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 "إم بي آند إف"من  .M.A.Dفابيان أوفنر بمعرض من إبداع صور تذهب بالعقول 
ان البارع الفن  أبدعها التي  المسبوقةغير الفوتوغرافية من الصور  مجموعتين)اآلالت الميكانيكية البارعة فنيًا( بعرض  .M.A.Dيسعد معرض 

الفنون والعلوم، ليخرج في النهاية بصور تروق للقلب والعقل في الوقت ذاته.  البارع بينمزج الفي طاغية ة ُسمعيحظى ب، والذي فابيان أوفنر
الموجات الصوتية، الطبيعية ومنها الظواهر  ال تراها عين اإلنسان، ومن ذلكالتي لحظات الحياة تصوير إلى دومًا المبدع ان ويتطل ع هذا الفن  

 الممغنطة، وغير ذلك. ، بل وحتى السوائلوالنيرانالمركزية الجاذبة، والتقز حات اللونية، والقوى 
 

  تحتار فيها العقول.لدرجة غير مألوفة روائع بأنها فعليًا  فابيانللفن ان  .M.A.Dة المعروضة بمعرض قائمة األعمال الفني  وتمتاز 
 

، والتي أبدعها فابيان بعناية وترٍو نفجرتوكأنها  ارات الرياضية الكالسيكيةلسي  االثالث  كك()أي: التف   Disintegrating صورمجموعة تصوِّر و 
قطعة بأوضاع محسوبة  قام بتصوير كل جزء فيها، قطعةً ثم ، إلى عناصرها التكوينيةالكالسيكية ارات سي  نماذج مصغَّرة للتفكيك عبر فائقين 

رة.نارة وكأنها مفائقة، وذلك من أجل توليف خداع بصري يصوِّر السي   بعناية  فجِّ
 

صورة كتكوت فمن وحي ارة". سي  ال"ميالد مفهومها حول فكرة دور ي، والتي )أي: التفريخ( Hatchتنتمي إلى مجموعة فث األخرى الصور الثالأما 
جي  250ارة "فيراري والمنتج في هذه الحالة هو سي  ، لحظة ميالده، تمامًا كما الكائنات الحي ةصناعيًا منتجًا )صوص( ُمفرَّخ، قرر فابيان تصوير 

 ارة في بداية حياتها.صورًة خفيفة الظل وعالية الجودة للسي  قدِّم عبر ذلك تبدو وكأنها تخرج من حاضنتها، لي" تي أو
 

رغم أنها في  ،ارات، فكلتاهما تخدع المشاهد لدرجة تشِعره بأن الصور مصممة بالكمبيوترورغم أن مجموعتي الصور كلتيهما تصوِّران السي  
 .األوصاف الحقيقة صور فوتوغرافية كاملة

 

الجمالي هذا النمط الثالثية األبعاد. لذلك حاولت استعمال لألشكال الناضرة و  النقي ةباإلطالالت  "لطالما ُأعِجبتُ وعن هذه الصور يقول فابيان: 
الحال في مجموعة هذه الصور أيضًا حول التقاط الزمن: إما عبر إيقافه كما هو تدور . و األصيلالتصوير الفوتوغرافي  ومزجه بقوىبالتحديد 
Hatch،  أو من خالل إعادة تشكيله كما هو الحال في مجموعةDisintegrating. 

 

 .2014وحتى مايو  2013مبر ڤنو  27اعتبارًا من  ڤفي جني .M.A.Dُيشار إلى أن أعمال فابيان أوفنر ُتعرض بمعرض 
 

 بالتفصيل Disintegratingمجموعة 
لحظة  توليفهذه تدور حول  Disintegratingمجموعة بينما زمنية، اللحظات الغرافي عادًة ما يلتقط يوضح فابيان أوفنر أن التصوير الفوتو 

ك هو في الواقع ارة تتفكَّ "وما يبدو وكأنه سي  ، ويضيف: "الواقعيةراه في هذه الصور لحظة لم تحدث مطلقاً في الحياة ن"ما زمنية، وعن ذلك يقول: 
فكرة توليف لحظة زمنية خاص تنبعث من عبر مزج مئات من الصور الفردية معاً. وثمة سعادة من نوع  ن يفلحظة زمنية تم ابتكارها بأسلوب 

 .لهو أمر في قمة اإلثارة"محدد ... إن تثبيت لحظة زمنية على وضع فن ي مبتكربأسلوب 
 

رًة للسي  وتعرض هذه الصور  -ارة "مرسيدسلسي  االحترافية فائق ذات مستوى غَّرة نماذج مص: ، ومنهاارات الرياضية الكالسيكيةمشاهد تبدو متفجِّ
(، 1961" األيقونية الرشيقة )تايب-إيارة "جاغوار (، وسي  1954)رشيقة أبواب صاعق له " بتصميم يهأولينهاوت كوبإس إل آر  300بنز 
 (.1967" المثيرة ذات القوام الممشوق )4بي 330ارة "فيراري وسي  

 

قطعة، بدايًة من الهيكل  ارات قطعةً ه رسم المكان الذي سيظهر فيه كل مكوِّن على حدة، وذلك قبل تفكيك نماذج السي  وعلي، وقد بدأ فابيان بالورق
 الخارجي، وصواًل إلى البراغي الدقيقة. واشتملت كل سي ارة على ما يزيد على ألف جزء.

 

. وبعد ضبط زاوية تصوير من الخيطستعانة بببرر دقيقة وأجزاء فابيان كل جزء في مكانة باالوضع وبعد ذلك، ووفق رسمه التخطيطي المبدئي، 
بتصوير ذلك الجزء، ثم جمَّع آالف الصور الفوتوغرافية معًا ليبتكر منها كل صورة فابيان كل مكوِّن على حدة وضبط اإلضاءة كما ينبغي، قام 

 .Disintegratingمن صور 
 

كما إلخراج صورة نهائية وحيدة. وتم توظيف التروس كنقاط مرجعية، األخيرة مرحلة المن تم مزج كل هذه الصور المنفردة معًا ض ،وبعد ذلك
ه ولصقه بالصورة النهائية.  تمت معالجة كل جزء ببرنامج "فوتوشوب"، ثم تم قصِّ

 

"استغرق ، ويضيف: "عاليةصور تم التقاطها على اإلطالق بين الصور المعنية بالسرعات ال "أبطأ""ربما تكون هذه الصور هي ويوضح فابيان: 
أكثر من يوم وحدها استغرقت عملية التفكيك فقد  األمر حوالي شهرين إلخراج صورة تبدو في النهائة وكأنها تم التقاطها في جزء من الثانية. أما
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واكتشاف الشيء حليل المكو نات تثمة متعة في ف ؛طفوليًا بعض الشيءأمرًا ذلك . ولكن كان النماذج المستخدمةارة نتيجة لتعق د لكل سي  كامل 
 .عبر تفكيكه إلى أجزاء، تماماً كتقشير البصل"

 

الكاميرا، والعدسات واإلضاءة، ألن الفشل في الحصول على صورة جميلة ضبط "كانت الخطوة األصعب بكل تأكيد هي ومع ذلك، يؤكد فابيان: 
 .بعد كل هذه الترتيبات سيترتب عليه إحباط غير مسبوق"

 

 بالتفصيل Hatch مجموعة
 250ارة "فيراري ارات. وتستعرض الصورتان األوليان سي  للسي   ة"الميالد" المحتمل لفكرةفابيان أوفنر تفسيره الخاص استعرض ، Hatchخالل من 

 الهياكل الفارغةك من هيكلها. أما الصورة الثالثة فتستعرض أحد تتفكَّ  -ارةللسي  مصغَّر تفصيلي مرًة أخرى نموذج وهي –( 1962" )جي تي أو
 .التفريخارات األخرى التي تنتظر ت ضمن العديد من السي  التي ُتركر 

 

لتمثِّل "القشرة الخارجية" بطبقة رقيقة من الجبس القالب ثم عب أ ذلك ، لسي ارةمصغَّر لالالتكس مستندًا إلى نموذج من قالب صنع بوبدأ فابيان 
 ارة إلعطاء المشاهد إيحاءً بالسي   ةالمحيطتلك القشرة وهي تحطيم  لخطوة التالية: أالتحضيرًا لقشرة هذه المن  درسرتاتوتم صنع عشرات اللسيارة. ل

 تنفجر من الداخل. وتطلَّب األمر تكرار هذه الخطوة عددًا كبيرًا من المر ات حتى تم الوصول إلى النتائج المرغوبة. هابأن
 

ل فابيان بكاميرتهالمصغَّرةارة بالسي  شرة فيها تلك القرتطم تة التي واللتقاط اللحظة الدقيق  اً وفالش ميكروفوناً  Hasselblad H4Dمن نوع  ، وص 
، والذي يطلق بدوره فالش الكاميرا، طامارة، يلتقط الميكروفون النبض الناشئ عن االرتالسي  بسطح القشرة صطدم ت، بحيث في كل مرة لإلضاءة
 مغالق العدسة. هومن بعد

 

عالم بالنسبة ل Hatchويمكن القول بأن السيارات، دنيا غير مسبوق في مفاهيم  اً لحياة تطو ر ليخرج ثم حي ُيولد رة وكأنها كائن السي  تصوير ايعتبر 
 (.ددباء واألمهات الجُ هو المسؤول عن جلب األوالد لآلاللقلق لألساطير،  طبقاً أشبه بطائر اللقلق بالنسبة لألطفال الحديثي الوالدة )ارات السي  

 

 فابيان أوفنرلسيرة الذاتية لا
 وحصل على درجة في تصميم المنتجات. ،ألسرة لها خلفية فن ية، ودرس الفنون بسويسرا 1984ُوِلدر فابيان أوفنر عام 

 

 لى.ه على اقتناء كاميرته األو ما حفَّز تخترق تفاحًة،  طلقةً التي تصو ر فابيان صورة هارولد إدغيرتون استكشف وفي ِسن الرابعة عشرة، 
 

"لقد تحوَّل التصوير الفوتوغرافي إلى الشكل الفن ي األكثر ، ويضيف: "جر بت دائمًا مختلف أشكال الفنون في مرحلة مبك رة للغاية"وعن ذلك يقول: 
 لي"بالنسبة إعجاباً 

 

 ولكن، ليس أي تصوير فوتوغرافي قديم...
شكل جميل "سديم" تشكَّل في لمبة من األلياف الزجاجية والريش، أو انتفاخات تخصص فابيان في مزج الفنون بالعلوم: حيث صو ر فوتوغرافيًا وب

لموجات الصوتية لرد فعل كتتصاعد صوَّر بل ورات لونية ، كما رةتفجير بالونات معب أة بنشا الذُ تشكَّلت بفعل بونبون حلوى قطنية على شكل 
قنوات، كما التقط صورًا إلى الطالء تقسِّم خل فها السوائل الممغنطة التي تلتي التقط على نحو بارع األنماط اأيضًا لمتكلِّم، و الصادرة عن ا

 فوتوغرافيًة متهو رة لونيًا للرسم المقولب بفعل القوى المركزية الجاذبة.
 

 

يقيِّم السحر الذي وبذلك أجعل المشاهد يتوقف لبرهة و "، ويضيف: "أحاول إظهار هذه الظواهر بأسلوب شاعري لم يُرى من قبل"وعن ذلك يقول: 
 .يحيط بنا دوماً"

 

حينما أبدأ موضوعًا جديداً، نادرًا ما يكون و . يةمجاالت العلمالبكل أشكال للغاية وشغوف ، بالعالم المحيط بيأنا ملهم ومتأثِّر "ويستطرد قائاًل: 
 .، وبعد برهة تجول في خاطر فكرة تطوير الصور"لصور. وبعد تجربة األمر، ينتابني شعور بهالذي ستخرج عليه اتصو ر للشكل النهائي  ي  لد

 

المبيعات فقط من خالل باع دقيقة من زيوريخ بسويسرا. وظل ت أعماله تُ  40يمتلك فابيان استوديو للتصوير الفوتوغرافي في آراو، على ُبعد 
ة، بما في ذلك عدد الفني   هاالدعائية ومشاريعها حمالتضمن عمل على إنجاز طلبيات لماركات عالمية ُكبرى، كما الخاصة المباشرة حول العالم. 

 .500px.comمن المشاريع الحر ة، والتي تتوف ر على صفحته على العنوان 
 

غير الهادفة للربح المكر سة لألفكار  تلك المبادرة، وذلك كجزء من EDTمحادثات إحدى وقد استعرض فابيان مؤخرًا أفكاره وأعماله الفنية خالل 
 على مدار العامين الماضييمستمرة بصفة وتنتشر تزداد ُسمعة فابيان أوفنر ظل ت نظرًا لتمي زه الالفت، الجديرة بالنشر. و 
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