگــر بخش هایــی اســت کــه در اطــراف مجســمه ق لمــس، مکمــل فضــای خال

)کلــی، 13۸3: ۴3۴(. 
در مجســمه های ایــوان پنــی عمومــاً پایــه در نظــر گرفتــه نشــده اســت. مجســمه بــا بــرش 
نیم تنــه در قســمت انتهایــی، ختــم می شــود. نیــم تنه هــا از قســمت پشــتی بــه دیــوار متصــل 
ــازد.  ــر می س ــنلی نزدیک ت ــای پرس ــه عکس ه ــی را ب ــمه های پن ــه، مجس ــود پای ــده اند. نب ش
ــی  ــد طبیع ــه ی دی ــاع زاوی ــه ارتف ــت ب ــن و درس ــاع از زمی ــا ارتف ــاخته ی او ب ــای س پیکره ه
انســان و بــا فاصلــه ی کمــی از دیــوار نصــب شــده اند. محــل نصــب، ایــن موقعیــت را در اختیــار 

ــر 1۰(. ــردازد )تصوی ــا بپ ــه واکاوی نیم تنه ه ــه ب ــد ک ــرار می ده ــده ق بینن
 امــا در مــورد مجســمه های ران موئــک، محــل نمایــش آثــار بــا اشــیایی از دنیــای واقعــی 
ــی  ــی واقع ــه زندگ ــد و ب ــف می کن ــخصیت ها را تعری ــن روش ش ــه ای ــود. او ب ــف می ش تعری
ــر  ــده اند )تصوی ــرار داده ش ــن ق ــر روی زمی ــاس ب ــزرگ مقی ــمه های ب ــد. مجس ــد می ده پیون
11(. پایــه ی مجســمه نیــز ماننــد قــاب نقاشــی، موجــب مجزا کــردن پیکــره از فضــای واقعــی 
ــه روی  ــری ای ک ــر هن ــا اث ــد. ام ــف می کن ــرای آن محــدوده ی زیباشــناختی تعری می شــود و ب
ــه به عنــوان چیــزی جــدا، بلکــه به عنــوان شــیئ در فضــای فیزیکــی  ــرار می گیــرد، ن زمیــن ق
اطــراف بیننــده مــورد توجــه واقــع می شــود )آرچــر، 139۰: ۵۴(. موئــک از ایــن تمهیــد بــرای 
ــکان را به وجــود مــی آورد کــه  ــن ام ــد و ای ــه قلمــرو مجســمه، اســتفاده می کن ــده ب ورود بینن

ــار به چرخــد. ــه دور آث ــده ب بینن

نتیجه 
انسـان همـواره موضـوع اصلـی مجسمه سـازی 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 شـباهت های ظاهـری می شـویم، سـپس بـا مطالعه و مقایسـه ی تطبیقـی آن ها 
بـه نتایـج قابـل توجهی دسـت می یابیـم، چرا که مطالعـات تطبیقی نشـان از تداخل اندیشـه ها و 
همچنیـن افتـراق آن هـا براسـاس ذهنیت هـای متفاوت اسـت. با وجـود اینکه دو هنرمنـد متعلق 
بـه یـک دوره و بـا موضـوع واحـدی کار کرده انـد، در نهایـت نتیجـه به کلـی متفاوت بوده اسـت. 
از  اسـتفاده  شـیوه ی  بـه  مربـوط  بحـث،  مـورد  هنرمنـد  دو  آثـار  در  موجـود  تفاوت هـای 
ویژگی هایـی اسـت کـه هنـر معاصـر فراهـم کرده اسـت. همین امـر نشـان دهنده ی آن اسـت که 
حتـی موضوعـی همچـون بـدن انسـان کـه قرن هاسـت مـورد توجـه هنرمنـدان بـوده اسـت، به 
دلیـل تجربیـات و مفاهیـم شـخصی، به گونـه ای جدیـد بـروز می کنـد. ایـوان پنـی از شـاخصه ی 
تغییـر در پرسـپکتیو و ران موئـک از تغییـر در ابعـاد مجسـمه به عنـوان نقطـه ی عطف آثارشـان 
بهـره گرفته انـد. امـا هردو این هنرمندان از شـاخصه هایی چون سـاخت بخشـی از بدن، اسـتفاده 
از ابـزار نویـن، حـذف پایه در آثار، فرایند سـاخت مشـابه و شـخصیت پردازی عـام و حذف حالت 
قهرمان گونـه در آثارشـان اسـتفاده کرده انـد کـه در این موارد نیـز اشـتراکات و تفاوت هایی دیده 
می شـود. هریـک از ایـن ویژگی هـای به ظاهـر کوچـک، موجـب تفاوت هـای کلـی در اثـر نهایـی 

پی نوشت  ها:
اطالق  دوره ای  به  باززایی،   :Renascence  .1
سده ی  در  و  شد  آغاز  چهاردهم  سده ی  از  می شود 
16 .م به اوج خود رسید. ایتالیا خاستگاه رنسانس بود. 
رنسانس اعتقاد جدید به توانایی و شایستگی انسان 
و  متفکران  آثار  از  زمینه  این  در  و  آشکار ساخت  را 
)پاکباز،  گرفت  بهره  بسیار  باستان  دوران  هنرمندان 

.)261 :13٨3
.Evan PENNY .2
.Ron MUECK .3

است  عبارت  باوری،  انسان   :Humanism  .4
سده ی  در  که  اروپایی  کالسیك  هنر  روح  احیاء  از 
آثار متفکران  از  بود و  آغاز شده  ایتالیا  چهاردهم در 
به  اومانیسم  بود.  گرفته  بهره  بسیار  باستان  دوران 
توانایی و شایستگی انسان اعتقاد داشت. در هنرهای 
انسان  کالبدشناسی  به  فزاینده  گرایش  با  تجسمی 
آوردن  روی  و  جوی  پرسپکتیو  خطی،  روش های  و 
از  برگرفته  مضمون های  و  دنیوی  موضوعات  به 
)لوسی  می شود  مشخص  کالسیك  افسانه های 

اسمیت، 13٨0/ ب: 100(.
.Toronto .5

دوم  نیمه ی  در  که  جنبشی   :Hyper Real  .6
دهه ی 1960 در ایاالت متحده آغاز گشت. تصاویر 

تصویر 11: ران موئک، 2۰۰۵، در رختخواب، 
ترکیب مواد، ابعاد 1۶2×۶۵۰×39۵ سانتی متر، 

کلکسیون خصوصی.
.)URL1۰(پ
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می شـود.
تغییـرات اعمـال شـده توسـط دو هنرمند، بـا حذف یک یا چند ویژگی شناسـا بـرای بیننده، 

سـعی در گسـترش مفهـوم دارند و هریک شـیوه ی بیان خاص خـود را یافته اند.
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