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تستشرف المستقبل، التي مستوحاة من الماضي و ال، المضيئةأجهزة الروبوت من مجموعة لو اسم .. ه"!"ڤيڤا ال روبولوسيون
التابعة لدار "إم بي  .M.A.Dبصالة معروضة حاليًا هي ، و عاد تدويرهامن خامات م   بلوس براويرالفّنان ببراعة التي صنعها و 

 جنيڤ.في آند إف" 
 

 لّقب بـ"بلوس براوير".براوير، الم  -من إبداع الفنان الباريسي برونو لوفيڤر مدهشةبعرض أربع عشرة منحوتة  .M.A.Dتسعد صالة 
 

الباريسية التي تقع فعليًا خارج حدود باريس، ابتكر بلوس براوير أول روبوت نحتي من إنتاجه قبل نحو عشر سنوات في ورشته 
حاوية  ، واحتضنتهللذراعينواشتمل ذلك العمل النحتي على مفاتيح . ثري في عالم الفنون والصناعةتاريخ داخل مجاورة تنعم ب

 .استقر أعالها عازل كهربائيمعدنية 
 

 تهامنحوتل الفنانهذا ختار ي، حيث "بذكاء ،كةنات المستهل  المكوّ إعادة استخدام ـ"نعته بما يمكن من رحم تولد هذه األعمال المبتكرة 
ن عالناشئ ثرائها بالمظهر العتيق ل، و الرائعة ناتمكوّ الترك بصمته على قد ألن الزمن و . لها تاريخ في االستخدام الصناعيمكونات 
 بمظهر مشّوق بصريًا إلى درجة بعيدة.، فإن تلك الروبوتات تنعم بشخصية ممّيزة للغاية، كما تستأثر مفرطال هااستعمال

 

بحفظ الخامات، "إعادة التدوير لألفضل"، وهو مفهوم ممّيز يسمح مصطلح  لفنان بلوس براويرلق على النمط الفني المميِّز وي طل  
عادة استخدامها،  صالحها على النحو الالزم. كما يعيد هذا المفهوم وا  االفتراضي في الغرض حيويتها بعد انتهاء عمرها لآلالت وا 

ِنع ت باألساس من أجله.  الذي ص 
 

لزيارة عوالم فنية ممّيزة ومدهشة لما كان بالفعل وما  الدعوة  لفضوليين إلى االمنحوتات المضيئة التي يبدعها بلوس براوير توّجه و 
ن لم يعد ، ه ليس هناك شيء عديم القيمةتعيد التأكيد على أنيمكن أن يكون، كما  الغرض الذي تم في م يستخد  ذلك الشيء حتى وا 

 ابتكاره من أجله باألساس.
 

 أسلوب وعمليات اإلنتاج
 

يستخدم بلوس براوير المكونات الميكانيكية التي يعثر عليها في الورشات والكراجات المهجورة، ثم يعيد تشكيلها وتوظيفها مجددًا. 
هذا النحو تراكمت لديه مجموعة كبيرة بعضها عثر عليه وبعضها  على جمع المكونات على مدار سنوات، وعلىالفنان وقد دأب 

أصدقاؤه وزمالؤه أيضًا على البحث من أجله، وأحيانًا  مر الخ ردة. وعالوة على ذلك، يداو ااشتراه مستعماًل أو حصل عليه من تج  
 استرجاعر سنوات على اعلى مد دأبت  قائاًل: " "كارمابوليتان"مجلة إلى  الفنانيحضرون له بعض األشياء. وعن ذلك صرح 

 ة أكبر".. ومن الضروري خوض غمار هذه المرحلة حتى أستطيع ممارسة االبتكار بحريّ هاوتخزين ها،وتصنيفها، وفرز ، المكونات
 

نوع حدد بدقة فكرة منحوتة جديدة تلمع في رأسه، ومن عند تلك النقطة يبعينه من شيء  بلوس براويروفي بعض األحيان، يستلهم 
الروبوت الذي يريد ابتكاره، وطبيعة الشخصية التي يريد أن يضفيها عليه. وتبدأ الروبوتات في األساس برسومات على الورق، 
وبعدها يتم وضع المكونات المعدنية جنبًا إلى جنب على األرضية الختبار شكلها معًا ومدى مالءمة كٍل منها لآلخر، واكتشاف ما 

 .إذا كانت متناغمة معًا أم ال
 

وأيضًا خالل مرحلة الرسومات األولية، يعمل بلوس براوير على تصميم اإلضاءة، ثم يبدأ بتجهيز الروبوتات باألضواء، والتي يتم 
طّور الفنان أساليب لكل تحٍد يحيث ، الجزء األسهل من عمله بالطبع ليس اخرى من خامات معاد تدويرها. وهذابتكارها هي األ

وتعتبر مجموعة الدوائر الكهربائية الجزء األكثر تعقيدًا، وهي في ذات الوقت العنصر األكثر ائج المرجّوة. النتجديد من أجل تحقيق 
 خصيصًا من أجله. ن لكل روبوت نظام اإلضاءة المعدّ ضفي طابع الحيوية على الروبوت. وتجدر اإلشارة إلى أت إذ ،إثارةً 
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يبدأ في عملية التجميع. ثم المعدن، فتحات على بتفريغ الفنان وبمجرد االنتهاء من تجهيزات اإلضاءة والتوصيالت الكهربائية، يقوم 
تجميع أجزاء معدنية لم يتم تصنيعها كي تجتمع مع بعضها البعض، وكل جزء يكشف عن قيوده ليس من السهل وي شار إلى أنه 

، صبلوس براوير مستعينًا بتقنيات مختلفة، مثل النشر، والقهي المهّمة التي ينجزها اء األخرى، و الخاصة حال تجميعه مع األجز 
حاجة التصميم الفنان  يدركواللحام، والتثبيت بالبراغي، والصقل، كل ذلك من أجل تنقيح وتطويع المكونات. وفي بعض األحيان 

على كل المكونات  بلوس براويريعثر شهور حتى على مدار إلنجاز لعملية ا خاضعةً تظل بعض الروبوتات لذلك ، و لشيء بعينة
 من نوعها. فريدةً  التي يحتاجها إلنجاز عمله على أكمل وجه. وكل روبوت بعد اكتماله يمّثل قطعةً 

 

 المعروضات
 

ابتكار أعمال في بلوس براوير مهارة ببالغة عن  عبِّرتهي نماذج  .M.A.Dالروبوتات األربع عشرة المعروضة حاليًا في صالة 
"، ويتسم كل روبوت منها !"ڤيڤا ال روبولوسيون مجموعةمن خامات األمس. وكل هذه األعمال مجّمعة في مصنوعة فنية عصرية 

 بشخصيته الفريدة والممّيزة للغاية.
 

، Cosmos 2001، وWast-E، وKonstantin، وErnest، وStanislasعلى روبوتات فريدة هي:  مجموعةتشتمل ال
، والتي Romeo، وHector، وCommodor، وLeon، وBlack Foot، وPreolor، وBalthazar، وBambino، وOlgaو

 ..M.A.Dتم ابتكار غالبيتها حصريًا لصالح صالة 
 

 7.2ووزن قوامه الممشوق إلى سنتيمترًا،  72تدقيق النظر فيه. ويصل ارتفاع هذا الروبوت إلى  دعن اً أنثوي Olgaويبدو روبوت 
يسهل تمييزهما في سياق قرطين و  ،رموش ميكانيكية مزخرفةمتاز بيحيث شخصيته الخاصة، عن  وجهه، ويكشف كيلوغرام

 تركيب.ال
 

يمكنك  ،متوّهجتين. وبكل تأكيدحمراوين " ن"عينيبـ، و كبير أحمر نابض قلبيمتاز ببتصميم مبتكر عاشق فيتخذ شكل  Romeoأما 
 ، إن لم تشعر، بحبه.تشاهدأن 

 

 الفنان بلوس براويرنبذة عن 
 

عامًا.  20ألكثر من  اتغرافيكي، ورّسام، ونحّ فنان تصوير كبعد حصوله على الدبلومة في التصميم الغرافيكي، عمل بلوس براوير 
بشدة  بلوس براويرخاص، أ عِجب  على نحو و متأّثرًا بحبه لقصص الخيال العلمي، والكوميديا، والمسلسالت األمريكية. وظل أسلوبه 

وعالوة على ذلك، . للكاتب ستانلي كوبريك: أوديسة الفضاء" 2001"المدهشة للكاتب فريتز النغ، وفخامة  "متروبوليس"بعوالم 
 .ةالغريبالدروب الفنية  بلوس براويريعشق 

 

، وأيضا من الروبوتات الفنانمستوحاة من الكتب، واألفالم، والمسلسالت التلفزيونية التي يعشقها بأنها  بلوس براوير أعمالتتسم و 
 عامًا. 20اليابانية التي دأب على تجميعها على مدار 

 

يعرض بلوس براوير أعماله في حي مارياس بباريس، وهي مقاطعة تشتهر بالتهابها اإلبداعي، كما تحتضن العديد من صاالت و 
وقدرًا، تقع صالة العرض الخاصة به تمامًا أمام أقدم منزل في باريس، والذي تم تشييده عام داخل باريس وخارجها. العرض 
1407. 
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