
 

 شده آثار هنری پرینت سه بعدی برترین مروری بر

 

 ثابت و بخشد می یجدید کامالً معنای "شناسد نمی مرز هنر" جمله به بعدی سه رپرینتاستفاده از تکنولوژی 

 از استفاده. هستند سازگار بسیار با هنر واقع در جدید های خالقیت و ها فناوری ،رایج تصور برخالف که کند می

 با کار در واقع امکان توسعه آثار خالقانه تری را فراهم می سازد. هنرمندان رایب بعدی سه رپرینتتکنولوژی 

 مزایایی. دده می ارائه را باال جزئیات سطح با پیچیده بسیار های هندسه تحقق امکان ساخت افزایشی فرایندهای

 بعدی سه پرینت کاربرد اما. کرد استفاده ها موزهنمایش در  برای کپینسخه های  ایجاد برای آنها از توان می که

 شده ساخته یاشیا خود روی بر یبیشتر تمرکزدر این مقاله  نمی شود. محدودبه این  وجه هیچ به هنر بخش در

 . خواهیم داشتاستفاده از فناوری پرینت سه بعدی  با
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 سه بعدی ساخت آثار هنری با استفاده از تکنولوژی پرینت

 هایشان ایده تحققجهت  ابزاری عنوان به هنرمندان توسط ای فزاینده طور به پرینت سه بعدی فناوریمروزه ا

 یبعد سه رینتپ اهمیت ادامه مروری بر برترین آثاری که بنابراین در . استفاده می شود محدودیتی هیچون دب

 .خواهیم داشت دنده می نشانرا  هنر در صنعت

 

 

 

 

 

 



 

 2020 دبی نمایشگاه در Equinoxپرینت سه بعدی 

 کرونا گیری همه دلیل به که دبی 2020 اکسپو جهانی نمایشگاه برای÷Mat Collishaw به نام  یهنرمند

 گل یک ،نوری دید یخطا یک در. است کرده ارائه را "Equinox" اثر ه استشد آغاز 2021 اکتبر 1 در اخیراً

 و چرخند می گل دور حشرات چرخند، می ها شکوفه. شود می شکفته Terra پاویون مرکز در بزرگ آبی نیلوفر

 سه عرض و متر پنج ارتفاع اب پزوترو اکولوژیکی، رقص این موفقیت برای. کنند می افشانی گرده و زنند می بال

 .شده اند بعدی سه پرینت در این اثر ها گلبرگ همه. شود می بسته و باز یهیدرولیکمکانیزم  کمک به متر

 می اما است، کرده استفاده این اثر تحقق برای پرینت سه بعدی فرایند کدام از هنرمندین ا که نیست مشخص

 برای زوتروپ یکاسپانیایی  یک شرکت پرینت سه بعدی همکاری با گذشته در Collishaw که دانیم

 .است توسعه داده رم در  Borgheseگالری
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 آنژ میکل داوود مجسمه بعدی سه پرینت

 بعدی سههای  فناوری از استفاده با آنژ میکل دیوید از ماکتی ،2020 اکسپو جهانی نمایشگاه در ایتالیا غرفهدر 

بوده  پروژه این پشت  Hexagonalسوئدی صنعتی گروه و فلورانس دانشگاه مهندسی گروه. است شده تولید

 5 از بیشبا  است وتالج با ،مقدس کتاب قهرمان دوداونبرد  نمایانگر که شده بعدی سه چاپ مجسمهاین . اند

 الزم سه بعدی اسکن هزاران کار،این  کامل شدن دیجیتالی برای. دارد اصلی ای مشابه نسخه اندازهارتفاع  متر

 از آنها. کنند تقسیم چاپ قابل قطعه 14 به را کار گرفتند تصمیمبرای پرینت سه بعدی اثر  پروژه مجریان. بود

 .شدند مونتاژ مرمر پودر و چسب از استفاده با سپس برای چاپ این قطعات استفاده کردند که اکریلیک رزین
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 خاموش ارکستر مجسمه پرینت سه بعدی

 زنهایمر در کاربردی علوم دانشگاه آکوستیک متخصصان و Peter Lang توسط که خاموش ارکستر اثر هنری

 یک عنوان به سرخ زنبور و زنبورها النه از الهام با اثر این. است بعدی سه چاپ ای مجسمه است، یافته توسعه

 شده تشکیل مختلف های اندازه ی باهای لوله از که خاموش ارکسترمجسمه . کند می عمل اکوستیک جاذب

 هنری اثر این. توسعه یافته استو یک پولیمر زیستی   FDM پرینتر سه بعدیفناوری  از استفاده با است

 .است جدید های فناوری و دستی هنرهای بهترین از ترکیبی ،صدا جذب با قابلیت پایدار و فرد به منحصر
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 مونه کلود معروف نیلوفرهایمجموعه بعدی  سه پرینت

 های فناوری ،جالبی پروژهدر  Joseph Coddingtonبه نام  ولینگتون در ویکتوریا دانشگاه دانشجوی یک

 از توان می چگونه که است کردهبررسی  خاص طور به او. کرده است ترکیب هنری آثار با را بعدی سهپرینت 

 ای مجموعه، مونه کلود هنرمند "آبی نیلوفرهای" مجموعهایجاد نسخه ای از  برای voxelروش ساخت افزایشی 

نسخه  کار این انجام برای Coddington .کرد استفاده، 1926-1914 های سال بین شده ایجاد های نقاشی از

 این. کرد استفاده آن پرینت برای بعدی سه چاپگریک  از سپس وکرده تولید  دیجیتالی صورت به را نقاشیای از 

 تعریف رنگیک  ،نهایی مدل حجم کل درvoxels  نام به رنگی نقطه هر برای تا داد را امکان این او به روش

 سه چاپ که است جدیدی هنری های ویژگی و کاربردها دادن نشانش هدف که گوید می ادامه در وی. کند

 .دهد ارائه هنر در تواند می بعدی
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 Yinyun هنری پرینت سه بعدی اثر

Yinyun شوروم در اثر این. است شده بعدی سه چاپی سرامیک قطعه 85 ازمتشکل  هنریاثر  یکTaipower 

D/S ONE الگوریتم یک از پروژه این آمیز موفقیت توسعه منظور به جریانم. است شده واقع تایوان تایپه در 

 سپس. کردند استفاده واحد هر در آن نتصویر کشیدبه  و الکتریکی های داده استخراج برای تولیدی طراحی

استفاده شده  بازیافتی مواد از مخلوطی و سه بعدی رپرینت های فناوری از یسرامیک قطعات از یک هر ایجاد برای

 .ندنیست یکدیگر مشابه قطعات پیچیده اشکال از یک هیچاین است که  این اثر اصلی ویژگی است.
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 Sebastian Errazurizپرینت سه بعدی شده  های مجسمه

Sebastian Errazuriz، گالری برای را مجسمهای  مجموعه 2019 سال در،نیویورک ساکن طراح 

Elizabeth Collective به  های شخصیت ،با وجود اینکه این پروژه جدید نیست. توسعه داده است نیویورک

 شخصیت از برخی شده بعدی سه چاپ های مجسمه هنرمند این. هستند آشنا همه برایدر آن  مدهآنمایش در

 The " که مجموعه این. یجاد کرده استا را زوسیب جف و ماسک ایالن ،ترامپ ،جابز استیو مانند مهم های

Beginning of the End " که است تکنولوژیکی تغییرات همه دادن نشان دنبال به است شده نامگذاری 

در این . کرده است استفاده فناوری تأثیر نکوهش برای راهی عنوان به فناوری ازوی . داد خواهد تغییر را بشریت

های  شبکه به ما که ایده این با ،می شود مشاهده را "جدید تریاک" نام با بوک فیس بنیانگذار مجسمهمجموعه 

 سه صورت به را آنها تا کردند بازیابی را ها شخصیت این از تصویر صدها ابتدا گروه این. ایم شده معتاد اجتماعی

 . انجامید طول به ماه چندین که زمانبر کاری ،دکنن بازسازی بعدی
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 Mellifera اثر هنری بعدی سه پرینت

 برگزار گذشته سپتامبر که لندن طراحی جشنواره برای Arthur Mamou-Maniبه نام  فرانسوی معمار یک

این سازه ها با . بود را توسعه داد زنبورها کندوی یادآور کهشده  بعدی سه چاپ های سازه از ای مجموعه ،شد

 & Fortnum معروف فروشگاه یمارپیچ پله راه مرکز در وشده  چاپ PLAماده پرینت سه بعدی استفاده از 

Mason بازسازی به نیاز و ما جامعه در زنبورها اهمیت یادآوری معمار هدف. نده اشد نصب دیلیپیک در 

 تأثیررا با هدف  PLA ماده خاص طور به و بعدی سه فناوری پرینت او. است آنها نجات برای شهری فضاهای

 تا کربن پای رد دارای PLA ماده که داشت اظهار ای مصاحبه در معماراین . کرد انتخاب زیست محیط بر کمتر

 .است آن نفتی معادل از کمتر درصد 80
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 میالن طراحی هفته در MAD Architects مبلمانپرینت سه بعدی 

 معرفی را خود شده بعدی سه پرینت مبلمان طراحی پروژه میالن طراحی هفته در MAD شرکت معماران

 به را حرکت حال در های صندلی توانست بعدی سه پرینتر فناوری از استفاده با طراحی استودیویاین . کردند

 نام باو  شده اند پرینت سه بعدی اورتان پلی ز مادهبا استفاده ا های صندلیاین  ،طراحان گفته به. بکشد تصویر

 .کنند می عمل مکان و زمان اثر بر عنوان به "سنگ شهاب"
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 مرکل آنگال سوارکار مجسمهپرینت سه بعدی 

 Wilhelmبه نام هنرمند یک ،است بوده سوارکار آلمان سابق جمهور رئیس که است نشده تأیید هنوز اگرچه

Koch شده  بعدی سه پرینت بتنی مجسمه یک در اسب بر سوار را مرکل آنگال و دریافت کرد خالقیت مجوز

 آلمان زن صدراعظم اولین خدمت های سال یاد به ،ارتفاع متر 70/2 واقعی اندازه با مجسمهاین . داد نشان

 عنوان به تواند می که کرد بعدی سه چاپ بازیافتی بتن از استفاده با را مجسمهاین   Koch.ساخته شده است

 .شود تفسیر هوا و آب تغییر برای مرکل سیاسیکار های  به ای اشاره

 

 

 

 



 

 Magic Queen زهساپرینت سه بعدی 

 Magicسازه پروژه ،باشد ذهن از دور کمی است ممکن که های فناوری پرینت سه بعدیکاربرد از یکی

Queen شد ارائه 2021ز ونی معماری دوساالنه نمایشگاه در که است .Magic Queen پذیر تجزیه زهسا یک 

 قارچ و گیاهان برای فضای سبز عنوان به و است شده ساخته محلی خاک از کهشده می باشد  بعدی سهپرینت 

بر آن،  حفظبه منظور  و کند می آبیاری را فضای سبزاین  یروباتیک باغبان. است شده طراحی مختلف های

 Danielaو به رهبری MAEIN توسط پروژه این. می کند نظارتگل ها  رشد و سطح بافت تغییرات

Mitterberger و Tiziano Derme امکان توسعه  طراحان رایب خاک با بعدی سه چاپ. توسعه یافته است

  . است مناسب حیات حفظ برای که فراهم می کند را فردی به منحصر ساختار
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