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 پيشگفتار

ه يد نمي توان بزماني كه از بزرگترين و مهمترين مجسمه سازان قرن بيستم سخن به ميان مي آ      

رن لقا  كه پدر مجسمه ساازي ماد راحتي از نام كنستانتين برانكوزي گذشت. هنرمندي رمانيايي

ده نصر استفاهم از اين ع توجه داشت واو هم به دادائيسم كه از اصالت عقل پرهيز مي كرد گرفت.

يء شازين زبان او زبان فرم را جايگ مي كرد.آثار او نمونه هاي جديدي از تفاهم فرم و ماده است.

 .كرد

اهيم و مفا ها عالوه بر شباهتشان با طبيعات  اشكال، احجام و فرم»:برانكوزي معتقد بود از آنجا كه 

دارنده ي فرم هايي ناب دست يافت كه دربر به،با ساده سازي از طبيعت، «دارندمعاني بسياري در بر

با تماشاي آثار برانكوزي به راحتي ميتوان تأثير عميق معاني عميق و بنيادي از فلسفه ي هستي است.

 وشديد او را بر روي هنر مجسمه سازي معاصر دريافت. 
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شصات  دهاه هااي پنجااه و مورد توجه عده اي از هنرمنداني قارار گرفات كاه در برانكوزيآثار 

ناد و . ساب  و ساياقي كاه در نفاي حهاور هنرمآمريكا جنبش مينيماليسم را پايه گذاري كردناد

رم فافاده از مخاط  محوري آثار خود را شكل مي بخشيد . براي اين منظور هنرمند مينيمال به است

 هناب عرض هاي ساده روي آورد و در اين سادگي به كليتي مي رسد كه اثر به مثابه شيء و شكلي

 حهور هنرمند درون اثرديده نمي شود.  مي شود و

پاسا   اثر و حهورش در مكان سواالتي در ذهن مخاط  و بيننده ايجاد مي كند كه تاالش باراي

ن در كشف و شهودي ناب شري  شود و براي رسيدن باه ايابه آن باعث مي شود مخاط   نگفت

ه هسات كااشته و اثر را همانطور شهود ناب او مي بايست تمامي پيش فرض هاي خود را كنار گذ

ه را ي مجسامه ساازانيدرك نمايد.اثر مينيمال در فها تعريف مي شود و مخاط  حهاور در فهاا

 تجربه مي كند.

وط به هنر مينيمال درآمريكاا به واسطه ي نمايشگاههاي بزرگي كه مرب 1960در طول اواخر دهه 

اصار تثبيات شاد.در عاين حاال هنرمنادان ار شد،اين هنر به عنوان جنبش عماده ي معپا بر گزوارو

ثارشان در هماهنگي باپيشرفتهايي مثل مجسمه آ مربوط به مينيماليسم شروع كردند به تبديل كردن

ثاار جااد اهميات بيشاتري پيادا حاالي كاه آمفهوم گرايي ولناد آر.. در  سازي پست مينيماليسم،

ر مايل باه ضاد مااده گراياي د،سول لويت در تكردند،وحتي به فهاي بيروني گسترش داده شدند

، هنر مفهومي اي را گسترش داد كه بر اجرا تأكيد داشت، كارل آندره آثااري متشاكل آثار هنري

شايد بيشترين تغيير را در بر. موريس ااز چوب،زمين چمن و صخره در فهاي بيروني توليدكرد.ر

ا اين كار تالش مي كرد تا ميان بقيه با آثار ضد فرمي،نمد پوش وچند قسمتي خود،ايجاد كرد كه ب
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 1960توضيحي منتقدانه در مورد آثار هندساي سااخته شاده در كارخاناه مينيماال اواخار دهاه ي

 (ترجمه ای از کتاب مینیمالیسم -( James Mayer )جیمز مایر ). بدهد.

كاردو باه  پست مينيماليسم مقدمه اي شدبراي مسيري كه آنيش كاپور مجسمه ساز معاصر طي      

ودن ياا ب ،آثاري نائل آمدكه در فهايي اسطوره اي و ماورايي مفاهيمي چون حهور و غيبت خلق

ز ر فرم آغاااز ماجرا جويي عظيم برانكوزي د كه مسيري نبودن ومكان يا بي مكاني را عرضه كند.

 . ه نماد گرايانه كاپور به فرم ادامه پيدا كردشد وتا نگا
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 لبخش او  

 برانكوزي 
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 مبهم و يا اسرار نباشيدبه دنبال فرمولهاي 

 تا آنجا كه ميتتوانيد به پيكره نگاه كنيد

 اين تنها شادي ناب است كه به شما عرضه مي كنم

 

 

 

 

 

 تا پاريس از اولته نيا -برانكوزي

لگي باه سا7در درمنطقه اولته نياي روماني متولد شد.1876فوريه  21كنستانتين برانكوزي در      

هر شاسالگي براي بدست آوردن شغلي، خانواده اش را ترك كارد ودر  9چوپاني مشغول شد ودر

درمدرساه هنار وصانعت ثبات ناام كارد  1894نزديا  روساتايش بكاار رنگارزي پرداخات، در

دردانشگاه بخارست به تحصيل پرداخات. چاون روش تادريس را در بخارسات نماي  1898ودر

 1904 موني  ترك كرد. ولي آنجا چيازي متفااو. نيافات ودربهاارپسنديد، روماني را به مقصد 

ر بسار درايان شاه 1957مارس  16پياده به پاريس رفت واز ژوئيه همان سال تاآخر زندگاني اش

 (105،ص 1362بهار  -)خیلتاش،فصلنامه هنر، ترجمه وتلخیص.برد

را نخست  اش،آثارشاوپس از تكميل تحصيالتش درمدرسه بوزار پاريس با نظار. مرسيه پيكرتر

نقاش برانكاوزي  درسالن ملي وسپس در سالن پاييزي به نمايش گذاشات. رودن كاه تحات تااثير

قرارگرفته بود او را به دستياري خودش فراخواند. برانكاوزي باا ايان ارهاار  1907درسالن پاييزي
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 يرفت.اين درخواست را نپاذ« در زير سايه درختان بزرگ هيچ چيزي نمي رويد»نظر كالسي  كه

 (133ص 1374)آرناسن، تاریخ هنر نوین. 
 آثار او بخصوص پيكره هاي آغازينش تاثير رودن مشهود است. اما در

دياد  تعدادي از آثارش را در سالن نمايش مدرسه هنرهاي پااريس درمعارض 1907اودرتابستان 

ساتادش زي از انكاوقرار داد. اين آثار تاثير زيادي از مجسمه هاي رودن گرفته بودند زماني كه برا

خاوب  من انتظار كارهااي بهتاري از تاو داشاتم.»درمورد آثارش پرسش كرد رودن پاس  داد كه 

 باه نظار ماي رساد كاه برانكاوزي« پس، دوست من سعي نكن با سرعت از ديگران پيشي بگياري

 1374. نرر نروین)آرناسن، تاریخ ه نصيحت استادش را گوش كرده درآثار بعدي شكيبا وصبور تر عمل كرد.

 (133ص

 

 ي نگاه برانكوزيشرح عقايد وشيوه 

ا السفه آن آشنبرانكوزي سفري به يونان داشت ودرآنجا با هنر يوناني وعقايد ف 1907درسال       

 شد ومطالعا. زيادي در اين زمينه داشت.

باه »؛افالطون از فلسفه يونان گرفته بود، مخصوصاًپس از برگشتن به پاريس برانكوزي تاثير زيادي 

عقيده افالطون هستي واقعي تنها از آن مثال يا ايده هاست. هرچيز ديگر اين جهان فقط سايه اي از 

مثال يا ايده خود در عالم باالو بنابراين صرفا داراي هستي رلي وسايه وارتبعي اسات، وتااآن اياده 

كاه هرشاي  نباشد، اين شي يا اين خاصيت هم وجود نخواهد داشت، وبه اعتباري مي تاوان گفات

 -وچيزي دراين دنيا تقليد يا نمايش يا نسخه بولي از اصل يا مثال يا ايده خويش اسات. اثار هناري

خواه شعر، نقاشي، تنديس، وخواه هرچيز ديگر  تقليدي است از آن نسخه بدل و،بنابراين، دوبرابر 
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قول معارو  هايچ  از اصل يا موجود واقعي ،يعني مثال يا ايده، فاصله دارد، واز حيث وجودي، به

 (61ص-1373ترجمه عزت ا... فوالدوند –کینی)افالطون( -)جان جی « اندرهيچ است.

و  تساه فيلسابه عالوه افالطون متفكران ديگري نيز برروي برانكوزي تااثير داشاتند از جملاه الئو

چينااي، اومعتقااد بااود كااه ياا  مجساامه ساااز بايااد بااه دنبااال معاااني مجااازي، ساامبول، تقااديس 

مه . ي  مجسن جوهر پنهان مواد واشيا باشد ونه مانند عكاسي به راهر اشيا تكيه كندوجستجوكرد

ا رساز، ي  متفكر است نه ي  عكاس كه چيزهاي خنده آور يا اشكال گوناگون وضاد ونقاي  

 (18ص1989-برانکوزی  (Eric-shanes)-اریک شینز )آشكار كند.

كناد،  باود كاه دركارهاايش آنهاا را بياانباورداشت كه اشياء داراي روح اند ودر جساتجوي آن 

 زماني كه شما باه يا  مااهي نگااه ماي كنياد باه فلاس هااي آن فكار نماي»برانكوزي مي گويد

ر آب كنيدبلكه سرعت حركا. اوست كه نظر شما را جل  مي كند،بدن براق وغوطاه ور او را د

اگار  بياانش كانم. مشاهده مي كنيد، اينطورنيست؟ خوب اين همان چيزي است كه من خواسته ام

ه نمونا فاًباله ها چشمان وفلس هاي او را تجسم مي كردم، حركت او را ثابت نگه مي داشتم وصار

م اي ساده از حقيقت را بدست مي آوردم، درحاليكه من ماي خاواهم درخشاش ذهان او را تجسا

او معتقاد بااود كاه اياان شاكل راااهري نيسات كاه واقعااي اسات بلكااه حقيقات درسرشاات «. كانم

ن، آت، با توجه به اين حقيقت غير ممكن است چيزي را باه كساي فقاط باا تجسام رااهر چيزهاس

ين هنر ابطور واقعي نشان داد. بهرحال هنر برانكوزي تجسمي بي حد براي كس  روح چيزهاست، 

اریرک  )از حاال. خاص)عادي( عبور مي كند تابه آنچه دايمي، عمومي وجهاني است، دست يابد.

 (18ص1989-برانکوزی  (Eric-shanes)-شینز
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 پدياد لقادر. او از برخاورد دواصا» دراين باره مي نويساد: Herbert Read))سرهربر. ريد

علومااتي آمده است، سادگي كودكي كه با چشمانش بيگناه به دنيا مي نگرد وفرزانگي وداناش وم

از  يكه به شد. در گذشته ريشه دارد وشكل هايي كه براساس آن كه ديده مي شود هرگاز عاار

د راهماننا گناه نيستند. اما هميشه بوسيله نيروهااي ناشاناخته هادايت ماي شاوند. برانكاوزي وجاود

ي ا: پرنده درحيطه سرشت آن وارد مي شود. مثالي بزنيم كي مي پذيرد اما درهمان حال عميقأكود

 ، سرشاتدرپرواز، دراين تجربه قابل رويت ،پرنده نمي تواند بصور. حجمي متعادل تصوير شود

ر حال او حركتي درفهاست.برانكوزي مي تواند ي  چنين موضوعي را بيان كند زيرا كه جسم د

م حركت را مي تواند مشخص كند. براي آنكه احسااس فيزيكاي پارواز را درك ماي كناد. وبااك

 حالت حجمي قوس(همبستگي اعجاب انگيزسرشت ووجود را ترسيم مي) كردن توده راهري آن

 «كند.

ميكاه واقعيت دردرون وماهيت اشاكال اسات ناه در فارم رااهري آنهاا، مادا» دبرانكوزي مي گوي

سات نشاان برروي سطح اشيا كار مي كنيم) پيكرتراشي مي كنيم(، نمي توانيم نكا. واقعاي را در

يااز نن ترتيا  بنابراين برانكوزي اساس وشالوده ي زيبايي شناسي خود را توجيه كرد. به ايا.«دهيم

يقات، باشاد تصاديق كارد. در حق يءاتر از جنباه هااي طبيعات گراياناه شاخود را به چيزي كه فر

ماي جستجوي هميشگي او براي ايجاد اشكال تحريف شده واصلي، هد  او را مشخص كرد. او ن

باه آن  خواست صرفا از واقعيت موجود تقليد كند بلكه مي خواست پيكره را طوري خلق كند كه

 روح بدمد.
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شد.او مي تفاو. بايده ها باعث شده بود تا نظر او نسبت به ابعاد نيز ماين توجه به ماهيت ودرون پد

 وماي روناد  ابعاد مهرنيستند زيرا كه درنهاد چيزها وجود دارند گااهي تاا باه آسامان بااال» گويد

ظار ماي نني را در او ابعاد درو« زماني تازمين نزول مي كنند بدون آنكه اندازه ها فرقي كرده باشد.

–رجمره وتلخریص ت-فصلنامه هنر -)خیلتاش تنظيم مي كرد.« عدالت مطلق»ن را با توجه به گرفت و نسبتشا

 (114ص 1361بهار

ه مي كد: آنها عده اي آثار خلق شده ي برانكوزي را انتزاعي ناميدند.كسنتانتين برانكوزي مي گوي

را كاه ن اسات.زيريآنچه را كه آنها انتزاعي مي نامند واقعي تايند آثار من انتزاعي است. ابلهند گو

 ه طلباناهواقعيت درشكل راهري نيست.بلكه درايده و انديشه نهفته است. موضع او موضاعي مباارز

 انتزاعاي است. ودر اصل نگاه برانكوزي دقيقا مخالف چيزي است كه ساير هنرمندان حيطه ي هنر

 (1387-مایكل كریگان؛ هنر مدرن) ابراز كرده اند.

 

 مضامين

چاون تولاد،   اي خلق آثارش به مهامين بنيادين وپايه اي توجه داشات مهاامينيبرانكوزي بر       

 زندگي واين مهامين را از درون پديده هاي موجود در طبيعت بيرون مي كشيد.، مرگ 

يياد تندبر تاكارهاي برانكوزي از بوسه تا پرنده در فها وهمچنين آغاز جهان او، شواهد خوبي هسا

ود كاه ي تغيير ناپذير. هنر مجسمه ساازي برانكاوزي، باه شاكلي باجستجوي او براي ي  كار ابد

نعكااس سطوحي ساده ، عاري از هرگونه تازئين ويكنواخات را باه بينناده القاا ماي كارد وباراي ا

 شفافيت هائيكه در روح آنها وجود داشت، مجسمه ها را صيقل مي داد.
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نااب و. مخالف تفكر عمياق ساخت هيكلهايي از سنگ كه تنها نمايش واقعيت راهري انسان است

رش بلناد برانكوزي بود.او دربرابر سلطه بي چون وچراي پيكر انسان در مجسمه سازي، ساربه شاو

  گوراتياوكرد بيفت  )يا استي ( كلمه اي بود كه وي براي توصيف قرن ها آثار مجسمه سازي في

نده اش رسا صيل پردازياري وتف) شكل نما( به كار مي برد كه قرن نوزدهم آن را به اوج گزافه ك

اناي ه شاما ارزنه فرمول هاي گنگ ونامفهوم رابكاويد ونه رمز ورازها را، من لذ. ناب را با» بود:

 ا ديده اناد.ا آنها رهمي دارم. به مجسمه هاي من آنقدر نگاه كنيد تا آنها را ببينيد پارساترين انسان 

 (984تهران ص  1382)هارت سی و سه هزار سال تاریخ هنر

كل، شاربرابر زينت گرايي وتصنع طلبي زبان هنري اواخر قرن ناوزدهم، او سرشااري و عظمات د

ق باود، اصالت سادگي، كشش وجهش قدر. خطوط را قرار داد. فكر او بسيار غني بود، زيرا عمي

لي ه هااي اصافكر او ساده بود زيرا از مشروعيتي برخوردار بود، فكر او حقيقي باود،زيرا از چشام

 اب مي شد.زندگي سير

ماا يكاره ، اپهنر برانكوزي مي تواند اينگونه بيان شود: طريقه جديد فكركردن به جهاان از طرياق 

ل فياه تفكري كه از ي  بزرگ منشي همراه با احساس عميق انساني ناشي ماي شاود. باه نوشاته پا

 لثاا.()مثروس او فقط به مختصر كردن اكتفا نكرده است. بلكه به روح بخشيدن باه مااده باا خلق

ي خاص آن پرداخته است.سپس به ساخته هايش جهش هااي ذهناي را ماي افزاياد وآنارا باه ناوع

ل ته هاا باازندگي ارگاني  مي رساند. تمامي اينها زندگي مي كنند وبه نظر مي رسد كه اين سااخ

 1362بهرار–)خیلتاش،فصرلنامه هنرر  مي گشايند وتپش  قلبي رابه گوش مي رسانند تپش قل  جهاان را.

 (114 ص
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 شيوه ي پرورش مضامين: )ساده سازي(

ضاوعا. شيوه پيكرتراشي برانكوزي، به ي  معني، خاص و به معني ديگاري عاام اسات. مو       

ربسياري كارش اندك بودند، وهيچگاه پيكره آدمي از آن ميان ناپديد نشده است، ولي وجودش د

 1374 -وینتراریخ هنرر نر -)آرناسرون .از گرايشهاي بزرگ پيكرتراشي پس از خودش موثر افتااده اسات

 (118تهران ص

واد باه بعاد، يعناي دوره پختگاي او،داراي ساب  هاا وما 1910كارهاي برانكوزي از حدود سال 

ومصالح مختلف اناد ولاي مشخصاه آنهاا، تمركاز فاوق العااده وناوعي ساادگي اسات كاه بيشاتر 

تهرران 1383-هنرمردرن -)لینترون .را منعكس مي كنند تا ساده سازي وكااهش آنهاا را [عناصر]جامعيت

 (59ص 

لعاه ي برانكوزي هميشه معتقد به درك مستقيم سادگي وباي پيرايگاي از فرمهااي فرضاي بود.مطا

كاه از  برانكوزي براي ساده سازي را در فرم هاي تخم مرغي او مي تاوان مشااهده كارد. رونادي

 ل شد.آن آغاز جهان تكميموزخفته شروع شده ودرنهايت درتنديسي  براي نابيايان وبعد از 

يه دار، انجاميد كه درآن، سرساا 1906پيروي از سنت رودن به آفرينش تنديس موز خفته درسال 

 ي  بعادهابه شيوه ي كارهاي بعدي اين استاد در سنگ پايه ي تنديس فرو مي رود. فرم تخم مرغا

ي آن  ندين نموناهشديدا مورد توجه برانكوزي قرار گرفت واو درمدتي نزدي  به بيست سال، چ

ه درحجام كرا ساخت. اين شكل نيز به نوبه ي خود به آفرينش تنديس نوزاد وپرومتئوس انجاميد 

ازگشات ببيهوي آن برشي به نشانه ي جيغ وبازشدن دهان نوزاد داده شاده اسات، و سارانجام باه 

 د.انجامي اننهايي هنرمند به موضوع تخم مرغ با شكل صيقل خورده وعنوان بسيار مناس  آغاز جه
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ز چندين قط يكي افبرانكوزي اثر اخير را تنديس براي نابينايان نيز مي ناميد. اين داستان تخم مرغ 

ي ماموضوع مرتبطي بود كه برانكوزي، باتمركزي خوابگوناه برآفارينش زنادگي ومارگ، دنباال 

 (118 صتهران  1374 -تاریخ هنرنوین-)آرناسون كرد.

اختند، سجهان براي ادامه حيا. مي بايست ي  تخم رابارور مي درآغاز جهان گونه هاي مختلف 

 ساير رااهراين كامال جايز است كه شكل بيهي اين اثر را به عنوان ي  تخم ببينايم كاه هماان تف

تارين  است. شايد بتوان گفت اين اثار درمياان آثاار بياان كنناده اصاالت وذا. برانكاوزي اصايل

 (76ص  1989)اریک شینز، برانکوزی  كاراوست.

ن فارم برانكوزي درساده سازي پيكرهايش به ي  كليت ناب دست يافت. دراين كليات او باا زباا

 .ن شي كردمفاهيم مورد نظرش را بيان كرد. به عبارتي او در آثارش زبان فرم را جايگزين زبا

يارايش مجسامه وبادل شادنش باه شاكلي نااب باه ساب  ( حادغايي پ17-36پرنده درفهاا). 

ودهه  1910اخت اين تنديس به شكلي واقع نمايانه آغازشد، اما طي اواخر دهه برانكوزي است.س

ماي كناد  چندين بار پيرايش يافت وبه نمادي بدل شد كه شكل عام پرنده يا ي  پرراالقاا 1920

 يكاره هاايپومفهوم صفا، سرعت وتنهايي پرواز را در ذهن بيننده برمي انگيزد. زيبايي ساطحهاي 

 (984 صتهران  1382 -سال تاریخ هنر سی وسه هزار -ارته) ونگاه بيننده را نوازش مي دهد،برانكو حس بساوايي 

اختن ساكوزي باا برانكوزي در آن از فرم و انعكاس نور در بيان مفهوم پرواز استفاده مي كند. بران

ر دي بود او دردنبال موضوعا. معنويت، زيباشناسي ونظم ذات« پرنده در فها»گونه هاي مختلفي از

 پرنده هاي من ي  سري موضوعا. متفاوتي هستند دري  تحقيق اصالي» مي گويد 1936سال 

 «.كه نتيجه آنها مانند هم است
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  ه دنبال يابهمه زندگي من »هري  از مجسمه ها در بردارنده نشانه ودليلي از بيان هنرمند است 

پرناده » اماا در مجسامه «چيز بوده، آن ماهيت پرواز است.... كه پرواز ي  چيز شگفت آور اسات

ا به و پرواز رپرواز فيزيكي مدنظرنيست. اوي  چيز بنيادين را در پرنده جستجو مي كند، ا« درفها

 (40ص  1989برانکوزی -) اریک شنز صور. ي  روح نشان ميد هد.

وع شاد. شار 1907اولين اثر بوسه كه برانكوزي آن را مستقيما برروي سنگ طراحي كرد از سال 

جسامه با موضوع مشابه رودن كه احساس برانگيزبود، فرق داشات.تركي  قريناه ايان مسختي آن 

رساد. وپاكي وسادگي خطوط آن، بي سابقه است وباعث شده تا ايان اثار خيلاي طبيعاي باه نظار ب

.اين واصول آن اصال شبيه باه اصاول متاداول باراي خلاق آثاار غام انگياز دردوران معاصر،نيسات

 نمازگذار است. حقيقت اصلي دوانسان را نشان مي دهد. مجسمه كه درادامه مجسمه ي

عناصر حكايت از جايگزين كردن آرمانگرايي كامل بوسيله فرم ماي باشاند باا يا  » xدرپرنسس

فرم تخم مرغي كه به طور ضمني اشاره مي كند به سروگردن بلند كه به ي  نيمتنه چاق ختم ماي 

هساتند داللات برموهاسات. برانكاوزي شود. وموجهاي لطيف پشات كاه باه سارو گاردن متصال 

مجسمه من ي  زن است وكليه زنها در يا  چياز خالصاه شاده »درمصاحبه با روزنامه گفته بود:

دري  ذا. خالصه شده است... آن اولين نمونه بود)خراب شده(سپس باراي « ابديت زنانه»اند.اثر

ن را بيرون بكشد وبيان كناد، سال من كاركردم. من ساده كردم، من ماده اي كه چيز غير قابل بيا5

ساختم. درواقع چه چيزي كامال زن است؟ عالمتها وانحناها، يا يا  لبخناد روي لبهاايش ورناگ 

روي گونه هايش ؟... آن ي  زن نمي تواند باشد. براي بيان آن ذا. مابايد آن احساسهاي جهاان 

سال رابا ساده كردن گذرانادم،  5را بياوريم كه نمونه اي ابدي از فرمهاي ناپايدار باشد، من مد. 
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وكااارم نتيجااه داد واز اياان پااس چياازي را دارم كااه پيروزمندانااه شااكل گرفاات وفراسااوي ماااده 

رفت.دركنار اين جاي تاسف است كه اين قطعه زيبا را با كندن حفاره هااي كاوچكي باراي ماو، 

انناد طاالي چشمها وگوشها ضايع كنيم. وبنابراين مجسمه من زيباست، باپيچ وخمهاي خاط كاه م

 «ناب مي درخشد.وتمام مجسمه هاي زن درروي زمين در ي  نمونه منفرد خالصه شده است.

« جوان نيم تنه از ي  مرد»مجسمه(« xپرنس»برخال  اعتراض برانكوزي به تصور غلط از مجسمه

 نادامم تناه، اآشكارا رضا وميل به نشان دادن مسائل جنسي انسان را نشان مي دهد. درايان مياان ناي

ه دساتگاه به اين خاطر است كه فرم سه طرفاه روي هام رفتاه نشاان دهناد» تناسي ندارد.اين راهرا

 د.نداشت، وبه آن اعتراض كر« xپرنس»جنسي است . واضح است نيت ديدن چنين چيزي را در

ي مجسمه آرمان گراي« پرنس»از جنس برنز وچوب وسنگ تراشيده مانند « ي  مرد جوان» نيم تنه

فرمهااي  آن احساسهاي جهاان را بيااورد كاه نموناه هااي ابادي از»نشان داده شده تا ها به وضوح

 (55،ص 1989برانکوزی ، –) اریک شینز  ناپايدار باشد.

ه آخرين مجسمه اي كه برانكوزي از حيوانا. متاثرشده است الك پشت اسات كاه در دومجسام

 وباه 1943و 1941رسال تراشيده شده از چوب د« الك پشت درحال حركت» ساخته شده اولي

م باه ناا 1945و 1940دنبال كپي از روي مدل گچي وديگري تراشيده شده از سانگ باين ساال 

الك . ودردرالك پشت درحال حركت پاها از دوطار  فارم رااهر شاده اناد«الك پشت پرنده»

م سرونوك دري  فرم كشيد خالصه شده اند كه به تدريج باري  شاده وازيا  فار پرندهپشت 

 (56)همان ماخذ،  ص  ل بيرون آمده.صدفي شك
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فرم منحي چوب ي  نوع حركت بسته را بياان ماي كناد « الك پشت درحال حركت» درمجسمه 

ده شاده فارم كشاي« الك پشت پرنده»كه نشان مي دهد كه چطور او به زمين وابسته است ولي در 

ركت ها شدن ، حچنين منظوري را ندارد. درفرم كشيده سنگ فقط ي  صفت را مي توان ديد، ر

بنااابراين درماادل ساانگي شخصاايت الك پشاات پرنااده نشااان داده شااده در كشاايدگي و پاارواز، 

حال اكنون الك پشت من در»درباره مجسمه خود مي گويد.  1956است.برانكوزي درنمايشگاه 

ايان  او مي خواهد بگويد كه ي  موجود خاكزي براي پرواز، كاامال درهام آهنگاي«پرواز است.

ز مجسامه ايست باشد وباكمي اغراق، رهايي ازدنيايي مادي ملزم باه ايان اسات كاه او چنين مي با

 (47، ص  1989برانکوزی ، –)اریک شینز  تاثير بگيرد.«درپرنده درفها

 

 شيوه ي ساخت -استفاده از متريال

 ه باود، ازنظاردرتمام طول زندگي اش،برانكوزي، تراش مستقيم را برنمونه سازي ترجيح داد        

بارزه متوان اين  اثر هنري بايد باشكيبائي بسيار وخصوصا مبارزه عليه عناصر همراه باشد ونمي» او 

ان را ماي تاورا به كمال رساند مگر آنكه مستقيما به تراش پرداخت، نمونه سازي ساده تر است زيا

ساتقيم م اشكاال. واشتباها. را تصحيح كرد، تغيير داد وبه آنهاا چيازي افازود درحاليكاه تاراش

ن جاسات نوعي برخورد بدون گذشت را بين هنرمند وعنصر مورد استفاده، الزامي مي كند ودرايا

 كه بايد كار ارائه كرد.

باالخره وقتي آدم خوب فكر مي كند مي بيند كه هنرمند بزرگي وجود نداشته است، صرفا حرفه »

كردن تراش مستقيم، كه به اي هاي قابل ستايشي درپيكره سازي بودند، شكست اين هنر هم بارها 
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 «هنرمند اجازه مي داد تاباا هريا  از آثاارش پياروزي اش را برعناصار آشاكار ساازد، آغازشاد.

 (111تهران ص  1361ترجمه وتلخیص بهار  -فصلنامه هنر -)خیلتاش

ه اثار آنچه كه براي برانكوزي درخلق اثر هنري اهميت داشت مطابقت مصالح باا تفكاري باود كا

 آن خلق شده است. اين تصور واستار. ذهني از خود جسم ناشي مي شود.هنري بوسيله 

ي سنگ برانكوزي از امتياز خطوط افق 1930ساخته شده از مرمرطوسي درسال « ماهي» درمجسمه

ته نوع ساخ استفاده كرد تا حالت آب را نشان دهد. نوع برنزي به نظر حالت خيز وجهش دارد ولي

 را داراست. شده از سنگ فهاي شنا ورومعلق

هد. درابه صور. افقي انجام مي » درعرض حالت محدب دارد، انعكاس اشيا« ماهي»چون مجسمه

ي مااين حالت انعكاسي كه در مجسمه هاي برنزي وجود دارد به اثر، حالات درخشاندگي خطاي 

برانکروزی –اریرک شرنز  )دهد كه خويشاوندي با حالت درخشش روح كه برانكوزي ذكر مي كناد دارد.

 (43ص 

جانس  برانكوزي با تكميل كردن طرز عمل سطوح صيقل خورده برنز جذابيت خاصي به آثار اين

وقطعي  خود داد.پوليش متهمن حكم ودستور نيست. درحقيقت، اين كار براي ساير فرمهاي مسلم

ر فته، كمترمي تواند حتي زيان آور هم باشد در حقيقت اين حساسيت نسبت به موادو مصالح بكار 

 نتخاب مهمون براي خلق اثر نبود.از ا

اثري چون دوشيزه پوگاني دراصل با سنگ مرمري سااخته شاده كاه برانكاوش درانتخااب رناگ 

وبافتش دقت زيادي به خرج داده وبا دستهايش عاشقانه به آن شكل بخشيده است، اما همين اثر را 

يرترند، به شكلي باز هم آراسته مي توان باساير مواد اوليه، حتي با مفرغ يا برنج ريختگي كه جالپذ
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تر ساخت واين نشان مي دهد كه اين شكلها نه از ماهيت مصاالح كاار، بلكاه از مفااهيمي عاام در 

 (984ص  -تهران 1382-)هارت سی ودو هزار سال تاریخ هنر ذهن برانكوزي نشا. گرفته اند.

گياه غيار  -جادوگر -توهم–تعداد بسياري از مجسمه هايش از چوب تراشيده شده اند، اولين قدم 

 ها وخيلي هاي ديگر. گاهي اوقا. موضوعي را كاه ابتادا باا چاوبستون بي انت -روح بودا -بومي

رخت خاص ساخته بود با مرمر، برنز، مس ويا فوالد مجددا مي ساخت. او اغل  از چوب بلوط، د

عاي چاوب نهاد طبي منطقه كارپاث، گردو و گالبي يا چوبهاي اصيل ديگر استفاده مي كرد. ارزش

ا گفتگو ب را حفظ مي كرد، ضمن انكه آن را با بينش خود منطبق مي ساخت، او هنرش را از طريق

 اخت.چوب وسنگ به آنها القا مي كرد وادراكش را از افق هاي مختلف در آنها منعكس مي س

ن نوشاااته پااال ماااورا 1926درگاااالري برومااار درساااال درمقدماااه اي برنمايشاااگاه برانكاااوزي 

سانگ  وبرانكوزي ي  پيكره ساز بالفطره است . او نه اساتادي ماي شناساد وناه كاارآموز »است:

دار ه او وفااباساب وسنگ كاري را، او به تنهايي تمام كارها را ارائه مي كند. مواد هميشاه نسابت 

 -اش) خلیتر .زدي  شادهبوده اند و هميشه خود را دراختيار او قرار داده اند واو ازتمام جها. به آنها ن

 (111تهران ص 61بهار  -فصلنامه هنر

اش از  قدر. برانكوزي به جوركردن محتواي ي  مجسمه با مواد آثار گارايش دارد، دراساتفاده

 -نزیریک شرا) چوب سخت يا برنز درخشان براي فرم هاي نروسنگ مرواريد شكل براي فرمهاي زنانه.

 (56ص  1989 -برانکوزی
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 پايه:

وان يا  خال  همه ي پيكره تراشان قبل از خاودش، پاياه ي مجسامه  را باه عنابرانكوزي بر     

از ساطح  بخش جدانشدني والزم تعريف مي كند.پايه ي آثار برانكوزي با گرفتن انارژي از زماين

ين پايه ها اعلي. ا آن بيرون آمده واثر را تا باالترين حد ممكن مي رساند، تاجايي كه بتوانند به حد

هندساي  س  اثر فرم هاي متفاوتي به خود مي گيرند. گاه تنهاا يا  حجام سااده يهركدام به تنا

ماي  است وگاه تركيبي از چند حجم هندسي ودرمواردي پايه هاا را حجام هااي انتزاعاي تشاكيل

 دهد، كه يادآور فرم هاي بدوي مناطق بومي است.

ي ي روماانه هااي روساتايبراي مثال او با الهام از شكلهاي بديع ستونها و پيشاكردگي ورودي خانا

كلها شاپيكره هايي چوبي، گاه به شكلهايي خشن وشكوهمند، مي سااخت. وباا اساتفاده از هماين 

ري باراي ونيز شكلهاي ديگري كه نشاني محو از پيكره هاي آفريقايي داشتند، پاياه هااي چشامگي

رياف مجسمه هاي خود مي آفريد، زيرا دوست داشات تهااد مياان ماواد درشات بافات وماواد ر

 ند رابطاهوپيراسته را آشكار سازد وبين تنديسهايش ومحيطي كه در آن به نمايش گذاشته مي شاد

 (984ن ص تهرا 1382 -ی وسه هزار سال تاریخ هنرس -ارته) اي برقرار كند.

با پيكره عجين شده كاه تشاخيص  پايه به قدري-آدم وحوا وجادوگر–در برخي آثار مثل سقراط 

 ت.م فرم اسن نيست.واين نشان از تسلط كامل برانكوزي بر جايگاه ومفاهيوتمايز آن با اثر ممك
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 تركيب احجام از لحاظ معنايي:  

شاده اندكاه  بسياري از آثار برانكوزي از تركي  چند حجم ساده با مفاهيم خاص خود ساخته      

  در مجموع از تركي  احجام در آثار مختلف  او قابل رويت است.

. ه تاا تااثيرابرانكوزي از تركي  پيچيده فرمها استفاده كرد« سقراط»و« شاه شاهان»،« جادوگر»در

ز ا« مااهي »روحي وذهني ، اساطيري، پيوند فرمالي رابا ايجاد ي  فهاي مناس  نشاان دهاد.اولين

ر ساخته شد وبرروي صفحه اي براق كه نور را مانعكس ماي كارد قارا 1922سنگ بود ودرسال 

رنز شده از ب ساخته« ماهي»ي انعكاس هاي نور را درآب تداعي كند. دو مجسمهگرفته بود تا به نوع

تاه باود، يكاي از آنهاا روي ساطح فلازي باراق قرارگرف 1924آبكاري كه تااري  آن مرباوط باه 

زي ز برانكاواست.كه وادار مي كند آن را درفها شناور ببينيم.صفحه ي فلزي براق در اثرديگري ا

اياه اي پار گيري فرم تخم مرغي باروي آن ويا  معكا  درپاايين كاه باه نيز استفاده شد تا با قر

 (74ص 1989 -برانکوزی -نزیریک شا) صلي  مانند ختم مي شود عنوان آغاز جهان را به خود بگيرد.

ز انكاوزي ادرتنديس براي نابينايان نيز برانكاوزي باه ابتكااري دسات زده باود.يكي از دوساتان بر

ده شانقل مي كند كه اثر دريا  جعباه عرضاه  1917يويورك درسال هنگام نمايش اين اثر در ن

 ن اثار باهبود كه دوآستين درميان آن قرار داشت ودست مي توانست وارد آن شود. درسال قبل ايا

از  ده كامالًاين گونه نمايش باعث مي شود كه بينن ي در نيويورك عرضه شده بود. اساساًطور عاد

ري را ود تا فكار كند. اصرار به اين كه مجسمه به طريقي احساس شطريق بساوشي با اثر رابطه برقر

بينايم بيناايي بكه آن مجسمه به آن شبيه باشد تشكيل دهد، برانكوزي ما را وادار ماي كناد تاا در نا

  (76ص -همان مأخذ)  . وتاكيد برتري انديشه بررواهر آشكار شود.
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  فرم كاوه يبيهي استفاده مي كند اما با  نيز برانكوزي از فرمهاي 1920درسال « لدا»درمجسمه 

  يابرانكوزي اين مجسمه را برروي ي  صفحه فلزي باراق كاه باا نياروي  1926مانند.درسال 

پيتر را درجه درچرخش است قرار مي دهد. طبق افسانه هاي يونان لدا دعو. ژو 1360موتور در 

باه  گيارد او زيبا را در آغوش مي رد مي كند كه سپس او به قو تبديل مي شود وقتي لدا آن پرنده

 صور. اول برمي گردد وبه او تجاوز مي كند. 

 ي طهراحت است مخصوصا از باال.ازاين نقي  قوهست خيلي «لدا»ع تشخيص اينكه مجسمهدرواق

ياد كاه مثلثي كه مانند كوه است وادار مي كند فرم مخصوصاا درحالات اوج گارفتن بنظار آ ،ديد

اال زي شناوري قو را بروي آب آشاكار ماي كناد. از ايان گذشاته حاانعكاسا. ديس  درنوع برن

لاه مورد حم برانكوزي عمل تجاوزبه لدا را نيز نشان مي دهد: ي  تخم بوسيله ي  فرم كوه مانند

 (77ص  -همان مأخذ) قرار گرفته است كه ي  استعاره جالبي از عمل تجاوز جنسي است.

 

 برانكوزي وهنر معاصر

لم فرساايي هااي قتين برانكوزي ازين پس به تاري  تعلق دارد. بخاطر خشمي كه از اثر كنستان       

مخالف وعكس العمل هاي شديدي كه در طول رهاورش تحمال كارده باود اكناون از قهااو. 

 نهاد.  زمان، نهايت استفاده را مي كرد. او مرحله جديدي در تحول پيكره سازي جهان بنيان

عت گازاران برجساته درهنار مجسامه ساازي مادرن ، كنساانتين مي توان گفت از ميان همه ي باد

برانكوزي رتبه ي دوم يا نهايتا سوم را داراست. براي مثال، ماداميكه كارهااي رودن باه واساطه ي 

ابراز هيجانا. واحساسا. مشخص مي شود، كارهااي برانكاوزي نتيجاه عقياده ي شاكل پاذيري 
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يده خلق مي كند وكارهايي كه تحت تاثير اين فكر است وبرانكوزي آثار خودرا با تاسي به اين عق

 خلق مي شوند هم از نظر معماري بسيار سخت وبادوام هستند وهم از نظر معنا كامال واضح.

ي بلكاه هنر برانكوزي تااثير بسازايي در دنيااي هنار اماروز داشاته اسات ناه تنهاا درمجسامه ساا ز

كاه  ز آمريكاايي، اذعاان داشاته اساتدرمعماري وطراحي هاي صنعتي، ويليام زوراچ مجسمه ساا

وس ها، قشكل آئروديناميكي اتومبيل ها، نوآوري هاي طرح هاي مبل ها، طرح كليساهاي جديد، 

بيهي هاي سااختمان هااي مادرن، ايان معمااري باي پارواي جدياد از درك شاكل خاالص هنار 

 برانكوزي،ناشي شده است.

اده توجاه نداشت دريافت وفقط به رواهر سابرانكوزي ملهما. زمان ما را كه هنوز حالتي منظوي 

 ه تجساما.ننمود وقرار داد هاي معمول وارزش هاي كس  شده از آن را مورد نظر قرار نداد بلكا

وايان  خود را به سمت سرشت چيزها سوق داد، او گذشته را چون مقدمه اي باراي آيناده دانسات

 زي مدرن را كس  كند.بود كه به او اجازه داد تا به حق، عنوان پيشقدم پيكره سا

رد. مي گويد: چيزي از اعمال وجود انسااني درهنرهاايش وجاود دا (Franz Roth) فرانزرو. 

است از  درست مثل اين است كه در درون آنها راهبي با ابديت سخن مي گويد اين راه  چوپاني

نگ سانياا در د كارپا. كه در اوايل قرن با پاي پياده به پاريس رفت. براي آنكه بيانش خاود را از

ا در رب جديادي بتراشد. درحاليكه با خود انباني از روحانيت اجدادش را به همراه برده باود او باا

 –نامه هنرر فصرل –) خیلتراش  سرگذشت بزرگ انسان در رابطه با جستجوهايش براي اعجاز زندگي گشود.

 (114تهران ص  61بهار  –ترجمه و تخلیص 
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 بينيد  اين چيزي كه مي

 بينيد همان چيزي است كه مي

 

 

 

 

 

 هنر مينيماليسم 

بي ياا ي  لوله فلورسنت كه به صور. مورب به ديوار بسته شده اسات .تيرهااي خشان چاو       

ا ي فلازي ياي كف اتاق قرار داده شده اند . جعبه هاصفحه هاي فلزي كه با طرح هاي ساده بر رو

ندساي پلكسي گالس كه به شكلي ساده چيده شده است ؛ اين مكع  ها و ساير شكل هاي پاياه ه

ي شماري رمندان بساخته شده از تخته سه ال ،آلومينيوم يا فوالد ، از جمله راه هاي توصيف آثار هن

 يل دهه شصت متدوال بود.بودند كه در نيويورك و لوس آنجلس در اوا

ك و كماي در گالري هاي نيويور 1963براي نخستين بار در « مجسمه اي » هنگامي كه اين آثار 

د ماي ديدنا بعد در موزه هاي نيويورك به نمايش درآمدند ،ابتدا اكثر منتقدان هناري باراي آنچاه

 آمادگي نداشتند چه برسد به مخاطبان عام .

توسط منتقداني كه باراي توصايف پدياده دشاوار فهام آثاار جدياد  تنوع اصطالحا. به كار رفته

تالش مي كردند حاكي از سردرگمي ايجاد شده در مورد اين اشياي در راهر  بي تكلف و سااده 

بود كه در هر حال حاضر به گونه اي انفجار آميز در عرصه هناري آمريكاا مطارح شاده اناد. هنار 
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هنر اُبژه ، سازه هاي اوليه و هنر اصيل ،از جمله راياج  آ.بي .سي هنر خش  و سرد ،هنر طردكننده

ترين عناوين به كار رفته براي اين هنر بودند ؛ سرانجام باه هنار مينيماال بسانده شاد . ايان اصاالح 

به كار رفات . هار چناد باياد  1965نخستين بار توسط   ريچارد ولهايم فيلسو  هنر انگليسي در 

اله خود تحت عنوان هنر ميني ماال ضامن ارائاه نظرياه اش در خاطر نشان ساخت كه ولهايم در مق

مورد به حداقل رساندن محتواي هنري آثار بي شمار پنجاه سال گذشته ،حتاي يا  هنرمناد را باه 

عنوان شاهد مثال نياورده بود. در حالي كه پس از اين مقاله هنرمندان بي شماري يكجا تحات ايان 

 (6ص– 1389 –و مینیمالیسم  هنر –مارزونا ) عنوان قرار گرفتند.

ت ولاي مينيمال سب  و سياقي است كه در گذار از مدرنيسم به پست مدرنيسم نقش اساسي داشا 

هنر / »ينده ي به ميزاني كه شايسته اش بود به آن توجهي نشده است.اين نقش ، خود را بيشتر در آ

 ابار واژه يناگ هااي لغاا. ،برنشاان ماي دهاد . باه هار حاال ... در فره« هنر / نظريه » و « فلسفه 

«Literal »ح ، باي روغوي ، لفظي ، لفظ به لفظ ، از معادل هاي : الفبايي ، دقيق ،موبه مو ،تحت ال

 سر راست ، راهري ، واقعي و بي پيچ و خم ، استفاده كرده اند.

، به  ه خودش( هنر و روشي است سر راست كه اثر هنري را با ارجاع بArt Literal ) مينيماليسم 

ه يازمناد بامعنا و خلق مي كند و البته براي توضيح و اعاده حيثيات ،ن ،عينيت اش و حهور خودش

رفره ح )بارد. زبان و استدالل كالمي مي شود و از لفظ و زمينه لفظي براي معنا دهي آنهاا ساود ماي

 (85پاییز  – 17شماره  –هرمند 

نمي توانم توضيح بدهم، فقط انجامش » د:كه همواره مي گفتنبر خال  اكسپرسيونيستهاي انتزاعي 

، بسياري از اين هنرمندان اوليه وسازنده گان ساخته هاي بادوي از حياث گفتاار زبردسات «ميدهم
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 تحصيال. دانشگاهي داشتند )غالبأ در رشته هاي تاري  هنر و فلسفه (. در واقع دانالد جاادو بودند

(Donald Judd)پيش از آنكه به كار هنري به پار دازد ي اين نههت است ، كه هنر مند عمده ،

نويسنده اي حرفه اي و منتقد بود؛ در نتيجه بساياري از ايان افاراد از حياث مفااهيم دقياق وفلسافه 

نظريه ي زيبايي شناسي چيره دست و نسبت به تاري  هنر مدرن وپيشينه هايش به دقت آگاه بودند. 

ميدهاد، « شارح»وآنهارا به اصطالح مي آيد نقد به طور معمول پس از دگرگوني هاي هنري پديد 

ر عماده  انديشايدن و مالحظاا. اساتقرايي د مينيماليسات هاا خاال  ايان باود. باه طاواما در مور

 روشنفكرانه،به پيدايش اين نههت انجاميد.

ود،مقالاه رو هندساي نماايش داده نشاده بدتنا اين هنراي ازباآنكه هيچ نمايشگاه عمده ،1965 در

ر كاا منتشاهنار در آمري عمده ومهم هنري از قبيل آر. فروم، هنرها و مجله هاي طوالني در هايي

اي مايشگاههنمي شد كه در صدد تثبيت نظريه ي مينيماليسم بودند. در اين زمان، فقط معدودي از 

رایش هرا  ور -سرماووالا) گروهي ويكي دو نمايشگاه انفرادي از اين آثار،تازه به نماايش در آماده باود.

 (205ص–1384-ر هنر ها  بصر  معاصر د

ويسام ي پوزيتيولوژهنر مينيمال ايدئولوژي جانشين آرمان از دست رفته را نشان مي دهد .اين ايدئ 

مور ا، و همه ندامور معلوم و واقعي بسنده مي كو فلسفه اي است كه به تعيين يعني ايدئولوژي علم 

 وه توضيح ،ازهرگوني ترين شكل هاي خودرا مردود مي شمارد ،پوزيتيويسم درافراطمابعدالطبيعه 

قليال تفرضيه مي پرهيزد، و هد  )ياكمال مطلوب ( علم را به توصيف صِر  محدود ماي كناد . 

 آرمان به واقعگرايي جزمي يكي ديگر از ويژگي هاي مينيمال آر. است.

از  جديت تعص  آميز اين هنرمندان در حكم ي  مرام است . به خال  جانز ، كاه شاناخت اش 

ابهام فرم هاي قراردادي بر غناي امكانا. ساخت اثر هنري ماي افزاياد ، هنرمنادان مينيماليسات از 
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اين شناخت براي مشروط كردن هر شيء به ارزش مطلق استفاده مي كنناد. اياده واقعيات عيناي و 

فرديت زدايي شده ، وريفه ساختار آرماني شده را مي پذيرد . اماا ايان باه صاور. مناع و حاذ  

راهر مي شود و نه در شكل ايجابي : هر آنچه شخصي ،اختياري و اتفاقي اسات ،مُهار ممناوع ماي 

خورد . قانون بصري و ساخت اثر در مينيمال آر. عمدتاً به طور سلبي تعريف شاده اسات . بلناد 

پروازي هاي خود نمايانه هنرمندان مينيماليست نيز چنين است . اين تماايال. نياز عااري از معنااي 

وانشناختي اند . هنرمندان به جاي آنكه در پي يكتا بودن شيء هنري باشند، بر يكتايي ايده و اثار ر

بخشي مفهوم تاكيد مي كنند. ايده ،تنها وسيله ساخت هنري است كه وجود و اعتبار امار شخصاي 

 (429ص–1387-هنر مدرنیسم  –بكوال ) مهم تريم جنبه اثر هنري است: –يتو به قول لو –را ارج مي نهد 

يازي هاا و وقتي هنرمندي شكل مفهومي هنر را به كار مي برد ،بدين معناست كاه هماه برناماه ر» 

ي شاود ماتصميم گيري ها پيشاپيش انجام شده و اجراي اثر فقط كاري فرعي است. ايده ماشايني 

 ( 1967-10ش-آرت فورم به نقل ازفصلنامه -همان ماخذ) .«كه هنر را مي سازد

اسات.اين  فاردي هنرمناد« من »ايشان ،شخصيت زدايي از هنر و به اطاعت در آوردن شالوده آثار 

يت همچنان كه در نقاشي سيستمي جديد ديده مي شود ،واكنشي منطقي در برابار گارايش شخصا

 (575ص -1374-اریخ هنر مدرن ت -)آرناسون مدارانه اكسپرسيونيسم انتزاعي يا نقاشي عمل است.

گوناگون ،هنرمندان ميني ماليسم با پيت مونادريان در ايان بااور شاري  عليرغم اختال  نظرهاي 

بودند كه اثر هنري بايد پيش از اجرا به تمامي در ذهن هنرمند متصور شاود. هنار نيروياي باود كاه 

ذهن به مدد آن مي توانست نظم عقالني خود را بر اشياء اعالم كند. اما بر اساس ميني ماليسم هنار 

د : حديت نفس تمام آن اولويتهايي كه اكسپرسيونيسم انتزاعي با افراط هايش در قطعاً ي  چيز نبو
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در هنر آمريكا شايع ساخته بود،  1950ذهينت گرايي عميق و سانتي مانتاليسم  كنايه آميز، در دهه 

اين  به دليل اغراق در احساس بي مايه مردود شمرده ماي شاد و نماي توانسات مقبوليات داشاته 

ان مينماليست با هد  تغيير مسير هنر رايج و انداختن آن در مسيري ديگار ، باا روش باشد. هنرمند

شناسي به اصطالح حساب شده تر و نظام دارتري كوشش خود را بكار گرفتند . آنان باه احسااس 

تعادل كامل رو آوردند و تقارني بصري ارائه دادند كه هرگز از عرصه به دقات حسااب شاده اش 

 (2ص–مقاله ی هنر مینیمالیسم ) تجاوز نمي كند.

شاكال اده  ، باه مينيماليست ها به ساختار بيش از رنگ اهميت مي دهند . آنها غالباً باا قطعاا. ساا 

امالً اصاولي كا معين ، پيش ساخته ، و معموالً راستگوشه كار مي كنند  و مي توان قطعا. را بناابر

ي بازرگ تار ياا حتاي در كال يا  مشخص در تركي  بندي هاي منفرد و مستقل ، در شبكه هاا

 (425ص-1387-هنر مدرنیسم  –)بکوال  محيط نظم داد.

چوب يا  ظريه گرينبرگ براي بسياري از هنرمندان ميني مال ، به صور. نقطه ي آغاز و چهاارن

يلسو  بررسي و پژوهش هنري محسوب مي شد.گرينبرگ ، با استفاده از نظريه معرفت شناختي ف

ه وريفه هر ژانر هنري اين است كاه كبه اين عقيده رسيد  (1724-1804) آلماني ايمانوئل كانت

صاايص حالت هاي طبيعي و مادي متعلق به خود را در معرض پرسشگري انتقادي قرار دهاد تاا خ

ي ،بعادها باه هاد  اصالضروري و ذاتي اش توسعه پيدا كند.اساتدالل صارفاً شاكلي گرينبارگ 

 (8ص-1389-نر ومینیمالیسمه -نا)مارزو ماليست تبديل شد.منتقدين ميني
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 ر نقاشيد  -پيش شرط هاي تاريخي هنر مينيمال 

پيدايش هنر  يكي از شگف انگيزترين رخدادها در تاري  هنر جديد اين است كه بنيادهاي مهم     

س از ميني مال ، نه در عرصه مجسمه سازي بلكاه در عرصاه نقاشاي گذاشاته شادند. در نهايات پا

را  ري نقاشايسي )ضد هنر و زيبايي ( اين هنر ميني مال بود كه ي  بار ديگر برتساختارگرايي رو

 (7ص-1389-نر ومینیمالیسمه -) مارزونا درون هنر مدرن به چالش كشيد.

ر دي شاود و تمايز اصلي مينيمال آر. با انتزاع پسانقاشانه آن است كاه بعاد ساوم را نياز شاامل ما

ا هام ا، دو جنابش از حياث رويكارد عقالناي زيربناايي باعوض ،غالباً رنگ را حذ  مي كند. اما

د ،چارا مي گذرنا سازگارند ، و مرزبارزي ميان آنها وجود ندارد. معموال نقاشان اند كه از اين مرز

 كه آنها مجسمه هم مي سازند.

ناد ه عبار. ابنابر اين توصيف ،وجوه اشتراك مينيمال آر. و انتزاع پسانقاشانه روشن مي شود ك 

ر اين توان آثا ماهيت بي نشاني و تشابه كامل اصول ساخت اثر . با اين اشتراكا. به سختي مياز : 

شخص مكامالً  هنرمندان را از يكديگر تمييز داد. هر ي  از آنان خود را به معدودي مفاهيم هنري

هنار  و معين محدود مي كنند و باا تكارار، تغييار و يكساان ساازي آن مفااهيم ، عالمات مشخصاه

 يند.آش را پديد مي آورد. بنابراين ، آثار اغل  مينيماليست ها يكنواخت به نظر مي خوي

 حاذ  باارِ رويكردعقالني در مينيماليسم مشابه انتزاع پسانقاشانه است.عينيت بخشاي باه رناگ و 

در  از آن ) ( معادل اسات باا عيناي كارن فارم و زدودن باار روانايرواني آن )در انتزاع پسانقاشانه

 مينيمال آر. ( . چنانچه ويلي رُتسلِر گفته است :
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واعادي در آرايش هاي مرك  دو عامل دخيل اند : از ي  سو ،عناصر ساده و از ساوي ديگار ، ق

واعاد اصار و قام عنكه آن عناصر بر مبناي آنها با هم تلفيق ،تعوي  يا جابه جا مي شاوند. ايان نظا

  مكانا. يا،متغيير و روابط مي توانند كثر. در وحد. را به نمايش بگذارند و بي نهايت بودن 

ن لكه فقط هماابيا معني خاصي ندارند ، « محتوا » محدوده معين را آشكار سازند.آثار زنجيره اي ،

 (426ص  -1387-هنر مدرنیسم –بکوال  ) اند كه در واقع هستند: ي  نظام ساده.

نكار لزوم و هم توسط مينيمال ها منجر به آن شد كه هنرمنداني مثال جااد و فالويان ، نقاشاي را ا 

 Specific) اشاياء خااص شامل اين هنر ندانند. انتشاار مقالاه ي تااثير گاذار جااد تحات عناوان 

Objevtsتر متوجاه ( اين تغيير جهت انتقاد گرايي مينيماليسم را از نقاشي دور كارده و آن را بيشا

 (1ص–)مقاله ی هنر مینیمالیسم  كارهاي سه بعدي كرد .

هيمات اتا سالهاي شصت ميني مال با هماه منطاق تبليغااتي مكتا  نيوياورك  كاه تاا آن زماان از 

ز اه آمريكاا كه هميشاه با –خاصي برخوردار بود گسترش يافت . اما در اروپا به استثناي انگلستان 

 ار نگرفت.هنر ميني مال چندان مورد استقبال قر –  بوده است نظر هنري و فرهنگي بسيار نزدي

در مفهوم اكيد و فشرده ،تنها پنج هنرمند وجود دارند كه اشيا، مجسمه ها و نسبتهايشان را مي توان 

 ((Dan Flavinن، دن فالوي ((Carl Andreكارل آندرهاصطالح هنر ميني مال قرار داد: تحت

 Robert)و رابار. ماوريس (sol lewitt) ساول لوويات،  (Donald Judd)، دونالادجاد

Morris)  از ي  جهت ،گفتمان مربوط به جنبش هنرمنداني كه بعدها تحات عناوان هنار ميناي .

مال شناخته شدند عمدتاً در جريان رويارويي با آثار اين هنرمندان شكل گرفت . در حاالي كاه از 

جدي تر دونالدجاد و رابر. موريس بودناد كاه    سوي ديگر ، دقيقاً همين هنرمندان و از همه     
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براي نخستين بار بنيادهاي تئوري  اين جنبش را تعيين كردند. جنبه قابل توجه ديگر اين است كه 

 هيچي  از اين هنرمندان هرگز با برچس  هنرمناد ميناي ماال باراي آثاار خاود موافقات نكردناد.

 (7ص-1389-هنر و مینیمالیسم  -)مارزونا

چاه از لحاا   ،ه بعدي آندره ، فالوين ، جاد ، لوويت و موريس به هيچ چيز فراتر از خود آثار س 

شد  يري قايلتخيلي و چه نمادين اشاره و ارجاعي ندارد ؛ و ديگر نمي توان براي آنها وجهي تصو

 ر خااصه و بستنظر در زمين د. هنر ميني مال با تمركز همدالنه بر تجربه و درك ملموس از اثر مور

ه ديگار خودش آفريده شده بود متافيزي  هنري را رد مي كرد و از اين رو نقاش تماشااگر را كا

 تارزش و اهميا مورد نياز نبود تغيير ميداد . الزم نبود تماشاگر با تأمل و تفكر خاود در ساكو. ،

 هبايسات با تغيير ناپذير اثر هنري را كه در مقابل ديدگانش قرار داشات بازتااب دهاد ، بلكاه ماي

ت اين صورتي فعال اثري را درك كند كه با فها و محيط خودش شباهت دارد و در آن سهيم اس

اثار  باراي آن نوع نگاه به تماشاگر امكان مي داد كه فراينداين درك رابازتاب دهدوبه اين ترتي 

 ( 12ص  1398 –هنر و مینیمالیسم   –)مارزونا  ارزش و اهميت قايل شود .

ار اوليه اش را با رنگپاش خاكستري مي كرد تا آن كه كشف كارد باا فاايبر براي مثال موريس آث 

گالس پرداختي حتي از آن هم بي نشان تر حاصل مي شود ، و آثار جاد به سفارش او در كارگااه 

ساخته مي شدند تا استاندارد شده و صنعتي به نظر برسند . فالوين براي ساختن آثارش از المپهااي 

به شيوه انبوه توليد مي شوند ، استفاده  مي كرد و آندره باا ماواد گونااگوني از مهتابي معمولي كه 

( ، چوب سدر يا سرب كاه شايوه خااص او را  Styrofoam قبيل قطعه هاي همسان استايروفوم)
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نمايان ني كردند ، كار مي كرد . بعدها جاد براي ساختن آثارش كه متشكل از عناصري بودند كه 

 رار مي گرفت ، از چند ماده ديگر نيز استفاده كرد  . هر ي  روي ديگري ق

 ( Plexiglasبراي مثال در ساختن سطح هاي افقي قوطي هاي آهني سافيد از پلكساي گاالس ) 

فاصله  نصر ديگررنگين بهره جست . ) اما هر ي  از اين عناصر كنسول مانند به اندازه بلنديش با ع

هيچ  ساخته هاي هندسي جاد ، ضمن آن كه باز هم به تدريج سطح هاي 1960داشت .( طي دهه 

ن ازنده اياسانشاني از شيوه خاص او نداشت ، بسيار زيبا و آراسته شد ، به طاوري كاه بازشاناختن 

 1382 –ریخ هنرر سی و سه هزار سال ترا –هارت )آثار، به رغم راهر بي هويتشان ، به آساني ممكن بود . 

 (1044ص  –

اري ، و كاهنرمندان پيروان ميني مال شاامل ناوعي سارهم بنادي ، قطعاه اما به طور كلي مطالعا. 

ي هار مونتاژ مي شد كه با هد  تفسير مجدد فرم و رنگ و فها و محدوده هااي فيزيكاي باه جاا

تركيا   گونه قيد هنري و تعهدا. از بيش تعيين شده مدعي روشي خرد گرايانه اند كه باا هاد 

شاند ه اي كه معماوال مركا  از واحادهاي يكساان ماي بابندي از مجموعه هاي منظم و ساده شد

ي ا دارا مارتشكيل شده اند . اين جزء هاي منظم ، قابليت جابجايي و توساعه مبتناي بار رياضايا. 

 باشد . 

 ي بود كاههد  غايي همه هنرمندان ميني ماليست ، خلق آثاري برخوردار از حداكثر بي واسطه گ

 اده قارارساء دارد و تركي  بندي نسبي تحت الشعاع  آراياش در آن كل اهميتي فزون  تر از اجزا

 (1ص  –) مقاله ی هنر مینیمالیسم مي گيرد . 
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ياا هنار  ) "مينيماليسام  "ماليسام را هرگاز نماي شاود تعياين كارد با اين كه مفهوم اصطالح  ميني 

ول طنجلس در مينيماليسم ( به معناي هنر آوانگارد ) هنر پيشرويي ( است كه در نيويورك و لس آ

 ول لويات وپديدار شد و اغل  با كارهاي كارل آندره ، دن فالوين ، دونالد جاد ، سا 1960سال 

پيوناد  ده اناد ،رابر. موريس و هنرمنداني ديگر كه براي مدتي كوتاه با اين زمينه ارتباط پيدا كار

ار ياا تكار ور. تكايمي خورد . مجسمه هاي اوليه هنر مينيمال به استفاده از فرمهاي هندسي به ص

اخته و ساشده گرايش دارد كه توسط سازنده هاي متبحر طبق دستورالعمل هنرمند به طور صنعتي 

و ياا  يا توليد مي شوند مي شدند . و اين باعث مي شاود كاه هار چيازي كاه نشااني از احساساا.

شااان انقكه اياان مساائله مطلقاااً بااا س احساااس باشااد ، از اثاار زدوده شااود.تصااميم گاارفتن باار اسااا

 و 1940سيونيست انتزاعي در تهاد است . و همچنين با مجسامه هااي كاه قبال از دوره ي اكسپر

 ي به چيازبه وجود آمده . اثر مينيمال ماوراي حهور اصلي اش يا وجودش در دنياي فيزيك 1950

(  ودستفاده شاديگري اشاره نمي كند . مواد به عنوان مواد ارائه مي شوند ، رنگ ) در صورتي كه 

قارار  خل ديواربدون ارجاع به چيزي استفاده مي شود . اين كه در بسياري از كارها خود اثر در دا

نار كاه باا ه گرفته ، يا در گوشه ها و يا مستقيماً روي كف زمين قرار داده شده ، باعاث ماي شاود

 كند ، وي مگونه اي مواجه شويم كه گالري را به عنوان ي  مكان واقعي براي ما تعريف چيدمان 

از کتراب  ( ترجمره ای James Mayer )جیمرز مرایر )همچنين بيننده را از حركت در فها آگاه مي ساازد .

 (مینیمالیسم
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 تحوالت شيئي  –خيزش ها 

وناد . از راگر چه پنج هنرمند محوري هنر ميني مال همگي بخشي از ي  نسل باه شامار ماي        

 ورده اناد الدي بدون استثنا همگي در نيويورك زندگي كاواخر دهه پنجاه تا اوايل دهه شصت مي

مواضع  وشرط ها  آثار خود را به شيوه اي نسبتاً مستقل از يكديگر ، و البته بدون ش  بر پايه پيش

ي و مفهاوم متفاو. ، اجرا كرده اند . اما رويكردهاي هنري آنها ، در صورتي كه از لحاا  شاكلي

 ناد كاه باهصله تفاو. ها و مشاابهت هااي زياادي را نشاان ماي دهمورد مقايسه قرار گيرند ، بالفا

  (12ص  – 1389 –هنر مینیمالیسم  –مارزونا )سهولت از يكديگر قابل تشخيص اند .

ر يا  المام مهتاابي را باه طاور قطاري بار دياوا«  1963ماي  25» هنگامي كاه دن فالويان در 

ر كاارش گذاشت ، نقطاه ي عطفاي را د« : 25اثر قطري مه » استوديواش آويزان كرد و نامش را 

ي روزمره وازم نورپديد آورد . فالوين از آن لحظه به بعد ، تنها ماده ي واسطه اي كه به كار برد ل

 غيياري درتبود . اين اشياء معين پيش ساخته هاي صنعتي اند كه از لحا  سااختاري ياا عملكاردي 

،  فهاوم ناورمين وسايل استفاده مي كند تاا آنها بوجود نمي آيد . در عوض ، او از محدوديتهاي ا

 هوم سادهچگونگي عملكرد آن و درك ما را از اين عملكرد ، گسترش بخشد . او از طريق اين مف

 شد . الش مي كچ، پيكره ي فهايي را كه اثر به شيوه اي كامالً پيچيده قصد اشغال آن را دارد به 

ه ركيبي از لولارا مطرح مي كند غالباً از ت« ادي پيشنه» فالوين ، در حالي كه براي مكاني مشخص 

د ، ها كه به صور. مجموعه هاي ساده چيده شاده اناد و در فهااي نمايشاگاه گساترده ماي شاون

 استفاده مي كند .  
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ه اي ه به گوندر تجربه اثر فالوين ، احساسي از مطلق بودن نهفته است و در عين حال در فهايي ك

ا ماسايون هااسي از خشونت وجود دارد . در واقاع ، او ناور را باا فورافراطي جابجا شده است احس

 )باشاد . تركي  و مي چيند كه گاه مي تواند براي تماشاگر از لحا  بصري و حسي محروم كننده

 (52ص   – 1389 –هنر مینیمالیسم  –مارزونا 

دما. و اماا مقااگر چه به نظر مي رسد كه آثار سول لوويت از اصولي منطقي پيروي ماي كنناد ، 

 انديشاه»چاون  ،مفاهيم او اغل  كامالً غير منطقي اند . به نظر اين هنرمند تناقهاي در كاار نيسات 

يساتم هاي غير منطقي بايد به صور. مطلق و منطقي دنبال شوند : چاارچوب سافيد لوويات آن س

صاميم ت هندسي هم ترازي را مي پذيرد كه در فهاي خود تماشاگر وجود دارد ، از ايان رو يا 

اسات كاه  آگاهانه براي حفظ رابطه اي مستقيم با عرصه ي عمومي را نمايان مي سازد ؛ هد  آن

تماشاگر در خاالل عمال درك ، باه خاود آگااهي و شاناخت خاود برساد و ايان خودشناساي و  

 خودآگاهي جزئي مهم از خود اثر است . 

 ، ساخت آثار جديدي را آغاز كارد .ي سول لوويت در اوايل دهه هشتاد با استفاده از بلوك هاي بتون

سازه هاي بتوني لوويت ، همچون آثار كارل آندره ، از واحدهاي كوچكتري تشكيل شده اند كاه باا 

با اين وجود بار خاال  آثاار كنار هم چيده شدن به صور. فرم هاي رديفي بزرگ در آمده اند ، اما 

، اثار جدا ساخت . همانناد ساتون باي انتهاا را بدون نابود كردن نمي توان از هم «HRZL1 »آندره ،

( كاه بار روي ضالع خاود قارار ماي  1876 – 1957مجسمه ساز رومانيايي ، كنساتانتين برانكاوزي)

گرفت ، اين قطعه نيز قابل گسترش تا بينهايت بود . اين اثر از اولين ايده هاي لوويات دربااره احتماال 

وع هاي محتمل بي پاياني را درون مكع  كوچ  و وجود تنوع در سازه  اصلي ، پيروي مي كند و تن

 ( 66ص  – 1389 –هنر مینیمالیسم  –) مارزونا  . فرم مربع نشان مي دهد
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مند  عالقه« ان مجسمه سازي به عنوان مك» آندره در مصاحبه ها و ارهارا. اوليه اعالم كرد كه به 

د كاه ي مالك هاايي پايش باراست و با رسيدن به اين هد  ، مجموعه ي آثار خود را در حيطه 

 ي تأثير گاذارمي تواند ي  ايده ا« مجسمه به عنوان مكان » خود تعيين مي كرد . تصور آندره از 

 مدرن تلقي شود ، هر چند از خصوصيا. كهن و باستاني نيز برخوردار است. 

اده و ن ماحجم ، يكي از جنبه هاي اصلي مجسمه سازي سنتي ملغي شده اسات ، اثار باه عناوا      

نادره آي شود . توده اي ناب راهر مي شود ، با نگاه از باالي زمين سادگي فرم آن به دقت تعيين م

ر ساطح دزماني ادعا كرد كه مجسمه آرماني اش ي  جاده است كه از ورقه هاي فلزي ناپيوساته 

  زمين تشكيل شده و روي آن مي توان راه رفت يا حتي كاميون راند . 

شاكل  "ه همين اندازه به اين حاال. غير ترسايمي و رهاا شادن از دوگاانگي رابر. موريس هم ب

، عالقه مند بود . اما در حالي كه جاد خواهاان ناوعي تماميات و يكپاارچگي باود كاه  "پس زمينه

بشود با تكرار واحدهاي مشابه بدست آورد ، موريس فكر خود را به كل هاي اكتفا كرده باه ذا. 

تقل مشغول داشاته باود . او در آرزوي آن باود تاا آشاياني يكپارچاه و و شكل هاي يكپارچه و مس

باود كاه ماوريس اولاين  1961بدون اجزاي جداگانه بسازد و از تقسيم پذيري پرهيز كند . ساال 

باه ،چهل ساانتي متاري از تختاه ساه ال قطعه ي يكپارچه مورد نظر خود را كه ي  ستون دو متر و

ام  مجسمه هاي تخته سه اليي خود را خاكستري رنگ مي رنگ خاكستري خلق كرد . موريس تم

ناه تيار اِل  1965كرد . چون اعتقاد داشت كه رنگ در مجسمه سازي جاايي نادارد . او در ساال 

شكل را به نمايش گذاشت كه گر چه با هم مشابه بودند اما وقتي به پهلو ، سر و ته ، اري  و غياره 

پيدا مي كردند . نكته در خور توجه در مورد بلوك هااي  بر زمين قرار مي گرفتند اشكال مختلفي
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منظم و مشابه جاد كه با فاصله هاي يكسان كنار هم چيده مي شد اين بود كاه توجاه تماشااگر باه 

شباهت تصويري جل  مي شود . اما در تيرهاي ال شاكل ماوريس ، او باه دريافتهااي متفااوتي از 

ابد . البته در اين مورد ، نكتاه حسااس ، نحاوه قارار حجمهايي كه اساساً يكسان هستند دست مي ي

گرفتن تيرهاست . تيري كه به سراپا قرار گرفته يا تيري كه به پهلوست يكسان نيست . با ايان هماه 

لزومي ندارد اثر واحد چيزهاي زيادي براي جل  توجه ، مقايسه ياا  "آنها مويد گفته جاد هستند : 

امل باشد . آنچه جذابيت دارد خود شي ء به صور. يكپارچه تجزيه و تحليل ت  ت  و تفكر و ت

جاد و موريس در پي آن بودند كه اثر خود را به صور. شكل  "و مجموعه ويژگي هاي آنهاست 

كلي ساده اي كه بتواند در قالبي يكپارچه  درك شود و بصور. تجربه اي كه به يكبااره حاصال 

)مقاله ی هنر و مینیمالیسم . بي از نوع كوبيسم عرضه دارند .  آمده ، نه تجربه اي مرحله  به مرحله و نس

 (5و  6ص 

به باور برخي ، مينيماليستها هنرمنداني بسيار كسل كننده بودناد و آثارشاان را باه عماد چناان ماي  

ساختند كه هنر دوستان و دولتمندان قادر به خريداري اين آثار براي زينت بخشيدن باه خاناه شاان 

اد برخي از آثار مينيماليستي بسيار بزرگ است . به عقياده بعهاي ديگار ، مينيماليساتها ابع –نباشند 

هنرمنداني فداكار بودند زيرا آثارشان را تا آنجا كه ممكن بود ساده مي ساختند و به ميال خاود از 

تمهيدهاي بياني چشمپوشي مي كردند و همين فداكاري آشكار ، كه به نحوي با سنت پيرايشگران 

 (Puritan  پيوند داشت ، احساسها و حتي رقت مخاطبان آنها را بر مي انگيخات . دياري نپايياد )

 1966كه هنر مينيمال به عنوان سب  متفاو. و عمده به رسميت شناخته شد ، به ويژه آن كاه در 

نمايشگاهي جامع و بزرگ از آثار هنرمندان مينيماليست در موزه يهوديان نيويورك برگازار شاد . 
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چنين بسياري از منتقدان دريافتند كاه پيكاره ساازي مينيماال بار ذوق و و پساند نقاشااني چاون هم

 ( و رابر. منگُند )  Briees Marden ( ، برايس ماردن )  Robert Rymanرابر. رايمن ) 

Robert Mangold  رهور كردند ، تأثيري  ژر  نهاده است  1960( كه دراواسط يااواخردهه

   ( 1044ص  – 1392 –سه هزار سال تاریخ هنر سی و  –)هارت  .
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 پايان مينيماليسم

اي رسايد كاه مالسيم به نقطه، مدرنيسم در هنر يا به عبارتي ميني1968يا حتي  1970تا سال        

اش براي پيشرفت در پااليش هرچه بيشتر فرم، جستجوي وسواس گونه و در عين حال خرد ورزانه

كن سازي كشااند. از آنجاا كاه روناد مدرنيساتي تقريبااً هاي آن را به مرز خود ريشهخود پيراستن

يعني همان جعباه ياا ـ  ا از هنر حذ  كرد آنچه باقي ماندتر خصوصيا. تقليل ناپذير فيزيكي ربيش

راهراً بايد به چيزي كم و بيش در حد شيئي همچون ديگر اشياء موجود در جهان ا  مكع  صر 

، چنادان ديد در مقايسه با جاذبه منطق خلق آن براي ذهانگرديد، كه براي آنچه چشم ميبدل مي

و همان گونه كه اذهان حساس و هوشمند دريافتند، فرمي چنان مجرد و ساده شده كاه  نبودجال  

قرار است فاقد روابط دروني باشد، به هر حال ناگزير است كه روابطي باا جهاان پيراماوني برقارار 

مالسيم با ناديده گرفتن واقعيا. روزمره، درگيار كانش نمود كه مينيسازد. به بيان ديگر چنين مي

آميز گسترش دادن و باال بردن ميزان توجه ما نسبت به خود شده است. دريغ كه واقعيات سار عنهط

شاد چنادان خورده، كه بازتاب آن بر سطوح دست نخورده و ماشيني ساختارهاي ابتدايي پياده مي
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شناساي مترقاي اي باشاد كاه در زيباييتر از خلاوص يكپارچاه و نياز يگاانگيتوانست بيگاناهنمي

 نمود.ليستي يا مدرنيستي جايز ميفرما

 تمدن قرن پس از گذشت حدود ي  ربع قرن از شاتاب گارفتن و آراماش نسابي آن از هماه ساو

هاي تفرقه انداز و رقابات انگياز گونااگون هاي عظيمي شد كه خود ناشي از گرايشدچار شكا 

 .تيادهاي نفتي، اعمحيطي، تحريم گيبود از جمله ترورهاي سياسي، آلود

داد و اش اداماه ماياي و آرام خود به شايوه جباريدر همين اثنا مدرنيسم متاخر به حركت حاشيه 

ماان آورده اي «كمتر، بيشتر اسات»كه گفته بود  «س وندروههمي»گويي به باور معمار باهاوسي خود

 يهايي متروك شاد و چيازبلوكهاي مسكوني ملهم از تعاليم باهاوس تبديل به مكان به تدريجبود.

 )حاداقلي( و غيار ماالزهنمانده بود كه به كلي از صفحه روزگار محو شاود، چارا كاه آنقادر ميني

 توانست مسكوني باشد.انساني بود كه نمي

ز عدم هاي روز افزون انسان معاصر و نيشماري از هنرمندان جوان و متفكر در مواجهه با گرفتاري 

در  ست، بلكاهنتيجه رسيدند كه كمتر، بيشتر ني به اين ،موفقيت مدرنيسم در جواب داشتن براي آن

 اكناون ماا"چناين نوشات:  1979در ساال  "جاان پارو"عوض خسته كننده است. منتقدي به ناام 

هااي خاالي و سوساوي ضاعيف ديوارهااي سافيد هاي خاموش، بومنيازمند چيزي فراتر از مكع 

هاا و ... و خراش واخات، آسامانهااي يكنهستيم. ما از دست اين ميدان )پالزا( هاي سارد، ديواره

هاي خاالي گوشات هساتند و ناه اتااق، خساته همچنين فهاهاي داخلاي كاه بيشاتر شابيه صاندوق

 ."ايمشده
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رمانهااي آ، خلوص فرم ديگر باروز و تجلاي تيد و وقفه، ركورد و كاسكمبوازمملو  در اين دنياي

ر رويااي دمدرنيستي كه ريشه واال نيست بلكه گريزي عصبي است از زندگي. بدتر اينكه ديدگاه 

طلبانه آزاد كردن هنر و همچناين جامعاه از ساتم طبقااتي كهان داشات، خاود باه چيازي مساوا.

كارد، گرايانه و حتاي آكادميا  بادل گردياد و باه انادازه دانشاي كاه باا آن همچشامي مينخبه

ا تحمال كناد توانست تصورا. افراد خالق رگاه ديگر نميدخصصي و بي رحم شد. يقيناً اين ديت

با كمتار  ا زندگي،بافرادي مشتاق به فراتر رفتن از هنر پاپ براي احياي هنر، با از نو درآميختن آن 

ا طبيعات، بتئاتر،  هم رديف دانستن آن با علم و فناوري، و بيشتر با فلسفه و زبان و شعر و داستان و

 تجرباه ماام جهاانِگذشته يعني باا ت زمين و فرايندهاي ارگاني  آنها، نيز با تزئين و بيش از همه با

ر خاود كناا انسان كه مدرنيسم آن را به تدريج با توجه با تمايل فاوق العااده باه اصاالت و حهاور

رن اروپا و آمريكا از مدرنيسم روي برتافت هنر مد 1968 -72گذاشته بود. به تدريج در سالهاي 

 مال و سپس كالً پسا مدرن شد.و در ابتدا پسا ميني

هاي متعادد و خود در عين حال باعث رواج اصطالح پلوراليسم گرديد كه نشان دهناده شايوه اين 

مدرن ها از طريق آن تاكيد هنر را نه تنها از فرم به محتوا بلكه از وحد. سبكي متنوعي بود كه پسا

 (1ص  – 2) مقاله ی هنر مینیمالیسم به تنوع سبكي تغيير دادند.

به پايداري رسيد، مرزهايش شروع به از بين رفتن كرد. قبالً در اواسط درست زماني كه مينيماليسم 

باا اساتفاده از مفااهيمي ناا پايادار مانناد  ،، افرادي خود را پسات مينيماال ماي خواندناد60دهه ي

حتي گاهي سليقه ي شخصي، لبه هاي تيز را اندكي نرمتر كردند.هنر مندان پست و انتروپي، شانس

رد سرا، بري لوا ورابر. موريس با استفاده از موج دادن، پاره كردن،پراكنده مينيماليسم مانند ريچا
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كردن وكارهاي تصادفي ديگر با اشيايي چون سرب نمد وبلبرينگ، تندو تيازي وديسايپلين ونظام 

 مينيماليسم را به چالش كشيدند.

د كاه ماليسام باه شايء گاونگي چناان غالا  شاده باوبه هر حال از اواخر دهه شصت توجاه ميني

ها را بر آن داشت تا حساب خود را از هنر پاپ جدا كنند و اداباازي باا فارم را باه ماليستپساميني

راياي گنحوي كه كالً باه ناماادي شادن آن منجار گاردد كناار بگذارناد. بناابراين مخالفاان لفاظ 

توليد  راياي را كه در وماليستي با ي  گام به جلو بردن آن از شيء دست كشيدند اما انديشهميني

نوشات  1965ماليسام در ساال ويات يكاي از رهباران مينيلل وآن وجود داشت حفظ كردند. س

. از "گارددسازد تبديل ميايده يا مفهوم مهمترين جنبه كار است ... ايده به ماشيني كه هنر را مي":

ا به اساكلتي ماليستي ريويت مكع  مينلتر باشد، ه مثابه مفهوم بديهيآنجا كه امكان داشت شيء ب

 (2ص –2) مقاله ی هنر مینیمالیسم  باز از ساختار اصلي و جا به جا شده آن تقليل داد.

 اليسام باهنياز همانناد بساياري از فاراورده هااي نههات مينيم در آثار فراگردي)پست مينيماليسم(

 ختاريوضوح از بهره جستن از رنگ هاي هيجان انگيز اجتناب شده است. همچنين ايان آثاار ساا

ايي .اما عناصار ساازنده ي هنار فارا گاردي، واحاد هاقطعه قطعه)مدولي(وسري سازي شده دارناد

خاوبي  ري خاود را باهرايش هندسي نيستند،بلكه فرايند هاي شاكل گياآحجمي و تقليل ناپذير با 

 د.مي آورن نكه به اين ترتي  اسلوب هاي نقاشي قطره اي پال  را به خاطرنشان مي دهندوطرفه آ

 

  آثار پست مينيمال نخستين 
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ي مهم نيويورك به مردم معرفي  هنر پست مينيمال با برگزاري دو نمايشگاه در دو نگار خانه      

 به كوشش لوسي ليپارد 1966در  «متعار  اعگري نا انتز» شد:يكي از اين نمايشگاهها با عنوان

(Lusi lipart)   در نگار خانه ي فيشباخ( Fischbach) نه هنر مند »ومي با نام ؛ دبرپا گرديد

در انبار نگار خانه ي لئو  1968به همت رابر. موريس، هنرمند مينيماليست،در سال « در كاستلي

هنرمند آلماني وهنرمندان ( Josef beuys)كاستلي داير شد. موريس با تأثير از ژوز  بويز

عبار. بودند از  رادر اين نمايشگاه اخير به نمايش گذاشت كه ينههت فرا گردي اشياي بزرگ

وانعطا  ناپذير نمدي به رنگ خاكستري تيره كه به شيوه اي تصادفي بر هم انباشته ستبرنوار هاي 

بودند. فايبر گالس، الستي  خام،ململ آغشته به مواد الستيكي،ن  چند  شده بودند و چين خورده

ستفاده مي كردند. برخي ال، سيم وسرب از جمله موادي بودند كه هنرمندان پست مينيمال از آنها ا

ي مورد  از آنها حتي بيش از مينيماليستها بر رابطه ي ميان اثر و محيط پيرامونش ونيز بر ايجاد رابطه

تماشاگر براي درك اين گونه  نظر خود ميان تماشاگر و محيط پيرامون او تأكيد مي ورزيدند. 

د. يكي از نمونه هاي بارز اين گونه آثار اغل  ناچار بود عمليا. هنرمند را در ذهن باز سازي كن

در  1970-1969ساخت كه درآثار پيكره هايي است كه ريچارد سرا براي ارائه در نمايشگاهي 

انبار نگار خانه كاستلي بر گزار شد. او سرب مذاب را به محل اتصال كف اتاق وديوار پاشيد و 

نهاد. عكسي كه سرا هنگام اجراي  قطعه هاي كلوخ مانند سرب سرد را به عنوان اثر هنري بر جاي

سرا و اين اثر برداشته ياد آور عكسهايي است كه از پال  در هنگام اجراي اثر گرفته شده است،

سربي  متشكل از شماري صفحه بر اين نكته واقف بوده. كاري از سرا وجود دارد كهبي گمان 

ني شمع زدن و نيروي جاذبه كه روي هم قرار گرفته اند وفقط به كم  فرايندهاي ديگر،يع است
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طر را القا مي كنند، زيرا نوعي حجم پديد آور ده اند. اين صفحه ها مانند ماس  سرا، مفهوم خ

بيم آن مي رود كه هر لحظه فرو ريزند . سرا همچنين شماري پيكره ي چشمگير و بسيار بزرگ 

ساختن اثري براي آن  ساخته شده است كه با محلي كه بر گزيده ويا با جايي كه مأمورمقياس 

   ( 1044 -1045 ص –1392 –سی و سه هزار سال تاریخ هنر  –)هارت  شده است را بطه اي مشخص دارند.

ها آنرا به كار گرفتند زبان كالمي بود. كه اين به دليال ررفيات ماليستزباني كه نخستين ضد ميني

همانگوناه كاه يكباار در يا  بود. اي چشامگيرصري شدنش به گونهها ، و نيز بآن در انتقال ايده

و  "جاوز  كوساو."چاون هنرمناداني هما  را فيلسو  گالري هنر به نمايش در آمد، اين بحث

گرايي كردند. چرا كه متقاعد شده بودناد آمريكايي هنر و زبان وارد مقوله مفهوما  گروه انگليسي

مفهاوم گراياان از طرياق  هنر بايد در درجه نخست بيش از هر چيز اطالعاا. باشاد. بعادها ديگار

ماليساتي ياا ماوادي كاه در برابار نيروهااي فراسااينده زماناه آساي  پاذير هاي مينيتكرار هندساه

هنر اجرا ياا  ،ماليستي اخالل بوجود آوردند همراه با چنين هنر فرايندينمودند در پايداري مينيمي

گذرا در آواز، رقص، رسيتال و هنر بدني بوجود آمد. رهروان آنها خود را وقف كارهاي كوتاه و 

قطعا. نمايش گونه ويدئويي يا دلق  بازي كردند. اين قبيل كارها معموالً به صور. رايگان ياا 

ها، مدارس خالي و انبارها و هاي جايگزين همچون گوشه خيابان، جلوي مغازهكم هزينه در مكان

ر مقوله ديگري از مربوط به هن شد. كارهايهاي صنعتي متروك در سراسر جهان اجرا ميكارخانه

هاايي عظايم كاه در فهااي پساگالري را بوجود آورد، كه عبار. بود از پروژها  هنر پساكارگاهي

شد و در آنها شيء از نو شكل مادي به خود گرفته بود در حالي كه به طعنه قصاد باه آزاد اجرا مي
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فرمها را نه تنها در معارض نيروهااي سابقه تحليل بردن آن  وجود داشت. زيرا اين مقياس عظيم بي

 .(2ص – 2) مقاله ی هنر مینیمالیسمدهدفرساينده طبيعت بلكه در برابر افكار جامعه نيز قرار مي

 

 

 رت موريسراب

رابر. موريس مجسمه سازي است كه از آغاز دهه ي شصت با مواد اولياه ي گونااگون وشاكل       

راه كارل آندره،دانلد جاد وساول لويات، از نخساتين بنياان هاي فهايي تازه كار كرده است. او به هم

 از فهاي مينيماليستي فاصله گرفت.نام گرفت. اما آثار او به مرور  ذاران  مينيماليسمگ

در « يادداشت هايي بر پديدار شناساي خلاق اثار»بر. موريس مقاله اش را با عنوان را 1970در سال 

طاي فراينادها و  كه مهمترين عامال شاكل يا  مجسامه او بيان كرد .دمجله ي آر. فروم چاپ كر

ويژه گي هاي دروني يا  مااده،نحوه ي كاار و  ،ن، انتخاب نوع ماده است. بنابراينمراحل ساخت آ

اي فرايند و فناون، زباان و ويژگاي هااي خااص  نوع كار را پيشاپيش ديكته و تعيين مي كند. هر ماده

 .(172ص –)ترجمه ا  از كتاب آرت مدرن .خود را دارد

 ا باعث ميشود آثار موريس هنوز هيجان برانگيز باشد، توانايي آنها در طرح پرسش از داليلي كهيكي 

هاي به جا و جست وجو براي پاس  هاي تازه در مورد مسائل مجسمه سازي است. گذشته از سااختار 

ممتااز نشاان داده ، او خود را در پهنه هاي ديگر جستار هاي هنري هاي بدوي در اوايل دهه ي شصت

شيوه ي كار به راهر مغاير با توجها. مينيماليساتي(، مجسامه ا «)هنر روند»است: اجزاي مجسمه وار، 

ي مجسمه گونه كه مفاهيم نظري را با اشكال «اشيا»سازي  محيطي وابسته به مكان و اخيراً بازگشتي به 

ي تركيا  فهاايي مجسامه  بااره زمون مداوم خود و پرساش دراين توانايي در آسنتي آشتي ميدهد. 
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ورایش ها  معاصر در هنر هرا   -اسماووال) سازي نوين، اساس كل آثار هنري متعهد و زنده را فراهم آورد.

 (206ص–1384-بصر  

ه ، ماوريس يا  مجموعاه آثاار نمادي برياد، ضمن سفري به آسپن در كلرادو1967در تابستان 

مد نري اين هنرمند بود.ورقه هاي بزرگ نساخت كه سراغاز ي  دگرگوني جدي در حساسيت ه

ن آصنعتي به صور. باريكه هايي برياده وآويختاه ماي شاد و باه زماين ميرسايد. چنادي پاس از 

وآيناه  موريس به آفرينش قطعا. بزرگ نمد و بريده هاي مس، آلمينيوم، روي، كاائوچو، پاوالد

 آورد. يهاي بزرگ رو

سااس، رسايد. در اتصادفي به نظر مي كامالًماهيت آنها  طور كلي، تركي  اين قطعه ها با توجه به به

ان ا ومنتقادحهور خود ماده ي خام بيشتر مورد توجه بود تاساختاري دقيق و منظم.مديران موزه ها

 نيم ا گماراهكناميدند. اين عبار. ا اگر به خود الفا  دقت  «هنر ضد شكل» اين فعاليت رامعاصر 

ي مارا باه خااطر  «غيار خاكساتري»و « خاكساتري» درباارهكننده است و بحث طنزآمياز آراكااوا 

ال  ضد شكل نيست؛ منظور اينست كه ايان آثاار مااهيتي خا ي خودآورد.هيچ اثر هنري به خود

او. باه د، اماا شاكل از راهاي متفانادار را ماهيت از پيش تعيين شده ي ساخته هاي قبلي ماوريس

نشي از د ونه گزيوزيع تصادفي سازمان يافته اناز تدست مي آيد. اين قطعا. بنا بر روند پيچيده اي 

آنها  ؛ يكي ازپيش تعيين شده و نظام هايي ساز مان يافته. در علم همچناني جال  توجه وجود دارد

  اين مفهوم است كه بي نظمي در مقياس بزرگ هچون نظم در مقياس كوچ  است.

  ميان اشكال فوق العاده ، گذاري است جال  توجه براي موريس كه روي شكا1970بي عنوان 

ساده ي گذشته ونظم تصادفي به غايت پيچيده ي آثار اخيرش پل مي زند. روي قطعاه اي از نماد 

، موريس پنج برش افقي با فاصله هاي مساوي ايجاد كرد كه تقريباً در سرتاسر قطعاه پايش صنعتي
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شادند وباه زماين هااي سسات نمادي شال «آوياز»مي رفت. وقتي اين قطعه به ديوار آويخته شد، 

و شكل مستطيل نمد را دگر گون ساختند؛ موريس حتي از جاذبه هم به عناوان بخشاي از رسيدند 

 (212و211ص–1384-ورایش ها  معاصر در هنر ها  بصر   -اسماووال)كار خود بهره گرفت. « روند»

ه دنباال كارد 60با ي  نگرش كلي به آثار و روندي كه رابر. موريس باه خصاوص از دهاه ي 

است مي توان گفت كه موريس يكي از حلقه هاي متصل كنناده ي سانت دوشاان، فالكساوس و 

ل در اوايا هنر مفهومي است. اين مسئله بخصوص در مجموعه اي كه از آثار پر ابهام دوشان گوناه

ساته دانند يا  همين دهه ارائه نمود حائز اهميت است. تعدادي از اين آثار شامل لوازم روزمره )م

 است كه در سرب قال  گياري شاده اناد؛ در يكاي از آنهاا تصاوير بادن ا ي  خط كش(كليد ي

ه از اقي مانادهنرمند استفاده شده بود ودر برخي ديگر قالبگيري هايي ازاعهاي بدن انساان و رد با

علر   ) . ودناد.شاامل نوشاته نياز بآنها )اثر مشت و دست و پا( وجود داشت و البته بساياري از آثاار 

   (  about.aruna.ir-؛رابرت موریسخیابانیان
با تغيير شكل دادن به دشت ها)به خصوص  هيزرهمچنين هنرمنداني چون رابر. اسميتسون مايكل 

معارو     (Land Art)كه به هنر خااك در جنوب غربي آمريكا(به خلق آثار عظيمي پرداختند

 شد.

ل را ميتوان دوره اي پاذيرا حتاي زادي دموكراتي  دوره ي پسا مينيمابا همه ي اين ها به بركت آ

براي مينيماليست هاي كالسي  كه اكنون با گذشت زمان به آن حاد از رشاد رسايده بودناد كاه 

   (3ص – 2) مقاله ی هنر مینیمالیسم استادان بزرگ خويش را حرمت نهند، در نظر گرفت.
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 رمبخش چها                              

 وراپآنيش ك                              

 

 هنرمند درتالش براي

 است. كنكاش راز بزرگ بودن

 

 

 

 

 

 

 آنيش كاپور

در بمبئاي  1954آنيش كاپور يكي از قدرتمندترين مجسمه سازان زمانش است . وي به سال       

در لنادن كاار و زنادگي ماي  70دهاه ي از پدري هنادي و ماادري عراقاي زاده شاده و از اوايال

كند.آثارش ارائه اي جهاني داشته و نمايشگاه هاي فردي و جمعي بيشماري را برگزار نموده است 
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. آثار كاپور ريشه ي عميقي در متافيزي  داشته: مفاهيمي چون حهور و غيبت، باودن ياا نباودن، 

. شيدائي وي نسبت به نور و تاريكي  مكان يا بي مكاني ،حهوري عيني يا غير عيني و لمس ناپذير

در تمام آثارش مسلم است : طبيعت جاذب رنگدانه ها ،برق تابناك سنگ هاي مرمر ،انعكاس نرم 

و روان استيل هاي ضد زنگ و آب ... در اين تقابل ميان فرم و ناور آرزوي كااپور آن اسات كاه 

 .د را نمودار سازدسمي و رواني دارتجربه هاي با ارزشش را كه نشان از حاال. ج

 Marsyas )) مارسياس

شاهور و آنيش كاپور به واسطه مجسمه هاي معماا گوناه خاود كاه فهاا را اشاباع ماي كناد م       

شناخته شده است .مجسمه هاي وي در انواع كوچا  و بازرگ ،در فهااهاي داخلاي و خاارجي 

 . رش مشاهده كردقرار دارند. خالقيت و انعطا  پذيري وي را مي توان به وضوح در آثا

ي  ماوزه  (Turbine Hall)ساالن تاوربين هاال مجسمه اي از اين هنرمند است كه درمارسياس 

يل لندن نص  شده است . اين مجسمه شامل سه حلقه از جنس است (Tate Modern)تيت مدرن 

 به يكديگر متصل شده دو حلقه از آن هاا باه صاور. PVCاست كه توسط ي  پوسته از جنس 

. ل به صاورر دو انتهاي فها قرار گرفته اند و اين در حالي است كه سومي به موازا. پعمودي د

ير معلق است . شكل كلي مجسمه توسط ساختار اين سه حلقه محكم مشخص مي گردد. )ي  تغي

 جهت ازحالت عمودي  به افقي و مجدداً در عق  به حالت افقي (.

د و بزودي متوجه گرديد كه تنها راه مقابله با ارتفاع آغاز نمو 2002كاپور اين پروژه را در ژانويه 

نزديكي به فهاست )برخال  عقيده عموم كه معتقد بودند باياد از طاول ساالن « توربين هال» زياد

استفاده نمود( او توسط ي  طاقچه )پل( در ميانه راه به فها نزدي  شاد و طاي مااه هاا از طرياق 
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ي فها را سنجيد . مقياس انسان و ارتباط بازديدكنندگان اسكيس ها و ماكت هاي متعدد قابليت ها

 با اين اثر نكته مورد توجه وي بوده است.

شابيه يا  »جنسي گوشتي دارد كه كاپور آن را بدين صاور. توصايف ماي كناد: PVCپوسته 

ي در دارد ، نايم خاداي جنگلا(Marsyas) نام مجسمه اشاره باه مارساياس « . كنده شده  پوست

 رماز تيارهقانه هاي يونان كه زنده زنده پوستش توسط خداي آپولو كنده شد . رناگ اساطير و افس

ا باه ري خاواهم جسام ما»اين مجسمه بيان گر جسميتي زميني و فيزيكي است . كاپور مي گوياد: 

  زميناه ياادراك فهايي را مغشوش مي سازد و بازديدكنندگان را در  «مارسياس«. »آسمان ببرم 

وض عا. غير ممكن است كه بتاوان تنهاا از يا  نماا مجسامه را دياد ، در ت  رنگ فرو مي برد 

ي پابازديد شامل مواجه هاي مجزاست كاه باا دركناارهم قاراردادن هار كادام ماي تاوان باه كال 

 (17شماره –مجله ی تندیس  -ترجمه:هست  واعظ)برد.

 

 محتوا در اثر هنري

 مولف زاده مي شاود. اثر از تجربه  ت كهاين اس از جريانا. بزرگ و متداول هنر معاصريكي        

نوع گرايش در بيان،در نهايت صاحبت درباره تجربه سورئاليسم صحبت مي كنيم يا هر زماني كه 

به نظر مان راه ديگاري هسات كاه در آن هنرمناد باه دنباال »كاپور مي گويد: درباره مولف است.

نمادين است. و اينكه آن محتاوا  محتوايي است كه نمود آن انتزاعي است اما در ي  سطح عميقتر

لزوماً فلسفي و مذهبي است . من فكر مي كنم تالش هنرمند در اين راه براي كنكااش رازِ بازرگِ 

بودن است . بدون اينكه بخواهد زيادي از حد پرشكوه جلاوه دهاد ، و درسات اسات كاه در ايان 
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برداشر  از مرتن مصراحیه ی شریکه ی ) . «مسير از سايكو بيوگرافي من مي گذرد اماا مبناايش درون آن نيسات

BBC با آنیش کاپور) 
جاود دارد چيزي در شر  اتفاق در اثار و»همچنين كاپور در مورد محتوا در اثر هنري مي گويد: 

ت باه اثار اوتي نساباما تنها بيننده است كه آن دايره را تكميل مي كند، در اينجا موقعيت كامالً متف

 ي درون آنباه قاول "نسبت به اثري كه داراي موضوع اسات  "ييم :اينگونه بگو دبياييوجود دارد. 

رد دارد . فا اثار داساتاني در خاود.«اثر به خودي خود دايره كاملي از معاني و اين تناقها. اسات 

رد را باه فااكامل ، نداستان را مي شناسد و دوباره همان را بازگو مي كند، )اما در اين مورد ، دايره 

نخواهاد  واند و بدون درگيري شما به عنوان ي  بيننده داستاني هام وجاوددرگير شدن فرا مي خ

 داشت . من معتقدم اين كار نوع كاملي از ابداع مجدد ايده هنر است .(

ه رهاور به اتمام رسيد جلاوه هااي عميقاي از هنار خاو را با 1989كاپور در چيدماني كه در سال 

شاده كاه  و نامنظم حدوداً مكعا  شاكلي سااختهسنگ شني  20رساند . اين اثر مينيمال از تعداد 

 ده است .آنيش كاپور در مركز بااليي هر كدام از اين سنگ هاي بزرگ شكافي دايره اي حفر كر

 د.هر كدام از اين دايره هاي تو خالي به وسيله رنگ سياه در داخل پوشانده شده بودن

ذارد و گابا مخاط  در ميان ماي سياه نمودن حفره هاي روي سنگ نيز رمز و رازي را به سادگي 

ي  ايان يزيكي عجفاين تاريكي تهي  و خالي شايد اشاره به آيين بودائي نيز باشد. به هر حال تاثير 

ه خاوبي كاپور ب اثر مخاط  را به نزديكي با طبيعت فرا مي خواند واو را به تامل وا مي دارد.آنيش

 ي آورد.مدر بيننده آثار خويش به وجود با ايجاز و كم گويي حجمي خود ، بيشترين تاثير را 

اين سنگ هاي بزرگ با رناگ زرداكار باه خاودي خاود حاس عميقاي را از لحاا  فيزيكاي در 

مخاط  ايجاد مي كند ليكن ايجاد حفره هايي بر روي هري  از اين تختاه سانگ هاا كاه كاامالً 
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آورد و حهاور  منظم و دايره اي شكل است آن ها را از شكل وحشي و طبيعاي خاود بيارون ماي

 انساني را تاكيد مي كند.

اي شصات و رابطه بين خود و هنر بزرگ ، هنر مينيمال بازرگ ، در دهاه ها اًممسل»ميگويد:كاپور 

ياه هد  اول را مي بينم . اين ايده كه ي  شيء به گونه اي زبان شخصي خود را دارد و اينكه 70

 وجاود دارد كاه گوياا در جهاان آن به هيچ وجه ي  هد  تفسيري نيست و شايء باه گوناه اي

ست كساي امعنايي خود ساكن شده است. مي توان گفت كه نسل آينده نيز بر اين باورند . ممكن 

زباان  فكر كند كه زبان اين  شيء ي  زبان استعاري است يا حتي كس ديگري زباان شايء را باه

 «نادارد. نم ربطاييا را مي بيااستعاري تبديل كند اما هيچ ي  از اينها لزوماً به اين كه من چطور دن

 (با آنیش کاپور BBCبرداش  از متن مصاحیه ی شیکه ی )
 

 فـرم

 در ر ماورد فارمداو  را بار عهاده دارد.بيان ارتباط درون وبيارون  در آثار كاپور وريفه ي فرم      

 آثارش چنين مي گويد:

در مورد جهت باال ، باه  ماجراجويي عظيم برانكوزي در فرم ، به نظر من طرحي است مدرن ،كه» 

پيش رونده موش  وار و فرمي فالوسي و رو به جلوست . ماجراجويي بزرگ دونالدجاد در فرم ، 

به نظر من براي بستن و  محصور كردن فرم بود و براي آوردن رنگ به فهاا .فكار ماي كانم اگار 

قرار دهم ،عالقه من جسارتاً آنقدر گستاخ باشم كه به خود جرأ. دهم و خود را نيز در آن جرگه 

به اين ايده است كه فرم به نحوي از درون خود به بيرون تراوش كرده و از بيارون باه درون خاود 

فرو مي ريزد و اينكه درون و برون مساوي با يكديگرند و اينكه ما تنها آن را محصاور نماي كنايم 
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وسته تبديل مي شاود. مان هد و پيرون مي غلطد و به بيرون شكم مي دبلكه فرم به طور مدوام به د

برداشر  از مرتن مصراحیه ی شریکه ی ) «فكر مي كنم كه اين ايده در مورد فرم ايده اي بسيار معاصر مي باشاد.

BBC با آنیش کاپور) 
يتانيا عناوان برنده جايزه ي ترنر شده و همچنين از ملكه بر 1991سال دارد در سال  50كاپور كه 

 سااله 10 هنرمند بودن داستان بسيار درازي است ، ي  باازي»افتخاري دريافت كرد.او مي گويد:

ر شخصاي هاسالگي هنوز در حال ابداع هنر باشام . مان معتقادم ،  80نيست . اميدوارم من تا سن 

يان چيازي اآنچه را كه بايد خلق مي كرده ،خلق كرده ، پس ماي تاوان بطاور نسابي اداماه داد ... 

 .«س ماي كانم هناوز چيازي باراي انجاام دادن هساتنيست كه من تشخيص داده باشم . من احسا

 (با آنیش کاپور BBCبرداش  از متن مصاحیه ی شیکه ی )
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 بخش پنجم

 پروژه عملي

 

 

 

 

 

 

 

 ژه ي عملي وپر

سامه ساازي تئوري در زميناه ي فارم و محتاوا در مج بخش عملي اين پايان نامه پس از تحقيق     

 آغاز شد .

از تغييار و  كيفيااتي بصاريبا سعي در رسيدن به فرم هايي آغاز شد كاه بياانگر طراحي هاي اوليه 

تبديل شدن باشد . تغييري كه دائماً روي مي دهد و ادامه دار است .در ادامه از فارم هااي هندساي 
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شكل هاي ساده و يا با تباديل و تلفياق احجاام هندساي صاور. ماي . تغييراتي كه به استفاده شد 

 گرفت.

اولياه  و در نهايت كانسبت اصلي آثار به صورتي شكل گرفت كه در آن فرمي تسمه مانند حجمي

تغييار  وليه دچارفرمي نه تنها حجم ا چار تغيير كرده است . در اين كنش را در بر گرفته و آن را د

 رده است.مانند نيز تحت تاثير حجم اوليه و فشار تغيير شكل پيدا كشكل شده بلكه فرم تسمه 

ده و در آثار ساخته شده توده ي حجم اوليه به صور. ضمخت ،خشن و بافات دار نشاان داده شا

گرفتاه  بدون تاثير انساني شاكلتداعي كننده ي حجمي اورگاني  است كه به مرور زمان و حتي 

ست. ده شده ان دااقرار گرفته كه به شكلي صيقلي و هموار نش حجم تحت تاثير فرمي ثانويه  و اين

ي از كاس توهماين انعصيقلي بودن و انعكاس اين خط نه تنها تاثير انساني را تداعي مي كند بلكه 

 مقعر يا محدب بودن را براي مخاط  به همراه دارد.

ه بسخت تر شدن  گل انتخاب شد چراكه انعطا  پذيري آن و خاصيت، متريال اتودهاي حجمي 

 مرور زمان در جريان ساخت حجم نقش زيادي در بهتر شدن مفاهيم فرمال اثر داشت.

خاصايت  فلز چدن انتخاب شد چراكه ماي تاوان از ،در نهايت متريال اصلي براي ساخت اين آثار

ور زبري و خشن بودن چدن ريخته گري شده و انعكاس آن پس از ماشين كاري و پاوليش باه طا

 استفاده كرد. راثرد همزمان
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 نمونه هاي                     

                                                                                    حجمي


