
 

 بوسه
 

  
ساخته  1907( است که به سال Constantin Brânçusiاالصل کنستانتین برانکوزی ) این کار ِ هنرمند رومانیایی

ای سنگ آهک. به زمان خود تندیسی متفاوت از نظر  ، ساخته شده با تکهی عمیق زن و مرد از بوسه نماییاست.  

ی نوین تندیس سازی که بدون ساختن مدل از گل، به طور مستقیم روی سنگ از  شکل، جنس و روش کار. آغاز شیوه

و با  ترین شکل ممکن که تا آن زمان تن انسان به واقعی شود. شکل ِ کار خالصه است، در حالی هر نوعی کار می

 شد.  جزییات نشان داده می

 برانکوزی بعدها از شکل این تندیس در بسیاری کارهاش استفاده کرد.

دیگر در آغوش دارند، اما از هم جدا هستند، با  این تندیس نمایش ناتوانی انسان در یکی شدن است. این دو انسان یک

 کنند.  دیگر را درک نمی که یک ی نزدیک بودن. دو تکه سنگ، بیگانه از هم همه

 دهد به قلب سرد انسان. شکل تندیس مکعبی است، سخت و سرد. رنگ ِ کرمی سنگ زیباست و اندکی گرما می

گوید، از موجود ناتوان که در نومیدی و از سر ناچاری آرامش در موجود نومید دیگر  هنرمند در این تندیس از خود می

 ای سنگ سرد، بی هیچ نشان از گرما. یابد: جز تکه ت، اما هیچ نمیجوید. با تردید به جستن اس می

 ای همدردی است با انسان که تنهاست در جهان انباشته از یخ و سنگ. ی گونه این تندیس انگیزاننده

 د.کشن دیگر به آغوش می ی تندیس این را نخواسته. او خواسته تا تندیسی زیبا و گرم بسازد از دو انسان که یک سازنده

خواسته نشان بدهد. خواسته است احساس نیاز به همبستگی را نشان  چه را می تواند آن اما خودآگاهی مادی او تنها می

آرزو است که مانده شود. اندوه برای نبود ِ همه چیزی که نیست و تنها  دهد. اندوه اما در هر حرکت ِ تندیس دیده می

 است.

 ای سنگ سرد.  کس، بی احساس و امید. آمده به نزدیک هم در تکه نها و بیها، ت دو انسان گم شده در میان انسان
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