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(با تأکید بر آثار سه هنرمند زن)
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چکیده
جستار پیش رو به بررسی آثار هنرمندان فعال زن در حیطة «هنر اجرا» و «هنر محیطی» پرداخته است .منددتتا
وندرمولن و گودرزی هنرمندان انتخابشده در اتن پژوهش بدن زنانة خود را بهعنوان مدتوم اصلی برای خلق آثار
هنریشان در طبیعت به کار گرفتهاند .هدف کلی اتن پژوهش بررسدی عوامدت ثیثیرگد ار بدر اتشداد شدباهتهدا و
ثفاوتها در نحوة ارائه و استفاده از بدن زن در چیدمان ها تا اجراهاتی است که هنرمندان هنر محیطی در قیاس با
حضور تا نقش بدن در هنر اجرا در آثارشان استفاده کردهاند .پژوهش حاضر سؤاالت دربرگیرندة دو سؤال است :در
نحوة ارائة عصر بدن در طبیعت چه شباهت ها و ثفداوت هداتی بدین آثدار هنرمنددان مدورد پدژوهش وجدود دارد
همچنین نحوة ارائه و استفاده از عنصر بدن در آثار هنرمندان مورد پژوهش چگونه است روش ثحقیق به صدورت
ثوصیفی ثحلیلی و شیوة جمعآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و میدانی صورت گرفته است .در راستای اهداف
پژوهش مصاحبه و پرسشنامه هاتی نیز انشام شده است .شیوة ثشزته و ثحلیت مطالب به صورت کیفدی و ثحلیدت
محتوا انشام شده است .تافته های پژوهش نشان میدهد بدن در آثار هر سه هنرمند بهعندوان تدا ابدژه و مددتوم
اصلی به کار گرفته شده است اما ثفاوت های فرهنگی جغرافیاتی خصوصاً باورهای م هبی آنها ثوانسدته ثدیثیر
مهمی در نحوة ارائة متفاوت و سمبلیا هنرمندان از بدنشان در ارائة آثار هنریشان داشته باشد.
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مقدمه
شاخه های هنر معاصر گستردگی های متعددی دارد که بهسختی میثوان مرزهای مشخصی بین
برخی رشته های هنری آن قائت شد؛ مانند آمیختگی هنر اجرا با هنر محیطدی .در هندر معاصدر
بدن به منزلة ابژه تکی از موضوعات اصلی است که مورد ثوجده هنرمنددان معاصدر قدرار گرفتده
است .بدن انسان در بستر هنر معاصر از دهة  391بهعنوان عنصدری قالدب محدور اصدلی آثدار
برخی از هنرمندان زن و مرد قرار گرفته است .با نگاهی گ را به ثحوالت و روندد ثدارتخ هندر در
دوران معاصر شاخه های هنری کمتری را میثوان تافت که بدن در آنها محور و موضوع اصدلی
آثار هنرمندان نباشد .حتی در مادهزاتیشدهثرتن و مفهدومیثدرتن آثدار هندری ردپدای بددن را
بهزتباتی می ثوان مشاهده کرد .اتن دقیقاً همان چیزی است که در هنر اجرا اثفاق مدیافتدد .در
هنر اجرا بدن با ساده ثرتن شکت به تا اثر هنری ثبدتت میشود و هنرمند در روند اجرای اثدر
خود به تا ابژه سوژه ثبدتت میشود .هدف اصلی اتن جستار بررسی ثیثیر نقش ثفداوتهدای
فرهنگی و م هبی و جغرافیای محت زندگی در نحوة ارائدة اثدر بدین سده هنرمندد محیطدی زن
انتخابشده در اتن پژوهش است .همچنین واکاوی وجود شباهت ها و ثفاوت ها در نحوة ارائده و
استفاده از بدن بهعنوان مهمثرتن عامت شکتگیری اثر هنری بین هنرمندان ذکر شده است.

پرسشهای پژوهش

 در نحوة ارائة عنصر بدن در طبیعت چه شباهتها و ثفاوتهاتی بین آثار هنرمندان مدوردپژوهش وجود دارد
 -نحوة ارائه و استفاده از عنصر بدن در آثار هنرمندان مورد پژوهش چگونه است

ضرورت پژوهش
رواج سبا ها و شیوه های متعدد هنری در عصدر معاصدر از چدالشهدای پدیش رو در ارزتدابی و
ثحلیت آثار هنر معاصر است .وجود ثنوع در ساختار و ارائة اثر بر مبنای ثفکر و دتدگاه شخصدی
هنرمندان از جهان شکت گرفته است .در میان هنرمندان معاصر ثعداد معدودی از زنان هنرمند
وجود دارند که بدن عنصر اصلی آثارشان بوده است ازاتنرو بررسی و ثحلیت اتن دسدته از آثدار
هنر معاصر ضروری است.

 :object .تا اصالح در هنر نوتن است که معموالً در برابر سوژه به کار برده میشود (آذرزاده و همکار .) 931
 :subject .در فلسفه موجودی دارای ثشربه و وجدان است که ابژه را مشاهده میکند (آذرزاده و همکار .) 931
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روش تحقیق
روش پژوهش حاضر به صورت ثوصیفی ثحلیلی استد شیوة جمعآوری اطالعدات کتابخاندهای و
میدانی انشام شده است .ابدزار جمدع آوری اطالعدات میددانی اتدن پدژوهش در راسدتای اهدداف
ثحقیق پرسشنامه و نیز مصاحبه است که در اختیار هنرمندان مدورد مطالعده قدرار داده شدده
است .جامعة آماری آثار هنرمندان زن هنر اجراست که از بدن خود در طبیعت به صورت مدتوم
اصلی اثر استفاده کرده اند و در قالدب هندر محیطدی بده اجدرا پرداختدهاندد .ثعدداد نموندههدای
ارزتابیشدة اتن پژوهش آثار سه ثن از هنرمندان زن (با ثوجه به هدف و پرسدشهدای ثحقیدق)
است .ثشزته و ثحلیت داده ها به صورت کیفی و ثحلیدت محتدوا انشدام شدده اسدت .در پدژوهش
حاضر به صورت مطالعة موردی نحوة اجرا و ارائة آثدار سده هنرمندد فعدال زن در حیطدة هندر
محیطی و هنر اجرا (آنا مندتتا کارتن وندرمولن و ثارا گودرزی )9بررسی شده است.

پیشینة پژوهش
مقاالت و کتاب های متعددی وجود دارند که به کرات به موضوع وجود اسدتفاده از بددن در آثدار
هنری به خصوص در حیطة هنر اجرا پرداخته اند؛ اما درخصوص حیطة پژوهش مورد نظدر کده
به استفاده از بدن و نقش آن در اجراهای انشامشده از سوی هنرمندان هنر اجرا و هنر محیطدی
در طبیعت در غالب هنر محیطی تا هنر زمین اختصاص دارد مقاالت و کتاب منسدشمی وجدود
ندارد .در پژوهشی با عنوان «بازثعرتف بدن در هنر فمنیستی» اربابزاده و همکدارانش () 939
به مطالعة آثار هنر بدن فمنیستی در دهدههدای  991و  921و نیدز بررسدی زمیندة فکدری و
اجتماعی هنرمندان فمنیسم بهعنوان تکی از خاستگاههای مهم ثحول معانی و جاتگداه بددن در
هنر معاصر غرب میپردازند .آن ها در نتاتج خود به اتن نکته اشاره میکنندد کده بددن در آثدار
دهههای ذکرشده به عنوان عاملی پوتا و فعال در ثعامت با مخاطب و مسائت اجتماعی با ثیکیدد
بر فراتند و نه محصول نهاتی بیان میشود [ ] .صیاد و گیت امیررود ( ) 931در پژوهش خدود
«ثعلیم و ثربیت ثشسدتافته :بهره گیری از ثئوری ادراکی بدنی مرلوپونتی 1در آموزش هندر» بدا
نگاهی متفاوت از موضوع پژوهش حاضر به نقش بدن و اهمیدت موضدوع جسدمیت 1در فراتندد
ادراک ثعلیم و ثربیت و آموزش هنر میپردازند .محور پژوهش ذکرشده برخالف موضوع مقالدة
1. Ana Mendieta
2. Karin Van der Molen
3. Tara Goodarzi

 :Maurice Merleau-Ponty .1مرلوپونتی فیلسوف پدتدارشناس فرانسوی که بهعنوان تکی از کانونهای اساسی
در بحث های ثئوری معاصر در قالب نقش بدن در مبحث هنر معاصر مطرح است.
5. Embodiment
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حاضر با بحث جنسیت و حضور بدن بهعنوان تا ابژه و تا شیء که با قرار گدرفتن در محدی
طبیعی معنا پیدا می کند بسته به هدف و نوع ارائة بدن در اثدر هنرمندد هندر محیطدی کدامالً
متفاوت است [ 1ص9د.]1
از دتدگاه مرلوپونتی بدن اساس و اصول اولیه ای اسدت کده از طرتدق آن سدوژة خدود را در
جهان بیان میکند« .ادراک پدتداری است بدنی نه روتدادی ذهنی .به عبارت دتگدر مدا نده در
مقام سوژه هاتی که در برابر اعیان واقع شدهاند بلکه در مقابت فعتهداتی بدنمندد در جهدان و از
جهان ادراک میکنیم ».مرلوپونتی به اتن نکته اشاره می کندد کده بددن صدرف ًا مانندد تدا ابدژة
متماتز تا تا جاتگاه مادی مشزا نیست که ما از آنشا جهان را درک میکنیم بلکه مدا جهدان را
از طرتق بدن هاتمان درک میکنیم [ 9ص 1؛  2ص 11د .]13از دتدگاه مرلوپونتی ثشسد و
ثن تافتگی حالتی است که از طرتق آن سوژه خود را در جهان بیان میکند؛ شراتطی است بدرای
شکت گیری رابطه میان خود و دتگر چیزها .ازاتنرو او بیان میکند بددن ثنهدا سدکونتگاه ذهدن
نیست بلکه گرانیگاه حضور انسانی در هستی است« :بدن صرفاً تا ابژه از جهان نیسدت بلکده
ابزار ارثباطی ما از جهان است» [ 99ص.]11
اُد رتلی ( ) 1 1در کتاب بدن در هنر معاصر آثار هنر معاصر را در رسدانههدای مختلدف بدا
ثمرکز بر بدن بهعنوان پدتدهای جدتد در هنر از سالهای  331ثا  113در وسدعت جهدانی
بررسی و ثحلیت کرده است .عالوه بر اتن او در پژوهش خود نحوة استفاده از بددن را در زمدان
فضا طبیعت اسطوره و ثکنولوژی در پنج فصت مشزا مطالعه و بررسی و نمونههای عیندی بدرای
هرتا از موارد ذکدرشدده را ثحلیدت و ثوصدیف کدرده اسدت [ .]91گدروس ( ) 331در کتداب
بدن های ناپاتدار :به سوی تا فمنیسم جسمانیتمندد بده اتدن نکتده مدیپدردازد کده بددنهدا
چیزهاتی نیستند که ما به آن ها معنا بدهیم بلکده بددنهدا خدود معندا هسدتند [ 9ص .] 2او
همچنین به اتن نکتة مهم اشاره می کند که در هنر معاصر بیشتر به اتن موضوع گدراتش وجدود
دارد که بدن را بهعنوان محلی برای ثالقی عقالنیدت آشدفتگیهدای ذهندی کدارکرد طبیعدی و
امیال پرورشتافته بهکار بگیرتم .بنابراتن ممکن است که در آنِ واحد بددن را در کندار خطدوط
فرهنگی اجتماعی احساسی و عقالنی به عنوان موجودتتی ظداهری در نظدر بگیدرتم کده بدرای
همیشه در خدمت ابعاد فراوان خود است [ 3ص2د.]1
مختار نقوتان (  ) 93در پاتاننامة کارشناسی ارشد خود با عنوان «اجرا و ماهیدت اجراتدی
در فضاها و مکان های اترانی» انشام داده است عالوه بر اشاره به سیر ثحول ثدارتخ هندر اجدرا از
دهة  391ثاکنون به اتن نکته میپردازد که تکی از مدلهای مهم نحوة هنر اجرا کده از دهدة
 331به بعد به شکلی جدتد از اتن هنر گسترش تافته است با عنوان پرفورمنس مکدانمحدور
1. Performative
2. Site Specific
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نام گ اری شده است .اتن شکت جدتد از هنر اجرا در ارثباط مستقیم با مکان تا ساتت مورد نظدر
انتخاب شده برای اجراست و هنرمند از قابلیتهای متفاوت و ثارتخی ساتت بدهعندوان میزبدان و
مکانی متفاوت برای اجراهاتش استفاده میکند [ ].
در پژوهشی دتگر که آزاده زارع ( ) 931در پاتان نامة کارشناسی ارشد خود در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد ثهران مرکز با عنوان « بررسی مفهوم پرفورمنس آرت و بازثاب آن در هنر
معاصر اتران» انشام داده است عالوه بر پرداختن به پیشینة هنر اجرا و روند شکت گیری آن
از دوران شکت گیری دادائیسم و ثحوالت اجتماعی که در طول جنگ جهدانی دوم و پدس از
آن ثا عصر معاصر رخ داده است در فصت دوم پژوهش خود به معرفی هنرمندان جهدانی و
پیشگاه هنر اجرا می پردازد .اتن پژوهشگر در فصت چهار پاتان نامدة خدود عدالوه بدر ثدیثیر
ثحوالت جهانی بر هنر معاصر اتران به معرفی شش هنرمند پیشگام در هنر اجرا در اتدران
می پردازد [ .]3اتن پژوهش هم مانند بسیاری از پژوهش های انشام شده در حیطة هنر اجرا
به مفهوم نقش بدن و عوامت فرهنگی و محیطی بر نحوة اجرای هنرمندان زن بده خصدوص
در طبیعت نپرداخته است .اغ لب پژوهش های انشام شده بر پیشینه و روتکردهدای مختلدف
هنر اجرا در قیاس با هنر ثئاثر متمرکز شده اند.
محمدرضددا رحیمددی ( ) 911در مقالددهای بددا عنددوان «جسددتاری در زتبدداتیشناسددی و نقددد
پرفورمنس آرت» به نقد هنر اجرا و زتباتیشناسی آن میپردازد و سپس به نقش هندر بددن در
اتن شاخة هنری به ثفصیت اشاره میکند .او در پژوهش خود عالوه بر جاتگداه و نقدش بددن در
هنر اجرا به ثفاوت های اتن بخش از هنر با هنر ثئاثر پرداخته است .رحیمی در پژوهش خود به
ثعرتف عنوانی چون هنر بدن بدن در هنر ژانر بدن و عرف بدن پرداختده اسدت و ارثبداط اتدن
مفاهیم را با هنر اجرا بررسی کرده است .ثقرتباً همة پژوهشهای ذکرشده به نقش بدن بهعنوان
عنصر اصلی و مدتوم ثیثیرگ ار در هنر معاصر خصوصاً با روتکردهای فمنیسدتی پرداختدهاندد و
به مبحث جنسیت و نقش عنصر زنانة بدن و چگونگی به کارگیری و چیددمان بددن در طبیعدت
بهعنوان تا ابژ ه که از عوامت مختلفی چون فرهنگ م هب و جغرافیدا متدیثر اسدت و تکدی از
محورهای اصلی پژوهش پیش روسدت پرداختده نشدده اسدت [ .]2در اتدن زمینده بدا مطالعدة
پژوهش های انشامشده در مبحث هنر محیطی و هنر اجرا سعی شده است از آمیختگدی اتدن دو
بخش از هنر معاصر به علت و چگونگی استفاده از بدن زنانه در هنرهای اجراشده در طبیعت بدا
ثمرکز بر ثفاوتهای م هبی و فرهنگی به ثفصیت پرداخته شود.
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مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
جایگاه بدن در هنر معاصر
به تقین آنچه در طول ثارتخ هنر و پژوهش های انشدام شدده در ارثبداط بدا وجدود زندان در
جاتگاه هنرمند مطرح ش ده بر کسی پوشیده نیست .ثا پیش از ظهور زندان در عرصدة هندر
معاصر آن ها در عرصة هنر تا حضور بسیار کمرنگی داشته اندد تدا فقد از بددن و کداراکتر
فیزتکی زنان به واسطة قابلیت های زتباشناسی آن ها بده عندوان تدا ابدژه در آثدار نقاشدی
مشسمه سازی و بعد ها در عرصة فیلم و ثبلیغا ت استفاده شده است .در طول ثارتخ هنر ثدا
قبت از دوران معاصر فق کمتدر از  1درصدد از هنرمنددان مطدرح جهدان را زندان ثشدکیت
می دادند .اتن در حالی است که در  11درصد آثار هنری موضوع اثدر را زندان و بددن آن هدا
ثشکیت داده است [  9ص91د .]99به اتن دلیت که مردان در طول ثارتخ هنر از امکاندات
آموزشی و مهارت های هنری بیشتری برخوردار بودند اغلب مردان بده عندوان وارثدان آثدار
هنری مطرح شده اند .شرات اجتماعی حاکم بر جامعة آن دوران باعث شده بدود ثدا ثدارتخ
هنرْ ثارتخ مردان هنرمند بزرگ باشد و زنان فق در اغلب آثار نقاشی و هندریِ مدردان بدا
بدنی نیمه برهنه تا برهنه ظداهر شدده اندد .امدا پدس از برخدورداری نسدبی زندان از حقدوق
اجتماعی در کنار مردان شاهد ظهور پررندگ و جددی زندان در عرصدة هنرهدای معاصدر و
بین المللی هستیم .زنان هنرمندی که مالکان بددن خدود بودندد و اجدازه داشدتند در کندار
مردان از بدنشان به عنوان وسیلة ب یان هنری خود استفاده کنند [ 2ص ] .موضدوع بددن
زن در هنر معاصر موضوعی است که گستره ای سرگرم کننده دارد .باتد در نظدر داشدت بده
همان فراوانیِ ثعداد هنرمندان و بینندگان بدن نیز وجود دارد .در واقع اگدر دقدت کندیم
ظاهراً امکان ندارد هنری وجود داشته باشد که بدن در آن دخیت نباشدد چدون خلدق اثدر
هنری و ارثباط با هنر در دنیای مادی رتشه دارد که با آن مواجهیم .اگدر ذهدن را جاتگداه
خرد بدانیم بدن واسطة ما با جهان خواهد بود و حواس خ ارثباطی آن؛ به طوری که حتی
در غیر مادی ثرتن کارهای مفهومی نیز باتدد بددن را مدورد ثوجده قدرار داد .د ر ادامدة آثدار
بدن گرای فمنیست ها در دهة  321در بازگشتی بده کناتدة موجدود در هندر پسدا مددرن
نو مفهوم گراتی فکری تا صورت گراتی قهرمانانه بدنِ آسیب پ تر به عنوان عاملی نامرثب تدا
حتی شرم آور ثعبیر شده است .با اتن حال به نظر می رسد که با گ ر زمان و پ ترش دوبدارة
انسان گراتی در هنر به حضور بدن بار دتگر اعتبدار بخشدیده شدده اسدت .پدس از ثفکیدا
ناخوشاتندی که مصرانه در دورة مدرنیست و حتی فراثدر از آن وجدود داشدته اسدت بددن
جسمانی و آسیب پ تر اکنون هم داللت کننده ای قوی بر ثشربة زتستی و هم واسطه ای برای
خواسته های ضروری و زتباتی شناختی است .مرز میان بددن انسدان و جهدان بده طدور کلدی
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نامشخص متغیر و اغلب ثشخیص آن دشوار است .اتن مرز ثنها مانع فیزتکی پوست نیست
چون هم نیمة فیزتولوژتکی را ثحت پوشش قرار می دهد که فراثر از مرزهای جسمی ماست
و هم رواب متقابت میان خود و بافت را .در حقیقدت خ طدوطی کده حددود فدرد را ثعیدین
می کنند باتد هم با ثوجه به شرات اجتماعی و هم با ثوجه به عوامدت غیرانسدانی مشدخص
شوند .در مرحلة اول باتد طبیعت ( جنس دنیاتی که ظاهراً فراثدر از درک و کنتدرل انسدان
وجود دارد) را مد نظر قرار دهیم و در مرحلة دتگر باتد ثکنولوژی را محصول ثالش انسدان
بدانیم که به نوبة خود بر اتنکه چگونه خود را هدداتت و دتگدران را درک کندیم ثیثیرگد ار
است [ 91ص2د ].
آتا می ثوان بدن را فق عنصر و قدالبی زتسدت شناسدانه دتدد آتدا بددن همدواره در رابطدة
ثنگاثنگ با جهان قرار دارد آتا بدن می ثواند به امری جامعهشناسانه و کنشدی سیاسدی ثبددتت
شود مشموعه آثار اتشادشده در بدنها رفتار و رواب اجتماعی بده واسدطة کدارکرد سیاسدت و
قدرت جنسیت را به وجود میآورد .همان گونه که سیمون دوبوار دربارة جنسیت میگوتدد« :مدا
زن زاده نمیشوتم بلکه زن میشوتم» [ 1ص .]1اما اتن امر چگونه اثفداق مدیافتدد ثعیدین
جنسیت مانند نتیشة اجتماعیشدن فق از راه زبان روی میدهد .جنسیت بدا گفدتن و بیدان
جنسیت شکت میگیرد و بهطور کلی منشی شکت گیری مفهوم «جنسدیت» در زبدان را مدیثدوان
قراردادی زتستشناختی روانشناختی و اجتماعید فرهنگی دانست .بدتن معنا که همدة آنچده
با هوتت جنسیتی و هوتت جنسی در رابطه اسدت دادة طبیعدت نیسدت بلکده ظهدور و ثولیدد
شالوده سازی فرهنگی و اجتماعی است که زبان در آن نقش اساسی دارد .جنسیت نباتد بهمنزلة
تا هوتت ثابت تا مکان عاملی باشد که کنش های متعدد از آن رتشه میگیرد بلکده جنسدیت
هوتتی است بدون بنیاد که با گ شت زمان ساخته میشود و در تا فضای بیروندی بده واسدطة
ثکرار سباوار کنشها بنا میشود [ 1ص .]9اعدالم وجدود در انسدان بده وسدیلة بددن مطدرح
میشود [ 2ص  ]9و جنسیت تکی از عوامت مهم و ثعیینکنندهای است که به اتن اعالم وجود
مفاهیم متفاوثی میبخشد.
در عصر معاصر جاتگاه انسان در اجتماع و نقشی که بهعنوان تا هوتت مسدتقت دربدر دارد
باعث پررنگثرشدن مسئلة جنسدیت و ثفداوت هدای اسدتفاده از بددن در جاتگداههدای مختلدف
اجتماعی سیاسی و فرهنگی شده است .حضور جدیثر انسان در مناسبات اجتماعی باعث شدده
هنرمندان معاصر از بدن خود به خصوص بدن برهنه در ارائدة بسدیاری از آثارشدان بده صدورت
نمادتن تا بهعنوان عنصری اعتراضی (هنرمندان زن) در پی جنبش هدای فمنیسدتی تدا مد هبی
استفاده کنند .اتن موضوع باعث شده استفاده از بدن در هنرهاتی چون ثئداثر هندر اجدرا هندر
اثفاقی هنر بدن هنر مفهومی و هنر محیطی بیشدترتن کداربرد را داشدته باشدد .روی اسدتب
1. Roy Staab (1941). American Artist . He is a second-generation Earthworks artist. Staab's
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هنرمند امرتکاتی که در حیطة هنر محیطی بسیار پوتاست (ثصوتر ) در ارثباط بدا نقدش بددن
برهنه در هنر به اتن نکته اشاره میکند:
استفاده از بدن برهنه در اجرا مسئلة ثازهای نیست .اتن روش نابثرتن شیوة ارثباط هنرمند
با طبیعت است .وجود لباس در چیدمان بدن در طبیعت تا برای ارائة اثر هنری بده شدکت هندر
اجرا به اثر هنرمند معنای دتگری میبخشد و مانع ارثباط مستقیم بددن بدهعندوان تدا اثدر بدا
طبیعت میشود [ 1 2مصاحبه].

اگر بتوان گفت که مادة اصلی و اولیدة هندر مفهدومی را اتدده و مفهدوم ثشدکیت مدیدهدد
هنرمندان هنر اجرا مادة بنیادتن آثار خود را بدن قدرار دادهاندد [ 9ص  .]11اتدن اسدتفاده از
بدن به منزلة مدتوم اصلی اثر و اتدة هنرمند می ثواند در فضای بستة گدالری کارگداه شخصدی
هنرمند در اجتماع تا در طبیعت صورت پ ترد .هنرمندان مختلف بسته به مفهدومی کده بدرای
مخاطب خود در نظر می گیرند از بدن خود به اشکال مختلف استفاده میکنند .اما هنر اجرا بده
نوعی پت ارثباطی است بین هنرهای ثشسمی و نماتشی که با دو دتدگاه متفاوت در کشدورهای
اروپاتی و امرتکاتی بنا شده و شکت گرفته است .اتن بخش از هنر مانند بسدیاری از شداخههدای
هنری معاصر با سرعتی سرسام آور در کشورهای شرقی نیدز در حدال گسدترش و شدکتگیدری
است .در حال حاضر کشور کدرة جندوبی تکدی از کشدورهای فعدال در حیطدة هندر محیطدی و
چیدمان های مکان محور است و هرساله با برگزاری اقامتهای هندری هنرمنددان بسدیاری را بده
خلق پروژه هاتی ثرغیب میکنند که طبیعت و ارثباط آن با انسدان محدور اصدلی آثدار اسدت .در
ثصوتر نمونهای از آثار هنرمندان نست جوان کرة جنوبی ارائه شده است [ 2ص .]11
بدن انسان مرکز آن چیزهاتی است که ما بهعنوان جلوههاتی از هوتت آن را درک میکندیم؛
چیزهدداتی م ددت جنسددیت اجتمدداعی جنسددیت زتسددتشددناختی نددژاد و قومیددت .افددراد شددکت
بدن هاتشان موهاتشان و لباسهاتشان را به منظدور تکسدانشددن و طغیدان علیده قراردادهدای
اجتماعی و بیان پیام هاتشان به دتگران ثغییر میدهند .ازاتدنرو بسدیاری از هنرمنددان مفهدوم
جنسیت را از طرتق بازنماتی بدنشان و استفاده از بدن خود در فراتند خلق اثر خود جستوجدو
میکنند .بنابراتن هنرمندان و پژوهشگران ثارتخ هنر به بررسدی اتدن مسدئله پرداختدهاندد کده
چگونه ثصاوتر هنری خلقشده از سوی هنرمندان در هنر غرب و رسانههای غربی آرمدانگراتدی
فرم زنانه را در آثار خود جاودانه کردهاند .هنرمندان فمنیست بدن زنانه را بازپدس گرفتندد و آن
را از دتدگاه های متفاوت به ثصوتر کشیدهاند .در اتن زمان بدن نقش مهم دتگدری را بدهعندوان
رسانه ای که هنرمندان از طرتق آن آثارشان را خلق می کردند برعهده گرفدت .بدرای بسدیاری از
هنرمندان استفاده از بدنشان در هنر اجرا راهی برای بازپس گرفتن اختیارشدان از بددن خدود و
ثردتد به مسائت مربوط به جنسیت بود .حضور زنان و مسئلة جنسیت در دنیای هندر بدهمنزلدة
ephemeral sculptures are constructed from natural materials such as reeds, willow shoots
and bamboo (www.americancraftmag.org, 2016).
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تکی از معیارهاتی که نوع رواب جنسیتی در جامعه را نشان میدهد جنبههای گونداگونی دارد.
بستر اجتماعی فرهنگی م هبی و اقتصادی در شکتگیری هنر زنان در هر دوره چه بدهعندوان
هنرمند و چه بهعنوان موضوع هنر نقش مهمی اتفا کردهاند .سدازوکارهدای اجتمداعی بدیشدا
نوعی مناسبات جنسیتی را رقم را زدهاند که در چگدونگی و ابعداد حضدور زندان در دنیدای هندر
ثعیینکننده بوده است [.] 1

تصویر .1روی استب ،مرکز انرژی ،تایوان ،بامبو ،علف و مواد تجدیدپذیر ( ،)5553آرشیو شخصی
هنرمند

تصویر .5کو یوـ هان ،1بدون عنوان ،کرة جنوبی ،)5513( ،آرشیو شخصی هنرمند
1. K0, Yu-Han
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هنر محیطی
هنر محیطی تکی از شاخه های هنر معاصر است که مانند ساتر هنرهای معاصدر در اواخدر
دهة  391و اواتت دهة  321در عرصة هنر گام نهاد .پژوهشگران هنر بیان کرده اندد کده
اتن جنبش هنری در امرتکا شکت گرفت و در آنشا بیشدتر بدا عندوان هندر زمدین شدناخته
شده است .آنچه در ثعرتف هنر محیطی که ابعاد و گستردگی متفاوثی دارد مطدرح شدده
است با درک و ثعرتفی که امروزه در عرصدة بدین المللدی در ارثبداط بدا مفهدوم اتدن هندر
مطرح است متفاوت است .درابتدای پیداش هنرمحیطی با ثعدارتف متفداوثی همدراه بدوده
است در حقیقت اتن ثعارتف از کشوری به کشور دتگر و حتی از شخصی به شدخص دتگدر
متفاوت است که بسته به مکان اجرای اثر دارای ابعداد و گسدتردگی هدای متفداوثی اسدت
[ 9ص 33د 11؛  3ص .] 911در حقیقت هنر محیطی با نگرشی نو به رابطدة انسدان بدا
طبیعت می پردازد؛ ثا جاتی که در برخی موارد خود مخاطب نیدز جزئدی ثفکیدا ناپد تر از
اثر است .نگرش هنرمندان در کشورهای مختلف به اتن بخش از هنر متفاوت اسدت .برخدی
از هنرمندانِ اتن جنبش آثاری با دغدغه های زتست محیطی ارائده مدی دهندد و آثدار گدروه
دتگر مانند گلدورسی صرفاً جنبة زتباتی شناسی دارد .آنچه مسلم است آثار هنر محیطدی
لزوماً مانا نیستند و استفاده از مترتال های طبیعی و ارائدة اثدر در محدی خدارج از فضدای
موزه و گالری مانند اجرا در فضاهای دور افتاد ة بیابان مزارع و مکان هدای مشدابه طبیعدی
که کمتر قابت دسترسی دتدن و لمس کردن است از وتژگی های مشدترک آثدار اتدن هندر
است [ 1ص .]11
شاخه های هنر محیطی نسبت به سال های آغازتن شکت گیری اتن جنبش هنری متنوعثدر
و گسترده ثر شده است که در اغلب هنرهاتی چون هنر چیدمان هنر اجرا هنر نور و صددا 9در
طبیعت در حال گسترش است .اتن گستردگی استفاده از بدن نیز در برخدی از هنرهدای دتگدر
مانند هنر وتدئو هنر دتشیتال هنر اتنترنت و بسیاری از شاخه هدای دتگدر هندر معاصدر قابدت
مشاهده است که پرداختن به آن ها در بحث پژوهش پیش رو نمیگنشد .در اتن میان برخدی از
هنرمندان محیطی در کنار استفاده از مترتالهای موجود در طبیعت از بدن خدود بدهعندوان در
دسترس ثرتن و ساده ثرتن شیء تا مدتوم برای ارثباط بیشتر با طبیعت و بدهمنزلدة رسدانهای در
انتقال پیام خود به مخاطب استفاده کردهاند .اتن نوع استفاده از بددن در هندر اجدرا پیشدینهای
غنی دارد اما مسئلة استفاده از بدن به عنوان چیددمان تدا اجدرا در حیطدة هندر محیطدی هندر
زمینی و در طبیعت با هنر اجرا در فضای بستة گالری تا موزه در قیداس بدا مفداهیم ذکدرشدده
1. Environmental Art
2. Light Art
3. Sound Art
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متفاوت است .اتن بار هنرمند محیطی از طرتدق چیددمان بددن خدود در طبیعدت تدا از طرتدق
اجراهای ساده بدن خود را به عنوان تا ابژه با طبیعت گره زده است ثا مخاطبانشان را از طرتق
طبیعت درگیر مفهوم و محتوای اثرش کند .در میدان هنرمنددان معاصدر فعدال در حیطدة هندر
محیطی نیز هنرمندان زن و مرد زتادی وجود دارند کده بارهدا از بددن خدود در موقعیدتهدای
مخ تلف بسته به ساختار محیطی که در آن قرار دارند برای خلدق آثارشدان اسدتفاده کدردهاندد.
آن ها از اتن طرتق اجراهای موقت و کوثاه مدثی را در طبیعت در برابر دتدد مخاطبدان خدود در
معرض نماتش می گ ارند ثا (از طرتق «بدن» که بیواسطهثرتن عنصر ارثبداطی بدین هنرمندد و
طبیعت است) با محی پیرامونش تکی شوند و خود را جزئدی از طبیعدت و محدی پیرامونشدان
احساس کنند (ثصاوتر  9و  .)1با نگاهی به آثار پیتر آلپار ( ) 321هنرمند رومانیاتی که از سال
 339در حیطة هنر اجرا و هنر چیدمان فعال است اتن بیواسطگی استفاده از بدن در طبیعت
را به زتباتی می ثوان مشاهده کرد .اتدن هنرمندد از سدال  111در کندار اجراهداتش در عرصدة
بینالمللی به عنوان هنرمند هنر طبیعت و هنر اجرا شناخته شده است .بدن در اغلب آثدار آلپدار
در طبیعت حضور بسیار پررنگی دارد .آلپار با ثمرکز بر بدنش بهمنزلة مهم ثرتن ابدزار اجراهدای
هنریاش در طبیعت حضور پیدا می کند و در پی ثفکرات عرفانی که هنرمند در طدول زنددگی
خود دنبال کرده در ثرکیب بدنش با عناصری مانند چوب تا سنگ در اجراهای کوثاهمدت خدود
جزء جداتیناپ تر از طبیعت میشود .اما بدا ثوجده بده ثمرکدز پدژوهش بدر آثدار هنرمنددان زن
انتخابشده فق به آثار اتن هنرمند مرد برای نمونه پرداخته شده است.

تصویر .9پیتر آلپار ،بدون عنوان ،افریقای جنوبی ( ،)5516آرشیو شخصی هنرمند
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تصویر .4پیتر آلپار ،بدون عنوان ،کرة جنوبی ( ،)5519آرشیو شخصی هنرمند

هنر اجرا (زمینههای رشدـ گسترش و مفاهیم آن)
نگاهی اجمالی به ثارتخ هنر اجرا نشان میدهد ظاهراً تا بافت سیاسی ثارتا و مشکتساز اک ر
جنبشهای بنیادی اخیر در هنر اجرا را در درون خود میپروراند .ثحول سیاسی رکود و نارضاتتی
از وضعیت جاری جامعه بهدرستی انگیزه های هنر اجرا را برای هنرمند فراهم میکنندد .تکدی از
عوامت مهم گسترش و ثک یر هنر اجرا اتن است که اتن هنر با آتینها و مناسا اجتماعی متداول
در فرهنگ های مختلف ارثباط مستقیم دارد و ثیثیرگ اری اتن هنر به گسدترش و کدارآتی اتدن
مراسم وابسته است [ 1ص .]99هنرمندان هنر اجرا در بخش مهمی از آثدار خدود جنبدهای از
اعمال سادة روزمره را ثحت پوشش پالسدماتی از مراسدم آتیندی و مناسدا خداص بده نمداتش
میگ ارند .آن ها به اتن ثرثیب ثالش میکنند مخاطب خود را در زمانی متفداوت از آنچده در آن
قرار دارد با موضوع اثر خود مواجه شگفتزده و سهیم کنند [ ص ].
هنر اجرا نوعی نماتش به منظور ارائة انگارههای هنری و حتی ثبلیغ اندتشههای اجتمداعی و
عقاتد سیاسی است که از اواتت سدة بیستم پس از جنگ جهانی دوم ثا کنون در امرتکا و اروپدا
متداول شده است و امروزه صورت مختلف و مشخص ثری به خود گرفته است .اتن شیوة هندری
ثنها جرتان برآمده از پستمدرنیسم است که نشانههاتش از پستمدرنیسم فراثر رفت و از درون
هنر آوانگارد ثحتثیثیر دتدگاههای فتورتسم 9برای رهاتی از قراردادها و سنتهای محدودکننده
با گراتش به اتشاد ثعامت میان ساتر هنرها و استفاده از شگردهای فرانقاشانه و فراثئاثری شدکت
1. Postmodernism
2. Avant-garde
3. Futurism
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گرفت [ 9ص .] 1اتن شیوة هنری با هدف بیرونآوردن هنرها از مدوزههدا و ثعامدت بیشدتر بدا
مخاطب عام مانند ساتر جنبشهای هنری معاصر بهثدرتج شکت گرفت .هنر اجرا در ابتدا ثالشی
بود برای ثبدتت هنرهای ثشسمی ساکن به اثری زنده و پوتا [ 1ص .] 1هنر اجرا را درحقیقدت
«هنر زنده» مینامند .زندهبودن مشخصة اصلی اتن هنر است؛ به اتن معنا که اتدن هندر درواقدع
پروسة خلق اثر هنری است که در ثعامت بین اجراکننده و مخاطب در تا بستر واقعدی شدکت
میگیرد .اتن بستر شامت چهار عنصر اصلی تعنی اجراکننده مکان واقعی زمان واقعی و مخاطب
است .در اتن میان نقش مخاطب در شکت گیری اتن بسدتر بسدیار بااهمیدت اسدت .درحقیقدت
اجراکننده خود از نتیشة اثر آگاه نیست زترا مخاطبانی که در پروسة اجرا با هنرمند در ثعامتاند
میثوانند اتدة اولیة هنرمند را به سمتوسوتی متفاوت از آنچه در ذهن خالق او میگ رد هداتت
کنند و اثری متفاوت از آنچه در ذهن هنرمند شکت گرفته است به نماتش بگ ارند [ 9ص 91؛
 1ص .]91از دتگر وتژگیهای هنر اجرا که گاهی کار را مشکتثر میکند اتن است که هنر اجرا
ثا زمانی که اجرا نشده است هیچ چیز نیست و مانند ثئاثر همة داستان و ماجراهاتی را کده قدرار
است طبق زمان و در مکانی خاص از سوی بازتگرانی از پیش ثعیین شده اثفاق بیفتدد مشدخص
نیست .درواقع هنر اجرا روند شکتگیری اثر است نه خود اثر [ ص ].
هنرمند بهعنوان عضوی از جامعة جهانی و انسان معاصر به دنبدال جسدتوجدو و ثشربدهکدردن
واسطهای است با امکان بیانی وتژه برای به ثصوتر درآوردن دغدغهها و دلمشغولیهای زنددگی خدود.
فردگراتی از وتژگیهای شاخص هنرمند معاصر و از دستاوردهای دوران مدرنیسدم اسدت .او براسداس
همین گراتش به فردگراتی با به اجرا درآوردن هر اثر هنری ثعرتف خود را از هر آنچه دغدغة اوست با
زبان هنر بیان میکند و شاتد هنر اجرا با درگیرکدردن مخاطدب در پروسدة خلدق اثدر بتواندد تکدی از
هنرهاتی باشد که در مقاتسه با برخی هنرهای دتگر ثوانسته ثیثیرگ اری بیشتری بر مخاطدب داشدته
باشد .در اتن میان هنرمندان زن زتادی وجود دارند که به روشهای مختلف از بددن خدود بدهعندوان
مدتوم اصلی اثرشان برای خلق اثری ثیثیرگ ار استفاده کردهاند .هنرمندانی از همدان نقطدة آغداز بده
منظور تکیکردن جسمانیت و مفهوم بدن خود را بهعنوان تا شرکتکننده در اجراهای خود به کدار
گرفتهاند که در بحث هنر اجرا از میان هنرمندان زن آغازگر و مطرح در اتن جنبش هنری میثوان به
مارتنا آبراموتچ سنت اورالن 9مونا حاثوم 1پیپلوثی رست 1و آنا مندتتا اشاره کدرد [ 1ص .]13اتدن
1. Performer
)2. Maria Abramovic(1946

 :) 312( Sant Orlan .9اجراهای او معموالً در اثاق عمت و شامت جراحیهای پالستیکی میشود که او روی بدن
خود انشام میدهد.
 :) 31 ( Mona Hatoum .1لوسی اسمیت در مورد او میگوتد« :بدون شا حاثوم شناختهثدرتن هنرمندد زن
برخاسته از جوامع اسالمی است که موضوع کار او مسئلة جنسیت و تعنی موضوع زن و اثر بددن بیگاندة او در
آثارش نمود کامت او به اتن روتکرد زنانه است».
)5. Pipilotti Rist (1962
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هنرمندان بدن زنانة خود را با روتکردی اعتراضی به بحث آزادی اجتماعی معیارهای زتباتی در جامعة
مردساالر و انتقاد به باورهای م هبی و سیاسی دوران خود در هنر خود بهعندوان مددتوم اصدلی اثدر و
عنصری اعتراضی بهکار گرفتهاند.
اورالن اتن اجراگر فمنیست فرانسوی که بسدیاری از اجراهداتش بدا عندوان هندر جسدمانی
شناخته شده اند با بهره گیری از رسانة بدن خود هنرش را با شدکلی آزاردهندده و دردنداک بده
مخاطب خود منتقت میکند .در واقع شهرت او به علت مشموعه جراحید اجراهاتی است کده در
اعتراض به معیارهای زتباتی در بسیاری از جوامع امروزی شدکت گرفتده اسدت [ 1ص .]12او
معتقد است ثغییر بدنش با عمت جراحی می ثواند او را به تا اثر هندری قدرثمندد ثبددتت کندد
[ ص .] 9اگرچه او اجرای خود را با ع رخواهی از ثماشاگران بده سدبب رنشانددن آندان آغداز
می کند درحقیقت قصد او دقیقاً اتشاد همین ع اب برای مخاطب خود اسدت .اورالن مدیگوتدد:
«هنرْ ثزئینی برای آپارثمانها نیست :ما گیاهان آکوارتومها مبلمان و پردههاتمان را دارتدم کده
در خدمت اتن هدف هستند .هنر باتد هم هنرمند و هم ثماشاگر را آشفته کندد وادارمدان کندد
کژروی آن و برنامدة اجتمداعی آن را بده پرسدش بگیدرتم ».هندر اورالن ذرهای ثزئیندی نیسدت.
ثماشای وتدئو تا ثکه فیلم اجراهای جراحی او ثشربهای عمیقاً ثلخ و نداگوار را در ذهدن مخاطدب
برجا میگ ارد .هنر اورالن در جستوجوی کشف سوژة زنانة هندر و ثدارتخ دتندی اسدت؛ سدوژة
زنانه نه فق در حکم ابژة نگاه خیره که مانند کداالتی اقتصدادی اسدت .درحقیقدت بده چدالش
گرفتن قدرت مردانة فضا و سلطة بیچون و چرای آثار هنری مردانه در سالهای  329ثا 311
در کانون ثوجه کار اورالن قرار داشت [ ] .او با ثغییر شکت دادن بدن خود اتن مهدم را مدورد
ثوجه قرار می دهد که بدن فق تا وجود زتستشدناختی نیسدت بلکده سدطحی اسدت بدرای
پ ترش نقشهای فرهنگی [ 9ص ].
آبراموتچ هنرمند زن دتگری است که با اجراهای متفاوثش جزء شاخصثرتن هنرمندان هندر
اجرا شناخته شده است .او دربارة هنر خود میگوتد« :من عقدهای در درونم دارم کده بده دوران
کودکی ام برمیگردد .ثعالیم م هب خشدا ارثدودکس و از طرفدی دتگدر کمونیسدم حداکم بدر
سرزمین مادریام ثیثیرات عمیقی بر شکت گیری ثفکرات دختربچهای گ اشته که در آن روزگدار
رشد کرده است .به اتن ثرثیب شخصیت من به اتن شکت ساخته شده و من را بده آن دسدته از
آدمهاتی ثبدتت کرده است که به دنبال ثشربهای خاص می گردند که به بهترتن روز زندگیشان
ثبدتت شود ».آبراموتچ میگوتد« :با نگاهکردن به دنیای اطرافم به دنبال چیدزی مدیگشدتم کده
بتوانم برای هنرم از آن استفاده کدنم .طدولی نکشدید کده درتدافتم’خدودم و اسدتفاده از بددنم‘
می ثواند بهترتن وسیله برای بیان هنری در آثارم باشد» [ ص  .]29او در جاتی دتگر دربدارة
اجراهاتش می گوتد« :همة آثار من استعارههاتی هستند دلیلی بر پاتدان هدزاره و آغداز هدزارهای
جدتد و دوزخی که به شکت عینی در جوامع انسانی پدتد آمده است ».درحقیقت بین زندگی و
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هنددر آبرامددوتچ هددیچ مددرز قطعددی وجددود ندددارد؛ «بددودن» نددزد او خالصددهای اسددت از هنددر و
زتستماته های احساسی .سفرهای متعدد او از کنشهدای مهدم هندرید رواندی در اجدراتش بده
شمار می روند؛ اجراهاتی که نوع بیان هنری اتن هنرمند را با ساتر هنرمنددان زن اجدرا در عصدر
خود متفاوت کرده است [ 91ص 3د  .]9همان طور که قبالً اشداره شدد هنرمنددان فعدال زن
زتادی در حیطة هنر وجود دارند که اجراهای ثیثیرگ ارشان قابت ثیمت و بررسی است اما بدرای
جلوگیری از طوالنیشدن مباحث فق به ذکر آثار چند هنرمند پُرکار اشاره شد.

بررسی و تحلیل آثار هنرمندان
همانطور که در مطال ب قبدت اشداره شدد امدروزه بدین هنرمنددان محیطدی و زمیندی و سداتر
هنرمندانی که در حیطة هنر در طبیعت فعالیت هنری انشام می دهند زندان و مدردان هنرمندد
بسیاری وجود دارند که ثشربة بهکارگیری بدن خود در طبیعت را بهمنزلة بخشدی از اثدر هندری
در کارنامة کاری خود دارند .اما د ر اتن میان هنرمندان زن معدودی وجدود دارندد کده بیشدتر
ثمرکزشان استفاده از بدن با عنوان چیدمان تا هنر اجرا در طبیعت است .آنها سعی میکنند با
اجراهای کوثاهمدثشان جزئی از طبیعتی شوند که در آن به اجرای اثر میپردازند.

 .آنا مندیتا
شاتد بتوان مندتتا ( ) 311هنرمند امرتکاتی اهت کوبا را تکی از اولین هنرمندان زندی دانسدت
که با اجراهای اعتراضی اش بدون واسطه از طرتق آمیختن بدن برهنه و زناندهاش در طبیعدت در
اشکال و موقعیت های مختلف در غالب «هنر زمین» ظاهر شده اسدت و از اتدن طرتدق بدا مدادر
زمین همزادپنداری داشته است .آثار منحصربه فرد او آمیختهای است از هنر اجرا (ثصوتر )2هنر
زمین و نیز بهجاآوردن اعمال م هب افرتقاتید کوباتی سانتهرتا  .در اجرای مراسمهدای مد هبی
ذکرشده از خون بهعنوان تا سمبت م هبی استفاده میشده است .اتدن اسدتفاده سدمبلیا از
خون را که درحقیقت نوعی اعتراض به مد هب و باورهدای فرهنگدی اسدت کده هنرمندد در آن
متولد شدده اسدت بدهوضدوح مدی ثدوان در بسدیاری از آثدار هندری او مشداهده کدرد (اسدتب
 1 2/ 1/ 1مصاحبة شخصی)؛ مانند آنچه در ثصوتر 1مشاهده میشود .در اتن اثدر هنرمندد
قلب را به منزلة تکی از اعضای کلیدی بدن به همراه لکههای خونی که روی مالفه بدن و محی
پیرامون هنرمند پاشدیده شدده اسدت بده صدورت سدمبلیا و اعتراضدی در ارثبداط بدا اعمدال
 :Santería .ثرکیبی است از م هب کاثولیا عبادت ارواح مردگان و باورهای مد هبی بدهجداماندده از بردگدان
سیاهپوست .سانترتا شرّ را اشاعه نمی دهد اما به قربانی کردن حیوانات میپردازد .به همین دلیت بسدیاری از
مردم بر اتن باورند که سانترتا با شیطانپرستی ارثباط دارد؛ درحالیکه چنین نیست.
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خشونت بار و افراطی م هب سدانته رتدا ارائده داده اسدت .هنرمندد از طرتدق اتدن اجدرا ثوانسدته
مخاطبانش را بهشدت ثحت ثیثیر خشونت اعمال م هبی و فرهنگی سرزمینی کده در آن متولدد
شده است قرار دهد؛ همان آتین ها و قوانین آزار دهندة حاکم بر جامعة سرزمین مدادریاش کده
هنرمند را به مهاجرت در شانزدهسالگی مشبور کرده است .عالوه بر موارد مطدرحشدده درواقدع
آثار مندتتا در برگیرندة مفاهیم انقالبی است .آثار او ارثباطی است بین روح زمین بدن و خداک.
وتدئوها و عکسهای جمعآوریشدده از مشسدمههدای خدارقالعداده و نیدز اجراهدای او کده بدا
مترتال هاتی از جنس شن خاک آب گت رس گتوالی (ثصوتر )9صخره خون و آثدش خلدق
کرده است از بیان و نحوة استفادة سمبلیا او از بدنش روی زمین و در طبیعت حکاتت دارد.

تصویر .7آنا مندیتا ،از مجموعة سیلوئتها ،خون ( ،51[ )1354ص ]95

تصویر .6آنا مندیتا ،از مجموعة سیلوئتها ،گل( ،95[ )1354ص]31
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تصویر .5آنا مندیتا ،سلف پرتره ( ،95[ )1356ص]56

مندتتا دربارة آثار خود میگوتد« :جست وجوی من از طرتق هنر ارثباطی است بدین خدود و
طبیعت که بازثابی است درنتیشة جداشدن از سرزمین مادریام .هنر من مبتنی است بر اعتقداد
به تا انرژی جهانی که بهواسطة آن همهچیز قابت اجراست :از حشرات به انسدان از انسدان بده
ارواح و از ارواح به گیاهان ».مشموعة سیلوئتها شاخصثرتن سری آثار هنری او هستند که بده
اشکال و مترتال های مختلف عموماً در طبیعت اجرا شدهاندد .منددتتا بیدان مدیکندد« :سداختن
مشموعة سیلوئت ها در طبیعت گ ری است بین سرزمین مادریام در کوبا و سدرزمین جدتددی
که در آن ساکنم .اتن نحوة بیان هنری شیوهای است برای بازتافتن رتشههداتم و تکدیشددن بدا
طبیعت .اگرچه فرهنگی که در آن زندگی می کنم بخشی از وجود من است رتشدههدا و هوتدت
فرهنگی من که نتیشة میراث کوباتی من است عامت شدکتگیدری آثدار هندریام شدده اسدت؛
آثاری که الهام گرفته از طبیعت و نیروی زنانگی است ».آثدار منددتتا دربرگیرنددة فضداتی اسدت
نامشخص و سیال بین هنر زمین هنر بدن و هنر اجرا [ 99ص ] .ونددرمولن ( ) 1 2دربدارة
مندتتا چنین میگوتد« :مندتتا از طرتق مشسمههای زمین /بددنی بدا زمدین تکدی مدیشدود .او
امتدادی است از طبیعت و طبیعت امتدادی است از بدن هنرمند» ( اوت مصاحبة شخصی).
استب ( ) 1 2نیز بیان می کند با ثوجه به اتنکه تکی از همکالسی های مندتتا در آن زمدان
مورد آزار جنسی قرار گرفته بوده است اتن مسئله ثیثیری عمیق بر ذهنیدت و نحدوة ارائده آثدار
هنری او در آن دوره گ اشته است .استب معتقد است که منددتتا فدردی مد هبی نبدوده اسدت
بلکه از م هب سنتی کوباتی خود بهمنزلة منبعی برای الهامگرفتن و بیان آثار زنانده و اعتراضدی
خود استفاده کرده است .او در اثر بیعنوان خود (برگرفته از صحنة ثشاوز) ثحتثدیثیر وحشدتی
1. Silueta
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که از ثشاوز وحشیانه و قتت دانششوی پرستاری دانشگاه آتودا به او دسدت داده بدود در 329
بدن خود را به خون آغشته کرد و سپس به تا میز بست و از مخاطبان خود دعوت کرد شداهد
اتن صحنة دردناک باشند ( 1سپتامبر مصاحبة شخصی) .او در اثر دتگر خود با عندوان مدردم
در حال نگاه کردن به ماهیت خونین خون و لباسهدای کهنده و آغشدتهشدده بده خدون را روی
پیادهروی خیابان میرتزد و از جرتان ظاهراً بیپاتان مردمی کده در حدال عبورندد و لبداسهدای
خونینی که مانع ثوقف و رفتوآمد مدردم نمدیشدود و نشدانی از بدیاعتنداتی آنهاسدت عکدس
می گیرد؛ ثا اتنکه مرد همساته بیرون میآتد و آثار خون را ثمیز میکند .درحقیقدت منددتتا در
اجراهای خود در موقعیت های مکانی و زمانی مختلف بدن زنانة خود را هم بهمنزلة بدوم خدود و
هم بهمنزلة واسطهای برای اجراهاتش به کار گرفته است .در اثر دتگدری هنرمندد بددن خدود را
برای اتشاد شبهی در علفزار به کار برده و نیز اشباهی از ماسه و خاک ساخته است تا اشدباهی از
آثش اتشاد کرده و از مراحت سوختن آن ها عکس گرفته است .اثر دتگر او با عندوان خاکسدپاری
نانپگو ( ) 329که نام آن از نام عامیانة مراسم برادری مد هب افرتقداتید کوبداتی گرفتده شدده
است از چیدمانی از شمع های سیاه ثشکیت شده است که موم شمعها در حال چکدهکدردن بده
دور اثر بدن هنرمند است .او در اتن نوع کارهاتش که از مرزهای اجدرا فدیلم و عکاسدی فراثدر
رفته است در جستوجوی رابطه اش با مکان و نیز با زمدین تدا الهدة کبیدر بدهعندوان ارثبداطی
بزرگثر بوده است [ 1ص.]99
ما کاچن ( ) 111در کتاب خود با عنوان مندتتا :مشموعه اشباح ( 329دد ) 311مددعی
است که اک ر کارهای هنرمند از عالقة او به م هب سانترتا متیثر است و نیدز بده نقدش اهمیدت
پیکر مادر در ارجاع به خدای ماتاتی اتخ شدیت مدادر خدداتان در آثدار منددتتا اشداره مدیکندد.
نوتسنده استفادة مکرر مندتتا از اتن پیکر مادر و شبح زنانه در آثارش را بهمنزلة هندر فمنیسدت
ثعبیر میکند .بااتنحال چون در آثار مندتتا اتدههای بسیاری شدامت زنددگی مدرگ هوتدت و
مکان به صورت هم زمان مورد کاوش قرار میگیرند نمیثوان آنها را بهمنزلة بخشی از تا اتده
تا جنبش دستهبندی کرد .مندتتا در مشموعه سیلوئت های خود که از سدال  321آغداز شدده
است فیگور خود را به صورثی روی زمین ثراشیده و شکت داده که اثدری از بددنش را بدر جدای
بگ ارد .او اتن اثرگ اری را همچون هنرمندان محیطدی بدا مترتدالهداتی برگرفتده از طبیعدتد
مانند گت ها شاخه های درختان گت خون و باروت هاتی که آثش گرفتهاندد به ثصدوتر کشدیده
است (ثصوتر.)1
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تصویر .1آنا مندیتا ،از مجموعه سیلوئتها (1359ـ ،95[ )1315ص]56

تصویر .3آنا مندیتا ،درخت زندگی ( ،99[ )1359ص]51
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 .کارین وندرمولن
کارتن وندرمولن (  ) 39هنرمند هلندی و تکی از هنرمندان بین المللی شدناخته شدده در
حیطة هنر مکان وتژه هنر اجرا و هنر چیدمان در طبیعت است .وندرمولن عالوه بدر اتنکده
به عنوان تا هنرمند محیطی شناخته شده است چیدمان های خارق العادة او در طبیعدت و
مکان های عمومی به عنوان آثار مکان وتژه با استفاده از مدواد دور رتدز و گداه بازتدافتی اتدن
هنرمند را در عرصدة بدین المللدی شداخص کدرده اسدت .او در سدال هدای اخیدر اجراهدا و
چیدمان های مکان وتژه را با ب دن خود در طبیعت و با استفاده از مدواد طبیعدی انشدام داده
است که طبیعت هر منطقه و جغرافیاتی که در آن به اجرای اثدر مدی پدردازد در اختیدارش
قرار می دهد .اتن نحوة چیددمان و اسدتفادة هنرمندد از بددنش در طبیعدت بده منزلدة آثدار
بدن محور به شکلی تادآور برخی از آثار مندتتا و گو درزی است؛ مانندد پدروژه ای بدا عندوان
چهرة دتگر  .در اتن پروژه هنرمند نه ثنها از بدن خود بلکه از بدن افدراد دتگدر بده عندوان
ابژة اصلی اثر در چیدمان هاتش استفاده کرده است و با قرار دادن ماسا های مختلدف روی
صورت که از مواد طبیعی و عموماً دوررتز ساخته شده اند هو تت ظاهری فرد را به چدالش
می کشد ( ثصاوتر  1و ) .وندرمولن در اتن پروژه به چهره ها و نقاب هدای مختلفدی کده
انسان ها ممکن است به صورت ضمنی در شرات و موقعیت های مختلف بدر صدورت داشدته
باشند اشاره می کند .هنرمند همچنین به اتن موضوع اشاره می کند که شاتد هرتدا از مدا
حتی قبت از ثولد در قالب صورت متفاوثی قرار داشته اتم و در اتن دنیدای مدادی در قالدب
چهره ای جدتد نمود پیدا کرده اتم .نکتة درخور ثوجه در آثار وندرمولن نبود ردپای مد هب
تا نشانه های سمبلیا و فرهنگی است .هنرمند بیان می کند که در سرزمینی متولد شده و
رشد پیدا کرده ا ست که پیشینة م هبی و فرهنگی بسیار غنی ندارد .او خدود را زتدر لدوای
هیچ باور م هبیِ نیرومنددی نمدی داندد .هنرمندد در آثدارش در پدی جسدت وجدوی هوتدت
فرهنگی تا روتکرد اعتراضی به مقولة مد هب و فرهندگ تدا اعتراضدات فمنیسدتی نیسدت.
هنرمند در آثارش فق مسیر طبیعت را در پدیش گرفتده و خدود را بده محدی پیرامدونش
سپرده است و همگام با طبیعت به خلق و اجرای آثارش پرداخته است.

1. The Face of another

بررسی عوامل تأثیرگذار در استفاده از بدن715 ...

تصویر .15کارین وندرمولن ،از مجموعة چهرههای دیگر ،هلند ( ،)5513آرشیو شخصی هنرمند

تصویر .11کارین وندرمولن ،از مجموعة چهرههای دیگر ،هلند ( ،)5513آرشیو شخصی هنرمند

وندرمولن در مشموعة دتگری از آثارش با عندوان هربدارتوم بددن برهندة خدود را بدا اندواع
مترتال های موجود در طبیعت پوشانده و با اجراهای موقت خود از طرتق بدن با طبیعت پیرامونش
همزادپنداری کرده است .نکتة درخور ثوجه در آثار اتن هنرمند ثوجه به موجودتت انسان و هوتتی
است که اتن جسم فیزتکی می ثواند بسته به مکان و شدرات قرارگیدری در آن هوتدت و مفهدوم
مستقلی به خود بگیرد .وندرمولن دربارة آثارش میگوتد« :تکی از موضوعات مهم در زندگی رابطة
انسان با طبیعت است .من در محیطی شهری و دتشیتال زندگی میکنم و از زمانی که از ضرورت
پیوند با طبیعت آگاهی پیدا کردهام به دنبال پیداکردن اتن پیوند بین خود و طبیعت بودهام .بدا
استفاده از مواد طبیعی برای کارهای هنری مکانوتژهام ثالش در اغدوای خدود و دتگدران بدرای
1. Herbarium
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نزدتاشدن و حتی واردشدن به طبیعت را دارم ».وندرمولن همچنین اضافه میکند« :از طرتدق
چیدمان بدنم در طبیعت و محیطی که در آن قرار می گیرم بخشی از محیطی خواهم شد که در
آن کار و زندگی میکنم .کار من در طبیعت بهطورکلی ثالشی است بدرای پشدت سدر گ اشدتن
مفاهیم عقالنی و رسیدن به محلی که بتوانم از اتن طرتق بدا طبیعدت تکدی بشدوم .درحقیقدت
هنرمند با گنشاندن بدنش در بطن آثار هنری و اجراهاتش در طبیعت بهعنوان تا ابژه به نوعی
با طبیعت پیرامونش همزادپنداری میکند» (وندرمولن  1 2مصداحبه بدا هنرمندد)؛ مد الً در
مشموعه آثاری که هنرمند لباس هاتی از مترتال های مختلف طبیعی ساخته و بر ثن کرده است
بدن فیزتکی خود را جزئی جداتی ناپ تر از طبیعت جغرافیا و فرهنگ آن منطقه سداخته اسدت.
هنرمند در برخی از اتنسری پروژههاتش فرهنگ جغرافیاتی را که در آن به اجرا پرداخته است در
انتخاب ساختار پوشش خود نیز دخیت کرده است؛ مانند اجرای اولین کیمونوی من که در ژاپن
اجرا شده است (ثصوتر ) .در اتنسری پروژه پوشش و موادی که هنرمند از آنها برای پوشاندن
بدنش استفاده کرده حسی از مکان و جغرافیاتی است که در آن حضدور دارد .در اجدرای پدروژة
دتگری با عنوان بار ثمدن هنرمند بهسادگی از سدنگهدای بخدشهداتی از تدا بندای ثدارتخی
ثخرتبشده استفاده کرده است و با چیدمان سنگها روی بدنش بدن خود را به دو نیم ثقسدیم
کرده است .با ثوجه به اتنکه هنرمند اتن اثر را در مرز بین ثرکیه و ارمنستان اجرا کرده است با
اتن ثقسیم بندی نیمی از بدن خود را متعلق به کشور ثرکیه و نیمی دتگر از بددن را متعلدق بده
کشور ارمنستان فرض کرده است .هنرمند با اتن اثرش در آن لحظه از زمان به بخشی از ثمدن دو
کشور ثرکیه و تونان ثبدتت شده است (ثصوتر.) 1

تصویر .15کارین وندرمولن ،اولین کیمونوی من ،خزه ،ژاپن ( ،)5514آرشیو شخصی هنرمند
1. My First Kimono
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تصویر .19کارین وندرمولن ،آرامش قبل از طوفان ،سنگ ( ،)5515آرشیو شخصی هنرمند

تصویر .14کارین وندرمولن ،اولین سوء قصد من ،چوبهای سرگردان ( ،)5517آرشیو شخصی هنرمند
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تارا گودرزی
ثارا گودرزی ( ) 912هنرمند اترانی اهت خرمآباد است که طی سدالهدای فعدالیتش در حیطدة
هنر محیطی و در سال های اخیر در حیطة هنر اجرا به خداطر آثدار متفداوثش در طبیعدت کده
بیشتر در فرهنگ و باورهای م هبی هنرمند رتشده دارد در عرصدة بدینالمللدی شدناخته شدده
است .او هنر معاصر را بهترتن وسیله برای بیان و انتقال اندتشه ها و دغدغههداتش تافتده اسدت.
گودرزی اگرچه به صورت جدی بیش از تا دهه در حیطة هنر اجرا وتدئوآرت چیددمان هندر
بازتافت و هنر مشارکتی فعال بوده است مانندد بسدیاری از هنرمنددان هندر اجدرا اتدن هندر را
ساده ثرتن و بیواسطه ثرتن وسیلة بیانی برای ارائة آنچه مد نظر و دغدغدة ذهندی هنرمندد بدوده
تافته است .همان طور که اشداره شدد در هندر اجدرا مددتوم اصدلی خدود هنرمندد اسدت و اتدن
بی واسطگی ثواناتیِ ارائة مفاهیم به مخاطب را افزاتش میدهد .گدودرزی در اجراهداتش قبدت از
هرچیز و هرکس مخاطب اصلی را خود هنرمند و قابلیتهاتی که بدن در اختیار او قرار میدهدد
در نظر میگیرد .شاتد به همین دلیت اجرا در فضای گالری و در مقابت چشمان مخاطبدان بدرای
او اصت نیست .او در پی ارثباط بیواسطة بدن خود با زمین و طبیعت است .گودرزی دربارة آثدار
خود چنین می گوتد« :من خود را در ارثباط مستقیم با محی پیرامون خود میبیدنم؛ بندابراتن
شیوة بیانی ارائة آثار هنریام را در حیطة هنر محیطدی پیددا کدردهام ».هنرمندد بدا کنکداش در
محی پیرامون خود در پی تافتن ارثباطی بین هوتت فردی خود و دنیای اطدرافش اسدت .او در
آثارش در جست وجوی تافتن و ارائة مفاهیمی چون آفرتنش انسان زندگی مرگ و بیکرانگدی
است ( 939مصاحبه با هنرمند) .گودرزی می گوتد فرهنگ مردمانی که در میدان آنهدا رشدد
کرده است و زندگی می کند بر نوع نگرش او به هستی و زندگی و حتی آثارش بسیار ثیثیرگد ار
بوده است .تکی از ثفاوت های ظاهری که به راحتی آثار گودرزی را در قیاس با آثدار ونددرمولن و
مندتتا متماتز می کند پوشش کامت بدن هنرمند در اجراها و چیدمانهداتش در طبیعدت اسدت.
عالقه به پوشیده بودن بدن در همة آثار هنرمند قطعداً در فرهندگ مد هب و باورهدای بدومی و
سنتی محت زندگی و ساختار خانوادگیاش رتشه دارد .بدرای او پوشدش تدا ارزش فرهنگدی و
اعتقادی است و در پس آثارش کمتر به مسائت اجتماعی می پردازد که جامعه با آن درگیر است.
گودرزی در الته های زترتن آثارش در پی تافتن مفاهیمی عمیق و رتشهای است که مدرثب بده
درون و اصت انسان است .آنچه در همة اجراهای هنرمند و استفاده از بدن بهعنوان مدتوم اصدلی
در آثار گودرزی قابت مشاهد است ردپای قدرثمند م هب و فرهنگ است .هنرمند در هیچتدا
از آثار و اجراهاتش حتی با بدنی نیمهبرهنه ظداهر نشدده اسدت .بدرای هنرمندد بددن عنصدری
اعتراضی نیست .او بدن خود را صرفاً بخشی از طبیعدت مدیداندد؛ مانندد پدروژة چمباثمده تدا از
مشموعة خواب (ثصاوتر  9و .) 3
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تصویر .16تارا گودرزی ،چمباتمه ،جزیرة هرمز ( ،)1913ایران ،آرشیو شخصی هنرمند

تصویر .15اثر مشترک تارا گودرزی و کارین وندرمولن دراز کشیدن ،روی سنگ ،کاشان ،ایران (،)5516
آرشیو شخصی هنرمند

تصویر .11تارا گودرزی ،پیشکش ،خاک سرخ و آب ،جزیرة هرمز ،ایران ( ،)1951آرشیو شخصی هنرمند

تصویر .13تارا گودرزی ،زیر سبزه ،از مجموعة خواب ،خرمآباد ،ایران (،)1911آرشیو شخصی هنرمند
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عالوه بر مطالب ذکر شده در ارثباط با دتدگاه و نوع نگرش هنرمنددان انتخدابشدده در اتدن
و  9به ثفکیا عوامت ثیثیرگ اری چون م هب فرهنگ و جغرافیدا
پژوهش در جدولهای
در چگونگی ارائه و نحوة آثار مندتتا وندرمولن و گودرزی بیان شده است.
جدول  .1دیدگاه هنرمندان مورد مطالعه در ارتباط با جایگاه بدن در طبیعت ،مأخذ :نویسندگان
آثار مندتتا ارثباطی است بین روح زمین بدن و خاک .هنر او مبتنی است بر اعتقاد به تا انرژی جهانی
که بهواسطة آن همهچیز قابت اجراست؛ از حشرات به انسان از انسان به ارواح و از ارواح به گیاهان .آثاری
آنا
که الهامگرفته از طبیعت و نیروی زنانگی است .آثار مندتتا دربرگیرندة فضاتی است نامشخص و سیال
مندیتا
بین هنر زمین هنر بدن و هنر اجرا .هنرمند معتقد است جستوجوی او از طرتق هنر ارثباطی است بین
خود و طبیعت که بازثابی است در نتیشة جدا شدن از سرزمین مادریاش.
وندرمولن در محیطی شهری دتشیتال و جهانی زندگی میکند و از زمانی که از ضرورت پیوند با
طبیعت آگاهی تافته است به دنبال پیداکردن پیوند بین خود و طبیعت بوده است .هنرمند با
کارین
وندرمولن
استفاده از مواد طبیعی برای کارهای هنری مکانوتژهاش در اغوای خود و دتگران برای
نزدتاشدن و حتی واردشدن به طبیعت ثالش دارد.
گودرزی خود را در ارثباط مستقیم با محی پیرامون خود میبیند؛ بنابراتن شیوة بیانی برای ارائة
آثار هنریاش را در حیطة هنر محیطی پیدا کرده است .او با کنکاش در محی پیرامونش در پی
تارا
گودرزی تافتن ارثباطی بین هوتت فردی خود و دنیای اطرافش است .هنرمند در آثارش در پی تافتن و ارائة
مفاهیمی چون آفرتنش انسان زندگی مرگ و بیکرانگی است.
جدول  .5دیدگاه فرهنگی ،مذهبی و جغرافیایی هنرمندان مورد مطالعه ،مأخذ :نویسندگان
نام هنرمند

محل تولد  /محل
زندگی

نقش
فرهنگ

آنا مندتتا
() 311

کوبا /امرتکا

بسیار زتاد

کارتن وندرمولن
( ) 39

هلند

کم

ثارا گودرزی
() 912

اتران

بسیار زتاد

نقش مذهب

زتاد
عالقة زتاد او به م هب سانتهرتا که ثلفیقی است از
آتین افرتقاتی و کوباتی بهخوبی در آثار او مشاهده
میشود .درواقع هنرمند از م هب سنتی کوباتی
خود بهعنوان منبعی برای الهامگرفتن و بیان آثار
زنانة خود استفاده کرده است.
ثیثیر ندارد.
با ثوجه به اتن مطلب که هنرمند اشاره کرده است:
در جامعه و کشوری بزرگ شده است که دتن برای او
معنا ندارد.
بسیار (متعهد به باورهای م هبی اسالم)
پوشیدهبودن بدن در همة اجراهای او و استفاده از
چادر در مشموعه آثار هنرمند با عنوان پیشکش
بهخوبی نقش م هب را در اجراهای هنرمند مشخص
میکند.

بررسی عوامل تأثیرگذار در استفاده از بدن739 ...

جدول .9وجود شباهتها و تفاوتها در ارائة عنصر بدن بین هنرمندان مورد مطالعه ،مأخذ :نگارندگان
نام
هنرمند

شباهتها

آنا مندتتا

 .استفاده از عنصر
بدن
 .اجرای اثر در
طبیعت
 .9قراردادن بدن
بهعنوان تا ابژه در
طبیعت و تکیشدن
با طبیعت

کارتن
وندرمولن

 .استفاده از عنصر
بدن
 .اجرای اثر در
طبیعت
 .9قراردادن بدن
بهعنوان تا ابژه در
طبیعت و تکیشدن
با طبیعت

ثارا
گودرزی

 .استفاده از عنصر
بدن
 .اجرای اثر در
طبیعت
 .9قراردادن بدن
بهعنوان تا ابژه در
طبیعت و تکیشدن
با طبیعت

تفاوتها

 .در برخی از آثار هنرمند بهروشنی رتشههای اعتراضی هنرمند به ثعالیم
سخت و خشن م هب سانتهرتا قابت مشاهده است .درواقع مندتتا از
م هب سنتی کوباتی خود بهعنوان منبعی برای الهامگرفتن و بیان آثار
زنانة خود استفاده کرده است.
 .مندتتا در بسیای از آثارش در کنار زنان فعال اجتماعی و هنرمند
اجراهاتی اعتراضی و فمنیستی به بحرانهای زنان در جامعة آن دوران
داشته است.
 .9عالوه بر اتن مندتتا برخالف وندرمولن و گودرزی به جز ثمرکز بر
برهنگی بدن از عنصر خون در بسیاری از اجراهاتش استفاده کرده است
که رتشة اعتراضی به مسائت م هبی دارد که براساس آن ثفکرات و شرات
اجتماعی حاکم بر جامعة آن دوران رشد کرده است.
 .1مندتتا در اجراهاتش اغلب برخالف گودرزی و وندرمولن سعی کرده
است بین بدن خود و طبیعت از هر عامت منحرفکنندهای حتی به شکت
لباس که ممکن است معناتی غیر از آنچه هدف اصلی هنرمند بوده است
و میثوانسته بر بیننده ثیثیر مستقیم داشته باشد و مانع ثمرکز بر عملکرد
بیپردة هنرمند در محی شود اجتناب کند.
 .در هیچتا از آثار و اجراهای وندرمولن برخالف گودرزی و مندتتا
ثیثیرات ثعالیم م هبی مشاهده نمیشود.
 .وندرمولن همچنین برخالف گودرزی هیچ ثیکیدی بر پوشش کامت بدن
در اجراهاتش ندارد.
 .9در اجراهای وندرمولن برخالف مندتتا دغدغههای فمنیستی و ثیثیرات
اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه و جغرافیاتی که در آن زندگی میکند
قابت مشاهده نیست.
 .1وندرمولن مانند گودرزی و برخالف مندتتا از بدن به صورت ضمنی در
اجراهاتش استفاده کرده است.
 .در آثار گودرزی مانند مندتتا و برخالف وندرمولن نقش م هب و
مسائت فرهنگی جامعهای که در آن زندگی میکند بسیار ثیثیرگ ار است؛
با اتن ثفاوت عمده نسبت به اجراهای مندتتا که پوشش کامت بدن
هنرمند در اجراهاتش در طبیعت ثیثیری مستقیم بر مفهوم آنچه هنرمند
بر مخاطب خود میخواهد ارائه دهد ندارد.
 .گودرزی مانند وندرمولن و برخالف مندتتا به دنبال بیان مسائت
اعتراضی تا فمنیستی از طرتق عنصر زنانة بدن خود نبوده و بدن در او
صرفاً جنبة نمادتن داشته است.
 .9گودرزی مانند وندرمولن و برخالف مندتتا از بدن به صورت ضمنی در
اجراهاتش استفاده کرده است.
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یافتههای تحقیق
نتاتج پژوهش حاضر بیانگر اتدن مطلدب اسدت کده ورای مرزهدای جغرافیداتی و مد هبی زبدان
مشترکی بین بسیاری از هنرمندان در دنیای هنر وجود دارد که بیانگر ندوعی از خواسدتههدا تدا
اندتشه های مشترک بین هنرمندان است .طبق آنچه گودرزی بیان کرده است اگرچه بدن برای
او مانند مندتتا و وندرمولن بهترتن وسیلة بیانی در اجراهاتش بوده است مسئلة پوشدش بددن و
تا عدم پوشش ثیثیری مستقیم بر اهداف و ثفکرات او در نحدوة اجراهداتش در طبیعدت نداشدته
است .گودرزی و وندرمولن برخالف مندتتا به صورت ضمنی از بدن خدود در طبیعدت اسدتفاده
کردهاند .اتن در حالی است که وجود لباس در آثار اعتراضی مندتتا قطعاً باعث کمرنگثر شددن
اهمیت موضوعات مورد اعتراض او به استفاده از بدن زن در دورانی میشده است که دغدغهها و
جنبش های فمنیستی همعصران او در اعتراض به ابزاریشدن بدن زنان سدر و صدداهای زتدادی
اتشاد کرده بود .عالوه بر اتن مندتتا برخالف وندرمولن و گودرزی به جدز ثمرکدز بدر برهنگدی
بدن از عنصر خون در بسیاری از اجراهاتش استفاده کرده است که رتشدة اعتراضدی بده مسدائت
م هبی دارد که او براساس آن ثفکرات جامعه و شرات اجتماعی آن دوران رشد کرده است.
اتن بیواسطگی ثوس بددن برهنده و نیدز اسدتفاده از عنصدر ثیثیرگد ار خدون در اجراهدای
مندتتا طبق آنچه مشغلة ذهنی هنرمند بوده است ثواناتی ارائدة مفهدوم بده مخاطدب را بسدیار
افزاتش داده است .اگرچه برای هر سه هنرمند بدن عنصر اصدلی اجراهاتشدان در طبیعدت بدوده
است در آثار گودرزی و وندرمولن بر خالف مندتتا هنرمندان به دنبال بیان مسائت اعتراضی تدا
فمنیستی از طرتق عنصر زنانة بدن خود نبودهاند و بدن در آثار آنها صرفاً جنبة نمادتن داشدته
است .وندرمولن از طرتق طبیعت در پی تافتن و ثالش برای پشت سر گ اشتن مفداهیم عقالندی
و رسیدن به محلی است که بتواند با طبیعت تکی شود .او برای تکیشددن بدا طبیعدت و عنصدر
زمین بدن خود را بیواسطه ثرتن و قابت دسترس ثرتن ابژهای میداند که میثواند بدهراحتدی در
هر مکانی و موقعیتی با خود به همرا داشته باشد .بنابراتن هر سده هنرمندد از طرتدق چیددمان
بدن هاتشان در موقعیت های مختلف تا پوشش با عناصر طبیعی در پی تکدیشددن بدا طبیعدت
زمین خاک بازگشت به اصت وجود انسان و درنهاتت تکیشدن با مادر زمدین هسدتند .بدا اتدن
ثفاوت که مندتتا در اجراهاتش اغلب برخالف گودرزی و وندرمولن سعی کرده اسدت بدین بددن
خود و طبیعت از هر عامت منحرفکنندهای حتی به شکت لباس که ممکن است معناتی غیدر از
آنچه هدف اصلی هنرمند بوده است و می ثوانسته بر بیننده ثیثیر مستقیم داشدته باشدد و مدانع
ثمرکز بر عملکرد بیپردة هنرمند در محی شود اجتناب کند.
مندتتا از اتن طرتق باعث شده کمترتن فاصله بین شخص بینندده و محدی اجدرای اثدرش
وجود داشته باشد .اتن مطلب خود بیانگر عالقة عمیق مندتتا به برداشتن اتن فاصلهها بین خود
و مخاطبانشان است .اتن مسئلة عدم استفاده از لباس به صدورثی متفداوت در برخدی اجراهدای
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اخیر وندرمولن نیز مشاهده میشود؛ درحالی که گودرزی در هیچتا از آثارش با بدن برهنده تدا
نیمهبرهنه ظاهر نشده است .اتن روتکردی است عمیق بر اعتقادات و ثفکرات فرهنگی و م هبی
هنرمند .عالوه بر اتن وندرمولن معتقد است او و مندتتا برای بیدان حدس ثعلدق در اسدتفاده از
موادی که مستقیماً طبیعت در دسترسشان قرار داده مشترکاند .او مانند مندتتا بدن خود را در
میانة کار قرار میدهد ثا شرات محیطی ای را که در آن قرار گرفته کامالً ثشربه کند؛ بدا ثیکیدد
بر درگیر شدن ثمام و کمال بدن خود با محی موجود .عالوه بر موارد مطرحشده در آثار هر سه
هنرمند به زتباتی می ثوان ردپای باورهای فرهنگی نمادها تا برخی اسطورههاتی را که گاهی در
اجراهاتشان استفاده شده است مشاهده کرد .آن ها برای بیان حس ثعلدق بده زمدین در پوشدش
بدنشان با استفاده از موادی که مستقیماً طبیعت در دسترسشان قدرار داده مشدترکاندد .طبدق
ثصاوتر ارائه شده از هر هنرمند و پیشینة هنری هرتا نتاتج نشان میدهد که اگرچده هدر سده
هنرمند در شرات زمانی جغرافیداتی فرهنگدی و مد هبی متفداوثی ظهدور کدردهاندد ثفکدرات
مشترک زنانه و دغدغة بیان هنر از طرتق بدن در طبیعت در آثار هنرمندان مطرحشده مشترک
است اما با بیانی کامالً متفاوت.
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