تواقة"
"آالت ّ
سيرڤـر ديميرتاس

سيرڤـر ديميرتاس يكشف النقاب عن مجموعة آالت آسرة اآلن
تواقة"
في صالة عرض "ماد غاليري" جنيڤ تحت عنوان "آالت ّ
يسر صالة عرض "ماد غاليري" جنيڤ أن تزيح الستار عن مجموعة حصرية وفريدة من نوعها بعنوان "اآلالت اآلسرة" ،مكونةة
من خمسة تماثيل ميكانيكية من إبداع الفنان سيرڤـر ديميرتاس.
ويبعث الفنان التركي سيرڤـر ديميرتاس ،كخبير في اإلبداع والبناء ،الحياة في آالتةه اات الحةس الفنةي الرا ةي ،مةن خة ل توفيةف
جوانب هندسية معقدة لتحريك هاه التماثيةل اآلليةة .وتجمة هةاه التماثيةل فةي حركاتهةا بةين س سةة وانسةيابية خكةوك الحركةة التةي
تحمل الكاب البشري إلى ح ٍد بعيد ،ومفهر الروبوتات التجريدي المميز لكل تحفة فنية.
آالت آسرة
تقدم هاه اآلالت للمشاهد تصوراً جديداً عن المنحوتات المتحركة وتجربة بصرية شيقة تجم بين الفةن والهندسةةح حيةث تةكدي كةل
آلة مجموعة فريدة من الحركات واإليمةاءات المصةممة لتحةاكي نفيراتهةا فةي الحيةاة الوا عيةة والستكشةاف الكبيعةة البشةرية بعمة
أكبر .ويخكف هاا العرض البصري المميز للتماثيل المتحركة أنفاس الجمهور ببراعته ،ويترك بصةمة فريةدة فةي انكبةاع كةل مةن
يشارك فيه في غضون  80ثانية تقريباً.
آن واحةد ،وهةي عبةارة عةن تمثةال ميكةانيكي
وتجم هاه المجموعة الرائعة المقدمة من الفنان ديميرتاس تحفة فنيةة وآلةة آسةرة فةي ٍ
يمثل كف ً صغيراً يقف على كاولة صغيرة وترتسم على وجهه م مح القل والشك ،عا ةداً اراعيةه علةى صةدره بمحكةام وي مةس
بفهره الحائك الاي يقف أمامه مةراراً وتكةراراً .وتجسةد هةاه الحركةة حالةة الشةك واالضةكراب واإلحبةاك التةي يعيشةها المةرء فةي
كفولته ،وتسلك الضوء على التوازن البصري الاي نجح ديميرتاس في رسةمه ،والمتمثةل فةي م مةح وجةه الكفةل النابضةة بالحيةاة
والحركةةات الميكانيكيةةة المكشةةوفة التةةي يكديهةةا هةةاا التمثةةال البةةال كولةةه  150سةةنتيمتراً مخمةةس أ ةةداما .وهنةةاك كعةةة أخةةر فةةي
المجموعة بعنوان "تأم ت امةرأة ماشةين  "2تبلة نفةس كةول القكعةة ا ولةى تقريبةاً ،وهةي عبةارة عةن تمثةال المةرأة فةي وضةعية
الجلوس تتكئ برأسها علةى ركبتيهةا واراعاهةا ملتفتةان حةول سةا يها .وتجسةد حركتهةا البكيئةة الحانيةة لحفةة تأمةل إنسةانية خاصةة
وعميقة.
و إاا د قنا النفر في هاه ا عمةال الفنيةة ،فسةن حف التبةاين الفنةي لهةاه المجسةمات التةي تةنعكس فيهةا أصةالة الم مةح البشةرية التةي
تعان بدورها مجموعة من ا سة ك والكةاب ت المتحكمةة فةي حركةة العناصةر وا جةزاء الميكانيكيةة ،التةي تةدخل فةي تكةوين هةاه
المنحوتات المتحركةة .و تكمةن موهبةة ديميرتةاس فةي نجاحةه فةي الجمة بةين مهاراتةه الهندسةية وخيالةه الخصةب وتصةور وتصةميم
وإعداد المكونات واآلليات القائمة على تشغيل وتحريك تماثيله الميكانيكية.
وعلى الرغم من أن هاه التماثيل تشبه الروبوتات في شكلها ،لكنها ليست مجرد آالت تهةدف إلةى إجةراء مهمةة محةددة فحسةب ،بةل
تتمثل مهمتها في تجسيد وعكس الوعي وحالة التأمل التي تشكل جزءاً من كبيعة اإلنسةان .يشةرا الفنةان هةاه الفكةرة ةائ ً" :يمكةن
ي شخص إعادة تجسيد الحركات واإليماءات البشرية باالستعانة بعناصر ميكانيكية بسهولة بالغة ،ولكن الصةعوبة الحقيقيةة تكمةن
في توفيف هاه العناصر الميكانيكية لعكس المشاعر الكامنة المختلفة التي يتعرض لها اإلنسان".
وهناك عمل فني معاصر آخر من إبداعات ديميرتةاس جةدير باإلشةادة بعنةوان "الزهةرة ا رجوانيةة اآلليةة" ،وهةو عمةل يجمة بةين
الجماليات الميكانيكية وفن الحركة المفاهيمي .ففي هاا العمل ،يمتد فرع الزهةرة اآللةي باتجةاه المشةاهد وكأنةه يةدعوه إلةى استنشةا
عبير زهرة ا وركيد الجميلة ،عاكسا ً بالك بوادر نوع جديد من الص ت التي د تنشأ بين اإلنسان واآلالت.
ومن ا عمال ا خر المتضمنة في المعرض تمثال "ي ٌد على الكتف" ،وهو عبارة عن عمةل فنةي بةدائي يشةبه الرخةام فةي ملمسةه،
ويعكس عملية الشهي والزفير بميقاع منتفم.
وأخيراً ،تمثال "الملعب  ،"2وهو تمثال تفاعلي يتضمن آلية تشج المشاهدين على ابتكار تجارب موسيقية خاصة.
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“CONTEMPLATING
)WOMAN’S MACHINE II” (2017
147×40×30cm
*CHF 65’000

“PURPLE FLOWER
)OF THE MACHINE” (2015
80×20×30cm
*CHF 23’500

”“DESIRING MACHINE
)(2017
151×40×30cm
*CHF 53’000

)*including Swiss VAT (8%

”“PLAYGROUND II
)(2017
157×50×40cm
*CHF 41’500

”“HAND ON THE SHOULDER
)(2017
146×35×36cm
*CHF 35’500

بنية التماثيل
تم صن كل تمثةال متحةرك يةدويا ً مةن البدايةة إلةى النهايةة .تبةدأ هةاه العمليةة بوضة الرسةوم والمخككةات ال زمةة لتكبية الحلةول
الميكانيكية التي تمد هاه التحف الفنية الميكانيكية المبتكرة بالكا ة ،وفي هاه الخكوة ال يستعين ديميرتاس بمهارات أحد المهندسةين
أو مكوري البرام ج .فعلى حد وله" :أصعب ما في هةاه العمليةة هةو تصةميم وإنتةال هيكةل التمثةال ،واآلليةة التةي تسةتكي تصةوير
وتجسيد الحركات التي تقب في مخيلتي".
وفي وسك كل تحفة من هاه التحف الميكانيكية تستقر مجموعة من العج ت أو التروس التي تتصل بعضها م بعض عبر كاب ت
وأس ك لتنفيا حركات متزامنة .تم تصني هاه العج ت المترابكة كل منها علةى حةدة ،بحيةث يمكةن تنفيةا الحركةات المحةددة التةي
تميز أجزاء الجسم المختلفة ،مما يك دي إلى فهور االنسيابية الحركية للتمثال بوضةوا .كةل تمثةال فريةد مةن نوعةه ،ويسةتغر مةن
شهرين إلى ستة أشهر لتصميم وإنشاء العناصر الميكانيكية المنتجة لحركات التماثيل اآللية الخاكفة لألنفاس.
تصن التماثيل أساسا ً باستخدام الستانلس ستيل والبوليستر والسةيليكون ومةادة الةديلرين ،وهةي عبةارة عةن بةوليمر صةناعي يسةتخدم
عاد ًة في صن ا جزاء عالية الد ة وا داء ،بسبب متانتها وانخفاض معدالت التآكل الناتج عن االحتكاك باستخدامها.
وفي حين أن الحركة واآلليات تلعب دوراً محوريا ً في ا عمال الفنية التي يقدمها ديميرتاس ،إال أن تماثيله ال تعبةر عةن اآلليةات أو
الجوانب المعقدة إلنشائها ،ولكنها تجسد الع ة بين اإلنسان واآلالت وتلقي الضوء على مفاهيم الحركة وا بدية والجمود.
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نبذة تعريفية
كان ديميرتاس مفتونا ً با جسام الميكانيكية منا نعومة أففاره ،حتى إنه تعلم أسس الميكانيكا وكر التحريةك مةن والةده ا خصةائي
الفني .وعندما كان كالبةاً ،بةدأ سيرڤةـر عملةه الخةاص الةاي كةان يقةوم علةى صةن صةنادي خاصةة وفريةدة مةن نوعهةا مةن الةور
المقو لمتاجر المعجنات ،وكالك ألعاب من الور  .وخ ل هاه الفترة ،نجةح ديميرتةاس أيضةا ً فةي إنشةاء آالت تسةاعده فةي عمليةة
اإلنتال ،بما في الك آلة لعمةل المفة ت الور يةة .وفةي المراحةل ا ولةى مةن رحلتةه الفنيةة ،كةان ديميرتةاس معروفةا ً بأعمالةه الفنيةة
ث ثية ا بعاد التي كان ينتجها باستخدام ور الجرائد المكلي بكلوريد البةولي فينيةل .تخةرل ديميرتةاس فةي جامعةة "ميمةار سةينان"
للفنون الجميلة وكان متخصصا ً في الرسم ،كما أنه كان شغوفا ً بمنشاء التماثيل الميكانيكية وعروض الفيديو الفنية منا العام .1997
يعود أصةل تسةمية المعةرض "آالت آسةرة" إلةى المفهةوم الةاي كرحةه الفيلسةوفان الفرنسةيان دولةوز وغوتةاري ،ويسةتند إلةى كتةاب
 ،Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophreniaإضةافة إلةى اسةم معةرض جمةاعي تةم إنشةاكه فةي العةام 1997
وع ِرضةةت فيةةه أولةةى آالتةةه .يسةةتلهم ديميرتةةاس إبداعةةه أيض ةا ً مةةن فنةةانين مخضةةرمين ،مثةةل الجةةزري وليونةةاردو دافينشةةي والفنةةان
السويسري جون تينجويلي.
وال يمكن التفري بين مكان عمل ديميرتاس ومنزله ،حيث يقوم بتصميم تماثيله الميكانيكيةة وإنشةائها بنفسةه فةي االسةتوديو الخةاص
به في مدينة تقسيم بمسكنبول .ويعج مكان عمله بمجموعة كبيرة من ا جسام ،مثل ا لعاب القديمة والتماثيل والنباتات وغيرها مةن
ا غراض المرتبة على ا رفف بعناية.
وبسبب شغف ديميرتاس بالتماثيل المتحركة ،فمنه يقضي معفم و ته في االستوديو الخاص به بمسكنبول عاكفا ً علةى ابتكةار أعمةال
فنية إبداعية ،تنقل تاريخه الفني الخاصة إلى المجتم .

***

لمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
جولييت دورو ،إم بي آند إف إس إيه Rue Verdaine 11, CH-1204 ،جنيڤ ،سويسرا
بريد إلكتروني jd@mbandf.com :هاتف+41 22 508 10 36 :

