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و الساندرو  نیمانگر گمنیاست لیدنبا تأکید بر آثار   چند رسانه ایفضا و زمان دیجیتال در هنر 

 راواگنان

 ،رانیپژوهش هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ا یدکتردانش آموخته  .(مسئول سندهینو) یدهکرد یمختار هیراض
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 nadalian@yahoo.com،رانیدانشکد ه هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ا یعلم ئتیو عضو ه  اریاستاد  ان،یناعل احمد

 marasy@shahed.ac.ir،رانیدانشکد ه هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ا یعلم ئتیو عضو ه  اریاستاد  ،یمراث محسن

 :چکیده

در فضا و زمان را  دهیاز پد یدیفضا و زمان، بر آن است تا ادراک جد یو سنت یخط تیفیبه منظور شکستن ک ای رسانه چندهنر 

فضا ی در منحصر به فرد یها تیقابلاین نوع هنری هم چنین  . کند  ییرا بازآرا آنها نیادیفراهم آورد و به طور بنمحیط دیجیتال 

ید، یعنی این مقاله بر آن است تا به شناسایی دو شاخه ی مهم هنر رسانه ای جد. کند ایجاد میدر تعامل با کاربران اثر وو زمان 

و الساندرو  نیمانگر گمنیاست لیدنبا روش نمونه گیری انتخابی ، آثار  در این راستا. هنر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده  بپردازد

 دیگوتفر هیبا استفاده از نظر یچارچوب نظر. به عنوان دو هنرمند اصلی این دو شاخه ی هنری مورد شناسایی قرار گرفت  راواگنان

و با استفاده از  یکتابخانه ا زیمطالب ن یو گردآور یلیـ تحل یفیروش مورد استفاده توص.  شده است نیتدو نگیلس یج یبوهم و ا

 ،یمجاز تیهنر واقعبه طور عام و  ای رسانه دیآثار هنر جد فضا و زمان در پژوهش نشان داد که جینتا. بوده است ینترنتیمنابع ا

 ،نامیده می شود یآنچه حضور مجاز یرا برا یبالقوه ا یرویخود، ن یکاربرد فرارسانه ا لةیبه وس  به طور خاصافزوده  تیهنرواقع

زمان و  ایآن را  ایسازد و  یغوطه ور م  مانفضا و ز نیو مخاطب را در ا گذاردیم شیبه نما یواسطگ یاز ب یجهت خلق تجربه ا

 یمنفعالنه  یآن تماشا امتداددر که  هستند  ایو پو الیسبسیار   آثار وع این نفضا و زمان در  تاًینها. کند یم بیترک یواقع یفضا

توسط  شیزمان نما  ،طبق نظریه بوهم .ندمی کفعال مبدل  یصرف به  تعامل گر نندهیاز ب  را مخاطب در درک فضا و زمان اثر

حضور با است و  انو کنش مخاطب گریوابسته به تعامل نوع هنریآثار هر دو  افتیزمان درمدت  وشکل گرفته  شیاز پان هنرمند

درک  یبرا های همزمان و متوالی تواند  از خوانش یم نگیآثار طبق نظر لس نیمخاطب در درک ا نیهم چن. ردیگ یمعنا م ایشان

 .فضا و زمان آثار بهره ببرد

 

  الساندرو راواگنان، نیمانگر گمنیاست لیدن ی،ا رسانه چندهنر  ل،دیجیتازمان فضای دیجیتال،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 یاز رسانه ها یبیهر ترک یکه برا ستمیب یاست در هنر سده  یاصطالح»ای که هنر چند رسانه اگر چه 

لوسی ) «ردیگ یمورد استفاده قرار م یو متون نوشتار شنیمیان دئو،یصدا، و ک،یگراف ر،یتصاو تال،یجید

به لحاظ ماهیت فضا و زمان می توان آن را در دو  ، اماندارد یکیمرز مشخص و قابل تفک  .(613: 6002اسمیت،

، ...طبقه بندی جای داد؛ هنر چند رسانه ای مبتنی بر رسانه های قدیمی نظیر نقاشی، عکاسی، مجسمه سازی و 

می دهد یا تکنیک های  جدیدی را ارائه یها کیتکن انه،یکه راو هنر چند رسانه ای مبتنی بر رسانه های جدید 

 یها یآور و فن دیجد یها یورود تکنولوژ .دهد یم رییرسانه تغ یشکل ها یتمام شیرایو و جادیا یرا برا یسنت

عناصر و  نیوجود ا. است یا از آثار چندرسانه یاریبس  ی مهم در ارائه یعامل زیهنر ن یایبه دن اویر دیجیتالتص

 یها رسانه تواند یبا هم که م یهنر ی رسانه نیهمزمان چند بیامکان ترک نیچن و هم شرفتهیپ  یها یآور فن

  یهنر را از انواع هنرها نیباشد، ا اتیو ادب ییاجرا ی،هنرهاییقایموس  ی،هنرهایریتصو یچون هنرها ینامتجانس

  یها رسانه ختنیو با درآم آورد یرا فراهم م یسنت یقالب هنر کیفراتر از  ییها تیساخته و قابل زیمتما گرید

 .چندگانه با مخاطب خود برقرار سازد یکه ارتباط سازد یامکان را فراهم م نی،ایمختلف هنر

آن را فراورده  گرانیکه د یکنند، در حال یقلمداد م یاز عناصر دو بعد یکیفضا را  برخیبصرى،  یدر هنرها

است که  یزیشود و چ یحس م ی، فضا در همه آثار هنر یاما صرف نظر از نوع طبقه بند. شناسند یعناصر م

و  ابندهیدر حوزه اى گسترش  3فضا(. 607: 3171 ،تونیبون کاو  نسونیاست. )به آن بپردازند دیهمه هنرمندان با

معموالً با معنی درک مکان، زمان و اشیا و  یمفهوم فضا در هنر چند رسانه ا. است رندهیحال، فراگ نیدر ع

 نیبنابراین در ا. ها با توجه به فاصله ها و ابعاد، اجزا و عناصر بصری سازنده یک اثر معنا پیدا می کندارتباط آن 

 و باالخص در محیط های دیجیتال تأثیرات کلی اثر در همه ابعاد مادی و محتوایی آن فضا به معنایپژوهش 

 .مورد نظر می باشد

 را سفهفال ذهن تاکنون باستان یونان روزگار از که است نیز یکی از مفاهیم انتزاعی، پیچیده و مبهمی زمان

تصویر متحرکی از »افالطون  .می شود ناشی آن سیالیت از حدودی تا شاید که است کرده خود درگیر

کنونه ای »تین زمان را  می انگارد و آگوس« زندگی و روح حرکت»تعریف می کند و فلوطین زمان را « جاودانگی

توصیف « رویت،  و کنونه ای از چیزهای آینده،  انتظاراز چیزهای اکنون  ، خاطره،  کنونه ایاز چیزهای گذشته

نیوتن زمان را مطلق می انگاشت، چنان که انگار زمان وابسته به خود و . 101: 3771 ارمان و گاله،) می کند 

هم ( 100:همان)اما انیشتین زمان را نسبی پنداشته است . ارتباط نداردم به ذات است و با چیزی بیرونی ئقا

زمان در این  با این حال( 602: 6000استام، )چنین باختین زمان و مکان را ذاتا به هم پیوسته می انگارد 

 با این حال می توان برای نمود زمان. مقصد قائل استبرای آن یک مبدأ و پژوهش همان تعریف خطی است که 
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 یزمان در آثار چند رسانه ا شینوع نما نیتر ساده. دو حالت را در هنر های چند رسانه ای در نظر گرفت

زمان  یخط شینما کی .ندیگو یم زین  یدیاسال شیرا نما شینوع نما نیا. آن است یخط شیماندیجیتال 

فرارسانه،  یژگیبا استفاده از و ،یرخطیغ یا زمان در چندرسانهاز طرفی  .مشخص است انیآغاز و پا کی یدارا

 یا چند رسانه ینوع محتوا نیدر واقع در ا. ممکن است یبیبا هر ترت یا چند رسانه یمحتوا یامکان حرکت رو

 شینما کی. ممکن است زیمشخص ن انیدر اکثر مواقع، بدون پا ،یو حت انیآغاز با چند پا کیامکان داشتن 

 . ص استمشخ انیآغاز و پا کی یزمان دارا یخط

است که به دنبال آن  در آثارِ چند رسانه ای دیجیتال فضا و زمان گیچگونمسئله ی اصلی این پژوهش، تبیین 

 :دو پرسش مطرح می گردد

 ؟ چگونه است چند رسانه ای هنر در دیجیتال  فضا و زمان  .3

به نمایش در آمده  و الساندرو راواگنان نیمانگر گمنیاست لیآثار دن در چگونه فضا و زمان دیجیتال .6

 ؟است

 پژوهش پیشینه

به  "یمجاز یزمان در فضا"در اشاره کرد که  یفرهاد ساسان مقاله به  در راستای این پژوهش می توان

را به  یمجاز ینمود زمان در فضا وپردازد  یبا زمان در زبان م یمجاز یزمان در فضا انیم یقیتطب  یا سهیمقا

: 3110 ،ساسانی) کند یم میچندگانهء پنهان تقس.0چندگانهء آشکار؛و .2ا؛یپو.1ستا؛یا مهین. 6ستا؛یا.3:پنج شاخه

 وستاریپ» هینظر یریکارگ با به  "جدید تعاملی هنر در باختین مکانی - زمانی پیوستار" هم چنین مقاله (22

و  (.32-3: 3170ا،یرهبرنو  مصباح)هنری می پردازد  دو اثر یقیو تطب یلیتحل یبه بررس نیباخت «یمکان -یزمان

-73 :3117،ندایی و بسکابادی) "یچندرسانــه ا یبه عنــوان هنــر یدرپرده خوانــ یشــیعناصــرنما " مقاله

 . ستبه تعریف برخی از مفاهیم این پژوهش پرداخته ا ینیز تا حدود (77

 پژوهش شیوة

منابع  از استفاده با کتابخانه ای نوع از اطالعات روش گردآوری و تحلیلی -توصیفی شیوة بر مبتنی مقاله این

هم چنین مصاحبه با . است شده استفاده اینترنت هنری از نمونه های گردآوری برای. است دیجیتال و مکتوب

 هنرمندان یکی دیگر از ابزارهای گرداوری بوده است

 پژوهشی نظر یچارچوب و مبان
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جی ای « زمان متوالی و همزمانی»نظریه  و بوهم دیگوتفر «زمان نمایش و زمان دریافت»در این مقاله نظریه 

 یبوهم تئور دیهرچند گوتفر. ی استفاده می شوددر هنر چند رسانه ا تالیجیفضا و زمانِ دلسینگ و در تحلیل 

هنر معاصر  یبرا  ی اوها شهیاز اند یاریاما بس ،ی مطرح می کندهنر ریدر تصاو یخود را در ارتباط با نقاش یها

و تجربه  افتیزمان در ش،یشامل زمان نما یابعاد زمان نیبوهم رابطه ب. معتبر است یهنر چند رسانه ا یو حت

 ییفضا زیو تما یزمان یبه عنوان همبستگ تواند یکه م کند یم انیب «6و زمان ریتصو»زمان را در مقاله  یذهن

 نیبوهم بر ا با این حال. ( 66: 3717 ،بوهم) سازد یدر نظر گرفته شود را مطرح م نندهیو ب یکار یفضا نیب

که  یبا هم ادغام شده، به طور یتجرب ندیدر طول فرآ «افتیزمان در»و  «شیزمان نما»کند که  یم دینکته تأک

خلق  کی یاثر هنر یعمل بررس رایدهند، ز یکار را انجام م نیآن ها ا. مشخص شوند یتوان به روشن ینم گرید

 نیبه منظور برجسته کردن ا دیشا. بندد یخود را به کار م یتجربه  نندهیاست که ب یریخالق و تفس ندیفرا

 یکه کس ینوان زمانرا انتخاب کرده است که به ع «دیزمان تول»لحظات خالقانه است که بوهم عنوان 

 .شود  یم دهیکند، فهم یم دیرا تول( تجربه اثر) یزیچ(نندهیب)

 (,Ring Petersen 5112 ,11: خذمأ)بوهم  دیبر طبق گوتفر یابعاد زمان اثر هنر: 1 نمودار

 زمان دریافت

 زمان بیننده

 تجربه زمان

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

 زمان نمایش

 زمان خود اثر

 بازنمایی زمان

آید ،   اثر به نمایش در میبندی  زمانی که ترکیب
دهد و   زمان را در یک سطح کامالً ترکیبی نشان می

به سازماندهی تجربه ی بیننده از زمان در اثر کمک  
 می کند
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 ایالئوکون )   «الئوکون»و شعر در  ینقاش نیمشهور خود ب ی سهی،  در مقا نگیلس یا یجهم چنین، 

 نجایدر ا (7: 6007 ،مک کلین) .مباحث دوران مدرن وضع کرد یبرا یاریمع( یشعر و نقاش یتهایمحدود

 جهینت رد،دا تیاست که پس از شعر اولو یشکل هنر یکیبه عنوان  یکه نقاش  یرنسانس ی دهیا نیبا ا نگ،یلس

در الئوکون معتقد است  نگیلس. را در خود دارد ییو ابعاد  روا یزمان ،یفضائ یها ییبازنما ،یکه نقاش می گیرد

 نگیکه لس یهنگام. کنند یاستفاده م یاساساً متفاوت یموضوعاتشان از روشها میترس یو شعر برا یکه نقاش

فضا و زمان  نیب یساز یدوقطب کیاو  تیکند، در نها یقلمداد م یعامل در هنر دو بعد کیزمان را به عنوان  

کند،  یشناسانه استفاده م ییبایز زیمتما انیدو ب ییشناسا یبرا یساز یدوقطب نیاز ا نگیلس. کند یم جادیرا ا

 . « 2شروندهیزمان پ» ای«0 یزمان متوال» گرید ییسو و از سو کیاز  «2یهم رخداد» ای«1یهمزمان»

 یمجاز تیواقع

فرهنگـی و  ) .باشـد  یمـ  یمجاز یو فضا یواقع یفضا انیم تیبردن محدود نیاز ب یالش برات 7یمجاز تیواقع

 ردیگیچشمان کاربر قرار م یدر جلو یمجاز یطیاست که در آن مح ییفناور یمجاز تیواقع (17: 3112تربتی 

فرد هدست  کیکه  یهنگام گریبه عبارت د. کند یتعامل برقرار م یمجاز طیو براساس حرکت سر و بدن آن مح

 (هنگارند: مأخذ) ای جی لسینگبر طبق  یهنرآثار  یابعاد زمان:  5 نمودار

 زمان متوالی

 شعر •

 "زمان متوالی"یا به عبارتی از طریق  "زمان پیشرونده"شعر در زمان شکل می پذیرد و از طریق •
 مشخص و توسط مخاطب فهمیده می شود می شود

 همزمانی

 نقاشی•

نقاشی یک شکلِ هنری است که با انجماد مرتبط است و  لحظه ای مهم با ترکیب اشکال در فضای •
بنابر این طبق نظر لسینگ . توهم آمیز نشان می دهد  و  می تواند در یک آن و لحظه فهمیده شود

 . مشخص می شود "همزمانی"نقاشی در اصل  یک شکل هنر فضائی است  که از طریق 
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 هکنـد کـ   یرا مشـاهده مـ   یطـ یچشـمان خـود مح   یکند، در جلو یسر خود نصب م یرا بر رو یمجاز تیواقع

قـرار   یواقع طیمح کیکه در  ردیپذ یم یکند و ذهن انسان پس از مدت یم رییبدنش تغ تیموقع رییبراساس تغ

است و  یمجاز کامالْ یمجاز تیکه واقع میرس یم جهینت نیبه ا فیتعار نیاز  (102: 6001ماندال ) .گرفته است

  (3تصویر) .دحضور داشته باش یمجاز یایو هم در دن یواقع یایدهد به طور همزمان هم در دن یاجازه نم فردبه 

 افزوده  تیواقع

 ریغ ای میمستق ینما کی، 1افزوده تیواقع

 یواقع یکیزیف طیاز مح درنگالب میمستق

 یمجاز اطالعات است که با استفاده از

 تیوترتقویشده توسط کامپ دیتول یکیگراف

افزوده به  تیواقع. شود یافزوده م ایشده 

را  یو مجاز یواقع یها داده یعدسه بُ صورت

. است یو تعامل کند یم بیترک گریکدیبا 

 انیم ،یانیم افزوده را حالت تیواقع توان یم

 تصور کامل یمجاز یایکامل و دن یواقع یایدن

افزوده  تیدر واقع .(1:  6033،کارمیگنیانی) کرد

بخش سخت افزار  یمجاز تی، اگرچه مثل واقع

و نرم افزار آن همچنان پابرجاست اما ارتباط فرد 

 ینما کی. شود یکامال قطع نم یرونیب یایبا دن

و معموالً ) میرمستقیغ ای میزنده، مستق یکیزیف

 داتیعناصر بر اساس تول نیا. کند یم هافراد اضاف یواقع یایدن رامونیرا پ یاست، که عناصر( در تعامل با کاربر

 

بدن  ،یمجاز تیاز واقع ینمونه ا ،یمجاز شیبا درو دنیگرومال، رقص انیدا: 1ریتصو

  (www.sfu.ca: مأخذ)1991 ،یمجاز یها

 

 

 

 

 ،یمجاز تیاز واقع ینمونه ا ،یمجاز شیبا درو دنیگرومال، رقص انیدا 1-2ریتصو

 1(.www.sfu.ca: مأخذ)1991 ،یمجاز یبدن ها

 

 

 

 

افزوده  تیاز واقع ینمونه ای، امیدر م ینقاش، سینیمک گ انیرا: 2  ریتصو

 (www.blog.empow.me: مأخذ)
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 ریتصاو دئو،یمانند صدا، و یورود یاطالعات کاربر توسط سنسورها و پردازش افتیدر قیکه از طر یوتریکامپ

در . است افزوده تیواقع یمفهوم کل یا انهیرا تیواقع. شود یم جادیا باشد یم جی پی اس یها داده ای یکیگراف

به  هیشب یافزوده تا حدود تیواقع نیهمچن. شود یبلکه فقط اضافه م شود یکم نم یزیافزوده معموالً چ تیواقع

 نیب زیدر واقع وجه تما. کند یم یساز هیرا کامال شب یواقع یایساز، دن هیشب کیاست که توسط  یمجاز تیواقع

ساخته  ،عناصر درک شده توسط کاربر ی هیکل یمجاز تیاست که در واقع نیافزوده ا تیو واقع یمجاز تیواقع

 یواقع یایدر دن کند، یرا که کاربر درک م یاز اطالعات یافزوده بخش تیاما در واقع. هستند کامپیوتر شده توسط

 (6ریتصو. )اند ساخته شده وتریتوسط کامپ یوجود دارند و بخش

 تیواقع یاست که با استفاده از تکنولوژ یواقع طیداده شده در مح شینما یاثر هنر کی، نیزافزوده  تیهنر واقع

 نیادیبن راتییتغ تواند یروکه م نیباشد از ا دیجد میپارادا کی جادگریا تواند یهنرم نیا». شده است جادیافزوده ا

مشخص  میو مفاه شهیاند یدر الگوها یو انقالب

 ،یاثرهنر یعرضه  جادویا  ی هدر خصوص نحو

 (.220: 6036 ،جرومنکو) «.کند جادیا

دنیل  فضا و زمان در آثار چند رسانه ایِ

 نیمانگر استیگمن

 واناتیهمه ح یپادشاه) «فانتوم»چند رسانه ای 

 اثر دنیل استیگمن 7(و همه جانوران نام من است

فضای مجازی طراحی  طیمح کی در 30مانگرین

 33اکیولس ریفتجفت  کی از طریق که شده است

این اثر که در (. 1ریتصو) است یقابل دسترس

 یبه مدد تکنولوژی مجاز تیواقع طیمحقالب 

 
و همه  واناتیهمه ح یپادشاه)فانتوم  ن،یمانگر گمنیاست لیدن :3ریتصو

 ورکیویدر  ن دی، سه ساالنه موزه هنر جد5102،(جانوران نام من است

 /(http://www.estherschipper.com/exhibitions/724: مأخذ)
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 ترکیاپت یابیرد یها نیدورب ستمیس ولس،یاک
 سهبرای نوشته شده است،  31که توسط اسکن لب یو برنامه ا36

 . (2ریتصو)ارائه شده است  6030 و در سال ورکیوین در  دیجدهنر ساالنه موزه 

 کیمستقر در لندن است،  یشرکت کدر یکه ی اسکن لب با  پروژه ها اثر  نیانجام ا یبرامانگرین  استیگمن

شونده در جهان  دیناپد یها طیمح نیتر عیاز سر یکیکه   لیبرز ی32کایا اتالنتتما یباران یقطعه از جنگل ها

 نیا قیتواند از طر یمخاطب م بدین وسیله با فناوری های مرتبط با واقعیت مجازی، .دکنمی  است را اسکن 

دهد و قرار تعامل  را در بدن خود با جنگل اسکن شده ی ساختننامرئ گیچگون و تجربه کند و حرکت  طیمح

  .اردبگذ  شیرا در جهان به نمایافته انحالل  یکیزیف اتیتجرب

 جادیخود و جهان را با ا نیاتحاد ب جیترو یبرا ریتصو ییچرا توانا)...( »

تواند ساکن باشد و  نه  یمکان که م کیاز  نانهیواقع ب یِنسخه عال کی

که به  یکابل فوالد ی؟چرا انتها میکن یتنها مشاهده شود را تست نم

متوقف شد،و همه  یمتر یلیم 32 نیکه دورب ییاست،جا دهیجنگل نرس

که قابل  تینها یب یها یجان که به چند ضلع یزنده و ب یزهایچ

 میکن یکند تست نم یم لیرا  تبد الیاست و اثرات حرکت سمشاهده 

وبسایت ) «؟یشو ینابود نم زهایها و چ دهیا نیب ت،ی؟ چرا در نها

 (رسمی هنرمند

 

هزار و  ،یزریاسکنر ل ازعکس را با استفاده  نیا مانگرین استیگمن

ه کرد لیها نقطه تبد ونیلیرا به م از جنگل ماتا اتالنتیکا قطعهپانصد 

 تیواقع که هدستاکیولس ریفت کند تا با  یم لیجنگل تبداز  ضبط همه جانبه کیسپس داده ها را به  .است

 .مشاهده شودقابل  ،است که به طرز فوق العاده واقعگرایانه است یمجاز

 
 ولسیاک یمجاز تیواقع نکیع: 7ریتصو

فانتوم  ن،یمانگر گمنیاست لیدن فت،یر

و همه جانوران نام  واناتیهمه ح یپادشاه)

 دی، سه ساالنه موزه هنر جد5102،(من است

: مأخذ) ورکیویدر  ن
http://www.estherschipper.com/exhi

bitions/724)/ 
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درختان سرسبز و شاخ و برگ اطراف بپردازد،  دنیتواند به د یم نندهیب.  برد یم نیبدن مخاطب را از ب«نتوم فا»

از بدن خودش را نخواهد  یگونه اثر چیپاها وجود نخواهد داشت و ه ایکند، اما دست ها  دایها و خاک را پ شهیر

ثابت حرکت کند، قارچ  ریتصو قیسرگردان از طر یشبحکند تا مانند  یدعوت م نندهیاز  ب یچند رسانه ا. دید

و  اهیگنبد به س یکند و به باال یبررس مایها را مستق  جیها و برومل

 یشدن آن ناش دیو سف اهیس کیکه . )فراتر از دخمه نگاه افکند دیسف

 یبرا یزریاسکن ل  ییبرعدم توانا یسکن است که گواهاز پروسه ا

 یهنرمند تمام ییگو ند،یفرا نیدر ا(. استاطالعات از آسمان  یابیباز

 انیسرگردان در م یروح ریبرده و او را نظ نیحواس مخاطب را از ب

قادر به حس کردن  یول ندیب یبرد و تنها م یجنگل پرسه زنان م

 (0ریتصو)باشد  یخودش نم یکیزیوجود ف
 

 یپادشاه)حذف بدن مخاطب در اثر فانتوم  :2ریتصو

، 5102،(و همه جانوران نام من است واناتیهمه ح

وب : مأخذ) ورکیویدر  ن دیسه ساالنه موزه هنر جد

: هنرمند یرسم تیسا

http://www.danielsteegmann.info/works/70

/index.html) 
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فضای اثر  «نتوم فا»در 

منوط به اتصال اکیولس به 

بیننده است و زمان نیز به 

تعامل  همین نحو در ارتباط

مخاطب با اثر شکل می 

این اثر فضایی را گیرد 

ای  به تجربهفراهم آورده که 

سه بعدی اشاره دارد که در 

حه با کمک صف "کاربر"آن 

 کابلهای به مجهز ی نمایشی

 ی شبیهجهان نوری، فیبر

تماشای  این اثر در واقعیت مجازی .دهد حرکات کاربر وا کنش نشان میکند که به  سازی شده را تجربه می

دهد که واقعیتش هم زمان با کاربر وجود  نه یک صفحه جای خود را به غرق شدن کامل در دنیایی میالمنفع

 .دارد

آشنا سازد و  فضای هنری دیجد با روش هایرا  تا مخاطباست قابل مشاهده  اکیولس قیاز طر یجنگل مجاز

در این چند رسانه ای، مخاطب به هر (. 2ریتصو) ببیند خوددر ادراک  حسی  یساختگ ریجهان را به عنوان تصو

 .سمتی که نگاه کند با فضای مثبتی رو بروست؛ بدین معنی که هنرمند وجوه مختلف فضا را فعال می کند

را  « 30(و تمام جانوران نام من است واناتیتمام ح یپادشاه) جنگل اسپیرال»هم چنین اثر  مانگریناستیگمن 

افکنی ها طرح و   را شناسایی می کند عکس کی تِیروا -از فقدان طرح  ای نشانه ساختار ایجاد کرده است که

 (7تصویر) .تعلیق است شناور و در یو مجسمه ساز یانتزاع یساختار ینمای، سطراحی نیب (پراژکشن ها)

 
، 5102،(و همه جانوران نام من است واناتیهمه ح یپادشاه)فانتوم  یمجاز یجنگل موجود در فضا: 6ریتصو

: هنرمند یرسم تیوب سا: مأخذ) ورکیویدر  ن دیسه ساالنه موزه هنر جد ن،یمانگر گمنیاست لیدن

http://www.danielsteegmann.info/works/70/index.html ) 
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هنرمند با  رال،یجنگل اسپ جادیا یبرا

 32نیکوال دی چیو ،نیمهندسهمکاری 

 کی) 31گیمبال ک، ی37استفان نوورو 

که امکان چرخش در  ییدستگاه لوال

توسط ( کند یهمان محور را فراهم م

با . می سازد یمتر یلیم 32موتور 

 لم،یو شروع ف نیروشن کردن دورب

سه محور خود را  در چرخش رمحو

د، شو یم دهچرخان( دوار ،مورب، کف)

را  یحرکات متصل یکه اجرا یدر حال

 یاضیاز حرکات بر اساس محاسبات ر یدنباله ا. دهد یانجام م

 باتیبود که تمام ترک هیدر ثان میچرخش و فر یایزوا نیب

  .ی گیردم بر عهدهحرکات و جهت ها را  یاحتمال

 تواندیساخته شده م یسفارش نیدورب کیکه با  رالیجنگل اسپ

درجه چرخش داشته باشد  120و در هر جهت  یلمبرداریف

. شده است یفضا طراح نیا یاثر به خصوص برا نیا(. 1ریتصو)

همه جانبه است که با  یسه بعد طیمح کیشامل  نیهمچن نیا

 اهدهقابل مش فتیر ولسیبه اصطالح اک یدنیهدست پوش کی

 د،یجد یآثار مجسمه ساز ،یاز معمار یتداخل نیاست، و همچن

دستگاه  نیا یاصل یژگیو. است یصوت دمانیعکس و چ ،ینقاش

 
 لیدن رال،یجنگل اسپ یسفارش نیدورب: 8ریتصو

: مأخذ: مأخذ)آلمان  ن،ی، برل5102ن،یمانگر گمنیاست

: هنرمند یرسم تیوب سا

(http://www.estherschipper.com/exhibitions/

43/ 

 

 

 

 

 
 لی، دن(و همه جانوران نام من است واناتیهمه ح یپادشاه) رالیجنگل اسپ:4ریتصو

: هنرمند یرسم تیوب سا: مأخذ)آلمان  ن،ی، برل5102ن،یمانگر گمنیاست

(http://www.estherschipper.com/exhibitions/43/ 
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و  حرکت  یلمبرداریف ن،یدورب لمیشود ف یشده است که باعث م یبود که حرکت آن با همان موتور طراح نیا

خود را  نیکند، دورب یشروع به رول م لمیشود و ف یروشن م نیکه دورب یهنگام. باشد کیقابل تفک ریغ

کهکشان در حال چرخش  کیدر  دیچرخد، در اطراف خورش یبه دور خودش م که هم ارهیس کیچرخانده، در 

 .است

 اردیپد نگرش  بیترت نیبد تا را ایجاد می کند تا بین آن ها تداخل ایجاد کند  ریو تصو نندهیب نیب یدگیچیاو پ

کند و  لیتبد یو ذهن یکیزیرا به صورت ف لمیفخود از  یشناس

جنگل  یاشکال شاخه ها، و برگ ها یدگیچیرا در پبیننده 

به  غالبا تنها انگرینم چند رسانه ای های استیگمن .منحل کند

، ندارد توجه  یو هندس کیاشکال ارگان نیب گونناهم یهمبستگ

 یو شکل انسان م کیاشکال ارگان نیب زیتما دِیبلکه موجب تمج

 .شود

آنالوگ محدود  - تالیجید یدو اثر تنها به دوبله  نیا نیتفاوت ب

 یم یرا بررسدریافت چند رسانه ای شود، بلکه دو روش  ینم

 میاتاق روشن تنظفضا و  کیدر  "فانتوم" که یدر حال .کند

 یو مجاز یواقع یثابت و تماشاگر در فضا ریشده است، تصو

 که ک،یاتاق تار کیدر  "رالیجنگل اسپ"کند؛  یحرکت م

 یدر حال حرکت است و بدن تماشاگر ب ریدر آن تصو

 .ه استشد  ینیب شیحرکت است، پ

 یاز آنچه که هر تکنولوژ یشناس اردیپد یبررس اتامکان 

که  یدر حال .مهم است اریهنرمند بس یبرا ،دهد یارائه م

 
 لیدن رال،یبه وجود آمده جنگل اسپ یفضا :9ریتصو

وب : مأخذ: مأخذ)آلمان  ن،ی، برل5102ن،یمانگر گمنیاست

: هنرمند یرسم تیسا

(http://www.estherschipper.com/exhibitions/43 

 
 گمنیاست لیدن رال،یفضا در جنگل اسپ یسیدگرد: 01ریتصو

: هنرمند یرسم تیوب سا: مأخذ: مأخذ)آلمان  ن،ی، برل5102ن،یمانگر

(http://www.estherschipper.com/exhibitions/43 
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 ریحرکت تصو انیقرار گرفته و در اطراف آن قرار دارد و در جر رالیجنگل اسپ وستهیبدن تماشاگر در محور پ

 (7تصویر) .است جنگل فانتوم در نامرئی شدهو شده  همان بدن قطع  نیا، ردیگ یقرار م

است که دانش ما از  ییها وشبه کشف ر لیدر تما یمتنوع یها یفن آور نیهنرمند بر استفاده از چن دیتاک

ما در جهان را  فضا و مکانو  عتیدرک ما از طب د،یجد یهر نوع فن آور .شود یآنها متاثر م لهیبه وس عتیطب

. میکن میخودمان را تنظ عتیاز طب نفهم ما میما مجبور شده ا عتیدر مفهوم طب یرییبا هر تغ. داده است رییتغ

و به وجود و ماهیت  میریقرار بگ یدیمنظر جد کیدهد که در  یبه ما اجازه م مانگرین آثار  دنیل استیگمن

 (.30ریتصو )خودمان بیاندیشیم 

 یاز کجا م»: بازگو کندعبارت موریس مرلوپونتی را به زبانی هنری کلمات مانگرین،  استیگمنرسد  یبه نظر م

که  ییجا(. 360: 3721 ،مرلوپونتی) «است؟ بدنمندی جهاناز آنجا که  م،یبدن و جهان را محدود کن نیب میتوان

. ودو بدن دیده نمی شاست،  شدهبا اندام پر  ییها هیساتصاویر و است که فقط  یهیبد ،گرفته استبدن ما قرار 

نخواهد پوشش ی  قطعبه طور قابل مشاهده،  آن را  تعامل مشارکت و در  ادراک بینایی(311: 3721 ،مرلوپونتی)

بدن  .است تشخیصقابل  مخاطببدن  یو برا مخاطبچشم انداز  یفقط برا یسطحبه طور سر و گردن  . داد

بدن قابل مشاهده مخاطب،  یداریدبدن و  کامل قرار دارد نکیقابل مشاهده در ع زیچ کیبه عنوان  مخاطب

 که می تواند اثر هنری را دریافت کنداست 

برای طیف وسیعی از  و پردازشگر های دیجیتال از قدرت کامپیوتر های دیجیتال ای چندرسانهنهایتاً در این نوع 

در . قرار می دهد خودکلید اصلی و تعامل مخاطب  را  کند ابزارها به منظور ایجاد کاربردهای تعاملی استفاده می

کرد به این  ، مخاطب اثر هنری را به صورت یک شی هنری دریافت میچند رسانه ای های مشارکتیکه در  حالی

ای تعاملی این ارتباط یک جانبه با اثر را از بنیان ویران  منظور که در آن به غور و تامل برخیزد، چند ِرسانه

های تعاملی، منجر به تغییرات فرهنگی، فراتر از مرزهای  الیتعمیق به فع این چرخش ادراک از تفکر. کند می

تری را در آگاهی و درک  ای تعاملی در یک جامعه، چرخش وسیع چرخش به سمت چندرسانه. شود هنری می
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ادراک حسی   .شود می دیده دانش گیری شکل چگونگی و زمینه ی آموزشاین تغییرات در . ها در پی دارد انسان

 .دشوی دریافت می تطالعاهای ا ها و بیت عکس ،تصویر ،ژی از صداالکهای مجازی توسط  ای طریق چند رسانه از

  الساندرو راواگنانفضا و زمان در آثار چند رسانه ایِ 

37الساندرو راواگنان
هنرمند چند رسانه ایِ ایتالیایی است که با بهره گیری از واقعیت افزوده، فضای واقعی را با   

آثار چند رسانه ای وی تحت . فضای مجازی ترکیب می کند و ادراک حسی فضا و زمان را به چالش می کشد

افزاری آن در قالب اخیراً نسخه ی نرم . در فضاهای مختلف نمایشگاهی ارائه شده است« غشای انسو»عنوان 

برنامه های آیفون و آیپاد نیز عرضه شده است که به مخاطب امکان این را می دهد تا در فضاهای غیر 

 .نمایشگاهی نیز آثار خود را نمایش دهد

را بر روی گوشی خود داشته  60اسنپچت برای دیدن آثار  واقعیت افزوده راواگنان نیاز است که مخاطب برنامه 

63یو آر کدباشد و یا  ک
آثار راواگنان حائز  یمفهوم فضا برا (32تصویر).را برای دیدن مجسمه ها اسکن کند 

 را در فضا باز تیبشر گاهیکه جااست  کرده  جادیا یمنحصر به فرد یشناس هانیک کی هنرمند رایاست زاهمیت 

که در  م،یاست که در آن ساکن هست یتیواقع یمحصول جانب کی یکه زمان خط یدر حال ؛کند یم تعریف

 یاستفاده م واقعیت افزوده یاز تکنولوژ راواگنان .کیهانشناسی هنرمند یک غشاء در حال متالشی شدن است

 به دست یرسانه کامل برا کی برای وی به طور مفهومی، توانایی تغییر واقعیت درک شده به عنوان که  دکن

قابل  ریکوانتوم و غ تیواقع کیاز  یریکه تصو گونه همان». می دهد ی را  نشانبه زندگی شناس هانیک یابی

راواگنان، )« .جای دارددرک شده  تیواقع در آثار  من بیش از ( مفهوم من/ هنر من )انسو  ی غشایتوجه 

6031)66 

،  ، زیست شناسی، ذن بودایی61مفاهیم هنر واقعیت افزوده راواگنان از محتوای فیزیک کوانتومی، نظریه گره

از فرم موجود در هم چنین . هندوئیسم، شَمنیسم، پولیتیسمِ سلتیک و پولیتیسمِ مصرباستان استفاده می کند

موضوعات  نیا .کند یاستفاده م 61تیو سول لو 67ستوی، کر62، تئو جانسن60کوساما ییویای، 62وارهول یهنر اند
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درک شده ما و جهان را دوباره  یکیزیف تیمتعارف به هم بافته شده که واقع ریغ یشناس هانیک کی جادیا یبرا

 .کند یم فیتعر

از همان   در هم آمیخته و علم دو چهره  نید»:  د چاردین است آثار راواگنان بازتعریف هنری عبارت پیر تیلهار

 (.611: 3707دچاردین، ) «هستندعمل کامل دانش 

آثار هنری راواگنان به وسیله ترکیب علم و شیوه های معنوی  هنرمند  در پی تغییر واقعیت درک شده ایجاد 

جهان   شمارِ یاز تعداد بکه  دهد یجهان را نشان م کیاز  مالینیم شینما کی ،یهر اثر هنر. شده است

الهام گرفته شده است که هر  ییکوانتوم و ذن بودا کیزیتوسط ف مفهوم عمدتاً نیا .دهد یم لیرا تشک 67موازی

 دهیغشاء نام دو بعدی سطح  نیکوانتوم ا کیزیدر ف .دهند ینشان م یسطح دو بعد کیجهان را به عنوان  ،دو

 دو بعدی انسوجهان توسط نماد ذن در  .کند یدرک مفضای سه بعدی به عنوان آن راشود  که انسان  یم

 هیشکسته و تجزبه صورت تجسمی، از  یبعض -د ینآ یه دست مب تینها یب راتییدر تغ که شود یداده م شینما

 یغشاها" ،میکن بیرا با هم ترک بازنمود  دو نیااگر  .هستندبرخی دیگر کامل و روشن که  یدر حال ؛شوند یم

10انسو
 (.36ریتصو) .شوند یم جادیا "

 

هنرمند  یارسال شده  ریتصاو: مأخذ.  )کند یم فایا یالساندرو راواگنان نقش اساس یافزوده  تیو انسو که در واقع یهولوگراف :00ریتصو

 (نگارنده یبرا

  

 

 

هنرمند  یارسال شده  ریتصاو: مأخذ.  )کند یم فایا یالساندرو راواگنان نقش اساس یافزوده  تیو انسو که در واقع یهولوگراف 2 -7ریتصو

 (نگارنده یبرا
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 پذیر کیتحر یدر مفهوم گنجانده شده و غشاهاکه  یشناس ستیو ز سمیمیان با الهام از اشکال مختلف انسو،

 لیتبد یچرخه زندگ که یبغشای انسو ساکن توسط  ستمیاکوس کیبه  یکوانتوم جهان موازی .شوند یدرک م

 اتیحی خاص از چرخه  رحلهم کیکننده در  کیتحر یغشاء انسو کیاز  یشینما چند رسانه ایهر . شود یم

 .است آن یستیز

 

 

که توسط فضانوردان در طول فضای پرواز در هنگام مشاهده  یک تغییر شناختی در آگاهی است13اور ویو افکت»

این . زمین از مدار گزارش شده است

به تجربه ی دیدن واقعیت زمین در 

فضا اشاره دارد که بالفاصله آن را یک 

توپ کوچک و شکننده از زندگی می 

از فضا، مرزهای ملی ناپدید می  -داند 

شوند و درگیری هایی که مردم را 

کنند، کمتر اهمیت پیدا  تقسیم می

 
: مأخذ)افکت  ویاور و : 03ریتصو

http://s0.zetaboards.com/anthroscape/topic/8142216/0) / 

 

 

 

 (نگارنده یهنرمند برا یارسال شده  ریتصاو: مأخذ)انسو   یغشا یزندگ یچرخه :  05یرتصو

 

 

 

 

 (نگارنده یهنرمند برا یارسال شده  ریتصاو: مأخذ)انسو   یغشا یزندگ یچرخه  6 -7ریتصو
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 (.31ریتصو)( 67: 3717وایت، )« می کنند

درک جهان که مردم را با هم  یرا برا یدیجد یروش ها دیهنر با ،یاسیس-یاجتماع تیقطب یِفعل طیمحدر 

 رایشده ، ز جادیا نندهیدر ب " اور ویو افکتیک " جادیا یبراو ایده ی هنرمند مفهوم  .کند، ارائه دهد یمتحد م

 .استی شتریکل ب کیاز  یبخشبه عنوان ما، بلکه کل جهان ما  ارهینه تنها س

 

 

 
 با اسنپچت ریز یکد ها وآریاسکن کردن ک قیبه آثار راواگنان از طر یدسترس :07ریتصو
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 قرمز ینیغشاء جن

 متر یسانت 00.1×  20.22

 سبز ینیغشاء جن

 متر یسانت 00.1×  20.22

  

 غشاء بالغ قرمز بزرگ

 متر یسانت 73.22× 73.22

 آبی کوچکغشاء بالغ 

 متر یسانت 01.12 × 01.12

  

 ی آبیفلز یغشا

 متر یسانت 73.36× 73.36

 یسبزآب یغشاء فلز

 متر یسانت 367×367

 (5108راواگنان،: مأخذ)، "غشاهای انسو "الساندرو راواگنان، :    0جدول 

 

 (7222راواگنان،: مأخذ)، "غشاهای انسو "الساندرو راواگنان، :    3-7جدول
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 (5108راواگنان،: مأخذ) ولندیهنر کل ی،موزه "انسو یغشاها "افزوده تیالساندرو راواگنان، واقع :02ریتصو
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در محیط واقعی است که با استفاده از  ، یک اثرهنری نمایش داده شده(3جدول)چند رسانه ایِ راواگنانآثار 

تواند ایجادگر یک پارادایم جدید باشد از این رو که  این هنر می. تکنولوژی واقعیت افزوده ایجاد شده است

 هنری، اثر عرضه ی و ایجاد ه ی حودر خصوص ن فضا و زمان ی هاتواند تغییرات بنیادین وانقالبی در الگو می

، هرچند کند فضایی را اشغال می پیش از انقالب چند رسانه ای که  که یف هنرهایالبرخ راوگنان آثار .کند ایجاد

در فضای واقعی نیز جای دارند و به توامان فضای مجازی و واقعیت را درگیر می کند، اما در حقیقت در فضای 

آوری و آسیب توسط نهادهای مختلف نیست  قابل جمعمشاهده نیست  و در نتیجه  واقعی به صورت قابل لمس و

 ه هنرمند مد نظر داشته باشد مورد بازدید عموم قرار گیردک زمانی تا و ئه ی اثرها پس از ارا تواند تا مدت و می

 (. 30ریصوت)

بدین معنا که کاربر زمان دریافت اثر را خود . زمان در آثار راواگنان وابسته به فضا و نحوه ی ادراک مخاطب است

راواگنان اخیراً آثار جدید خود را در فضاهای غیر نمایشگاهی ارائه داده است که این تغییر . تعیین می کند

هر نقطه ی زمین می تواند دسترسی به آثار داشته  کاربر در هر فضایی و در. موجب پویای فضا و زمان شده است

تکنولوژی واقعیت افزوده . باشد و با توجه به فضایی که در آن قرار می گیرد حس های دیگر ادراک را فعال نماید

، یک نمای مستقیم یا غیر مستقیم بالدرنگ از محیط فیزیکی واقعی است که با استفاده از در آثار راواگنان

چند رسانه ای های راوگنان . شود زی گرافیکی تولید شده توسط کامپیوتر تقویت شده یا افزوده میعات مجاالاط

مخاطب را درگیر تعاملی  به صورت  های واقعی و مجازی را با یکدیگر ترکیب کرده و عدی دادهبُبه صورت سه 

در  .مجازی کامل تصور کرد یفضاواقعی کامل و  فضایتوان حالت میانی، میان  میآثار راواگنان را . می کند

رابط وری کامل  با حذف دید محیط پیرامون، منجر به غوطه ِ آثار دنیل استیگمن واقعیت مجازیکه  شدکه  حالی

گذاری  واقعیت افزوده با روی همراواگنان با بهره گیری از این در حالی است که  . شود کاربر در دنیای مجازی می

. کند کاربر با جهان واقعی را قطع نمیرابط ی، حواس کاربر را تقویت کرده و ارتباط های مجازی و دنیای واقع داده

، دیداریعالوه بر آن این تکنولوژی تنها به حس بینایی کاربر محدود نیست و سایر حواس نظیر شنیداری، 
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د بلکه در مواردی رو این تکنولوژی تنها برای افزوده کردن واقعیت به کار نمی. شود را شامل میسایر مسه و ال

 . دشو منجر به حذف یا جایگزینی واقعیت می

 

 

 

 

 

 

 

چند  آثار

 رسانه ای

به مدل های مفهومی 

فضا و  کار رفته در

 زمان آثار 

نقش ادراک حسی در فهم فضا و 

 زمان

خوانش مخاطب در 

دریافت فضا و زمان 

 دیجیتال آثار

دنیل 

استیگمن 

 مانگرین

واقعیت 

 مجازی

ویدئو و  با استفاده از

تصاویر پانورامایی و از 

وتر و یطریق کامپ

 پردازشگر های دیجیتال 

 

 

 یا چند رسانه قیاز طر یادراک حس

از صدا،  یتوسط کالژ یمجاز یها

 یها تیها و ب عکس ر،یتصو

 .شود یم افتیدر یاطالعات

مخاطب به صورت حضوری 

در فضای مجازی آثار را 

دریافت می کند و خوانشی 

متوالی در دریافت همزمان و 

 اثر خواهد داشت

الساندرو 

 راواگنان

 

واقعیت 

 افزوده

حرکت مخاطب در فضای 

واقعی و ترکیب در فضای 

 مجازی

 

 

افزوده،  تیاز واقع یریبا بهره گ

 یمجاز یرا با فضا یواقع یفضا

فضا  یکند و ادراک حس یم بیترک

از . کشد یو زمان را به چالش م

 تیاز واقع یریبا بهره گ طرفی

 یها داده یگذار هم یافزوده با رو

مخاطب به صورت حضوری از 

طریق ابزارهای الکترونیکی 

، فضای واقعی ( آیفون، آیپاد)

و  فضای مجازی آثار را 

دریافت می کند و خوانشی 

همزمان و متوالی در دریافت 
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حواس  ،یواقع یایو دن یمجاز

 .می کند تیکاربر را تقو

 آثار خواهد داشت

 

 

  یریگ جهینت

و واقعیت افزوده نسبت به رسانه  یمجاز تیواقعجدید هنری نظیر رسانه های هنرهای چند رسانه ای مبتنی بر 

 یهنر چند رسانه ا. های قدیمی تر دارای سیالیتی است که درک فضا و زمان برای مخاطبان را نیز پویا می سازد

با استفاده از  بر آن است تا فضا و زمان اثر را چه در قالب هنر واقعیت مجازی و چه در قالب هنر واقعیت افزوده

مخاطب در درک فضا و زمان اثر،   یمنفعالنه  یآن تماشا یدگرگون کند و در راستا التصاویر و فناوری دیجیت

آثار دنیل استیگمن مانگرین، به عنوان در  .فعال مبدل کند یتعامل گر ایصرف به  مشارکت کننده  نندهیاز ب

هنرمند منتخب آثار چند رسانه ایِ مبتنی بر واقعیت مجازی، و الساندرو راواگنان، هنرمند منتخب آثار چند 

در آثار  .داشته باشد یمخاطب می تواند کنش ها و فعالیت های متنوعرسانه ایِ مبتنی بر واقعیت افزوده، 

که خویش را شبیه روحی یت مجازی را به چشم دارد در فضایی عینک واقعمانگرین مخاطب تا زمانی که 

از طرفی زمان آثار منوط . تا جایی که اندام هایش را نمی تواند درک کند سرگردان می بیند غوطه ور می شود

فضای  آثار راواگنان وابسته به فضای واقعی و زمان.  به وی است تا چه میزان بخواهد به جستجو گری ادامه دهد

 ،یانیحالت م توان یآثار راواگنان را م.مجازی است و با حذف یکی از این فضاها اثر هنری شکل نخواهد گرفت

با  گمنیاست لیِ آثار دن یمجاز تیواقع که یدر حال. کامل تصور کرد یمجاز یکامل و فضا یواقع یفضا انیم

راواگنان با بهره .  شود یم یمجاز یایکامل رابط کاربر در دن یور منجر به غوطه رامون،یپ طیمح دیحذف د

 . می کند تیحواس کاربر را تقو ،یواقع یایو دن یمجاز یها داده یگذار هم یافزوده با رو تیاز واقع یریگ

 یرا در هنر چند رسانه ا یتوان ابعاد زمان یبوهم، م دیحث شد که طبق نظر گوتفردر این مقاله بهم چنین 

وابسته به تعامل و کنش گری  زمان دریافت در آثار هر دو  هنرمند. افتیو  زمان در شیزمان نما: کرد کیتفک

 (گاننگارند: مأخذ)فضا و زمان دیجیتال در آثار واقعیت مجازی و افزوده چگونگی :    2جدول

 

 (2112راواگنان،: مأخذ)، "غشاهای انسو "الساندرو راواگنان، :    3-4جدول
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هم  .مخاطب است و زمان نمایش توسط هنرمند از پیش شکل گرفته که آن نیز با حضور مخاطب معنا می گیرد

آثار بهره  درک فضا و زمان یاز دو نوع خوانش برا مخاطب در درک این آثار طبق نظر لسینگ می تواند  نیچن

. زمان را بر هم زند یخط یتواند خوانش ها یمخاطب م  ند،یفرآ نیدر ا .یخوانش همزمان، و خوانش متوال: ببرد

مرز  نیزمان روبروست و هم چنتنوع مخاطب با   تالیجیبر رسانه د یمبتن یچند رسانه ا یهنر ها  یدر فضا

 بیدر ترک ایشود  و  یو قابل شکستن م یبه وجود متکثر ، نامتناه لیو تبد زدیر یفرو م یمجاز یزمان در فضا

 یکیتکنولوژ یکاربران  را به ابزار ها یادراک حس دنوع هنر ها، هنرمن نیدر ا. ردیگ یقرار م یواقع یبا فضا

 یکاربرد فرارسانه ا لةیافزوده به وس تیهنرواقع ی ومجاز تیدر هنر واقع فضا و زمان دیجیتال .دهد  یم وندیپ

 یم شیبه نما یواسطگ یاز ب یجهت خلق تجربه ا م،ینامیم یآنچه حضور مجاز یرا برا یبالقوه ا یرویخود، ن

 یواقع یزمان و فضا ایرا  عالوه بر آن وی   ایسازد و  یغوطه ور م  مانفضا و ز نیمخاطب را در ا که  گذارد

 .درگیر می کند

 

 :پی نوشت ها

                                                 
، «.کنند یوجود دارند و حرکت م ایکه در آن اش وستهیپ یگستره ا»: واژه فضا ذکر شده است؛ از جمله یبرا یاز نوزده معن شیدر فرهنگ آکسفورد ب 1

در  نینهم چ. «اینقاط و اش انیفاصله م»، «.گرفته شده است اریدر اخت یهدف خاص یبرا ایکند  یآن را اشغال م یخاص زیمنطقه که چ کیاز  یمقدار»

 (فرهنگ لغت آکسفورد. )شده است  فیتعر« .جوّ ی، آن سو هانیک - 6.  عیوس نیمکان فراخ ، زم - 3»  نیمع یفرهنگ فارس
 

6 Bild und Zeit 
1 Simultaneity 
2 Synchronicity 
0 Succession Time 
2 Progressive Time  
7 Virtual Reality(به اختصار VR) 
1 Augmented Reality(به اختصار AR) 
7 Phantom (Kingdom of all the animals and all the beasts is my name) 
30 Daniel Steegmann Mangrané 

33 Oculus Rift   یمجاز تیواقع یها شده که مخصوص هدست لیتشک یشگریو نما ها ینوع هدست، از عدس نیا. است یمجاز تیواقع نکیع (VR) 

 .است
36 Optitrack 
31 ScanLab 
32 Mata Atlántica 
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30 Spiral Forest (Kingdom of all the animals and all the beasts is my name) 
32 Nicola di Chio 
37 Stefan Knauer 
31 Gimbal 
37 Alessandro Ravagnan 
60 Snapchat 

، تلفن QR یها ندهیآن را با پو توان یاست که م( یبارکد دوبُعد ای) یسیماتر نهیرمز کی( QR code: یسیبه انگل) عیپاسخ سر ی نهیرمز ایکد  وآریک 63

 دیسف ی نهیزم یبر رو( با نام ماژول) رنگ اهیشکل ِ س مربع یها از نقطه یدمانیچ یبارکُد دربردارنده  نیا. کرد یو تلفن هوشمند بازخوان دار نیهمراه دورب

 .باشد یگرید یداده  ای تیزیشماره تلفن، اطالعات کارت و امک،یوب، پ ینوشته، نشان تواند ینهفته م یداده . است
 6031 لینگارنده با هنرمند در آپر انامهیمکاتبه را 66
 شود یم جادیطناب ا ایروزانه در بند کفش  یکه در زندگ ییها مفهوم از گره نیا که یدر حال. نامند یگره م هیرا نظر یدر توپولوژ یاضیر یها گره یمطالعه  61

است که  یدسیاقل یسه بعد یادر فض یا دهیخواب رهیگره دا یاضیبه زبان ر. شوند یها فرق دارند و باز نم با آن یاضیر یها الهام گرفته شده است، اما گره

 .شکل داده است رییهمواره تغ
62 Andy Warhol 
60 Yayoi Kusama 
62 Theo Jensen 
67 Christo 
61 Sol Le Witt 

67 Multiverse پرداخته است یمواز یاز وجود جهان ها تیم به حماوکوانت کیزیف ی هینظر. 
10 ENSO Memberane 

حس را  نیا .رسند یم یآگاه  از شناخت و یشده و به درجه باالتر نیو مخصوصا ظرافت کره زم ییبایز ،یاغلب محو شگفت کنند، یکه به فضا سفر م یافراد 13

، همواره احساس شدن آن 3720به فضا در دهه  نوردان هانیزمان سفر فضانوردان و ک نیو از نخست شناسند یم (Overview Effect) افکت ویبا نام اور و

 .افراد گزارش شده است نیتوسط ا
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