
 
 
 

 لوكولتر تكشف عن تشكیٍل فنّي جدید فّوَضت تصمیَمھ بشكٍل خاص   -جیجر
 للفنان األمریكي الشھیر مایكل مورفي 

 
 

العالقة القائمة بین صناعة الساعات والفن، طلبت جیجر تصمیم تشكیٍل فنّي جدید من الفنان األمریكي الشھیر مایكل    لوكولتر  -سعیًا إلى توطید 

 مورفي.

 

في توسیع عالم الدار الثقافي واإلبداعي من خالل تحلیل العالقة القائمة بین أبعاد المكان  ویُسِھم  (الزمكان)    Spacetimeیحمل ھذا التشكیل اسم  

الذي أقیم    Watches & Wonders Shanghaiأوًال في معرض    Spacetime  تشكیلُعِرَض  المادیة الثالثة والبعد الزمني الرابع. وبعد أن  

 على مدار ھذا العام في مدن كبرى من جمیع أنحاء العالم. وسیُعَرض أبریل،  14في الصین بتاریخ 

 

 

 الخداع البصري
لتقدیرھا تمام التقدیر. لقد جمع بین تقنیات  یرتكز صلب عمل مایكل مورفي على الرسم المنظوري وتضطر تشكیالتھ المشاھد إلى تغییر وضعیتھ  

ثالثیة األبعاد  كالسیكیة في اإلبداع الفني وأسالیب رقمیة ومھارات یدویة الختراع صیغة جدیدة تماًما تجعل صوًرا ثنائیة األبعاد تبدو وكأنھا تصامیم  

دة من األجسام المعلّقة بمختلف االرتفاعات والمسافات. ویبدو  معلّقة ومتحّركة. وتنطوي تشكیالت الخداع البصري الفنیّة ھذه على مجموعة متعدّ 

ذا یستمتع  شكلھا متغیًّرا استناًدا إلى مجال رؤیة المشاھد، إذ إنھا تتحّول من خلیط أشكال عشوائیة مشّوشة إلى صورة منظمة ومرتّبة للغایة. وھك

 لفني نفسھ والتجربة الذاتیة. المشاھد بتجربة تحّوٍل إدراكيٍ لكسر الحواجز الفاصلة بین الوسیط ا

 

لوكولتر، قائلةً: "یسّرنا أن نتعاون مع مایكل مورفي، فتشكیالتھ الفنیة تتطلّب دقة بالغة، وھي قیمة    -صّرحت كاترین رینییھ، الرئیس التنفیذي لجیجر

وكل تذبذب تھتزه عجلة التوازن وكل  لوكولتر، حیث یعمل صنّاع ساعاتنا بكل جوارحھم على كل رسم تخطیطي إبداعي    -نتشاركھا لدى جیجر

 عجلة انفالت للطاقة في محاولة مستمرة لتجاوز حدود الدقة والدفع بھا إلى مستویات أعلى."

 
ا التشكیل الفني الجدید بالتعاون مع فنان یرتكز عملھ في أغلب األحیان على صور رموز ثقافیة یسھل تمییزھا على الفور.  ذسعت الدار إلى إنجاز ھ

 ویقول مایكل مورفي: "تحظى [ریفیرسو] بھذه الھویة البصریة الشھیرة وذلك نوع المحتوى الذي أعمل علیھ في أغلب األحیان."

 

التي وقع علیھا االختیار، والتي تعبّر عن الوقت بطریقة مختلفة تماًما على  نونانتییم" الجدیدة  تریبیوت    ریفیرسوساعة "   Spacetimeتشكیل  یُجّسد  

من أوجھھا. وسرعان ما رأى الفنّان وجھ شبھ بین ساعة "ریفیرسو" الجدیدة ھذه وتشكیالت الخداع البصري التي أنجزھا والتي یتمیّز  كل وجھ  

 الكثیر منھا بجانبین ممیّزین یعرضان صورتین مختلفتین تماًما عندما یُنظر إلیھما من وضعیات مختلفة. 

 

" الذي أنجزتھ إلى مجموعة من األجزاء التي تروي حكایة الساعة وأداءھا الوظیفي. شّرحتھا إلى  أوضح مورفي قائًال: "ینقسم تصمیم "ریفیرسو

 جمیع مكّوناتھا الوظیفیة وجمعتھا إلنشاء صورتین خادعتین مختلفتین، إحداھما تعكس الوجھ األمامي واألخرى تعرض الوجھ الخلفي."

 

عة والستین جزًءا مألوفًا من ساعة ما. بید أن صورة كل مكّون التُقطت بأشتات مختلفة من یشبھ شكل كل مكّون من مكّونات التشكیل الفنّي التس

ھذا    مكّونات آلیة الحركة والمیناء. وال تظھر ھذه األجزاء تماًما كما في الساعة إّال عندما تصطف على نحو مثالي وعندما یدور المشاھد حول

 التشكیل. 



 
 

 

 

 الساعات أوجھ الشبھ مع صناعة 
بصرف النظر عن الصلة الواضحة التي تقترن بساعة "ریفیرسو"، ینطوي عمل مورفي على العدید من أوجھ الشبھ مع صناعة الساعات، وال سیما  

ض في  السعي إلى بلوغ دقة فائقة. ویقول الفنان: "نبتكر ھذه التشكیالت الفنیة التي ُصنعت من عّدة أجسام معلّقة یجب أن یصطف بعضھا إلى بع

ارتفاعھا    تصمیم ثالثي األبعاد ونتغاضى في عملنا عن ملیمتر واحد ال أكثر. ھذا الملیمتر یضیف درجة حقیقیة من التعقید إلى عملنا على قطعة یفوق

 أمتار. ویمكننا بالفعل االستناد إلى دقة صناعة الساعات." 3.6

 

مرحلة یجب مراعاة    75ة ساعة جدیدة. وتشمل ھذه العملیة المعقّدة للغایة  یتطلّب فن مورفي درجة عالیة من التخطیط على غرار تطویر حرك

شاھد.  التسلسل الصحیح عند إنجازھا من خالل البدء برسم خرائط الموقع المحّدد لكل عنصر في األبعاد الثالثة إلنشاء صورة یمكن أن یفھمھا الم

 قیق منھا عن العمل.مثل آلیة حركة الساعة التي تتوقّف بأكملھا إذا توقّف عنصر د 

 

 

 " SPACETIMEالتشكیل الفني: " 
ببساطة إلى ذھن الفنّان الذي لطالما استھوتھ العالقة القائمة بین المكان والزمان. وترى الفیزیاء    Spacetimeالجدید  الفنّي  تبادر عنوان التشكیل  

 الوحید في ُمتَشعٍّب فرید رباعي األبعاد. أن الزمكان نموذج ریاضي بحت یجمع بین أبعاد المكان الثالثة والبعد الزمني  

 

ثي  یوضح مورفي قائًال: "لطالما آمنت بأن تشكیالتي تملك أربعة أبعاد. فقد ابتكرت ھذه التشكیالت التي تبدو كصور مسّطحة تسبح في فضاء ثال

 البعد الرابع الذي تحملھ بین طیّاتھا."األبعاد، طوًال وعرًضا وارتفاًعا. ثم تحقّقت تجربة ھذه القطعة مع مرور الوقت. وذلك ھو 

 

لوكولتر لرغبة لطالما انتابت الفنّان إلنجاز قطعة زمنیة بالمعنى الحرفي. "الوقت عنصر أساسي من عملي، باعتباره    -استجاب التعاون مع جیجر

یة ودقتھا ولطالما أردت أن أصنع قطعة ساعاتیة تعبّر عن  البُعد الرابع. ولكن لطالما استھوتني السمات الجمالیة التي تتمیّز بھا أجزاء الساعة الداخل

 الوقت. 

 

 الفنّي لمایكل مورفي یُجّسد جمال ودقّة قیاس الوقت وعرضھ بأسلوب جدید وفاتن للغایة.  Spacetimeیرى المشاھد أن تشكیل  

 

 

 
 

 نبذة عن مایكل مورفي

) فنّان أمریكي اشتُھر بأسلوبھ الفرید في اإلبداع الفني الذي یُطِلق علیھ اسم الفن اإلدراكي. وتسلّط تقنیتھ الضوء على 1975مایكل مورفي (المولود في عام 

ٍة تحت الطلب بینما دّرس الفن في فنیّأعماٍل إدراك المشاھد ویصفھا بأنھا "صور خداع بصري في فضاء ثالثي األبعاد". بدأ مورفي مسیرتھ المھنیة بابتكار 

(المھاجر) اللذان   The Immigrant(سالح البالد) و Gun Country، كّرس وقتھ لإلبداع الفني. ومن بین أبرز إبداعات مورفي 2013الجامعات. ومنذ عام 

حف المبتكرة لمایكل جوردان وشركة نایكي. یعیش مورفي  یدعوان الناس إلى التفكیر في مسائل اجتماعیة مھمة، فضًال عن صور باراك أوباما والعدید من الت

 . perceptualart.comأعمالھ عبر اإلنترنت على موقع  نماذج من نیویورك. یُمكن االطالع علىویعمل في بروكلین، 

 
 
 

 عن ساعة "ریفیرسو" نبذة
ساعة أصبحت تصمیًما كالسیكی�ا في القرن العشرین، وھي ساعة "ریفیرسو" التي ابتُكرت لتقاوم ظروف میادین ریاضة  لوكولتر - ، أطلقت جیجر1931في عام 

ثر الساعات التي یسھل  البولو القاسیة والتي جعلتھا معالمھا األنیقة المستوحاة من طراز "آرت دیكو" الزخرفي وقفصھا الذي یمكن قلبھ على وجھھ اآلخر إحدى أك



 
 

آلیة حركة   50كثر من زھا فوًرا على مّر الزمن. وما فتئت ساعة "ریفیرسو" تتجّدد طوال ھذه العقود التسعة الماضیة دون أن تفقد ھویتھا أبًدا، فاحتوت على أ تمیی

أو األحجار الكریمة. وفي ھذه السنة  مختلفة، بینما أصبح وجھھا اآلخر المصنوع من المعدن خلفیة تعبیر إبداعي حیث یمكن أن تُزیَّن بطالء المینا أو النقوش 

 عاًما على ابتكارھا، وتستمر في تجسید الروح العصریة التي ألھمت إبداعھا.  90تحتفل ساعة "ریفیرسو" بمرور  

 


