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لمصّور ل Air Driveالمثيرة الصور الفوتوغرافية  مجموعةبعرض  مدينة جنيڤ السويسريةفي  MB&F M.A.D.Galleryصالة تسعد 
 العريق. من الماضي مستوحاةمثيرة  ةمستقبلينكهة ب ،"السيارات الطائرة"لـ خياليةً أشكااًل ترسم التي و ، Renaud Marionالعبقري 

 

أبدعها المصّور التي  Air Driveمن مجموعة ض، لسيارات "الطائرة"لاإلبداعي مغّلفة بالخيال بعرض تسع صور  M.A.D.Galleryصالة تتشّرف 
ن البارعين في هذا فنانيالومستلهمًا من الخيال العلمي أفالم من ومستوحيًا  تهطفول خياالتمستعينًا ب .Renaud Marionالفوتوغرافي الفرنسي 

، بل تظهر بداًل من ذلك عجالتال تحتوي على سيارات القائمة على رؤيته لوسائل النقل المستقبلية مجموعة لهذه افي  Marionجّسد ، القطاع
بكل تأكيد نكهة من عالم الخيال العلمي، عليها يضفي عن األرض  هذه السياراتارتفاع أن رغم من المثير أنه و عن األرض. مرتفعًة بوقار ودهشة 

 شيڤروليه، ومرسيدس، وجاغوار، وأستون مارتن، وبورشه. مثلسيارات كالسيكية قديمة معّدلة، لماركات ن ليست أكثر مفي الحقيقة  هافإن
 

عصر المستوحاة من ال ،السيارات األيقونيةهذه قد تحّولت و . ةخيالي ةمستقبليميم اتصب ةالقديميعرض الموديالت  مثيرمزيج بالصور هذه تنعم و 
حركة الر هذه الصور عن وتعبّ . من وحي الخيالإلى عالم القديمة يمها امتصبرتقي ما ينقل محمولة جوًا،  إلى وسائل ،لسياراتنتا  الذهبي إل
 .ببالغة تامة السريالية

 

في ون السيارات الطائرة، مثل مركبة الندسبيدر سيستقلّ  2000أن كل الناس بحلول عام  Marion تخّيلوخالل نشأته في ثمانينيات القرن العشرين، 
في يوم من أن يرى ب ،Marionحلم لم يتحقق . و Moebiusالفنان الفرنسي التي رسم معالمها المستقبلية التحليق أو مثل آالت ، حرب النجوم أفالم
ث عامًا في ب 39من العمر ، فقد نجح هذا المبدع البالغ المجموعةإلى حقيقة إال من خالل هذه مرتفعة عن األرض، سيارات بيتنّقلون  الناساأليام 

 إلى خياالت طفولته.جذورها المركبات "الحّوامة" التي تعود في الحيوية 
 

وأن يعيش معنا على ، عوالم موازية، وسفن فضائية، و طائرة"حينما كنت طفالً، تخيّلت األلفية الجديدة بسيارات : المبدع وعن ذلك يقول المصّور
زة بمسدسات ليزر. تلك "كنت أعتقد أننا جميعًا سنرتدي بذالت فضائية مجهّ يف: ، ويض"السفر عبر الزمنباألرض كائنات فضائية مثيرة، وكذلك 

 ."أعتقد ذلك... آمل ذلكهي أحالم الطفل العادي، 
 

 همفهوم Marionطفولته، طّور  تالمستوحاة من خياال الطائرةسعيه البتكار السيارات على خلفية ، و "أحالم اليوم هي حقائق الغد"محّفزًا بفكرة أن 
في  تسبحالحقًا لتصبح آالت معالجتها التي قرر  هصور سيارات ىأول المبدع الفرنسيجنيڤ، صّور ب 2012. وبنهاية Air Drive لمجموعةريد الف

 الهواء.
 

البحث عن بالخطوة األولى اختصت من خطوتين. و  "تصنيع"حويلها إلى حقيقة عبر عملية قرر ت"، طائرةال ةسيار ال"فكرة دعائم بعدما بّلور في ذهنه و 
 ، أما الخطوة الثانية فانطوت على المعدات والتجهيزات الالزمة لذلك.المواقع المالئمةار يالتصوير واخت مواضيعأفكار و 

 

السير في الطرقات. إثر جنيڤ، اخترت السيارات ببساطة بالصور الفوتوغرافية التي تم تصويرها  مجموعة"بالنسبة للجزء األول من وعن ذلك يقول: 
 بأحجام حقيقة بدالً من استعمال المجّسمات المصغرة". تثت عن السيارات التي كانت مركونة على جانب الطريق، حيث أردت استعمال موديالوبح

 

ولى . واشتملت السيارات األالطائرةللسيارة  الهيئة النموذجيةتصوير السيارات الكالسيكية ألنها تشبه إلى حد بعيد فكرة طفولته عن  Marionواختار 
 .XK120رودستر، وجاغوار  SL 300شيفروليه إل كامينو، ومرسيدس  موديالتالتي صورها على 

 

 ةالسيار ة، وبذلك شغلت في الفضاءات الخالية من الناس والمباني المعروفحرص على أن تكون ، تصويرللالبيئة المالئمة في سياق بحثه عن و 
 .حياديةبتراكيب متنّوعة وألوان مخففة أو القرن العشرين،  منتصفإلى  على خلفيات ذات تصميم معماري يعود ةمركز الصور 

 

. وكان قديمة تستشرف المستقبلهي بالنسبة لي تصاميم فعن التصاميم المعمارية التي تعود إلى سبعينيات القرن العشرين،  ت"بحثوعن ذلك يقول: 
 ."مة لمتطلّبات التصويرمالءمهيبة، وضخمة، و  تإطالالالضروري أن تكون البنايات ذات من 
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رقمية لمحو اإلطارات والعجالت من السيارات الكالسيكية، ثم دمج ال اتتقنيالاستعمال  Marionكان على ، "الطائرة"وللوصول إلى إطاللة السيارات 
 كل صورة مستقبلية.ميالد أمام ككل د المشهد يمهّ ما ، متباينةخلفيات بتلك السيارات 

 

بالكثير من االهتمام حينما نشرها الفنان ذو الخيال الواسع مختلفة حقب تاريخية ناصية وقد استأثرت هذه الروائع الفوتوغرافية التي تقف على 
عالم  وعّشاق السيارات الكالسيكية، ومحبمن المتابعين كان من بينهم مجموعة كبيرة  Renaud Marionللمبدع إلكترونيًا ألول مرة. وفجأة، أصبح 

 الخيال العلمي، والصور الفوتوغرافية، وكذلك الفنون.
 

سياراتهم الحائزة على الجوائز تحت منهم  بعضوضع هواة جمع السيارات، والذين مع بالتواصل  Marionالالفت للفنان هذا االهتمام سمح و 
، ول أوشيب 300SLت تلك السيارات على مرسيدس اشتملي باريس. و ف Air Driveالتصوير  اتجلستنفيذ تصرف هذا المصور المبدع من أجل 

 .356، وبورشه DB5، وأستون مارتن 190SL، ومرسيدس Eيننتال، وجاغوار تايب تولينكولن كون
 

 أحدث كاميراتها، من طراز Leica Cameraشركة : فقد أعارته ، بل استعار الكاميرات كذلكفحسب على استعارة السيارات Marionولم يقتصر 
Leica S، .اللتقاط صور السيارات الكالسيكية 

 

ة ئالمختلفة لتهيالعالم برؤاهما بتصوير الشعوريًا نه افي زم Leonardo da Vinci أو Jules Verneقام "ماذا لو : Marion وعن ذلك يقول
ال هو واقعنا اليوم. فالخيال العلمي "ربما كان ذلك الخي، ويضيف: ع، مستقبل لم يخطر على خيال أي إنسان؟"البشرية للمستقبل الذي يفوق التوقّ 

 .بساطة لقيادة سيارات طائرة"الفي كل مكان. إنه موجود هنا يمهّد لنا الطريق للتحليق في سفن الفضاء، وللقاء أشخاص يتمتعون بالقوة أو ب مزدهر
 

بهامش أبيض )أبعاد الصورة  سنتيمتراً  128×  سنتيمتراً  90تتوفر مجموعة من تسع صور فوتوغرافية بكمية محدودة تقتصر على ثماِن ُنسخ مقاس 
 .تسنتيمترا 210× سنتيمترًا  140، وثالث من هذه النسخ التسع تتوفر كذلك بكمية محدودة من ثالث ُنسخ مقاس (سنتيمتراً  76×  سنتيمتراً  114

 
 Renaud Marion السيرة الذاتية للمبدع

 

 عامًا، ومولود بجبال األلب الفرنسية. 39توغرافي يبلغ من العمر حاليًا في باريس، وهو مصور فو  Renaud Marionيعمل 
 

شغفه بالفنون كفنان جداري، ولكن الرسم على الجدران سريع الزوال. وكي يكتب البقاء ألعماله التي يستعمل البخاخ في إنتاجها، المبدع واستهل 
 ياتها.تصويرها فوتوغرافيًا، وقرر االحتفاظ بهذه الصور طيلة ح Marionقرر 

 

في العاصمة البريطانية، وّسع من قائمة المواضيع التي يتناولها حتى مكوثه فنون الشارع، حتى بعد انتقاله إلى لندن. وخالل وواصل الفنان تصوير 
يسية للتصوير البار  EFETتنقيح قدراته في التصوير بااللتحاق بمدرسة  Marionشملت البشر والفنون المعمارية. ولدى عودته إلى فرنسا، قرر 

 الفوتوغرافي.
 

األزياء، واإلعالنات، والديكور، قبل أن يكتسب الخبرات الكافية التي في عالم تصوير ال، سنحت لهذا المبدع الفرنسي فرصة مساعدوخالل عمله ك
 ."شيئاً فشيئاً، أصبحت مصّوراً فوتوغرافياً"أّهلته للعمل منفردًا. وعن ذلك يقول: 

 

 Terrence Malick، مثل المثيرةليس فقط من ذكريا طفولته وعشقه للخيال العلمي، ولكن أيضًا من مخرجي األفالم  Marionلمبدع اوينبع إلهام 
 .Nadav Kanderو Alec Soth، وكذلك من المصورين الفوتوغرافيين مثل Wes Andersonو

 

ع نطاق تعاونه حتى شمل وكاالت يوسعمل على توالسفر، كما  وقد ظهرت صوره الفوتوغرافية المدهشة في العديد من مجالت التصميم والسياحة
 عامة وغيرها من شركات التصاميم المعمارية.العالقات ال
 

التقنيات يومًا ما الطفل الذي بداخله يأمل بأن تتحقق ال يزال ويرغب الفنان في قيادة إحدى السيارات الطائرة قبل أن يواريه التراب، بينما 
 روايات الخيال العلمي.صّورها تواالختراعات التي 
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