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در ده��ة  1960ق��رن بیس��تم ،جنبشه��ای
متعددی در عرص��ة هنر ظهور کردند که میتوان
به «مینیمالیس��م» ،هن��ر اجرایی ،هن��ر زمینی،
چیدم��ان ،کانسپچوالیس��م ،پاپ ،فتورئالیس��م و
هایپررئالیسم اشاره کرد که نشانهای از حرکتهای
پستمدرنیس��تی بودند .در بین این جنبشهای
هنری ،فتورئالیس��م و هایپررئالیسم بیش از سایر
جنبشه��ا و مکتبهای هنری در پی دس��تیابی
ب��ه مفه��وم واقعیت بودن��د و در این راس��تا تمام
اندیش��ههای مدرنیس��م را از خود دور کردند و در
پی اهداف پستمدرنیسم برآمدند.
این مقاله به منظور آشنایی بیشتر با هایپررئالیسم
در هنر مجسمهس��ازی تنظیم شده است .تاکنون

اغلب محققان بر این باور بودند که فتورئالیس��م و
هایپررئالیسم در یک معنا استفاده میشوند و یک
مفهوم مش��ترکی را در بر میگیرند .با بررسیهای
انج��ام گرفت��ه در ای��ن مقال��ه و معرف��ی یکی از
هنرمندان مجسمهس��از برجس��تة هایپررئالیسم،
سعی بر این اس��ت که وجوه افتراق فتورئالیسم و
هایپررئالیسم شناخته شود .همچنین نوع نگرش
خاصی که هنرمندان هایپررئالیست به موضوعات،
تکنیکها ،حرکتها و دنیای پیرامون خود دارند،
میطلبد که این موضوع از تمامی ابعاد بررسی شود.
میان هنرمندان هایپررئالیست میتوان به آثار ران
مویک اشاره کرد که به واسطة آثار تأثیرگذاری که
در زمینة مجسمهس��ازی دارد ،توجه جهان هنر را
به خود معطوف کرده است.

67

هایپررئالیسم
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در نیم��ة دوم قرن بیس��تم تمای��ل و گرایشهای
پستمدرنیس��تی در همة زمینههای هنر نمایان
شد ،عناصر سنتی ،بومی و تاریخی اهمیت بسیار
پی��دا کردند و مفاهیم رئالیس��تی که به واس��طة
ساختارهای مدرنیسم ندید گرفته شده بود ،دوباره
احیاء شد« .طی سالهای  1960و  1970و 1980
مفهوم پس��تمدرن کاربرد وسیعی در زمینههای
ادبی ،موس��یقی ،معماری ،مجسمهسازی ،نقاشی
و غی��ره در اروپا و آمریکا یاف��ت .در آن زمان هنر
پاپ ،هایپررئالیسم ،فتورئالیسم ،رئالیسم تمثیلی و
سیاسی ،نئوکالسیسیسم و ...شماری از جنبشهای
کمو بیش س��اختگی ظهور نموده بودند( ».نوری،
 :1385ص.)762
توجه به امر «واقعیت» در سالهای اول دهة 1960
نمودار ش��د که در نهایت به ظهور فتورئالیسم در
عرصة مجسمهس��ازی منجر ش��د .در سال 1960
فعالیت فتورئالیستها به شکل جدیتری آغاز شد.
گروهی از هنرمندان فعالیت خود را با فتورئالیسم
آغاز کردن��د؛ اما به تدریج از نظ��ر معنا و مفهوم،
خود را از فتورئالیسم جدا کردند تا اینکه در سال
 1970ب��ا تفاوتهای اندکی از فتورئالیس��م ،آثار
خود را هایپررئالیس��تی نامیدند .هایپررئالیسم در
معنی با فتورئالیس��م برابری میکن��د :گونهای از
مجسمهس��ازی اس��ت و به کاره��ای دیجیتالی با
وضوح بس��یار ،ش��باهتهایی دارد .هایپررئالیسم
مکتبی تازه از هنر اس��ت و به مکت��ب آمریکایی
فتورئالیس��م ش��باهتهایی دارد ک��ه در 1970
ظهور کرد؛ یعنی ده س��ال پس از فعالیت رسمی
فتورئالیستها شکل گرفت .در اصل ،هایپررئالیسم
اصطالحی ش��امل جنبش هنر مس��تقل و سبک
هن��ری در ایاالت متحده و اروپاس��ت که تا کنون
نیز توسعه و گسترش یافته است .کلمة هایپررئال
توس��ط اس��ی براش��وت 2در س��ال  1973به کار
برده ش��د که معنی لغوی آن در زبان فرانس��وی،
فتورئالیسم 3است.
1. Hyperrealism
2. Isy Brachot
3. Photorealism

تفاوتهای هایپررئالیسم و فتورئالیسم

در اوایل قرن بیس��تویکم هایپررئالیسم ،بر اصول
زیباییشناس��ی فتورئالیس��م تکیه ک��رد .هرچند
هایپررئالیس��م با فتورئالیس��م س��نتی اواخر قرن
بیستم ش��باهتهای فراوانی دارد؛ اما در مضمون
آثار و دیدگاهه��ای هنرمندان این جنبش هنری،
در تضاد اس��ت .مجسمهسازان فتورئالیست تمایل
زیادی به پیروی از تصاویر عکاسی دارند .آنها اغلب
کام ً
ال هوش��یارانه احساسات انس��انی ،ارزشهای
سیاس��ی و عناصر داس��تانی را ح��ذف میکنند.
نقاش��ی به شیوة فتورئالیس��تی به طرز بینظیری
محکم ،دقیق ،غیرمبهم و مکانیکی (ماش��ینی) و
در عین حال با تأکید بر شبیهسازی از امور دنیوی
و روزم��ره اس��ت؛ بهطوری که تکام��ل تدریجی و
پیدرپی خود را از «پاپ آرت» شروع کرد و آن را
توسعه بخشید« .هنرمندان فتورئالیست همچون
هنرمن��دان پ��اپ آرت هیچ حب و بغ��ض یا خیر
و ش��ری را در آثارش��ان مطرح نمیکنند( ».شاد،
 :1386ص.)186
هایپررئالیس��تها نیز همچون فتورئالیس��تها از
تصویره��ای عکاس��ی به عنوان ی��ک مرجع برای
ایجاد آثاری بس��یار دقیق با جزئیات زیاد استفاده
میکنند .تنها چیزی که این آثار را از فتورئالیسم
تفکیک میکند ،جنبة روایی و احساسی آنهاست.
همچنین ،هایپررئالیس��م به ایج��اد فوکوسهای
بس��یار پیچیده ب��ر روی موضوع قادر اس��ت و آن
را همچون ش��یء ،قابل لمس نشان میدهد .این
موضوعها و صحنهها در مجسمههای هایپررئالیسم
بسیار دقیق گزینش میشوند و برای خلق توهمی
از حقیقت جدید ک��ه در عکس اصلی قابل رؤیت
نیست ،تالش میکنند؛ اما نه به آن معنی که آنها
سورئال 4هستند.
ِ
حقیق��ت
در واق��ع ،نمای��ش متقاعدکنن��دهای از
شبیهسازی شده را ارائه میدهند .بافتها ،سطوح،
تأثیرات روش��نی و سایهها با وضوح کامل و حتی
خیل��ی واضحتر از خو ِد موضوع واقعی نمایش داده
میش��وند .هایپررئالیس��م این اصول را در فلسفة
4. Sureal

1. Jean Baudrillard
2. Malcolm Morley

هنرمندان هایپررئال

«اگرچه هایپررئالیسم به شکل یک هنر فیگوراتیو
در آمد ،اما دقت نظر خود را هرگز از دس��ت نداد
و در قالب��ی آزادتر و ابتکاریت��ر راه خود را ادامه
داد .نماین��دگان اصلی این نهضت طی س��الهای
ش��صت و هفتاد ،الکس کات��ز ،4آلفرد لزلی ،5جک
3. Hanson
4. Alex Katz
5. Alphred Leslie
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جین بودریالرد 1یافت« :شبیهس��ازی از چیزهایی
ک��ه هرگز وج��ود حقیقی نداش��تهاند ».به همین
ترتیب هایپررئالیس��تها حقیقت غیرواقعی خلق
میکنند که خطای بصری متقاعدکنندهای اس��ت
و مفهوم متقاعدکننده دارد.
مجس��مههای هایپررئالیس��تی نتیج��ة تصاوی��ر
تولیدش��ده با وضوح بینهایت دقیق دوربینهای
دیجیتال و اجرا ش��ده بر روی کامپیوترها هستند.
همچون فتورئالیس��م که با عکاسی آنالوگ رقابت
میکند ،هایپررئالیس��م از تصویرسازی دیجیتالی
اس��تفاده میکن��د و آن را ب��رای خل��ق منظ��رة
جدی��دی از واقعیت بس��ط و گس��ترش میدهد.
مجسمههای هایپررئالیستی ،مخاطب را با تصاویر
دستکاریش��ده با وضوحی غیرقابل ب��اور مواجه
میکند« .مارلی 2یکی از فتورئالیست مدعی است
ک��ه تصاویر را وارونه انتخاب میکند تا از هر گونه
تاثیرگ��ذاری معنایی تغییر رنگها و مایههایی که
در کپیه��ای خود به کار میبرد جلوگیری کند و
صرفاً بر کیفیات رویین و ظاهری آنها تأکید ورزد».
(لینتن :1383 ،ص.)352
به همین ترتیب هایپررئالیستها ،فتورئالیسم را به
دلیل دانش سطحی و بیمایگی در انتخاب موضوع
رد میکنن��د و ب��ه ج��ای آن با انتخ��اب موضوع
ِ
پرتحرک دارای فض��ا ،دیتیلهای بزرگتر و بادقت
بیش��تری را برمیگزینن��د .این آث��ار گزارشهای
دقیق مورد اس��تفادة هنرمندانند که در واقعیت یا
وجود ندارد یا با چشم غیرمسلح نمیتوان دید و با
ایجاد خطای دید ،مخاطب را به ش��ک میاندازند.
بهعالوه مضمون آثار آنها ممکن اس��ت با عناصری
چون احساس ،مضمونهای فرهنگی ،اجتماعی و
سیاس��ی ترکیب شده باشد و این حرکتی مجزا از
فتورئالیسم است.
در اجرای آثار ،از اس�لاید یا پروژکتور یا هر رسانة
تصویری دیگری استفاده میشود و این روش اجرا
بهطور دقیق همان شیوهای است که فتورئالیستها
نیز به کار میبرند و دربارة مجسمههای هایپررئال،
وضوح آثار بیشتر از آن چیزی است که در طبیعت

میت��وان یافت .ای��ن آثار اغلب ده ی��ا دوازده برابر
اثر اصلی هستند یا بس��یار کوچکتر از ابعاد انسان
معمول��ی ،ولی دقت و وضوحی بس��یار عالی را در
جزئی��ات به معرض دید میگذارند .مجس��مههای
زندهنمای ران مویک در مقیاس��ی بزرگتر از اندازة
حقیقی هستند و با جزئیات متقاعدکنندهای به طرز
باورنکردنی اتمام شدهاند .این هنرمندان از رزینهای
پلیاستری و قالبهای گوناگون برای اعمال دقت و
همچنین سهولت در کار استفاده میکنند.
درحالیکه یک مجسمه س��از فتورئالیست با الگو
قراردادن یک انسان واقعی ،مدل خود را میسازد؛
یعنی بهطور مستقیم از روی بدن انسان قالب تهیه
میکند و موضوع ،عمدتاً پیش پا افتاده اس��ت که
همه روزه با آن س��روکار داریم« .هنس��ن 3یکی از
مجسمهس��ازان نامدار فتورئالیس��ت هم��واره در
جستوجوی موضوعاتی بود که بهصورت عادی با
آن برخورد میشود و با کمتوجهی تمام از کنار آن
میگذریم( ».شاد :1386 ،ص.)187
هایپررئالیسم مستلزم سطح باالیی از توان تکنیکی
و ذوق هن��ری در تقلید از حقیقت کاذب اس��ت.
دامنة موضوع در هایپررئالیسم بسیار گستردهتر و
دقیقتر از فتورئالیسم است .آنها دیتیلهای دقیقی
را با تأکید ب��ر مضمونهای اجتماعی ،فرهنگی یا
سیاسی برمیگزینند؛ بنابراین برخالف فتورئالیسم
عمل میکنند .بعضی از هایپررئالیستها رژیمهای
خودکامه و حکومتهای نظامی جهان را با تأکید
بر فساد اجتماعی و انحرافهای فرهنگی و سیاسی
را در خالل ترسیمهای روایی خود نشان میدهند
که میراث تنفر و عدم تحمل است.
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بیل ،1هاوارد کانوویتز ،2فیلیپ پیرلستین ،3رابرت
بشتل ،4آلیس نیل 5و ژانت فیش 6هستند .بازگشت
«مجدد رئالیسم به عرصة هنر با هنرمندانی چون
رابرت گراهام 7و ریچارد س��ی درم��وت میلر 8در
هنر پیکرتراش��ی نیز صورت گرفت و مجددا ً خود
را نش��ان داد؛ اما ش��اید بتوان گفت که بازگشت
مج��دد فیگوراتیو به عرصة هنر ،از نیویورک بویژه
کالیفرنیا با شکلگیری انجمن هنرمندان وسترن
طی س��الهای پنجاه به آرامی آغاز شد و در طول
س��الهای ش��صت به لطف پ��اپ آرت و زیر موج
کنایههای هنرمندان آبس��تره ف��رم واقعی خود را
پیدا کرد( ».گودرزی :1385 ،ص.)648
هایپررئالیسم عنوان کاتالوگ اصلی و نمایشگاهی
در گالری براش��وت 9در ( )Brussels Belgiumدر
سال  1972بود .در ابتدا ،نمایشگاه ترکیبی از آثار
فتورئالیستهای آمریکایی بود و هنرمندانی چون
رال��ف گوئینگ ،10چاک کلوز ،11دان ادی ،12رابرت
بشتل 13و ریچارد مکلین 14را شامل میشد .عالوه
بر اینها ،این نمایشگاه ش��امل هنرمندان با نفوذ
18
اروپایی نظیر گنولی ،15ریشتر ،16کالفک 17و دلکو
نی��ز بود؛ از اینرو میتوان گفت که هایپررئالیس��م
اعتبار خود را بیش��تر مدیون هنرمن��دان اروپایی
اس��ت .دنیس پیترس��ون 19یکی از نقاشان مطرح
هایپررئالیسم با تشکیل گروه جدیدی از هنرمندان،
کلمة هایپررئالیسم را همچون یک جنبش فرعی
نشئتگرفته از فتورئالیسم دوباره زنده کرد.
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1. Jack Beal
2. H. Kanowitz
3. Philip Pearlstein
4. Robert Bechtle
5. Alice Neel
6. Janet Fish
7. Robert Graham
8. R.C.D.Miller
9. Brachot
10. Ralph Going
11. Chak close
12. Don Eddy
13. Robert Bechtle
14. Richard Mclean
15. Domenico Gnoli
16. Gerhard Richter
17. Konrad Klapheck
18. Delco
19. Denis Peterson

دنی��س پیترس��ون ،گاتفرید هلنوی��ن 20و لطیف
موالن 21هنرمندانی هس��تند که فس��اد اجتماعی
ناش��ی از انحرافه��ای سیاس��ی و فرهنگی را در
آثارشان ترسیم میکنند .آثار دنیس پیترسون روی
پناهندگان ،مهاجران وکش��تارهای دس��تهجمعی
تمرکز کرده اس��ت .گاتفرید هلوین آثار داس��تانی
روایی خالف رس��وم و قواعد را توس��عه میدهد.
و
ِ
آثار لطیف موالن در انتقاد به اهمیت ندادن آشکار
جامعه به بیچارگان ،بیکس��ان و تنگدستان است.
این موضوعهای تحریکآمیز ،نظیر تصویرس��ازی
مبهمی از کش��تار دس��تهجمعی ،نتایج تراژیک و
هدفمن��دی را دربر دارد .این هنرمندان هایپررئال
س��تیزهجو ،ب��ه طرز مهاجم��ی وضعیت انس��ان
تحریفشده را در آثار روایی خود میگنجانند.
از مهمترین مجسمهسازان هایپررئالیست ،میتوان
ب��ه «رابرت گوب��ر»« ،22ج��ان آندری��ا»23و «ران
مویک» 24اشاره کرد.

ران مویک

ران مویك در س��ال  1958در ملْبورن استراليا به
دنيا آمد و س��الها بعد س��اكن انگليس شد .وی
اکنون ب��ه عنوان یک��ی از مهمترین پیش��گامان
هایپررئالیس��م در زمینة مجسمهس��ازی فعالیت
میکند .مویک مدتها برای عكسهای تبليغاتی،
مدل میس��اخت و ب��ه همین دلی��ل خانهاش پر
از عروس��كهايی اس��ت كه برای اين كار ساخته
بود؛ البته پدر و مادر وی نیز عروسكس��از بودند.
مویک هیچ آموزش رسمی در زمینة هنر نداشت.
از  1996ك��ه فعاليتش را ب��ه عنوان يك هنرمند
شروع كرد ،نمايش كارهايش بازتاب زيادی داشته
و توجه جهان هنر را به خود جلب کرده اس��ت .او
با وجود آنکه بیش از س��ی و ش��ش اثر ندارد؛ اما
آثارش در موزههای جهان پراکنده است؛ چنانکه
برگزارکنندگان نمایش��گاه به دشواری میتوانند
نمایش��گاهی از کل آثار او را ت��دارک ببینند .این
20. Gottfried Helnwein
21. latif Maulan
22. Robert Gober
23. John Andrea
24. Ron Mueck

1. Maurizio Cattelan
2. Daune Hanson
3. John De Andrea
4. Lucian Freud
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هنرمند چیرهدس��ت ،س��بک هایپررئالیسم را در
مجسمهسازی زنده کرد.
«مویک از آثار هنرمندان معاصرش چون موریزیو
کاتالن 1و دان هانسون 2و جان آندریا 3بهره جست
و تأثی��ر از این هنرمندان را در آثارش نش��ان داد.
هنر مویک قابل قیاس با آثار لوسین فروید 4است.
ب��ا این حال آثار مویک با دیگر هنرمندان متفاوت
است و دلیل آن به درگیری نزدیک و متقابل او با
موضوعاتش و بیان ترسها و چالشهای انسان بر
میگردد و مهارتش را بهصورتی شگفتانگیز نشان
میدهد( ».حمیده نوروزی :1386 ،ص.)24
بعده��ا مویک مجس��مة آدمهايی را س��اخت كه
بهش��دت واقعی بهنظر میرس��یدند ،با اين تفاوت
كه بعض��ی از آنها ان��دازة غول هس��تند و بعضی
نی��ز كوچكت��ر از ابعاد آدمه��ای معمولیاند .اين
مجسمهها كام ً
ال شكل آدمهای امروزی هستند و
ب��ا جزئیات دقیق ،یعنی ایجاد چین و چروکهای
پوس��ت ،کرکها یا موهای روی س��طح پوس��ت،
رگهای��ی برآمده و حتی لب��اس ،مدل مو ،كفش
و غیره کار ش��دهاند .این مجس��مههای انسانی در
اندازهای کوچکتر یا بزرگتر از یک انسان معمولی،
مجموع��های آزاردهنده و در عین حال ملموس را
در مخاطب ایجاد میکنند.
منتق��دان نقده��ای زیادی ب��ر آثار او داش��تهاند.
بعضیه��ا معتقدند او ابررئاليس��می را كه در دهة
ش��صت در واكنش به نقاشی انتزاعی پاگرفته بود،
به ش��كل ديگری زنده میكن��د؛ چون در كارهای
رئاليس��تهای آن دوره در ابعاد زياد ،دس��ت برده
نمیش��د .عدهای نیز معتقدن��د بهترين كاری كه
در حوزة مجسمهس��ازی فيگوراتيو صورت گرفته،
آثار وی اس��ت .بعضی هم میگوین��د آثار مویک
آينه اس��ت و انعكاس ش��ورانگيزی از آدمهاست.
نكته اينجاس��ت كه واقعگرايی مویک ،حالتهای
انس��ان امروزی را بازتاب میکند .كارهای او صرفاً
زیبا و عروس��كی نيس��تند و شخصيتهايش مثل

كارهای كالسيك ،بزرگیش��ان قهرمانانه نيست.
در چه��رة هر ك��دام از آنها میتوان ش��كنندگی
و انس��انگونگی آدم ام��روزی را ديد .اين هنرمند
در اواس��ط دهة نود تعريفى جديد از رئاليس��م را
به عنوان يك س��بك زيباشناسى ارائه داد و با اين
كار زبان مجسمهسازى معاصر را احياء كرد .نکتة
جالب در مجس��مههای مویک ،واقعگرایی بیش از
حد آنهاست؛ به ش��دت به جزئیات توجه شده و
در عی��ن حال در اندازههایی غی��ر واقعی و خیلی
بزرگ یا خیلی کوچک ساخته شدهاند و این ابعاد
بستگی به این موضوع دارد که هنرمند میخواسته
چه پیغامی را به مخاطب منتقل کند.
«مویک از آثار هنرمندان معاصرش چون موریزیو
کاتالن و دان هانسون و جان آندریا بهره جست و
تأثیر از این هنرمندان را درآثارش نش��ان داد .هنر
مویک قابل قیاس با آثار لوس��ین فروید اس��ت .با
وجود ای��ن ،آثار مویک با دیگر هنرمندان متفاوت
است و دلیل آن به درگیری نزدیک و متقابل او با
موضوعهایش و بیان ترسها و چالشهای انس��ان
برمیگردد و مهارتش را به صورتی ش��گفتانگیز
نشان میدهد».
(.)www.jamescohan.com/2007/b Grace
او با تندیسهایش گرفتار نوعی هیپنوتیزم است که
به طرق مختلف ،سرکشیها ،خطرها و وضعیت بشر
کنونی را مجس��م میکند و به دنبال کشف ارتباط
گنگ موجود بین مس��ائل حقیقی و مجازی است.
مویک از پیشبرد کارش همراه با فیلم و کاتالوگ یا
هر رسانة دیگری لذت میبردکه وی را به هدفش
نزدی��ک کند .او ب��ه هیوالهایش ک��ه نمونهای از
انسانهای معیوب هستند ،حالتهای روانشناختی
و احس��اسهایی قابل انتقال میبخشد .بیننده در
شگفت میماند که این انسانها چه کسانی هستند
و چگونه در چنین وضعیتهای دشوار و بالتکلیفی
گرفتارند .مخاطب با این آثار ،هیپنوتیزم میشود و
ارتباط نیمهخودآگاهی با آثار برقرار میکند.
مقیاس در آثار مویک متغیر اس��ت .مجس��مههای
بزرگتر که در اندازههایی غولآس��ا هستند ،بیشتر
از خود نامطمئن و بیمناک هستند و مجسمههای
کوچکتر نیز بسیار شکننده و سست به نظر میرسند.
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مردم وجود دارد که همیشه بزرگتر ،قویتر و کوچکتر ضعیفتر است و مویک در آثارش این عقیده را نقض می
کند .نوزاد این حالت را با عظمت و بزرگیاش که در عین حال شکننده و لطیف نیز هست ،در خود دارد .این اثر
همچون مخزنی ساخته شده است که با چشمانی فاقد تمرکز ،ولی با حالتی از معصومیت و کامالً غریزی نشان میدهد
که قادر به برآوردن کوچکترین نیازش نیست .پیکرههای مویک در خاتمه بیننده را درگیر بررسیهای فلسفی از
وضعیت انسان معاصر میکنند .ممکن است لحظهای که در نمایشگاه با چنین نوزاد غولآسایی مواجه میشوید،
احساس خاصی داشته باشید .در نخستین نگاه ،آن را یک مجسمه نمیبینید و در عین حال نمیتوانید قبول کنید که
مجسمهای بیش نیست؛ آن یک نوزاد حقیقی نیست پس چیست؟

مردم وجود دارد که همیشه بزرگتر ،قویتر و کوچکتر ضعیفتر است و مویک در آثارش این عقیده را نقض می
کند .نوزاد این حالت را با عظمت و بزرگیاش که در عین حال شکننده و لطیف نیز هست ،در خود دارد .این اثر
همچون مخزنی ساخته شده است که با چشمانی فاقد تمرکز ،ولی با حالتی از معصومیت و کامالً غریزی نشان میدهد
که قادر به برآوردن کوچکترین نیازش نیست .پیکرههای مویک در خاتمه بیننده را درگیر بررسیهای فلسفی از
وضعیت انسان معاصر میکنند .ممکن است لحظهای که در نمایشگاه با چنین نوزاد غولآسایی مواجه میشوید،

تصویر
حال 1نمیتوانید قبول کنید که
احساس خاصی داشته باشید .در نخستین نگاه ،آن را یک مجسمه نمیبینید و در عین

مجسمهای بیش نیست؛ آن یک نوزاد حقیقی نیست پس چیست؟
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موی��ک توجه جهانی را با «پدر مرده»( 1تصویر )1
و در نصف اندازة حقیقی-حدود  2/3فوت (دوسوم
ابعاد ي��ك آدم معمولی)-که برداش��تی از پدرش
بود ،به خود جلب کرد که طی س��الهای -1996
 1997ساخته شد .این اثر یکی از پراحساسترین
آث��ار اوس��ت .ای��ن مجس��مه مث��ل ی��ک ضربة
تصویر  ،A Girl :2فایبرگالس و سیلیکون
تأثیر
پیشبینینشدهای بود که بر روح و روان افراد
میگذاشت و اثری پاکنش��دنی در اذهان داشت.
موی��ک برای واقعنمايی اين كار تا 7آنجا پيش رفت
كه موهای خودش را روی س��ر مجسمه كاشت .او
توج��ه عموم را با اين كار به خود جلب كرد و اين
عم ً
ال آغاز كار او به عنوان يك هنرمند بود.
1. Dead Dad

تصویر  ،A Girl :2فایبرگالس و سیلیکون

7

در نمایش��گاه اخی��ر موی��ک ،بازدیدکنن��دگان با
نوزاد تازه متولدش��دهای با عنوان ( )A girlمواجه
ش��دند که در اندازهای غولآس��ا با قدی بیشتر از
شانزده فوت طراحی ش��ده بود .این نوزاد به پهلو
خون هنگام تولد از س��طح
و بیحال و در حالیکه ِ
بدنش کام ً
ال پاک نش��ده بود و با بند نافی آویزان
و پیچ خورده ،روی زمین قرار داش��ت (تصویر .)2
چشمهای نیمهباز این نوزاد بازتابی از روح اوست.
بدن غولمانن��د و کرکدار با چش��مهایی دورگه،
ترس از مسائلی کوچک و ناچیز را حکایت میکند
و نشانهای از عدم توانایی او در رفع نیازهای ناچیز
اس��ت .یک عقیدهای مرس��وم می��ان عموم مردم
وجود دارد که همیشه بزرگتر ،قویتر و کوچکتر

خاصی داشته باشید .در نخستین نگاه ،آن را یک
ضعیفتر اس��ت و موی��ک در آث��ارش این عقیده
مجسمه نمیبینید و در عین حال نمیتوانید قبول
را نق��ض میکند .ن��وزاد این حال��ت را با عظمت
کنید که مجس��مهای بیش نیس��ت؛ آن یک نوزاد
و بزرگ��یاش که در عین حال ش��کننده و لطیف
حقیقی نیست پس چیست؟
نیز هس��ت ،در خود دارد .این اثر همچون مخزنی
ساخته ش��ده است که با چش��مانی فاقد تمرکز،
پس��ری دوالش��ده در جلوی آئینه (تصویر  ،)3به
ولی با حالتی از معصومیت و کام ً
ظاهر درگیر هویت گمش��دة خویش است .این اثر
ال غریزی نش��ان
با پنج متر ارتفاع از جنس فایبرگالس ،سیلیکون و
میده��د که قادر به ب��رآوردن کوچکترین نیازش
ارتفاع از
پسری دوالشده در جلوی آئینه (تصویر  ،)3بهظاهر درگیر هویت گمشدة خویش است .این اثر با پنج متر
1
نیس��ت .پیکرههای موی��ک در خاتم��ه بیننده را
رزین است .اثر «مرد عظیمالجثه» به بزرگی هفت
بیمو
(تصویربا )4با
فوتفوت
بزرگی هفت
انسان 43به
وضعیت الجثه»
فلسفی «ازمرد عظیم
هایاست .اثر
رزین
سیلیکون و
م��ووودردر گوشهای
سریبی
س��ری
(تصویر )4
معاصر
بررسی
جنس فایبرگالس،درگیر
نمایشگاه باشوم استناد کرده
جهانی با خشم
هنرمند در
است.اس��ت .هنرمن��د در خلق این اثر به
چمباتمه زده
اثر بهکه در
اینهای
استخلقلحظ
است .ممکن
زدهکنند.
گوشهای چمباتمه می
جهانی با خشم شوم استناد کرده است.
چنین نوزاد غولآسایی مواجه میشوید ،احساس

تصویر  Boy :4به ارتفاع  5متر 1111
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تصویر  Boy :4به ارتفاع  5متر 1111

1. Big man
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مجسمة «دو زن» ،2دو زن مسن را نشان مىدهد
كه به دوردستها خيره شدهاند .لباسهایی کهنه
ب��ه تن دارن��د و گویی که با ه��م در حال بحث و
گفتوگو دربارة مس��ائل جامعه هستند .هر کدام
از آنها کمتر از سه فوت بلندی دارند (تصویر .)7
ویژگی خاص آثار مویک در معماگونگی و پیچیدگی
خاص آنهاست .آثار این هنرمند از توانایی خاصی
در متحیرک��ردن بینن��ده از طری��ق پرداختن به
ریزهکاریهای وسواسانگیز و تخلیة روانی شدید و
پراحساس برخوردار هستند .مراحل مختلف حیات
بشر از ابتدای زایش تا آخرین مرحله ،یعنی مرگ
به نمایش گذاش��ته شده اس��ت .او تالش میکند
اس��تراتژیهای رئالیس��م را در آثارش پیاده کند.
هماهنگی فشارهای روحی ،مثل جاذبه و دافعه به
مخاطب منتقل میشود و حس دوگانهای را ایجاد
میکند .این آثار ،زیبایی آمیخته با وحشت را القا
میکنند و مخاطب را به بازبینی مجدد وا میدارند.
2222
فوت
7 Big
Man
تصویر
2000
فوت
7 Big
تصویرMan:3.4
بخش ش��هودی ،ارادی و فرایند پیچیدة تجربیات
و کش��فیات در آنها تجلی یافته است .او عالوه بر
مجس��مة «در رختخ��واب» ،1فيگ��ور ي��ك زن
نسخهبرداری از طبیعت ،موضوعهای انتخابیاش را
آرامى از
ت به
ایجاد)1حالکه
مىدهددهد (باتصویر
نش��ان نشان مى
فوت 70فوت
طول به21طول
الجثه زا
یک زن
مة «در رختخواب» ،44فیگور
عظیمبه
الجث��ه زا
عظيم
هیجانی ،احساسی و جسمانی با
های
دست است.
بيدار شده
خواب
آرامى
خیره)5بهكه به
(تصویر
صورت
بزرگ خود را
دوخته و
ها ازچشم
دوردست
ب بیدار شده است .او با نگاهی
نگرانشلآسا آشکار میکند.
الجثه و غو
رویعظیم
اشکالی
دوخته و
دوردس��
خیره به
نگاهی
داده است .بیننده در وهلة او با
که که ب��ا تانگوی 3داش��ته،
کندهای
مصاحب��
ذهن در
موی��ک
ایجاد می
سؤالی را در
چشماست و
هامواجه
عظمتتاثر
هیجان
شوک و
نخست با
دست بزرگ خود را روی صورت نگرانش قرار
دادهو چه می
گوید -:تنشى بین جهان
کوچک
این عظمت و بزرگی چه میتواند باشد .مجسمههاى ران مویک-چه بزرگ
اس��ت .بیننده در وهلة نخست با شوک و هیجان
«هیچ وقت مجسمههایی به اندازة حقیقی نساختهام
است.
دستخوش
گذارد که
نمایشاثرمی
ى و جهان خیالی را به معرض
شده ایجاد
آشوبذهن
سؤالی را در
اس��ت و
مواجه
عظمت
و انجام این کار برایم هیچ جذابیتی ندارد؛ زیرا هر
میکند که دلیل این عظمت و بزرگی چه میتواند
روز با آدمهایی در اندازة حقیقی برخورد میکنم؛
باش��د .مجس��مههاى ران مویک-چه بزرگ و چه
مقیاسها را برای افزایش تأثیرات روانش��ناختی و
كوچك -تنشى بين جهان حقيقى و جهان خيالی
ایجاد هیجان دس��تکاری میکنم ،این امر س��بب
را ب��ه معرض نمای��ش میگذارد که دس��تخوش
میشود تا توجه داشته باشیم که فقط با امور عادی
آشوب شده است.
و طبیعی سروکار نداشته باشیم .هیچ وقت آثارم را
پیرزنی بیمارکه به ش��کل یک جنی��ن زیر پتو به
به چش��م یک مانکن نگاه نمیکنم ،سعی میکنم
خ��ود پیچیده و کوچکتر از اندازة حقیقی اس��ت.
شخصیتی قابل باور خلق کنم و از طرفی آنها باید
وضعیت و حالت قرارگیری او نش��ان از سس��تی و
نقش یک جسم را ایفا کنند .آنها انسانهایی زنده
ش��کنندگیاش دارد (تصویر  .)6پیری ،مسئلهای
نیس��تند ،هرچند ممکن است کس��ی که روبروی
اس��ت که همة افراد بشر از گرفتارشدن به دام آن
آنها میایس��تد به زندهبودن یا نبودن آنها ش��ک
تصویر  In Bed :5به طول 21
سیلیکونقبل
فایبرگالسقوویتر از
فوت ،این اثر،
حس در
میهراس��ند و این
کند و این سبب جذابیت اثر میشود .با وجود این
به ما منتقل میشود.
74

1. In bed

01

2. Two Old Woman
3. Sarah Tanguy

دام آن میهراسند و این حس در این اثر ،قویتر از قبل به ما منتقل میشود.

ل این عظمت و بزرگی چه میتواند باشد .مجسمههاى ران مویک-چه بزرگ و چه کوچک -تنشى بین جهان

قى و جهان خیالی را به معرض نمایش میگذارد که دستخوش آشوب شده است.

تصویر  Old Woman :6کوچکتر از اندازة طبیعی

پیرزنی بیمارکه بهشکل یک جنین زیر پتو به خود پیچیده و کوچکتر از اندازة حقیقی است .وضعیت و حالت

فایبرگالس و سیلیکون
تصویر  In Bed .5به طول  21فوت،
قرارگیری او نشان از سستی و شکنندگیاش دارد (تصویر  .)9پیری ،مسئلهای است که همة افراد بشر از گرفتارشدن به

بهمیشود.
Inمنتقل
قبل به ما
اثر:،قویتر از
دام آن میهراسند و این حس در
طول  21فوت ،فایبرگالس و سیلیکون
Bed
تصویراین 5

01
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گوییی خاص آنهاست .آثار این هنرمند از تو
دارند پیوچیدگ
معماگونگی و
ک در
زن» ،41دو زن مسن را نشان مىدهد که به ویژگ
هایی کهنه
آثاراند.مولبیاس
خاصشده
دوردستیها خیره
شکوه و زیبایی کالسیک هستند؛ ولی
آثاربهاوتنفاقد
روانی شدید و پراح
شایستةتخلیة
بسیارانگیز و
وسواس
های
کاری
ریزه
پرداختنسهبه
کردنهربیننده
متحیر
بلندی
ممکنفوت
طریقکمتر از
کدام از آنها
هستند.
ر حال بحث و گفتوگو دربارة مسائل جامعه
طبیعت
دارندآنها
بگوییم
اس��ت
یعنیلکهها،
خالها،
وچروکها،
چین
بشریاند.
مرگ به نمایش گذاش
مرحله،
آخرین
دلیل تا
ابتدایبهزایش
هستند .مراحل مختلف حیات بشر از
رگهایی گشاد شده ،موهای روی سطح پوست و
فشارهای روحی ،مثل ج
تالش میکند استراتژیهای رئالیسم را در آثارش پیاده کند .هماهنگی
دیگ��ر عیبهایی که مویک با وس��واس اجرا کرده
مجسمة «دوزن» ،41دو زن مسن را نشان مىدهد که به دوردستها خیره شدهاند .لباسهایی کهنه به تن دارند و گویی
ایجاد ً
باییاینآمیخته با وحشت ر
این
المی
ای را
مخاطب منتقل میشود و حس دوگانه
آثار،نگاهزینافذ
یابیم.
کند.می
انسانی
آنها را کام
اس��ت،
که با هم در حال بحث و گفتوگو دربارة مسائل جامعه هستند .هر کدام از آنها کمتر از سه فوت بلندی دارند
است بی
ممکن
شهودی،است که
بخشاندازهای
اشخاص به
(تصویر .)2
ارادهتجربیات و کشفیات
پیچیدة
فرایند
ارادی و
مخاطب را به بازبینی مجدد وامیدارند.
با آنها وارد گفتگو شوید .آثارش از کوتوله گرفته
ایجاد حالتهای هیج
ی با
اشمرا
انتخابی
گیرند.
در بر
های متر را
موضوعهفت
طبیعت،به بلندی
یافته است .او عالوهبر نسخهبرداریت��اازارتفاعی
س��اخته ش��ده به دس��ت مویک
ش��خصیت
هایمیکند.
آشکار
جسمانی با اشکالی عظیمالجثه و غولآسا
49
واقعی نگاه میکنند و در حینی
مردم��یگوید:
همچونداشته ،می
مویک در مصاحبهای که با تانگوی
که به چش��مهای آنها مینگرید ،عقایدتان دربارة
هیچ جذابیتی ندارد؛ زیرا هر
ذهنتان ومیانجام
آنچهیدرنساختهام
«هیچ وقت مجسمههایی به اندازة حقیق
برایمشود.
کارتر می
گذرد،اینراسخ
1
(york
هن��ری
برایمنتقد
گالک»
 Newو ایجاد هیجان دس
شناختی
در روان
تأثیرات
افزایش
سها را
مقیاس
در اندازة حقیقی برخورد میکنم؛ «گریْ
 )timesدر توصیف آثار مویک مینویسد:
این امر سبب میشود تا توجه داشته باشیم که فقط با امور عادی و طبیعی سروکار نداشته باشیم .هیچ
«وقتی در نمایشگاه آثار مویک هستید ،لحظههایی
دارایطرفی آنها باید نقش
ها و از
کنم
باور خلق
قابل
وج��ودکنم
فوتکنم ،سعی می
نمی
مانکن
یک
چشم
نگاه4
ارتفاع
Two
Woman
تصویر:7
تصویر
فوت
ارتفاع43
Twoبهبه
OldOld
Woman
 .7تصویر :7
مجس��مه
کنید
شخصیتی می
دارد که ب��اور
فوت
ارتفاع
 Twoبه
Old
Woman
اس��ت از
استممکن
ممکنهر آن
هس��تند و
جایشانها میایستد به زندهب
روبروی آن
کسی که
حیاتهرچند
ایفا کنند .آنها انسانهایی زنده نیستند،
برخیزند؛ اما آنها مجس��مههایی بیش نیس��تند».
آنها اش��یائی از جنس فایبرگالس هستند و دارای
ها شک کند و این سبب جذابیت اثر میشود .با وجود این آنها اشیائی از جنس فایبرگالس هستند
(.)www.jamescohan.com/2007/by: Paul Gessel
قابلیت جابجاییاند».
)www.images.search.yahoo.com/by: SarahTanguy
( SarahTanguyجابجاییاند( ».
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1. Grace Glueck
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جملهای از مویک روی دیوار یکی از موزهها از این
قرار بود:
«اگر آثار من موجب شادی و لذت مخاطبان شوند،
این مرا خوشحال خواهد کرد؛ اما در آن واحد این
برای من رضایتبخش نخواهد بود .اگر وجود آنها
انکار ش��ود و ذهن مخاطبان را به فک��ر واندارد و
در واق��ع ب��رای آنها این آثار چیزی جز احس��اس
بیمعنا و مفهوم نباشد که فقط موجب خوشحالی
آنها باشد ،آنها به یقین جسم هستند؛ اما لحظاتی
وجود دارد که مخاطب آنه��ا را زنده و دارای روح
میپندارد( ».حمیده نوروزی :1386 ،ص.)24
بخ��ش مهم نمایش مویک ،بخش طاقتفرس��ای
مراحل س��اخت آثار اوس��ت که ش��امل ساختن
مدله��ای مقدماتی س��پس س��اختن قالبهای
فایبرگالس و س��یلیکین از آنهاس��ت .آث��ار اولیة
او از جن��س فایب��رگالس بودند .بعده��ا به دلیل
انعطافپذیری بیشتر و س��هولت شکلدادن اندام
انس��ان و کاش��ت مو از سیلیکون اس��تفاده کرد.
نقاش��یکردن س��طح این مواد ب��ا جزئیاتی چون
رگها ،چینوچروکه��ا و ایجاد هزاران منفذ ریز
در پوست پالستیکی و کارگذاشتن موهایی باریک،
از مراح��ل بعدی کار اوس��ت .آخری��ن مرحلة کار
گذاشتن چشمهاست.
جنس مجس��مههای مویک از مواد مختلفی چون
فايب��رگالس ،رزین ،مرمر ،س��یلیکون و ...اس��ت.
مویک با بازآفرینی فوق رئالیس��تی چهرة انس��ان
با موادی همچون س��یلیکین و فایبرگالس ،میان
هنرمندان ش��ناخته ش��ده اس��ت .او ب��ا تأثیر از

هایپررئالیسم اَشکالی بسیار عالی از انسان امروزی
س��اخت .از نمونة آث��ار او میت��وان «زن حامله»،
«پسر»« ،ماسكهای يك و دو»« ،فرشته»« ،مرد
بزرگ» و ...را نام برد.

نتیجهگیری

پستمدرنیس��م در نقاش��ی و مجسمهس��ازی در
س��الهای پایانی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و
یکم منجر به ظهور جنبش فتورئالیسم در 1960
ش��د که در س��ال  1972با عنوان هایپررئالیس��م
با اندک��ی تفاوت در موضوع ،به اوج خود رس��ید.
درواقع ،هایپررئالیس��م مکتبی تازه از هنر اس��ت
که ب��ا ش��باهتهای اندکی به مکت��ب آمریکایی
فتورئالیسم در س��ال  1970ظهور کرد و در سال
 1972برای اهل هنر شناخته شد .هایپررئالیسم بر
اصول زیباییشناسی فتورئالیسم تکیه کرد.
با وجود ش��باهتهای ظاهری بین فتورئالیس��م و
هایپررئالیس��م ،این دو س��بک به وضوح متفاوت
از یکدیگر هس��تند .تنه��ا عاملی که ای��ن آثار را
از فتورئالیس��م تفکی��ک میکند ،جنب��ة روایی و
احساسی آن است .آنها اغلب مضمونهای سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی ،سردرگمیهای بشر ،آوارگی،
فقر و مس��ائلی مانند این را در آثارش��ان متجلی
میکنند و این حرکتی مجزا از فتورئالیس��م است.
آنچه هایپررئالیس��م را ارزش��مند میکند ،غنای
انتخابهای هنری است که هنرمند در جریان کار
خود ،کام ً
ال آگاهانه به کار میگیرد.
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