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نيكسي ماشين رقم  2الجديدة ومجموعة مذهلة من المصابيح اآللية
من فرانك بوشوالد في "ماد غاليري"

احتفا ًء بالذكرى السنوية الخامسة إلطالق "ماد غاليري" ،كشف المبدع األلماني فرانك بوشوالد النقاب عن ساعة "نيكسي ماشيين رمي
 "2الجديدة المُصممة بالتعاون مع المهندس الشغوف داليبور فارني .ويسر "ماد غاليري" ،المعرض التابع لـ "إ بي آند إف" ،أن يقد
هذه النسخة المتطورة من ساعة "نيكسي ماشين" األصلية ضمن مجموعة من  12مطعة مميزة ومتاحة حصريا ً في فروعه في جنيڤ
ودبي وتايبيه.
بنحو مثير لإلعجاب جزءاً من أعمال الفنانين األوائل التيي عُرضيت خيالل افتتيا "مياد
ولطالما كانت أعمال فرانك بوشوالد المُفصلة
ٍ
غاليري" األول في جنيڤ .وتأتي مصابيح بوشوالد اآللية الجريئة عقب الكشف عن "نيكسي ماشيين" األولي التيي ألهميت مسسيس "إ
بي آند إف" المبدع ماكسيميليان بوسير منذ البداية ،لتحجز أعمال بوشوالد مكانا ً دائما ً في فروع "ماد غاليري".
"نيكسي ماشين رقم "2
ً
صار من الشائع اسيتخدا أنابييب نيكسيي المعروفية أيضيا باسي شاشيات الكياثود البيارد التيي لهيرت ألول ميرة فيي خمسيينيات القيرن
الماضي بوصفها طريقة لعرض األرما عن طريق تفريغ اليوهج .ويُعتقيد أن اسي "نيكسيي" مشيتق مين "شيركة بيوروز" (نييكس إي)
والتي يُعتقد بأنها تعني "المسشر الرممي التجريبي رم ."1
وفي هذه التحفة الزمنية ،يمتلئ كل أنبوب زجاجي بغاز نيون منخفض الضغط كما يتضمن أنود شبكيا ً سلكيا ً وكاثود طبقييا ً علي شيكل
أرما  ،فضالً عن وجود كاثود منفصل لألرما من  0إل  ،9في حين يحدث تفريغ وهاج برتقيالي الليون ممييز حيول كيل كياثود وذليك
عند التزويد بالطامة .وعادة ما ُتستخد أنابيب "نيكسي" ،التي تدخل في أشعة رممية متعددة ترتبط بالدائرة الكهربائية لعدة أنابيب ،فيي
تركيب أجهزة الحاسوب والساعات وعدادات التردد ،عل الرغ من استبدالها في تلك األجهزة بشاشات عملية أكثير دمية وبتكلفية أميل
– وأمل سحراً إذا أمكن القول – مثل الصمامات الثنائية الباعثة عل الضوء (.)LED
و ُتقد "نيكسي ماشين رم  "2الجديدة مرحلة تطور في ساعات "نيكسي ماشين" األصلية .فكل جز ٍء وتفصيل بها مُصم يدويا ً بحرفية
عالية ،بدءاً من التصمي والتنفيذ واللمسات النهائية للساعة ،وصولً إل أنابيب "نيكسي" التي هي من إنتاج داليبور فارني.
وليست "نيكسي ماشين رم  "2سوى ثميرة التعياون بيين اثنيين مين أعميدة "نيكسيي" ،وهميا فرانيك بوشيوالد وداليبيور فيارني ،وكانيت
لحلة خروجها إل الحياة نتيجة لقياء ولييد الصيدفة .فيالحل لعيب دوره فيي هيذا اإلنتياجّ إذ تعي عرف فيارني علي بوشيوالد فيي معيرض
للتحف الفنية في برلين وعل الفور تع عرف عل الصانع الشهير لساعات "نيكسي ماشين" .ويُمكن القول أيضا ً إن القيدر ميد لعيب دوره
في جمع هذين العمودين معا ً إلنتاج "نيكسي ماشين رم  "2الجديدة.
وتبرز هندسة بوشوالد الصناعية في اندماج تصميماته المميزة مع خياله الخصب ،إذ تعرض القاعدة المصنوعة من الفيولذ والنحياس
للساعة والتي يبلغ طولها  1.2متر ،أطرافا ً متخذة شكل الحشرة لكي تدع الهيكل المركزي ،في حين ُتحيط اليدعائ الفولذيية بأنابييب
"نيكسي" وكأنها أذرع مُحيطة بالزمن تتمتع بالمرونة ،فضالً عن األنابيب التي تشبه المج عسات وتعمل علي "تغذيية" أنابييب "نيكسيي"
بالطامة والمعلوماتّ فهي جوهر الساعة .كما يوفر الوهج البرتقالي المحيط بالهيكل الداخلي المرئي ألنابيب "نيكسي" مطعة فريدة من
نوعها تمزج ما بين الملهر الصناعي والسمات الحيوية المتحركة.
ويعكف فارني داخل ورشته الكائنة في جمهورية التشيك عل تصينيع أنابييب "نيكسيي" الحديثية والخوائيية .ويمتياز كيل أنبيوب بهيكيل
داخلي يجمع ما بين الصفات التقنية والجمال الفنيي ،ينغمير فيي شيبكة علي شيكل خالييا وأسيالك "تنغسيتين" التيي تنصيهر ميع األرميا
المثقوبة المُضيئة الزجاجية داخيل أسيطوانات زجاجيية منفوخية .كميا مضي فيارني العدييد مين السينوات فيي البحيث والتجربية ميدفوعا ً
بشغفه لبث الحياة في أنبوب "نيكسي"  Z568Mالخوائي الشهير.
يتخذ القلب اإللكتروني لـ "نيكسي ماشين رم  "2نهجا ً جديداً تماما ً ،فهو يسيتند إلي ماعيدة صيلبة مُتصيلة بشيبكة "واي فياي" ميا يُم عكين
الساعة من اتصالها باإلنترنت أوتوماتيكيا ً للحفال عل دمة الوميت ،وعيد الحاجية إلي ضيبطه ييدويا ً .ويُمكين ضيبط جمييع اإلعيدادات
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والولائف الخاصة ،بما في ذلك تأثيرات التمرير وأوضاع الليل والنهار وتعتيي اإلضياءة الرمميية وإعيدادات المنطقية الزمنيية ،وغيير
ذلك من اإلعدادات إلكترونيا ً ،كما يُمكن أن تعمل الساعة في وضيع عيد التصيال باإلنترنيت مين خيالل الضيغط علي اليزر الموجيود
بالخلف.
وسيشكل هذا البتكار التعاوني مصدر إلها لكل من ينلر إل هذه اآللة المذهلة ،التي تعرض الومت بأسلوب ساحر يأخذ العقول.
المصابيح اآللية
مصابيح بوشوالد اآللية هي عبارة عن مصابيح فاخرة مُصنعة يدويا ً بحرفيية عاليية وتتمتيع بشيكل تشيريحي بفضيل مواعيدها األربعية،
التي تتخذ أشكال كائنات فضائية ،إل جانب تجانسها المادي الملموس.
ويعلعق بوشوالد عل إبداعاته بقوله" :إن المشاهد النبيه لن تصعب عليه مالحلة أن هذه المصيابيح اآلليية تسيتقي حيويتهيا مين مصيدر
ً
حقيقة ل أنلير إليهيا باعتبارهيا مجيرد بعيض
آخر بخالف اليد البشرية .ورغ أنني أنفقت عليها ما يزيد عل عشر سنوات من العمل،
من أعمالي :فهي كائنات لها طبيعتها الخاصة".
ت عدة مبل أن يشعر بأن تصميماته للمصابيح الفنية تتخيذ المسيار الصيحيح لهيا ،بيل وومتيا ً أطيول لكيي
هذا ومد استغرق بوشوالد سنوا ٍ
يشعر بالرضا التا عنها .ويقول ذلك موضحً ا" :نماذج المصابيح الفردية ل ُتصم بعفوية تامة في لحلة وحي ،بل كانت نتياج البحيث
الطويل للحصول عل شكل يعطي معن ً من الصعب فهمه".
وكل مصبا منها مصنوع من نحو  200مكوع ن مختلف ت توليفها مع بعضها البعض بدمية متناهيية ،حييث الفيولذ المسيوع د المصيقول
يسييتوعب بتنيياغ بييالغ البريييق الثييري للنحيياس والييوهج األصييفر الييدافئ لخيييوط الضييوء السيياطعة .وكييل مكييوع ن نحاسييي يمتيياز بملمسييه
المصقول يدويا ً بدمة وعناية ،فيما ت مراراً طالء الفولذ يدويا ً بمواد كيمائية للوصول إل درجة األكسدة الحريرية السوداء المثيرة.
وبعد مرور عقود عدة لمجموعة المصابيح اآللية ،مال بوشوالد" :لدي امتناع بأن المصابيح اآللية تجسد اآلن ما كنت أحل به وأتخيليه،
بل أعتقد بأنني وصلت اآلن إل مستوى الكمال الذي كنت أرغب فيه".
عملية التطور
يتمثل الغرض من أعمال بوشوالد في ميوع ة البقياء علي ميدار األجييالّ فهيو ل يتبيع نمطيا ً تصيميميا ً بعينيه ،وهيو ميا يمنحيه الحريية فيي
تصمي األغراض التي تتجنب التجاهات العصرية أو متطلبات السوق ،وهو ل يعتمد كذلك عل الردود اإليجابيية مين العميالء وآراء
خبراء الفن.
تنشأ فسلفة بوشوالد وإلهامه من الخبرات السالفة والحياتية اليومية .فهو يعبير عين ذليك ميائالً" :القلي الرصياو والغيراء والكرتيون...
ومحطات القطار والمحركات بالبخار ...هي جميعها ذكريات الطفولة .يُشكل اإلبداع والحماس الركيزة الذهبية التي تستند إليها حياتي
بأكملهاّ فهما الومود الفعلي لحياتي".
تبدأ مرحلة التنفيذ برس بسيط وسريع عادة ما يشكل أساس المشروع الجديد ،ث يتبعه رسومات متعددة عل نحو متكرر .بينما تتجسد
المرحلة التالية في مسيودات خيا بياألمال الرصياو وأميال التحدييد ،ميا يسيمح لبوشيوالد بيالعثور علي جيوهر المشيروع الجدييد عين
طريق إجراء تغييرات ل حصر لها.
ويفسر بوشوالد ذلك مائالً" :عملي يجب أن يكون مفتوحا ً ومابالً للتعديل بسرعةّ فأي تفصييل يُمكين تغيييره فيي أي وميت .فهيي عمليية
تطويرية سيريعة اليوتيرة .فأنيا أت بيع األفكيار والنطباعيات ،ويغمرنيي الحمياس تجياه الرسي والتخطييط اليذي يعطيي معني لليرسى فيي
حياتي .ففي اللحلات التي ل أتمكن فيها من التعبير عن أفكاري ،أشعر بإحباط شديد".
وبمجرد اكتمال الرس  ،تبدأ مرحلة مسودة التصمي الهندسي ،ولكن مع استمرار العملية الفنية داخل الورشة .و ُتمكين طبيعية الميادة أو
الفكرة العفوية من نقل الفكرة األصلية ،لتجعل منها عملية ديناميكية بشكل مثير.
وبالنسبة لبوشوالد يُعد المعدن هيو الميادة المثاليية للعميل بإبداعيية وهيو يُطبيق علييه العدييد مين التقنييات :إميا إذابتيه فيي أفيران الصيهر
وتشكيله باستخدا أدوات كبيرة الحج مما يمنحه شعوراً بتنفيذ "عمل فني" لنفسه ،وهو ما ينقل هذه الطامة والقدرة إل المعدن.
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نبذة تعريفية عن فرانك بوشوالد
ً
وُ لِ َد فرانك بوشوالد ،الذي يتخذ من برلين مقرا ليه ،فيي هيانوفر بألمانييا فيي العيا  .1956وبعيد أن درس التصيمي فيي جامعية الفنيون
ببرلين ،عمل كفنان بدوا جزئي ومصوع راً للخيال العلمي حت العا  ،1993حينما حوع ل انتباهه إل تصمي وتصنيع األثاث المعدني.
ومد ابتكر فرانك كل أساليب إنتاج األثاث المعدني ،حينما بدأ في تركيز جهوده عل تصنيع المصابيح .لقيد اسيتغرق األمير مين فرانيك
سنوات عديدة مبل أن يشعر بأن تصامي مصابيحه النحتية كانت تسير في التجاه الصحيح ،كما مضي ومتيا ً أطيول حتي أعلين رضياه
التا عنها.
ويقع استديو بوشوالد حيث يت إنتاج القطع الخالدة في بيرلين داخيل بنايية صيناعية عتيقيةُ ،تميزهيا األحجيار والنوافيذ الكبييرة والسيالل
الداكنة والمفاتيح الكهربائية الفريدة من نوعها ،فضالً عن اآلثار الواضحة التي خلفتهيا الحيرب العالميية الثانيية .تيزين الميدخل مضيبان
فولذييية وألييوا معدنييية .أمييا فييي ملييب السييتديو ،فتقييع الجييدران التييي تتييوازى مييع الرسييومات المُفصييلة وطيياولت األعمييال المُغطيياة
بالمخارط ومعدات اللحا واألدوات اليدوية – وهي جميعها أدوات تلز الفنان الماهر لكي يضفي شخصيته عل المواد الخا .
أما ماكسيميليان بوسير فكان محلولا ً بزيارة فرانك ومشاهدته خالل انهماكه في العمل .وعن ذلك مال بوسير" :كانت تجربة مثيرة"،
مضيفا ً" :فرانك شخو غير عادي ،تماما ً كما هي ورشته ،فهي مليئة بالقضبان والكتل المعدنية .وهو يقو بتصمي ومعالجية وتجمييع
وصقل كل شيء بنفسه .إنها بالفعل طريقة حياة بالنسبة له".
وأضاف بوسير" :تستعرض المصابيح اآللية للمبيدع فرانيك بوشيوالد المتيياز الميكيانيكي والفنيي ،واليذي يشي عكل حجير الزاويية ليـ"ماد
غاليري"  .وفرانك يبتكر آلت (أي :المصابيح اآللية) تضيء ولييس آلت وليفتهيا اإلضياءة ،حييث تتجياوز إبداعاتيه الغيرض العمليي
منها ،لتصل ببراعتها إل مرتبة ال ُتحف الفنية".
عمل ينتجه :فإخالصه واضح وضو الشمس في أعماليه الفنيية ،وهيو ميا يلهير فيي كيل تفصييلة دميقية
وتلهر رو بوشوالد في كل
ٍ
إلبداعه الفريد الذي ل مثيل له.
نبذة تعريفية عن داليبور فارني
ت عدييدة ،لتقيدي أنبيوب عصيري
دفع الشغف الشديد تجاه أنابيب "نيكسي" الفنان فارني لخوض عال البحث والتجربة عل مدار سنوا ٍ
يعتمد عل  Z568Mالشهير .وساعده في ذلك حماسيه المتقيد والخلفيية الفنيية فيي الهندسيية علي إتميا  RIZ658Mالخياو بيه بعيد
مُضي عامين مليئين بالنجاحات واإلخفامات.
صيينع فييارني أنابيييب "نيكسييي" فييي اسييتديو يمييزج مييا بييين سييمات المختبيير وورشيية العمييلّ فهييو يقبييع داخييل ملعيية مديميية مييرب توبولنييا
بجمهورية التشيك ،ويضي غرفيا ً مليئية بالعدييد مين األجهيزة الفنيية ،بميا فيي ذليك مشياعل الغياز وزجاجيات غياز النييون وآلت اللحيا
البسري ومضخات التفريغ وأجهزة الكشف عن التسريب ،وغير ذلك العديد من األدوات الالزمة إلنتاج مثالي ودميق ألنابيب "نيكسي"

الخوائية.
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