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موهبة في ذو  فيلكر؛ فنان ألمانينييتس ل الفنيةصالة عرض "إم بي آند إف ماد غاليري" ترحب بالتراكيب الحركية 

 إبداع الحركات المصورة

 
 

بدءا  من األكياس البالستيكية وحتى  ؛تحويل األغراض المستخدمة يوميا   يمتاز بقدرته على، نييتس فيلكر، هو فنان ومبدع مقره برلين
من أعماله الفنية؛ كما لو كان يتنفس أو يرقص، باستخدام  عمل ويبث فيلكر الحياة في كل .إبداعيةإلى تراكيب فنية  ،ألعاب األطفال

بإبداع األعمال الفنية المركبة ُعرف فيلكر  ورغم أنمثالي. منظم هذا العمل الفني بأداء حركي  إلخراج ،اإللكترونيات والبرمجة
"متحف تايبيه للفنون الجميلة"، إال أنه قام بتقليص الذي أبدعه بتكليف من   -"اثنا عشر"  –ڤ" كبيرة الحجم؛ مثل العمل الفني "تويل
للحركة  ، مركزا  على التعقيدات الدقيقة"إم بي آند إف ماد غاليري" عرض صالة التعاون معحجم أعماله الفنية حصريا  من أجل 

 في معرضه "فيوشا، أورانج آند رويال بلو" الذي احتضنته الصالة. وذلك لعناصر تصميم خلية النحل،باالستخدام الواضح 
 

في تحويل منتجات شائعة  براعة فيلكروذلك بفضل ؛ وتلتقط هذه المجموعة من األعمال الفنية الروح اإلبداعية لصالة "ماد غاليري"
النحل، وهي  التي تستلهم تصميم خليةالمراوح  مشاهدةتدمج في تصميمها تكنولوجيا دقيقة. وتعد  ،االستخدام إلى أعاجيب ميكانيكية

فة ننظر إلى ديكورات الزخرسيجعلنا هذا العمل من الفن الحركي تفتح وتغلق وتدور برشاقة في نظام منسجم؛ تجربة فاتنة، ومن ثم 
 .باستمرار من منظور جديد

 
 

 "فيوشا، أورانج آند رويال بلو"
 

خالبا  عندما تدور أشكال خلية النحل ، كل منها يؤدي عرضا  يضم معرض "فيوشا، أورانج آند رويال بلو" ثالثة أعمال فنية متحركة
 للسباحة اإليقاعية.دقة حركية مماثلة لدقة حركة فريق أولمبي وتطوي أشرعتها، وتفردها، ب، الزخرفية

 
مجموعة شائعة من أعمال الزركشة، لتبدو آسرة بكل بساطة، سواء كانت بشكل رائع تصوير وتعيد أعمال فيلكر الفنية ثالثية األبعاد 

، تبدأ من األزرق بدرجات ألوان قوية رائعة ابأسلوب األوريغامي فقد تم تصميمه ةالورقي الزخرفةفي وضع الحركة أو الثبات. أما 
فوق اإلطارات شبه الالمعة المطلية بالورنيش تراقص ت ابدو وكأنهت، لالملكي النابض بالحياة والفوشيا الزاهي وحتى البرتقالي الساطع

 .في وضعية جميلةعليها. وعندما يتم تعليق الحركة، تصل الزخارف ذات تصميم خلية النحل إلى حالة التوقف  االتي تم تركيبه
 

؛ حيث تم تزويده بمحركات ذكية إضافة إلى ومثل الجزء األمامي، يثير الجزء الخلفي من هذا العمل الفني اإلعجاب بنفس القدر
أتاح لي يقول فيلكر "متاهة إلكترونية من األسالك، ولوحات الدوائر، والوصالت النحاسية. بذلك إلكترونيات فائقة التعقيد، مصورا  

كان األمر مهمة مثيرة وتحديا  إلتقان تنفيذ كل تفصيلة من تفاصيل البنية "، مضيفا  ملي من منظور مختلف"هذا المشروع استكشاف ع
 الهندسية والحركة".

 
كذلك فإن األصوات التي يمكن سماعها بوضوح، والتي تثيرها البنى الورقية أثناء حركتها الدائرية، ينبغي أن تنال نصيبها من 

 .تخيل صورة أمواج تتكسر بنعومة على الشاطئ كل مرة تفتح وتغلق فيها هذه الزخارف؛في للمرء التقدير، حيث يمكن 
 

"أحد  آلية صاخبة.بسماع األصوات الصادرة عن األوراق المتغضنة، وأال يطغى عليها صوت  بالغة الهدوءوتسمح المحركات 
ينسون كيف تعمل هذه القطعة الفنية، ليستمتعوا فقط بالجمال  األسباب وراء إرادتي جعل المحركات هادئة جدا ، هو أن أجعل الناس

 يضيف فيلكر. الذي ينشأ عن تشغيلها"
 

الالمع، مثبتة فوق قاعدة مربعة يبلغ  يو"أورانج" هي عبارة عن مجموعة من أربعة أشكال ورقية بتصميم خلية النحل بلون اليوسف
قطعة، ويمكن استخدام هذا العمل كقطعة منفردة  28في إصدار محدود من تم إنتاج هذا العمل الفني قد سم. و x 50 50قياسها 

أما "فيوشا" فهي زخرفة ورقية من خمسة تصاميم على شكل قطرات  صغيرة، أو كجزء من ثنائية أو ثالثية من األعمال الفنية.
. وتتوافر من هذا العمل الفني لة طويلةالمطر تقف في صف واحد على نفس الخط، لتكّون مشهدا  بصريا  أّخاذا  عند وضعها فوق طاو

مروحة  16قطع، وتضم  8سم. في حين أن "رويال بلو" هي إصدار محدود من  x 7 112قطعة، يبلغ قياس حجم كل منها  18
 سم مربع. 110دائرية بدرجة لون الكوبالت النابض بالحياة، تتراقص فوق إطار تبلغ مساحته 
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وكل قاعدة من القواعد التي تستقر فوقها هذه األعمال الفنية، مطلية بالورنيش بنسخة داكنة من اللون المكمل للون العمل الورقي 

 الذي يتخذ تصميم خلية النحل.
 
 

 البناء
 

، وهي موضوع شائع استخدامه كزركشات تبدأ قصة مجموعة "فيوشا، أورانج آند رويال بلو" مع الزخارف ذات تصميم خلية النحل
، ملهما  نفسه البتكار أفكار إبداعية لعمل حركي، من خالل توصيل الزخرفة الورقية فيلكر على هذا المفهوم اشتغلوقد طرفية. 
 لبناء نموذج مبدئي عملي من تصميمه الخيالي. ،بمحركات

 
، كل منهما يرتفع التعديالت المفصلة ما قاده إلى تنفيذ سلسلتين من النماذج المبدئيةوعندما أبهرته حصيلة عمله، بدأ تاليا  بالعمل على 

"يصبح العمل . ثم أصبحت فكرته البسيطة نسبيا  حقيقة واقعة على مدى عام من الزمن. في نظره أقرب وأقرب إلى مستوى الكمال
تخصيص وتحديد مواصفات برمجة االتصاالت عبر كامل أجزاء خالل عملية شديدة التفصيل ل ،واحدا   شيئا  اإللكتروني والميكانيكي 

 "تصل لوحات الدوائر في هذه المجموعة باإللكترونيات إلى آفاق جديدة حقا ".يوضح فيلكر، مضيفا   العمل"
 

نقطة لحام، وشهور من العمل المكثف؛ أنتجت قطعة رائعة من  10000أربعة وسبعون محركا  متسلسال  ومخصصا ، وما يقرب من 
ن من المحركات لتشغيل األداء، وقد جعل عمل فيلكر ايوجد خلف كل عنصر من عناصر تصميم خلية النحل زوجوفن اآللة. 

 الوقت نفسه لتعظيم األداء الوظيفي، والتقليل من الضوضاء. وفي، لهذا التكوينمخصصا   محركالتفصيلي كل 
 

لتوجيه كل حركة مفردة في التكوين، كما لو كانت قائد أوركسترا يقود فرقته.  أما لوحة الدوائر المهندسة ببراعة فقد صممها فيلكر
، تم صبه خاليا  تماما  من الشوائب والعيوب لتلبية المواصفات الدقيقة التي سمى البوليستيرينبينما البوليمر الصناعي المتين، الذي يُ 

 وضعها فيلكر، ليعمل كمثبت وحامل للمحركات. كما يؤدي وظيفة ثانية كخلفية رائعة بعد طالئه بالورنيش شبه الالمع.
 
 

 نبذة تعريفية
 

باوهوس" المرموقة في مدينة ڨايمار. بعد تخرجه بدرجة في ، في ألمانيا، ودرس في جامعة "1979نشأ فيلكر، المولود في العام 
في مجال تصميم الغرافيك. وفي العام  ، انتقل إلى برلين للعمل إلى جانب شقيقه2004تخصص االتصاالت البصرية في العام 

 .بشكل أساسي ، بدأ فيلكر العمل كفنان في مجاالت الحوسبة المادية وفنون وسائل اإلعالم2010
 

من هذه األعمال "َون هندريد آند وقد شارك بعرض أعماله في المدونات المفضلة لديه على اإلنترنت، فتزايدت شهرة هذه األعمال. 
وهو تركيب فني يضم أكياسا  بالستيكية تتمدد وتنقبض كما لو كانت رئتين تتنفسان. وإلنجاز هذا الخداع  –"مائة وثمانية"  –إيت" 

تكوينات فيلكر ى بضع مئات من مراوح تبريد الكمبيوتر عبر اإلنترنت. كان هذا العمل إشارة إلى بداية البصري، حصل فيلكر عل
في اإلبداعية، التي تدمج بين الميكانيكا والتكنولوجيا واألغراض المستخدمة في حياتنا اليومية. وقد عرضت مجموعاته الفنية 

ديزاين سايت" في طوكيو،  21_21وم تسيليه" في ألمانيا، مرورا  بمعرض "المعارض بجميع أنحاء العالم، بدءا  من "كونستموزي
 "فورث وست ليك إنترناشيونال سكلبتشر إكسبيشين"، وحتى "بيونغ تشانغ بيانيل" في كوريا الجنوبية.و
 

 وحاليا ، يعيش فيلكر ويعمل في برلين.
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