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ة هندسيببرااة الُمنّفذة  المدهشةحركية البدااا  باقة من اإلالتابعة لدار "إم بي آند إف" بتقديم  .M.A.Dتسعد صالة 
 نيفر تاونلييجة الماهرة أنامل الفنانبفائقة 

 
الفيلسوف لسان على ت جر  ةمأثور عبارة ".. الكروية األشكال فراغات في موسيقى توجد كما األوتار، دندنة في هندسة توجد"
يصف ، حينما أدلى بهذا التصريح ،الشهير التاريخيالفيلسوف هذا  تمامًا كما لو كان، عالم الرياضيات الشهير فيثاغورسو 

منحوتاتها الهندسية ترتقي بوالمسننات فالتروس ؛ تاونلي نيفريج ةة الحركية الساحرة للمبدعمن األعمال الفني   بنفسه واحدةً 
د   .للتجربة العملية أيضاً يخضع ، بل فقط شيء للنظر والمشاهدةإلى عالم آخر، حيث الفن ليس مجر 

 
وقد قادها شغفها هذا إلى استكشاف أعمال مفتونًة باألشكال الهندسية. منذ طفولتها  تاونلي نيفريجنشأت كعادة الهولنديين، 

األنماط و على مستوى العالم. لي يفنان تشكالذي ربما يعتبر أشهر و ، موريتس كورنيليس إيشرالشهير الهولندي المبدع 
 ستكشاف الجان  الهندسي للفن.ال تاونلي لفنانةاألهمت قد لهذا المبدع الخطي ة "المستحيلة" الرسومات المتكررة و 

 
بالفنون البالغ ها اهتمامَ ، والعلومالحسابات الرياضية افتتانها ب، على خلفية لفطري بالِحَرف الهندسيةويبرر شغف تاونلي ا

 ، ومثيرةً ول وهلة فاتنةً أل، بتصاميم تبدو أخرىمن ناحية  البصري اعوالخدالقائمة على البراعة الميكانيكية من ناحية، 
الذي يجعل الرائعة  تاونلي تصاميملالخالصة البساطة وفوق هذا كله، إنه سمت صع  سبر أغوارها. من اللالهتمام، و 

 الجمال. ةفائقأعمالها الفنية 
 

على ذات المنوال شعورًا مختلفًا ولكنه مشو ق  تحر كومع ذلك بالفسيفاء، طاة غموكأنها  )المكعبات( Cubesوتبدو منحوتة 
ل بفضل  معي نات و  ،أحياناً كونها مكعبات ما بين المتقطع الخداع ينشأ نوع من و . اتالمعي نمن  مجموعةزوايا مشاهدة تحو 

د ، كهربائي صغيرويتول ى محر ك  .أحيانًا أخرى المعي نات تحريك أشكال مسؤولية ، تروسمجموعة مؤل فة من  آلية نقلبمزو 
كل ذلك بحركة بطيئة للغاية للتركيز على الُبعد الثالثي  –بينما يقوم في نفس الوقت بإمالتها جيئًة وذهابًا ألعلى وألسفل، 

داكنة ظالل بغمر تفاصيل أخرى أحيانًا، و يسهم في إضاءة بعض تفاصيلها  المنعكس على هذه المنحوتةوالضوء . الخادع
 الُدمى المتحركة.محسوبة المدة الزمنية، تمامًا كما  أحيانًا أخرى، وفق حركات

 
في يتضح كما تمامًا ، الفني ة تاونليأعمال في  المتشابكة وكأنها موضوع متكررالتروس المسننة و وتبدو الحركة الدائرية 

يتحرك إلى بدو وكأنه تتالع  بخيط أحمر ي، والتي )الخيط األحمر( De Rode Draadلمنحوتة التروس الدو ارة مجموعة 
يتراقص ببطء على الخلفية الزاهي فإن الخيط بخيط أحمر دوراتها المتباطئة، تتم التروس المربوطة وبينما ما ال نهاية. 
 الحركية.ة منحوتالاألشكال الهندسية التي تظهر وتختفي في مواقع مختلفة على  لرسم معالم هاالبيضاء بكامل

 
والتي تتحرك ببطء، صعودًا وهبوطًا، على طول حركة إيقاعية لمسننات التروس، على  )الِمرفاع( Liftمنحوتة ويتركز سحر 

ويتول ى الترس الكبير المستقر عند منتصف المنحوتة تحريك الجنزير نسيابية. االفائقة ة ميكانيكية بحركجنزير معدني، 
فإن التروس الصغيرة وغير المركزية تتحرك بسرعات مختلفة، بينما ونتيجة تباين األحجام،  األسود الذي يدور بسرعة ثابتة.

بأسلو  بكامله ويتحرك الهيكل تتول ى األثقال النحاسية مسؤولية جذ  مركز الثقل ألسفل لضمان اشتداد الجنزير دائمًا. 

mailto:jd@mbandf.com


 «Perpetual Transience» 

Jennifer Townley 

 

 

  :االتصال بـلمزيد من المعلومات، الرجاء 

  جنيڤ، سويسرا Rue Verdaine 11, CH-1204 إم بي آند إف إس إيه،، جولييت دورو

 36 10 508 22 41+: هاتف    jd@mbandf.comبريد إلكتروني: 

 

 ، وملهم لألرواح.لألنظارغير مألوف إلى حد بعيد، والذي يتسم بأنه مدهش 
 

ولكن فقط فيما يتعل ق بحركة التروس التي تتول ى تحريك  –)المربعات( موضوع الدوران أيضًا  Squaresوتتبع منحوتة 
أشكال هندسية متغيرة، تظهر ببطء وتكبر حتى في رسم معالم بدقة متناهية  مشغولةوتسهم شبكات خشبية رقيقة المنحوتة. 

ألذهان سحر حركة الساعة الميكانيكية خالل دوران تلك مع حركة التروس، ما يعيد إلى امجددًا تختفي، لتعود وتظهر 
 التروس.

 
ومن أية زاوية، . يحصلها اإلنسانغاية نادرًا ما هو  هذه المنحوتات الحركية اتبث هالتي  والراحة النفسيةبالسالم والشعور 

وربما تستأثر بأهمية خاصة بالنسبة لعش اق  –لفكر ة لثير مالحركية تمتاز بأنها ساحرة و  تاونليإبداعات وعلى أي ُبعد، فإن 
 عالم الساعات.

 
 السيرة الذاتية للفّنانة

 
، وظل ت 2008األكاديمية الملكية للفنون الجميلة في الهاي عام ب ونالفنقسم في  نيفر تاونلييجالفنانة الهولندية تخر جت 

 .شديدة منذ ذلك الوقت، وهي متخصصة في إبداع المنحوتات الميكانيكية التي تتحر ك ببطء تعمل كفنانة مستقل  
 

، تول د حركات متكررة وأنماطًا متغيرًة تم تصميمها فائقة الدقةبعناية تفاصيلها  الحركية، والتي يتم ابتكار تاونليومنحوتات 
، وتتبد ل دوماً مشاهديها. وتتمث ل فنونها في أشكال ونماذج بأنماط دائمة الحركة تتغير أشكالها للتتداخل مع األنماط الفكرية 

 على صفائها التصميمي.بهذه الروائع حركة خاصية الوتشهد 
 

من إعجابها البالغ بالعلوم، مع التركيز على الطبيعة، والهندسة، والرياضيات. وهي متأثرة باألشكال  تاونليوتنبع فنون 
وعلى خلفية تأثُّرها بقدرة اآلالت على تحويل . موريتس كورنيليس إيشرالرياضية للرسام الهولندي  اتمو لهندسية والرسا

 القوة والمظهر الدائم لسحر اآلالت الميكانيكية.في الحركات البسيطة نسبيًا إلى أنماط معقدة تمامًا وغير خطية، فهي تبحث 
 
لى جان  حبها لآلالت، فإن و   رائع على محاولةنموذج ي والخداع البصر أيضًا تدرس كيف ندرك العالم من حولنا.  تاونليا 

، الفوضىبفعل  التعارض عيغل  عليه طابوانتباهنا  ُأطر عمل معروفة.ضمن البصرية المحي رة  المالحظات تكييفعقولنا 
تج حركات متكررة تاونلي ابتكار المنحوتات التي تنوتح  . والترتي  بصفة عامة إلى حالة السالمنهج التنظيم ينقلنا بينما 

االضطرا  والراحة، ويخل ف تأثيرًا بين للمشاهد انطباعًا بتباين اإلحساس ما يعطي والنظام، تبادل بين لحظات الفوضى 
 آسرًا في نفوس مشاهديه.
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