معلومات عامة

جيجر -لوكولتر تكشف النقاب عن التشكيل الفني  Passengers: Through Timeالذي عُهد
مؤخرا
بتصميمه إلى الفنّان التشكيلي الفرنسي ِغيّوم مارمان
ً

في ظل معرض األوديسة النجمية  Stellar Odyssey -الذي تحتفل أبرز معالمه في هذا العام بالعالقة القائمة بين الظواهر الفلكية وصناعة
ا
تشكيال فنيًّا جديداا  Passengers:Through Timeعهدت بتصميمه إلى الفنّان التشكيلي ِغيّوم مارمان.
الساعات ،تقدّم جيجر -لوكولتر

وسّعت جيجر -لوكولتر نطاق عالمها اإلبداعي والثقافي على مدار السنين بسلسلة من األعمال الفنية التي طلبت إنجازها باإلضافة إلى إقامة أوجه
تعاون مع حرفيين محترفين يحظون بشهرة عالمية بعيداا عن عالم صناعة الساعات ،مما أتاح م ّد جسور الحوار القائم بين علم قياس الوقت والفن.
وتماشياا مع التراث القديم للدار العريقة في مجال االبتكار في صناعة الساعات ،تر ّكز أوجه التعاون هذه على الفنانين الذين يستكشفون بأعمالهم
الفنية أشكال تعبير غير مألوفة.
يستعين ِغيّوم مارمان في عمله بالضوء والصوت والحركة عن طريق إقامة عالقات معقّدة ومثيرة تعيد تحديد األفكار التقليدية للنحت والمكان
والزمان .ويعبّر هذا العمل عن جمال ما ال يمكن إدراكه بالحس وقوانين الفيزياء من خالل مزج الصوت والضوء إلنشاء عالم جديد من الصور
والحكايات ونقل المشاهد إلى عالم آخر يثير تساؤالت عميقة ويدعو إلى التأمل واالستبطان .وتكمن روعته البالغة في هذا التأثير شبه المبهم الذي
يُحدثه في نفس المشاهد.
وصف الفنّان عمله ا
قائال" :أحاول األخذ بنهج نظري وتقني في آن واحد .وأسعى دائ اما إلى تجربة أدوات جديدة ألن في عصرنا هذا ما يحفّز هذه
الغاية على وجه الخصوص .وعندما يدور عملنا حول الضوء ،ما نلبث نجد أنفسنا في حيرة من أمرنا بين المسائل العلمية والفنية بل والفلسفية أيضاا
وحتى الغامضة منها .ولعل عملي يتسق بعض الشيء مع البحث الذي استهلّه فنانون مثل فيكتور فازاريلي أو فرانسوا موريليه منذ خمسينيات القرن
العشرين .وعند استخدام األدوات المعاصرة ،ينصرف اهتمامي إلى األشكال المجردة أو الحركة أو ينصب على الضوء .وتنتابني تلك الرغبة نفسها
في إخراج األعمال من المعارض واستغالل األماكن العامة والبحث عن شبكات توزيع جديدة".
رغم استخدام ِغيّوم مارمان أدوات متقدّمة تكنولوجيًّا ووسائط رقمية ،فإن عمله يرتكز دائ اما على أشكال تعبير من الواقع .ويوضح تناقض عصرنا
الراهن في عالقته بين الطبيعة والتكنولوجيا من خالل مباحث معيّنة مثل األرض والهندسة المعمارية ونماذج الفيزياء والظواهر الفلكية في هذا
التشكيل الفني الجديد الذي طلبت جيجر لوكولتر تصميمه.
تقول كاترين رينييه ،الرئيسة التنفيذية لجيجر -لوكولتر" :إنه لمن دواعي سرورنا أن نعمل مع ِغيّوم ،فالطريقة التي يحفّز بها عمله الخيال ويثير
شعورا بالعجب والدهشة تعبّر بوضوح ع ّما يختلجنا من شعور عند النظر إلى سماء الليل والتأمل في حركات النجوم والكواكب .وبعبارة أخرى،
ا
يمكن إقامة تالزم دقيق مع صناعة الساعات على غرار األناقة والتعقيد المتأصل في أساليبه .وبينما يستكشف التشكيل الفني :Passengers
 Through Timeالمعنى الحقيقي للوقت ،يعبّر بطريقة رائعة عن معرضنا األوديسة النجمية  Stellar Odyssey -لهذا العام".
 – Passengers: Through Timeمسافرون :عبر الزمن

معلومات عامة

ا
فصال جديداا بأكمله لتشكيله الفني  Passengersالذي حظي بثناء واسع .وير ّكز هذا الفصل
بالتعاون مع جيجر -لوكولتر ،كتب ِغيّوم مارمان

لزواره – أو "الركاب" – فرصة
الثاني  Passengers: Through Timeعلى مراقبة السماء والظواهر الفلكية ،ويتيح ّ
استكشاف الروابط القائمة بين الوقت والمكان والضوء كما يرد في نظرية النسبية.
يقول ِغيّوم مارمان" :تكمن صعوبة هذا المشروع في إضفاء طابع ملموس على العالقة بين مراقبة السماء وقياس الوقت .وبعد تبادل وجهات النظر
ا
قادرا على محاكاة الروابط التي توحّد بين الزمان والمكان .ويتجدّد محتواه المرئي والصوتي
تصورت
مع علماء الفلك وصنّاع الساعات،
تشكيال فنيًّا ا
ّ
باستمرار بفضل برنامج جرى إعداده وفقاا لإلحداثيات الجغرافية لكل مكان يُقام فيه المعرض والتقويمين الشمسي والقمري والجداول الزمنية.
وبفضل جهاز حركي يتألف من مجموعة مختلفة من االنعكاسات ،يبدو التشكيل الفني وكأنه رحلة عبر الزمان والمكان نحن ر ّكابها" .
تخلّلت مرحلة العمل الدؤوب على تصميم  Passengers: Through Timeمشاورات مستفيضة بين الفنّان ومعهد علم الكواكب والفيزياء
الفلكية في غرونوبل ،م ّكنته من تحديد العالقة بين الزمن والنظام الكوني وصياغتها في ضوء المعارف المعاصرة .وباستخدام البرمجة اآللية لتحويل
البيانات التي جمعها خالل هذه المرحلة ،ابتكر بيئة غامرة وملهمة تتيح لنا االقتراب مؤقّتاا من جمال ما ال نبصره واألساس الرياضي الذي يقوم
عليه الواقع.
الزوار في رحلة ممتازة هم ر ّكابها بفضل جهاز حركي يحتوي على كبسولة تفصيلية ويتألف من حركات مرئية وصوتية
يأخذ التشكيل الفني
ّ
وانعكاسات ال نهائية ومشاهد مذهلة .ويطبع هذا التفاعل المعقّد والمثير للضوء والصوت والحركة في أذهان الر ّكاب صورة الكون الفسيح ويدعوهم
إلى التفكير في السؤال الجوهري لمعنى الوقت.
سيسافر  Passengers: Through Timeإلى مختلف الوجهات العالمية في إطار معرض األوديسة النجمية ،Stellar Odyssey -
وسيخضع محتواه للتعديل دائ اما استناداا إلى التقويم الشمسي واإلحداثيات الجغرافية لكل مكان يُعرض بغية التعبير عن الظواهر السماوية لحظة
بلحظة في مكان حدوثها.
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نبذة عن ِغيّوم مارمان
صص في مجال السينما والوسائط السمعية والبصرية ووسائل اإلعالم الرقمية في مدرسة
ُولد ِغيّوم مارمان في فرنسا وتعلّم في جامعة ليون الثانية ثم تخ ّ
بالتحرر من األساليب الكالسيكية لرواية القصص
 .ARFIS Écoleويرتبط عمله منذ البداية بالمشهد الموسيقي وفنون المسرح ويندرج في إحياء اإلبداع البصري
ّ
ووسائط المسرح التقليدية .وينهل ِغيّوم مارمان إلهامه من المخرجين السينمائيين المتمرسين ويسعى إلى إيجاد لغة مشتركة بين الصوت والصورة وأساسيات جديدة
المتحركة.
للحس المرافق الزاخر بالوتائر والتباينات واألشكال الراقية
ّ
مبان ومنحوتات ثالثية األبعاد ،وتقنية اإلسقاط على الصور الفوتوغرافية وطباعة الشاشة
سعياا إلى تطوير هذه اللغة الجديدة ،يشمل عمل مارمان رسم الخرائط على
ٍ
الحريرية ،واألجسام المتحركة ،والدخان .وتنطوي أعماله الغامرة في األماكن العامة على أوجه تعاون بين المهندسين المعماريين والموسيقيين ومصممي اإلضاءة
وتجسّد األشياء غير الملموسة ،مما يتيح لنا االقتراب مؤقّتاا من جمال ما ال نبصره واألساس الرياضي الذي يقوم عليه الواقع .ورغم استخدام ِغيّوم مارمان أدوات
متقدّمة تكنولوجيًّا وإدراج الوسائط الرقمية ،فإن عمله يرتكز دائ اما على أشكال تعبير من الواقع .وسواء أتعلّقت مواضيعه باألرض ( )Around the Islandأم
الظواهر المناخية ( )Après-nous le Délugeأم الهندسة المعمارية ( )Rasterأم تاريخ النماذج في الفيزياء ( )Timéeفإنه يوضح تناقض عصرنا الراهن
في عالقته بين الطبيعة والتكنولوجيا.

نبذة عن األوديسة النجمية Stellar Odyssey -
تشيد جيجر -لوكولتر في عام  2022بالظواهر الفلكية التي تكمن في صميم كل طريقة تستعين بها البشرية في قياس الوقت .منذ أوائل أيام إنشاء المصنع ،حظيت
الوظائف الفلكية بدور بارز في إثراء الئحة الساعات المعقّدة التي ابتكرتها جيجر -لوكولتر ،بد اءا من العرض البسيط ألطوار القمر إلى التقاويم الدائمة شديدة التعقيد،
ومعادلة الوقت ،وخرائط السماء ،ودورتي الشهر القمري العُقَدي والشهر القمري الحضيضي .وأتقن صنّا ع ساعات الدار العريقة وحدات قياس الوقت الثالث -
متطورة ودقيقة تحاكي هذه الظواهر الفلكية وتنبئ حتى بحدوثها .وفي هذا العام ،تخوض
الشمسية والقمرية والفلكية  -ولطالما وظفوا إبداعهم في ابتكار آليات
ّ
جيجر -لوكولتر أوديسة نجمية  Stellar Odyssey -بمعرض غامر وسلسلة من الفعاليات التي تستند إلى موضوعات معيّنة وعالقات تعاون ملهمة مع فنان
ا
فضال عن برنامج مثير لالهتمام ينطوي على حلقات عمل استكشافية في ورشة أنطوان  ،Atelier d’Antoine -تتناول
تشكيلي وخبير في خلط المشروبات،
موضوع السماء .األوديسة النجمية  Stellar Odyssey -هي بمثابة دعوة إلى اكتشاف سبل تحويل غموض النظام الكوني إلى روائع ميكانيكية دقيقة للمعصم.
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