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زيمون

تقييم «زيمون» فنياً :مقدمة
مايا أليسون

مقال أطول يقدم
المقال أعاله مقتطف من
ٍ

مطولة عن الفنان سينشره رواق الفن
دراسة
ّ
في جامعة نيويورك أبوظبي في أبريل .٢٠١٩

إن أعمال الفنان «زيمون» هي أعمال نحتية وموسيقية،

وتكوينية وصوتية وتركيبية .هي أعمال تقليلية ،مفاهيمية،

معبرة ،تقنية ،وطبيعية .هي منفتحة ،جامدة ،وفوضوية.
ّ
خلال،
أعماله ال تنتمي إلى الوسائط الجديدة ،وال تمثّل
ً

فن حركي بالمعنى
وال هي تفاعلية بدورها ،أو هي حتى
ٌ
ٌ
«م َمكنن» على ذلك)
مصطلح
المتعارف عليه (فالفنان يفضل
ُ
نتاج لعمليات عشوائية ،ذلك على الرغم من محاورة تلك
أو
ٌ

جلياً في مقابلة أجراها «زيمون» وينشرها هذا الكتيب،
ويبدو ذلك
ّ
قائال« :أحب أن أعتبر أعمالي
يعبر «زيمون» للمحاور عن ذلك
إذ
ً
ّ
وكأنها صروح مسموعة بإمكانك دخولها واستكشافها بأذنيك كما

تستكشفها بعينيك».

جرد ًة من المرجعيات وخارج المواد
األعمال لكل ما سبقُ .م َّ
تتكون منها تلك التركيبات ،تستحضر هذه األعمال
االعتياديّة التي
ّ
ارتباطات ال ُتحصى ،ناجحة في تج ّنب تصنيفها في الوقت ذاته.

تركيبة معمارية/صوتية .وكما ُيطلَق في عالم مقطوعات األوركسترا

وعالوة على ذلك ،فإن عنوان َّ
كل عمل من أعمال «زيمون»

باإلمكان تطبيق ذلك بشكل حرفي مع «زيمون» ،حيث يتحرك

ُ
مجموع
عمل هو عبار ٌة عن
فكل
يقدم بدوره باباً تفسيرياً له:
ال
ٍ
ٍ
ّ
عنوان بعدد (كما في عنوان « ٣١٧محرك يعمل
كل
فيبدأ
ألجزائه،
ٍ

بالتيار الثابت ،أكياس ورقية ،حاوية شحن») ،وهو ما ينطبق على
ّ
عنوان المعرض أيضاً .وبالنسبة لمعرض الفنان هنا في رواق الفن
في جامعة نيويورك أبوظبي ،كان يجب أن يقتصر عنوان المعرض

على «زيمون» ،ألن َعنو َنته بما يزيد على ذلك سيتطلب التأكد من
المكونات المدرجة في المعرض بأكمله،
العدد الدقيق لكل نوع من
ّ
وقد تطلّب األمر إرسال عنوان المعرض إلى الصحافة قبل أن يتم
ضبط هذا العدد.

وبذلك ومع افتقار عناوين األعمال ألية إشاراتُ ،يترك المشاهد

حراً في استخالص تفسيراته الخاصة ،معتمداً في ذلك بالكامل
ّ
على التجربة المباشرة لحواسه فقط .وهنا يتفوق «زيمون»:

يمتد بعمله في كل مرة إلى أقصى ما هو ممكن في
إذ
ّ
نطاق رؤيتنا المحيطية ،مالئاً مجالنا البصري بشبكة فوق شبكة

من االختالفات الدقيقة من التكرار .وكما هو حال المجال البصري،
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تمأل أعماله الحقل السمعي كذلك بالقوام :حيث ُي ِ
صدر كل عنص ٍر
ٍ
ٍ
ٍ
صف من الحركة.
صف تلو
صف تلو
مكو ٍن للعمل صوتاً يتكرر في
ِّ

وعند استكشاف الزائر لهذه «الصروح المسموعة» ،فإنه يجتاز

لفظ «الحركات» الصوتية على األقسام الموسيقية مختلفة ،فإنه

الجسم عبر فضاءات صوتية ومرئية مختلفة .فتجد في هذا المعرض
في رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي ست «حركات» ،أو

ستة مساحات ماديّة تصبح فيها حركة المشاهد مسؤولة عن تكوين
وعد إلى
تقدم إلى األمام،
التسلسل والمدة اإلجمالية للتجربة:
ُ
َّ

الخلف ،اختر غرف ٌة كبيرة أو صغيرة .لك مطلق اإلمكان في تسريع
أو تبطيء أو عكس التجربة في هذه المقطوعة ذات األجزاء الستة.

تأتي الحركة األولى صامت ًة في هذا المعرض ،وكما ُترى من الشارع
عبر نوافذ المعرض ١٢« :مروحة تهوية ٢١ ،متراً مربعاً من قصدير

يتموج ويرقص ليشابه الرياح أو سطحاً من
سطح
البولي إيثيلين»،
ّ
ٌ
ستحضر الصوت ضمنياً ،داعياً المشاهد لالستماع.
الماء—في
َ
ُ

تأتي الحركتان التاليتان ُم ّتسمتان بالطول والضيق .إذ يواجهك عند
كل من مكتب االستقبال وعمل « ٣٧محركاً يعمل
دخولك المبنى ٌ

سمك  ٤٠مم»
بالتيار الثابت ٨٥ ،متراً من الحبل ،حلقات من الصلب ُ
ن وتطقطق
ر
المكون من جدار من الحلقات الراقصة على خيوط ت ِ ّ
ّ

برقة على ٍّ
رف رقيق .قم بااللتفاف حول الزاوية ،وستجد عمل
ّ
« ١٩٢محرك يعمل بالتيار الثابت ،عصي خشبية طول  ٢.٤متر»،
ِ
العصي الخشبية العمودية الطويلة،
امتداد طويل من
وهو
ٌ
ّ
تدور
وتطبل على جدار الممر البالغ طوله  ١٨متراً.
ّ

ُي ِ
فضي هذا الممر إلى مساحة مزدوجة االرتفاع ،حيث تعلو صناديق

المقوى حتى ثمانية أمتار لتشكّ ل تركيباً اسطوانياً عنوانه
الورق
ّ
« ٢٦٩محركاً يعمل بالتيار الثابت ،كرات قطنية ،صناديق من الورق

المقوى  ٦٠x٦٠x٦٠سم» .ينبعث صوت قعقعة من فتحة في
القاعدة .وإذا تسلق المرء ذلك العمود األجوف ،سيرى أن كل

صندوق يحمل محركاً يدور ُم ِ
رعداً بكُ ر ٍة قطنية على الورق المقوى.

ومقابل ذلك الجسم األسطواني ،يقع باب صغير يؤدي إلى

حقال
وسط الرواق وإلى العمل المحوري في المعرض :فترى
ً
من العصي الصغيرة ( ٢٠سم) على امتداد  ٢٠متراً وعرض

المثبتة بمحركات،
وابل من الخيوط
مدال ًة من
 ١٠أمتار ،ترقص
ٍ
ّ
ّ
تدور بدورها على ارتفاع ما يقارب خمسة أمتار .وهو عمل جديد
تم تكليفه من قبل رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي

خصيصاً لهذا المعرض عنوانه « ٥١٠محركاً يعمل بالتيار الثابت،
٢١٤٢م من الحبلِ ،عصي خشبية  ٢٠سم».
ّ

وأخيراً ،ومن خالل باب آخر يؤدي إلى ممر جديد ،نجد الحركة النهائية.

هنا تدور العصي الصغيرة بشكل مشابه ،إال أنّها ترصف حائطاً
طويال على ٍ
رف رقيق ،وتنقر داخل صناديق صغيرة من الورق المقوى
ً

عمل عنوانه « ٣١محركاً يعمل بالتيار الثابت ٣١ ،متراً من الحبل،
في
ٍ
ِعصي خشبية  ١٩سم ،صناديق من الورق المقوى  ١٠×١٠x١٠سم».
ّ
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في عام  ،٢٠١٤زار المحرر «أليكساندر شولتز» استوديو «زيمون»

الفنية .وعلى
معمقة معه حول ممارساته
الف ّني إلجراء مقابلة
ّ
ّ
الرغم من تقديم «زيمون» عروضاً واسعة النطاق لما يقارب
يعد واحداً من أكثر
العقدين من الزمن ،إال أن مقال «شولتز»
ّ
شموال حول ممارسات «زيمون» الفنية حتى اآلن،
النصوص
ً

من الطبيعة والبصريات الماثلة أمامك من الميكانيكا الصناعية،

في المشاهد استحضرت النوستالجيا أو الحنين بطريقة ما،

كصوت عاصفة من الرعد.

أنها تطلُّع إلى المستقبل .فعلى سبيل المثال ،بدا صوت عمل

وكأنها مدينة ذات صوت كصوت المحيط ،أو مستودع له صوت

وعلى غرار مشابهتها لذلك التوتر الموصوف بين المسموع

والمرئي ،تجول أعمال الفنان كذلك بين إشارات فنية تاريخية

المكاني ،وعمليات «جون كيج» العشوائية ،وشبكة «سول ليويت»

واليوم ،وفي رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي ،يظهر

متضاربة .إذ تمتلك أعمال «زيمون» وعي «فريد ساندباك»

«هانز جيني» حول ظاهرة الموجة الصوتية ،وبين «اآلالت غير

المضبوطة ،وحس اللعب والتنويم الخاص بــ«مارسيل دوشامب»،

المفيدة» للفنان/المصمم «برونو موناري» .كما يلقي الضوء

على تأثير «الباريدوليا» في أصوات «زيمون» ،وهو المصطلح

نسيج خالص،
مجرد
والمواد المتواضعة لحركة «آرتي بوفيرا» .إنها
ٍ
ّ
إال أنه ليس من الممكن لها أن تكون تجريدية على اإلطالق

يحفزنا لرسم مقارنات مألوفة في
العلمي للدافع القوي الذي
ّ
تولده األسالك
المؤثرات غير المألوفة (مثل صوت المطر الذي ّ

نظراً لماديّتها الملموسة :إذ بإمكاننا تسمية ما نراه ونسمعه
(من صناديق ومحركات ِ
وعصي وخيوط).
ّ

العصية على التصنيف.
التجارب
ّ

تضمن كل محاولة لوصف عمل «زيمون» لمقارنات
وبذلك نرى
ُّ
بالطبيعة والمناظر العمرانية والموسيقى ،والتقليل والتكنولوجيا.

تقدم مقابلة «شولتز»
على صناديق الورق المقوى) .وبذلك
ّ
ِ
نظرة نادرة إلى طريقة عمل الفنان وتفكيره المنتج لهذه

القيم الفني «غويدو كوميس» ذات مرة عمل
وقد وصف
ّ
الدقة
«زيمون» بأنه يكشف «ما هو مخفي في خالف ذلك :تلك
ّ

المطلقة لآلليات الكامنة وراء تقلُّب الظواهر» 1.وتجدر اإلشارة هنا

تتغير و ُتزع ِزع استقرار عالقتنا
إال أن المقاييس واالرتباطات
ّ
ومساحياته ،محبطة كل محاولة لالستقرار في استعارة
بالتركيب
ّ
محدد.
فن تاريخي
حسية ،أو في
واحدة ،أو في ذاكرة
ٍ
َّ
ّ

فريد .فما نسمعه هو ما نراه ،والعكس صحيح ،وهو ما ينتج

ٍ
مرض للغاية بين الحواس.
عنه اتفاق

يشبهون في كثير من األحيان
ومع ذلك ،ال يزال المشاهدون
ّ
التأثيرات الصوتية ألعماله على أنها مطر أو رياح ،أو كأنها صدى
تنافراً بين تلك األصوات النابعة
الرعد أو األنهار ،وهو يسبب
ُ
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عمله هنا دون أي إطار توضيحي أو موضوعي شامل ،حيث أن

هذا المعرض الفردي هو أول ظهور له في شبه الجزيرة العربية.

فما التكافؤ الذي سيجده العمل هنا؟ ربما قد يكون ذات التكافؤ

ضري :وهو ذلك التقاطع بين المناظر
الذي سيجده في أي مركز َح َ
ضرية من
الطبيعية والميكانيكية ،وكما نجده في المناطق
الح َ
َ
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث ال يمكن إغفال القوة العارمة

للتضاريس أو ازدهار الصناعة .وكما هو الحال في أي مركز

ضري ،فإن هذا التنافر هو أحد مظاهر الحالة البشرية «الحديثة»:
َح َ
ونباتات برية
السريعة،
الطرق
على
المرور
حركة
تحت
يندفع
نهر
ٌ
ٌ
تجد طريقها خالل الشقوق الخرسانية ،وعاصفة رملية نعيشها من
بناياتنا الشاهقة االرتفاع ،أو عاصفة ثلجية ُت ِ
سكت ضوضاء حركة

المرور في وسط المدينة ،وهلم جراً .إذ أنه وفي واقع األمر،

وبمجرد أن نبدأ في االستماع عن كثب إلى خيوط األصوات التي

كذلك إلى أن الصوت يأتي في أعمال «زيمون» كنتيجة طبيعية

لحركة الشيء ،األمر الذي ولّد تكويناً مرئياً وصوتياً مدمجاً بشكل

«زيمون» « ١٥٠محركاً يعمل بالتيار الثابت ،سلك لحام  ١.٠مم»

صوت غالباً ما يستخدم في السينما
وكأنه صوت مطر ،وهو
ٌ
في مشاهد الحنين إلى الماضي.

تيب .ويغزل «شولتز»
وقد أعيد نشر ذلك المقال في هذا الكُ ّ
سوية الخيوط المتعددة في ممارسة «زيمون» ،كما يربط
بين عمله والدراسات التي أجراها الفيزيائي السويسري

والنظر إلى الماضي حتى عند استمرارنا اعتبار التكنولوجيا على

التشعب في أعماله سبباً في تقييم
وربما تكون تلك الدرجة من
ّ
الفنية المختلفة،
«زيمون» ضمن عدد ضخم من ثيمات المعارض
ّ
معرض قمت باإلشراف على تقييمه الف ّني في عام ٢٠١١
ومنها
ٌ

تحت عنوان «آالت النوستالجيا» في صالة «ديفيد وينتون بيل»

الفنية في جامعة «براون» في الواليات المتحدة األمريكية،
ّ
تضمنها ذلك المعرض أحاسيس
حيث ولّدت جميع اآلالت التي
ّ

نعيشها كل يوم ،نجد إن هذا التنافر يمثّل في الحقيقة ما هو
طبيعي وسائد باستمرار.

مايا أليسون

القيم الف ّني الرئيس
ّ
رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي

1.من المقال المنشور بمناسبة عمل
«زيمون» التركيبي في مركز الفنون
السويسرية ( )LACفي عام :٢٠١٤
«غويدو كوميس» و«كريستينا سوندرإكر»،
«زيمون» – « ٣٦مروحة تهوية ٤.٧ ،متراً
فلين التغليف ٩٥٦ ،محركاً يعمل
مكعباً من
ّ
بالتيار الثابت ٦٠ ،كيس محلول طبي،»...
«إيديتزيوني سوتتوسكاال» ،متحف مدينة
لوغانو للفن ٤٠ ،صفحة بغالف رقيق،
 ،٢٠١٤باللغة اإلنجليزية واإليطالية
.ISBN 978-88-95471-20-4
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المحركات
مدن
ّ
أليكساندر شولتز

تم اقتباس هذا المقال من مقابلة نشرت
في مجلة «هولو» في عام  .٢٠١٤الصور
مقدمة من رولف سيجنثالر لمجلة «هولو»
ما لم يذكر خالف ذلك.

عد التركيبات الحركية للف ّنان السويسري «زيمون» تجلّيات
بصرياًُ ،ت ّ
معمارية تعكس بوضوح عصر اآللة ،فتجد المئات من األدوات الغريبة

والبسيطة ،والتي ِ
وو ِّز َعت بطريقة مدروسة ،تئ ّز بتناغم.
أع ّدت بدقة ُ
تفحصك لتلك التشكيالت البسيطة ونبضها الميكانيكي،
أما عند
ّ
فإنك تجد عندها نمطاً غير متوقع على اإلطالق ،فهنالك أمطار

منهمرة ،وحفيف ألوراق الشجر ،وينابيع تخرخر ،وأصوات وافرة

تزدهر بداخلنا لتستحضر عظمة الطبيعة.

إنّه يوم جميل في بيرن ،عاصمة سويسرا الساحرة .أنا و«زيمون»
سعيدا لحدوث هذه الزيارة بعد طول انتظار،
سعيدان ،كنت
ً

و«زيمون» سعيد لبدء عطلته الصيفية ،حيث يخصص الف ّنان في
كل عام استراحة مدتها شهران ينقطع فيها عن جدول معارضه

المحموم ليركز على أعمال جديدة في االستديو الخاص به .فمنذ

ازدياد االهتمام بمنحوتاته الصوتية الحركية قبل سنوات عدة وبشكل

كبير جداً ،أمضى الشاب النحيل الذي يقودني اآلن عبر أزقة جميلة
المنظر ،وقتاً في السفر يتجاوز الوقت الذي أمضاه على طاولة
عمله .وعلى الرغم من عودته للتو بعد إقامته معارض فردية

في النرويج وفرنسا ،إال أنه ال يبدي أياً من عوارض اإلرهاق من

أعماله التركيبية التي ال ِ
تك ّل .أما بالنسبة لي ،فأرى عدد التركيبات
المتقنة التي أنشأها حول العالم مدهشاً بقدر األجزاء العديدة

التي تدور في داخلها.
تحوي خزانة الملفات القديمة بعضاً من عناصر «زيمون»
األكثر قيمة .وفي حين تنتظر محركات التشغيل في
الدرج األعلى إلى اليسار لحظة تألقها ،تتمتع صواني
الستايروفوم من الملفات اللولبية (التي يتناولها
جزءا من
الفنان) بتاريخ حافل ،حيث كان المئات منها
ً
جسم خشبي دون عنوان تحكّ م به الكمبيوتر ليصدر
طرقات على الخشب ،وكان ذلك عام  ٢٠٠٦في صالة
«شتادت غاليري» الفنية في مدينة «بيرن».
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تتخلل الكتلة الحرجة ممارسة «زيمون» الفنية ،حيث ال يمكن ألي

ٍ
كاف
من إبداعات الفنان أن تبصر النور قبل قيامه بتركيب عدد

من الوحدات واألجزاء الصناعية المتطابقة والمتواضعة لتشكل بنية

بتمو ٍ
جات معدنية دقيقة مصدرها الحركات
موحدة .تمتلئ الغرفة
ّ
ّ

دوار
المتموجة ضمن ستارة على الجدار
مكونة من  ٢١٦سلك لحام ّ
ّ
ّ
ُركِّبت في «آرس إليكترونيكا» في مدينة «لينز» .في حين ترفرف
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مطاطي مضغوط ومملوء
مكونة من  ٩٧خرطوم
بهيجان طاولة
ّ
ّ
لتولد توزيعاً لحنياً
بالهواء في متحف «ليختينستاين» للفنون،
ّ

سريعاً ،أما في متحف «رينغلنغ» في «ساراسوتا» ،وعلى حائط

المقوى ،تقوم كرات القطن
ص ِنع من  ٨٠صندوق من الورق
شاهق ُ
ّ

الموصولة بمحركات بالتطبيل في دويٍّ انهياري .ما عليك سوى
الدخول الى إحدى الغرف التي تحوي تشكيالت «زيمون» الخردويّة
لتسمع أصداء البريّة المبهرة.

«الزلت أحتار في قدرة أنظمة ميكانيكية بسيطة على توليد

مثل هذا النسيج الحي والغني» ،يقول الفنان عن عمله بينما
ّ
ّ
ٍ
ببعيد عن صوت خرير
نمشي فوق أحد الجسور« ،فال تجد الصوت

للتيار في األسفل.
يتوقف «زيمون» بينما نصغي
هذا النهر».
ّ
ّ
ضجة .ولكن أنصت
كمجرد
«قد تبدو تلك األصوات للوهلة األولى
ّ
ّ

معقد بشكل غير متنا ٍه ومتغير
أن هذا الصوت
ّ
جيداً ،وستدرك ّ
ّ
البنى المجهريّة المتدفقة باستمرار هي ما
بشكل مستمر» .تلك ُ

يصبو لتكوينه« .وهو صوت يبقى مثيراً لالهتمام على الرغم من...

عدم حدوث أي شيء».

مطلب
إن مطابقة درجة التعقيد الذي تتمتع به الطبيعة هو
ٌ
عصي المنال في أي كان من المجاالت .وفي حين أنني شخص
ّ
ّ
يجد صعوبة في التمييز ما بين صوتيات نهر «آر» الرفيعة وبين ما

يوازيها مما يصدر عن حركة السيارات خالل ساعة االزدحام المروري

بدقة تشبيه «زيمون» ،إذ يحضر
في مدينة «بيرن» ،إال أنني أعلم
ّ
والنية والبداية والنهاية من خالل التكرار
حس مشابه بغياب االتجاه
ّ
ٌ
ل من األنماط الطبيعية وأعماله الفنية على ٍ
حد سواء.
الذي يحكم كُ ّ ً
ما يبقيها مثيرة لالهتمام هو وجود شوائب غير محددة أو ملموسة

العليا والخصوصية ،فال
الر َتب
ُ
تستولي عليها من الداخل .وما بين ُ
يسعنا سوى التخمين .وتجدر اإلشارة هنا إلى إطالق نجم التصميم
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يتطابق تنظيم استوديو «زيمون» الدقيق مع دقة أعماله،
حيث تم تصنيف أدواته ولوازم التركيب الخاصة به في
مجموعة من الرفوف والصناديق والحقائب البالستيكية،
ليقوم بتخزينها وعرضها على حد سواء ،وذلك بغرض
«الوصول واإلشارات البصرية» حسب قوله« ،ألنك ال
تعرف على اإلطالق متى يصل اإللهام».
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اإليطالي الالمع «برونو موناري» لقب (اآلالت عديمة الفائدة) على

األجسام المتحركة االختزالية التي صنعها من مواد يومية بسيطة

تعود إلى حقبة منتصف القرن العشرين ،وذلك لعدم إنتاجها ألية

ِ
سلَع أو نيابتها عن الحاجة للعمل .وباعتبارها «عديمة الفائدة» من

منظو ٍر «موناري» ،فال تدير محركات «زيمون» سوى تلك العجالت
ّ
التي في أذهاننا.
تنتهي نزهتنا في ربوع مدينة «بيرن» القديمة عند مدخل واسع

لصرح نيو-كالسيكي كبير« .كان من المستحيل الدخول هنا حتى

أما القطعة األكثر قرباً من قلب «زيمون» على اإلطالق ضمن

محرك التيار المستمر المعروف باستخدامه
هذه الترسانة فهي
ّ
يحرك كافة أعماله« .يا له من قطعة آلية صغيرة رائعة»،
والذي
ّ
المحركات الخمسة
بأحد
باإلمساك
يهم
بينما
بابتهاج
يبتسم
ّ

ساعة مضت» يحدثني «زيمون» ضاحكاً بينما ندخل (الوحدة ،)٣٥٨

ّ
تطل على منظ ٍر بانورامي لمدينة
بأسقف عالية وواجهة نافذة
«بيرن» ،ال أجد أي أثر للفوضى المذكورة ،إال أنني أدرك بعدها

مناسبة تماماً لعملي ،مما يكاد يدفعني لإلحساس بأنها قد صنعت

أننا نقف في ما كان غرفة صف سابقاً ،وذلك قبل أن يحتلّها

المسمى اآلن «»PROGR
ف ّنانون محليون ،إذ كان هذا الصرح
ّ
مدرسة فيما مضى.

غطت الجولة التي حصلت عليها بضع أمتار ال أكثر ،إال أنها استغرقت
ّ
ُ
عد بطريقة تعيق
ساعة رغم ذلك .بعد خطوات قليلة من بيانو أ ّ
التعرف عليه («أعزفه كل يوم تقريباً» ،يعلّق الفنان) ،تأخذنا المساحة
إلى مكتب ساطع النظافة تسوده الحواسيب ومعدات التسجيل.

وعند الزاوية وبعد بضع خطوات أخرى ،نصل حيث يتم العمل اليدوي.

الممونة التي تمأل عرض الحائط كفيلة برسم البسمة
طاولة العمل
ّ
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مرة العتبار جماليته .ال يخطط «زيمون» حالياً الستخدام هذا الجزء،
ّ
ويضيف« ،أحب أن أنظر إليه فقط».

والعشرين المصفوفة على الرف والجاهزة للتشغيل« .هي مصممة

وهي مساحة عمل واسعة ومضيئة في الطابق الثالث من الموقع.

جزءا من روتين الفنان
المجهز
أصبح بيانو «زيمون»
ّ
ً
عاما.
المعتاد ،وهو مشروع جانبي مستمر منذ ١٣
ً
طورت طريقتي الخاصة في العزف
ويقول« ،لقد
ّ
عليه—وهي طريقة تشبه عازف الطبول أكثر منها
عازف البيانو—وأنا أقوم بذلك كل يوم آخر».

جميال؟» يسألني عن محرك
مقتني األعمال والتحف الفنية« .أليس
ً
توقف المهندس
ترويس ٍة بسيط ،ويستغرق في التساؤل حول ما إن
ّ

هاو لألشغال اليدوية ،وعليها ُو ِ
ضع كل ما قد يحتاجه
على وجه أي
ٍ
«زيمون» ِ
رف ِته .نقف لوهلة أمام خزانة ملفات قديمةُ .تف َتح األدراج
لح َ
وتنكشف كنوز «زيمون» ،مكبرات صوت من كل األحجام ،مصابيح
صوان فلّينية تحمل
هزازات ألجهزة خلوية،
صناعية هائلة الحجم،
ٌ
ٍ
ملفات اسطوانية كهربائية .يحدثني عن التفاصيل بفخ ِر وحماس ِة
ّ

للستائر الذاتية الحركة ،إال أن تصميمها الخام والبسيط يجعلها

خصيصاً لي»ُ .ي ِ
كمل «زيمون» شرحه لنطاق المحرك االستثنائي
الذي يبدأ من  ٣فولت ليصل حتى  ٢٤فولت ،األمر الذي يوفر

دوران مرنة عند نصب التركيبات الفنية على اختالفها،
سرعات
ٍ
ذلك باإلضافة لبنيته الفريدة وقدرته على االستمرار في العمل.
«هو فعلياً غير قابل للكسر أو العطب ،وبإمكانه الدوران ضمن

الفنية ألشهر عديدة» .ولكن ومع األسف ،فإن تصنيع
التركيبات
ّ
هذا المحرك بالذات قد توقف منذ سنوات عدة .ومع كون البدائل

المتوفرة أغلى سعراً وأقل متانة ،فقد بدأ «زيمون» بشراء مخزون
معين« .كلما توفر معي القليل من
المحركات المتوفر من تاجر
ّ
المال استثمرته بشراء هذه المحركات ،وكُ لّي خوف في كل مرة

أن يسبقني إليها أحد» .وفي نهاية المطاف ،قام «زيمون» بشراء
كافة المحركات المتوفرة بمساعدة قرض بنكي« .منذ قمت بذلك

وأنا أشعر بالطمأنينة» ،يبتسم بينما يروي لي ذلك.

متفحصاً لنموذج أولي مرفوض تم نفيه إلى الهامش («عديم
ّ
الفائدة! كان صوت الكرة الخشبية المثبتة على السلك عدوانياً
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عند ارتطامه بالورق المقوى») ،أسأل «زيمون» عن كيفية تأليفه

فعلى سبيل المثال ،عندما ركّب الفنان عمله « ٦٠كيس محلول

أمر متعلّق بخلق
قائال «إن التركيب بالنسبة لي هو
البساطة .يجيب
ً
ٌ
المساحة» ،مشيراً إلى أن العملية الفنية الكامنة وراء كل حفيف

«براغ» في شهر مايو من عام  ،٢٠١٣كان صوت الطشيش غير

لمثل هذه الدرجة من التعقيد من خالل استخدام قطع غاية في

أو دمدمة منتشية هي ذاتها العملية التي تنظم المنحوتة

الصادر عنها ذلك الصوت« .أحب أن أفكر بأعمالي على أنها أبنية
مسموعة بإمكانك دخولها واستكشافها بأذنيك كما تستكشفها

طبي ،ماء ،نار ،وصفائح معدنية» في «ميت فاكتوري» في مدينة

وكان من ضمن تلك التشكيالت  ٩٦صندوقاً قائماً ُم َت َف ّرقة وكأنها
ركائز مدمدمة ،وأخرى تكونت من  ٣١٨صندوقاً رتبت وكأنها َخن َْدق

المتسق غريباً أو ربما حتى فضائياً .لم يكن هنالك أسالك عازفة

مدرجات جدارية .وقد تم استخدام الورق المقوى كذلك لصنع

يمكنك المشي فيه ،وغيرها من  ١١٢صندوقاً كان قد رتبها وكأنها

بدال من ذلك،
أو صناديق مدوية أو كرات تديرها محركات .بل
ً
المعلّقة
األوعية
ومع كل نقطة ماء انهمرت من مصفوفة
ُ

أجسام صوتية صغيرة ،أو تغطية غرف بالكامل وكأنها ورق جدران.

وكانت تعمل في مواجهة الورق المقوى كرات القطن أو الفلين

المتب ّخرة ،انبثق الماء على صفائح معدنية ُتس ّخنها شموع تحتها
مولِّد ًة هسهسة جديدة .وبينما أدى الصدأ إلى التآكل البطيء

اللباد أو البالستيك المزودة بمحرك آلي ،وأسالك َم ْع ُزولة أو
أو
ّ
أوتار من القنب ،خالق ًة أجواء هادئة ومهيبة .أما بالنسبة لـ«زيمون»،

كال من تلك «المواقع الصوتية»
بعينيك» .وعلى الرغم من أن
ً
فريد من نوعه ومخصص لمحيطه ،إال أن المواد والميكانيكيات

كونت
للصفائح ،تشكلت في الوقت ذاته تضاريس مشؤومة المنظر ّ

فلم تستنفذ مادة الورق المقوى امكانياتها بعد ،حيث أنه وبينما

ٍ
بحث مستمر،
(«ال أبدأ من الصفر أبداً») يتحدث «زيمون» عن

أتخيل حماسه حول هذا الدفق
لعناصر جديدة إلى مزيجه سوى أن
ّ
الجديد من المؤثرات .وأذكر أول محادثة أجريناها عن طريق برنامج

صندوقاً في متحف «لي شام ليبر» في مدينة «رين» الفرنسية.

المقوى في أعماله .كان ذلك في خريف عام  ،٢٠١٠وقد كان
ّ
الفنان عائداً لتوه من معرض فردي في مدينة ِ
«غنت» ،حيث قام

جلبة متثاقلة.

هي ذاتها في كل مرة ،وتلك االستمرارية متعمدة ومتالزمة
في الوقت ذاته .وعوضاً عن نظره ألعماله بشكل منفصل

«ينابيع ساخنة» .وال يسعني مع معرفتي بتردد إضافة «زيمون»

وعن الكيفية التي يحمل فيها كل تركيب لفكرة التركيب الذي

«سكايب» ،وكان ذلك بعد فترة قصيرة من أول ظهور للورق

لصوت واحد يأسر اهتمامي من فهم كيفية صياغة ذلك الصوت

بجمع  ١٨٦صندوق كبير الحجم ،في داخل كل واحد منها محرك يقوم

يليه .مدفوعاً بمبادئ اختزالية (سويسرية) ،يقوم «زيمون»

بإعادة التدوير والمراجعة والدمج« .عادة ما أتمكن بعد إيجادي

من خالل مضاعفته» ،وتلك هي الطريقة التي ولدت من خاللها

تعقيدا والتي ليس بإمكانه محاكاتها
تلك التركيبات األكبر واألكثر
ً
في مساحة عمله .فعلى سبيل المثال ،فقد بدأت إحدى األعمال
الهائلة ،والمكونة من  ١٨٦صندوق ورق مقوى ،كدراسة لسلوك
 ٢٠محركاً داخل صندوق واحد .وتجدر اإلشارة إلى الموازنة بدقة
ما بين عدد األجزاء التي تشكل كل عمل جديد وبين حجم

كل من تلك األجزاء ،إضافة إلى خصائص المساحة والميزانية

مشهد شيده من الورق المقوى ،فبدأت اإلحساس بتغير نمط

السرعة« .أنا اآلن أبذل أقصى ما يمكن إلنسان أن يبذله» يقول

«زيمون» معترفاً بجدوله السنوي ،وال يدهشني ذلك أبداً ،حيث

أنه ليس من غير المعتاد أن تجد أربعة أو خمسة من أعماله تعرض

في النهاية« .إن مجمع «فورويت» في «غنت» هي مساحة كبيرة

في أنحاء متفرقة من العالم في الوقت ذاته .فقبيل هذه الرحلة

جداً» ،يضيف بينما يفسر «أن حجم المساحة يبلغ مدى يتجاوز قدرة

موادي األخرى على ملئها» .ومن خالل تكديس الصناديق على
ّ

ظننت أنك قد فهمت طريقة التكرار التي يعمل من خاللها

في غضون السنوات الثالث التالية ،قام الف ّنان بتجريب كل قوام
ممكن للورق المقوى الستكشاف كافة إمكانيات هذه المادة.
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جاءت زيارتي قبل أيام معدودة تفصل بين الباني المجتهد وآخر

وعن خصائص الورق المقوى الرنّانة الفريدة ،وعن طول انتظاره
الستعمالها وعن كون حجم المكان هو السبب الدافع الستخدامها

المتوفرة واأليدي العاملة المتاحة في الموقع ،وهي جميعها

«زيمون» ،يباغتك حينها إحساس جديد وغير متوقع.

لتغطي سقفاً مساحته  ٤٠٠متر
ونجد هذه المرة الصناديق معلّقة
ّ
مربع ،وقد تم تزويدها بمحركات لترتطم ببعضها وتتطاحن ،مصدرة

ال للمجموع إلى َمقلَع جامح من األصوات.
بتحريك كرة قطنية،
ومحو ً
ّ
استمر «زيمون» بالتحدث بحماسة مفرطة عن المادة الجديدة،

مجرد «أجسام صوتية
شكل حذوة الفرس ،لم تكن تلك الصناديق
ّ
كبيرة» وحسب ،بل وقد أصدرت كذلك طنطنة جديدة مثيرة.

متغيرات تتيح للعامل المبتدئ فرصة توسيع ممارساته تدريجياً
ّ
دون اضطراره ألن يعيد نفسه .بل على العكس تماماً ،فكلما

أكتب هذه السطور في عام  ،٢٠١٣يقوم «زيمون» بتركيب ٣٠٧

التي عاد منها تواً ،افتتح «زيمون» معارضاً في «ساو باولو»

على بعد خطوات قليلة من طاولة العمل والرفوف
والخزائن العائدة للفنان ،توجد مساحة مكتب ناصعة
تسودها أجهزة الكمبيوتر ومعدات التسجيل .وهنا ينتج
«زيمون» أعماله الصوتية الشكلية ،والتي تم إصدار
العديد منها كنسخ محدودة من ليرام [ ] ،وهي
الشركة الفنية التي أسسها الفنان في عام ٢٠٠٣
بالتعاون مع مصمم الجرافيك «مارك بيكويس».

و«موسكو» و«بيرن» و«كاسل» تئُز في كل واحدة منها مئات

المحركات بينما نتحدث هنا .ويعد الفنان العنصر الجوهري لنتاجاته

جيد وإدارة شديدة الدقة للمخزون« .قد يبدو
بحسب قوله هو فريق ّ
ذلك مضحكاً ولكنني استخدم جداول برنامج «إكسيل» ألتابع كافة
محركاتي» ،يقول «زيمون» مفسراً الطريقة الحذرة التي يقوم
من خاللها بإحصاء كل وحدة من محركاته إلى جانب التركيب
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المخصص أو المستخدم فيه .إال أنه وفي واقع األمر ،فال تبدأ

العملية بالتعقيد الحقيقي إال عند جرد المخزون ،إذ تتطلب العملية

العديد من المساهمين في مهمة تتطلب الكثير من العمل.

ويقوم «زيمون» بالتنسيق بين مساعدين ومعاونين وحشود من
المتطوعين في مشغله وعلى أرض الموقع ،وقد أمسى هذا

عمال روتينياً لدرجة مكنت الفنان من إدارة أعمال البناء
التنسيق
ً
من على بعد .وكمثال على ذلك ،فإن البرج الذي كلف لصالح

مهرجان (نوفا للثقافة المعاصرة) في مدينة «ساو باولو» والمكون

من  ٤٢٥صندوق ورق مقوى مزودة بمحركات قد بني بواسطة
المساعد الدائم «فلوريان بوركي» وبمساعدة طاقم محلي.
ّ
وإذا اقتضت الحاجة ،فبإمكان االستوديو اإلعتماد أيضاً على فريق

من األخصائيين الذين قام زيمون بالعمل معهم سابقاً .ومن

الجدير بالذكر هنا تعاون زيمون في وقت سابق مع مواطنه الفنان

السويسري «بي النغ» في إنشاء سلسلة كاملة من «األجسام
الصوتية دون عنوان» ،كما ساهم المهندس صانع الروبوتات

«دانييل إمبودن» في تكوين قطع «زيمون» التي تعمل بالهواء

المضغوط؛ في حين قام المهندس المعماري «هانز زفايفيل»

تعقيدا للفنان.
المقيم في «بيرن» بإنتاج بعض الهياكل األكثر
ً
بشكل
بكل من مشاريع «زيمون»
وتطول قائمة األسماء المرفقة
ٍ
ٍ
مجاال للشك حول عمل هذا االستوديو كالساعة ،كما يعمل
ال يترك
ً
الفنان على تطويره باستمرار« .الكفاءة هي في الواقع هاجس

براقة« .ومع التعديالت الصحيحة،
لي» ،يعترف «زيمون»
ٍ
بأعين ّ
أنا متأكد من إمكانيتنا من إنتاج المزيد!»

وبالطبع ،فلم يتم تجميع آلية الساعة هذه بين عشية وضحاها.
تعرج من
عندما نتحدث عن الماضي ،فإننا نقتفي أثر
ٍ
سعي ُم ّ
العصامية التي تب ّناها الفنان منذ صغره .فقد ولد
االهتمامات
ّ
وقرر
«زيمون» ،وهو لقب أطلق عليه في سنوات مراهقته
ّ
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في األعلى
قبل تبسيط نهجه بالتخلي عن المتحكمات الدقيقة
وأجهزة االستشعار والتسجيالت متعددة القنوات،
كانت الملفات اللولبية هي الدعامة األساسية
لترسانة تركيبات «زيمون».
الصفحة المقابلة
زيمون ،بالتعاون مع هانز زفايفيل
خفيفا٣٠٧ ،
أنبوبا
« ٣٢محرك يعمل بالتيار الثابت٢٣٠ ،
ً
ً
صندوقاً من الورق المقوى  ١٠٥ × ١٠٥ × ١٠٥سم»2013 ،
محركات ،صناديق الورق المقوى ،نايلون ،خشب ،معدن،
ّ
مزودات الطاقة ،نظام إضاءة أنبوبي ٢٨ × ١٦ × ٥،٢ ،م
منظر التركيب في «لو شامب ليبر» ،رين ،فرنسا
الصورة مقدمة من زيمون ©
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االلتزام به ،في عام  ،١٩٧٧وأتقن العديد من اآلالت الموسيقية

وأكثر من أن يكون موقفاً حداثياً مضحكاً ،ينبع المنهج الرصين

بحلوله سن السابعة ،كما عزف في العديد من الفرق الموسيقية

وراء تسمية «زيمون» من الرغبة في إبراز المادية الرتيبة ألعماله

الفوتوغرافي (تم ذكره في عام  ٢٠٠٠على سبيل خالل فعاليات

كل قطعة أن تتحدث عن ذاتها ،وكلما قل حديثه عنها ،كان ذلك

بالتزامن مع تجربته فنون الرسم والرسوم المتحركة والتصوير

والتردد في التدخل في كيفية قراءتها .إذ يؤمن الفنان أن على

جائزة تصوير الشباب السويسري) .وكما علمت ،فقد ساهمت خصائص

أفضل .وبذلك ،فإن ردود فعل الجمهور ألعماله—أو التوثيق الدقيق

تحديد تجاربه الصوتية المبكّ رة .وحري بتسجيالته التشكيلية األولى،
ّ
والتي ُنشرت في إصدارات محدودة من قبل «ليرام» ،الشركة الفنية

وفي مهرجان «ريسونيت» في «بلغراد» في مارس  ٢٠١٣عند

المواد الخام مثل الخشب والورق واأللمنيوم والرقائق المعدنية في

التي أسسها مع مصمم الجرافيك «مارك بيكويس» في عام ،٢٠٠٣
دليال على مسيرة مهنية موسيقية ،إال أن «زيمون» كانت
أن تكون
ً
«بدال من األصوات التي تم
:
قائال
ويستحضر
أخرى.
خطط
لديه
ً
ً
ٍ
وقت الحق ،أردت أن أصنع
تسجيلها ألول مرة وإعادة تشغيلها في

لذلك—هو بالتالي ما يستحق المشاهدة .فعلى سبيل المثال

هسيس أحد خراطيم البوليسيلوكسان المضغوطة بالهواء والتفافه

عبر شاشة عمالقة أثناء إحدى المحاضرات ،أدى ذلك إلى بعض

القهقهات .ولم يسعني أنا كذلك سوى االبتسام العريض أمام

الكفاح الكوميدي للخرطوم الشبيه بخيط المعكرونة التي ُب ِعثَت إلى
الحياة .وكان أقوى من ذلك أثر عرض «زيمون» لسرب من محركات

صو ًتا في الغرفة مباشرة وفي الوقت الفعلي وبمواد حقيقية».

االهتزاز المعدة من عام  ،٢٠٠٨حيث تشابه االرتباك المحموم بشكل

بـ ٣،٥٠٠ورقة مجعدة من الورق مقاس  ،A4والتي أدى فيها توتر

اللحام ،قامت بعض المخلوقات «بالقفز من العلبة ومحاولة الهرب»،

كان العمل األول (غير الموثق) للقيام بذلك عبارة عن حاوية مليئة

أيضا قطعة مبكرة
المادة إلى طقطقة خفيضة مستمرة .اكتشفت
ً
ّ
جيدا) من عام  ،٢٠٠٥منزوعة القابس وكامنة تحت
أخرى (موثقة
ً

مشمع بالستيكي في انتظار عرضها التالي .قام «زيمون» داخل
ّ
مكبرات الصوت وأجهزة استشعار
أغشية
بتركيب
قديمة
بيع
آلة
خانات
ّ
وبدال
ضوئية تتحكّ م بالصوت .عند فتح أحد األبواب األربعة والعشرين،
ً
من الشوكوالتة ،تجد حلقة صوتية من فنان صوت مساهم .وباإلمكان
في هذا العمل فتح ما يصل إلى ثالثة أبواب في الوقت ذاته ،مما

عجيب لتلّة نمل نشيطة .وعند إيضاح الفنان أنه وخالل عملية

اندلعت القاعة بالضحك .ولم تهدأ األمور مجدداً إال بعد الكشف

كل من تلك المخلوقات بثالث دقائق فقط «للعيش»،
عن تم ّتع
ٍ
حيث كانت بطارياتها منخفضة السعة وملحمة في مكانها.
إن البساطة الخادعة في أعمال «زيمون» هي إعداد ماهر بحق:

ن عقولنا
مغمورة بنغمات متنافرة من أجزاء متحركة متطابقةُ ،ت َج ّ
بخلق الترابطات .فمن خالل برمجتنا المخصصة لفهم واستيعاب

يتيح ما مجموعه  ٧٢٨تركيبة صوتية مختلفة .وفي حين يقوم «زيمون»

الفوضى ،نحن نبحث عن أنماط مألوفة من الترابطات (وهو تأثر

والتسجيالت متعددة القنوات ،بقي ولعه في مجال الحسابات التقنية

تصرفات المكونات الفردية أكثر غرابة،
طال تفكيرنا بها ،كلما تبدو
ّ

متعمد خالل السنوات الالحقة ليترك في
بتبسيط منهج عمله بشكل
ّ
نهاية المطاف ألجهزة التحكّ م المتناهية في الصغر وأجهزة االستشعار

الدقيقة حاضراً في عناوين أعماله ،مثل « ٢٤مساهمة صوتية في
األوتومات (المطعم اآللي)».
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أمطارا ال تقع،
يطلق عليه العلماء اسم «باريدوليا») .نسمع
ً
ونتعرف على إيقاع غير موجود ،ونرى كائنات غير موجودة .وكلما
ّ

كما لو كانت متلهفة لتجاوز التماثل والتحرر منه في نهاية المطاف.
فخالل عرض مشترك في مدينة «كيبيك» ضمن فعاليات

زيمون
« ٢٤مساهمة صوتية في األوتومات (المطعم اآللي)»٢٠٠٥ ،
آلة الوجبات الخفيفة ،مكبرات صوت ،مض ّخمات صوت،
مستشعرات ضوئية ،مشغالت صغيرة لبطاقة الذاكرة،
 ٣٠ × ١٠٨ × ١٧٣سم
منظر التركيب في متحف الفنون الجميلة ،بيرن ،سويسرا
الصورة مقدمة من زيمون ©
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«األشهر المتعددة» في عام ( ٢٠١١والذي قام بتقديم اثنين من

متفاعلين مع بعضهما البعض) ،تخلخلت واحدة من
أعمال «زيمون»
َ

 ٢٢٥كرة تنس الطاولة لتتوقف في مقصورتها الكرتونية ،في حين

استمرت أقرانها بالقرقعة في مقصوراتها األخرى« .انظر إلى هذه
ّ

الكسولة!» ،ضحك زائر قبل أن يتمكن «زيمون» من تشغيل الكرة

مرة أخرى .وسواء في عظمتها الطبيعية أو كفاحها المنعزل ،تلهم
المجردة قدراتنا الكاملة على تخيل وعرض
مصفوفات «زيمون»
ّ

والتواصل مع أبسط األشياء.

إن الفنان على علم بالقوة المحفزة ألعماله ،إذ يقول« :أعتقد

أن هنالك رمز مدمج في تلك األعمال يلقى صدى عند الناس».
قائال« ،هذا الرمز عالمي ومتأصل في معظم الظواهر
ويضيف
ً
الطبيعية» .إذ كلّما كان النظام الحركي أكثر بساطة ،كلّما لقي

ويعد هذا االهتمام بالنظم
ذلك الرمز استجابة أكبر بحسب اعتقاده.
ّ
القائمة على القواعد والتعقيد واالنغماس كامناً أيضاً في قلّة

استخدام «زيمون» للتكنولوجيا («كان من الممكن تحقيق تركيباتي
بحذافيرها قبل خمسين عاماً») وانعكاس ذلك بشكل جيد خاصة
في إطار حلقات الوسائط الفنية الجديدة التي عادة ما يدفعها

تطلّعها إلى المستقبل .وباإلمكان هنا قراءة تلك األعمال مقابل

يعرفه العالم األسترالي
سلسلة من األعمال التي تستكشف ما
ّ
«ميتشل وايتلو» على أنه «جماليات
منسقة» .وعلى غرار الطريقة
ّ

ٍ
انعكاسات غير متوقعة
تولد بها مرايا «دانيل روزين» الحركية
التي ّ
نتيجة ألجزائها المتحركة المتعددة ،يستحضر «زيمون» ميكانيكيات
متوقعة.
«ما بعد الشاشة» لتقديم منسوجات صوتية غير
ّ
وباإلضافة إلى ذلك ،يستخدم هذا الحس المواكب لألنماط المرئية

والمسموعة مالحظات عا ِلم سويسري آخر هو الفيزيائي وعالم

الطبيعية «هانز جيني» .إذ قام «جيني» في كتابه في عام ١٩٦٧
حقال
وعنوانه «سيماتكس :دراسة لظاهرة الموجة» (والذي أشعل
ً
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زيمون
« ٣٢٩محرك يعمل بالتيار الثابت ،كرات قطنية ،صهريج
تولوين»٢٠١٣ ،
محركات ،كرات قطنية ،أسالك حشو ،مزودات الطاقة،
ّ
نظام إضاءة ،أساس مصطبة ،صهريج تولوين (،)١٩٥١
 ٩،٤ ø x ١٢،٨م
تركيب دائم في دوتيكون ،سويسرا
الصورة مقدمة من زيمون ©
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كامال من مجاالت البحث) ،قام بتوثيق آثار االهتزازات الصوتية
ً
على السوائل والمساحيق ،كاشفاً عن التماثالت الناشئة والتي
كانت بعيدة عن الفوضى المشكوك فيها .أما بالنسبة إلى
«لورا بليرو» ،مديرة في غاليري «بيتفورمز» في نيويورك

(والتي مثّلت إلى جانب «روزين» أعمال «زيمون» منذ عام ،)٢٠٠٩

فإن التوافق مع رسالة المعرض الفنية الرقمية في غاية الوضوح:
«تتعامل تركيبات «زيمون» بعمق مع األتمتة» ،كما تكتب،
«تتواجد اآلالت في حياتنا اليومية ،ويلتقط عمله السلوك

اإليقاعي لإليماءات المدفوعة ميكانيكياً».

وبالتناغم مع إيقاع المهرجانات والمعارض الفنية ومثيالتها من

تعد أعمال «زيمون» ظواهر خارجة مؤقتة ضمن عالم
المعارض،
ّ
جامح ،إذ تبدو المساحات وكأنها تحاول السيطرة على ذلك الترتيب
الغريب لألعمال التي تم تركيبها فيها .وسواء كانت أثار أقدام
على األرض ،أو إضاءة في األعلى دون المستوى ،أو دردشة

متشوقا ليكون في الصورة.
الزمالء من الزوار ،يبدو «الواقع»
ً

استمرت إحدى تلك الحاالت الخارجة دون انقطاع.
ومنذ يونيو ،٢٠١٣
ّ
مخبأ ًة في صهريج تولوين متقاعد من طراز عام  ،١٩٥١وهو موقع

التركيب الدائم األول لـ«زيمون» ،ترتجف  ٣٢٩كرة قطنية سوداء
وكأنها وشاح خفيف من البقع السوداء ضد هيكل أبيض يغمره

الضوء .وتأتي األسطوانة المعدنية الشاهقة كواحدة من عديد من

زيمون
« ٣٢٩محرك يعمل بالتيار الثابت ،كرات قطنية ،صهريج
تولوين»٢٠١٣ ،
محركات ،كرات قطنية ،أسالك حشو ،مزودات الطاقة،
ّ
نظام إضاءة ،أساس مصطبة ،صهريج تولوين (،)١٩٥١
 ٩،٤ ø x ١٢،٨م
تركيب دائم في دوتيكون ،سويسرا
الصورة مقدمة من زيمون ©
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مثيالتها التي تتخلل محيط مصنع كيميائي في مدينة «دوتيكون»
السويسرية ،والتي قام الفنان بدوره بتحويلها الفني (من خالل
تعاون آخر مع المهندس المعماري «هانز زفايفيل») بتكليف

من الشركة لالحتفال بالذكرى المئوية لها .ويذكر «زيمون»:

«كان الرئيس التنفيذي على دراية بالخصائص الصوتية الفريدة لتلك

الصهاريج القديمة ودعاني لزيارتها .وفي اللحظة التي وقعت فيها

عيني على الصهريج ،أدركت أن هذه فرصة استثنائية من نوعها».
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وفي واقع األمر ،وبارتفاع يقرب من  ١٣متراً وقطر يزيد عن تسعة

تعد غرفة الصدى الضخمة تلك من بين أكثر تركيبات «زيمون»
أمتار،
ّ
طموحاً حتى اآلن .أغ ِلق باب الصهريج الثقيل خلفك ليحيط بك

الصفاء من كل صوب ،وليقف العالم المجنون للحظة خارجاً.

وقيم فني مقيم
«أليكساندر شولتز» هو كاتب ومدير إبداعي
ّ
في برلين .وهو مهتم بالممارسات متعددة التخصصات والبحوث

الفنية ،وكيف تقوم األدوات والتقنيات بإعالم العمليات اإلبداعية.
وهو مؤسس ومدير إبداعي لمجلة «هولو» ،وهي دورية عن

أيضا محرر
المسارات الناشئة في الفن والعلوم والتكنولوجيا ،وهو
ً

أعود إلى جنون عالمي الخاص في نفس الليلة .يغادر القطار الذي

مساهم في  ،CreativeApplications.Netالمورد المرتبط بالفن

الخطوات التي مشيتها مع «زيمون» في وقت سابق من ذلك

طور «شولتز» مجموعة
إلى جانب إنتاج المحتوى ضمن أطر التحرير،
ّ
متنوعة من المعارض والندوات وصيغ ورش العمل للمهرجانات ومنها

يحملني في الرابعة صباحاً عائداً إلى «زيورخ» ومن ثم «برلين».
وبغرض اقتفاء خطواتي عائداً حيث أتيت من المحطة ،أتتبع

اليوم :المقهى المريح الذي تناولنا فيه القهوة ،مبنى «»PROGR
الذي يضم االستوديو الخاص به ،الجسر الذي يربط الجزء القديم
عال وواضح ،يندفع نهر
من المدينة .وفي أسفله ،اآلن بصوت
ٍ
«آر» بقوة—غنياً ،نابضاً بالحياة ومعقداً بال حدود.

الرقمي والتصميم على شبكة االنترنت.

«( »ACTغوانجو ،جمهورية كوريا) ،رسم الخرائط (جنيف ،سويسرا)،

«( »MUTEKمونتريال ،كندا) ،و«( »The Sooner Nowبرلين ،ألمانيا).
كما يقوم «شولتز» بمشاركة أعماله وطريقة عمله بشكل منتظم

في المحافل الدولية ،حيث عرض في مؤسسات ومؤتمرات

منها «( »OFFF.MXمكسيكو سيتي ،المكسيك)»ELEKTRA« ،
(مونتريال ،كندا)( »IAM« ،برشلونة ،إسبانيا) ،حلقة النور
(موسكو ،روسيا) ،و«( »ZKMكالسروه ،ألمانيا).

قائمة األعمال الفنية في المعرض
سمك  ٤٠مم»٢٠١٩ ،
« ٣٧محركاً يعمل بالتيار الثابت ٨٥ ،متراً من الحبل ،حلقات من الصلب ُ
مزودات الطاقة ٩.٢٦ x ٢.٢٥ ،م
محركات ،خشب ،معدن ،كلوريد متعدد الفينيل ،بوليستر،
ّ
ّ
بالتيار الثابت ،عِ صي خشبية  ٢.٤متر»٢٠١٩–٢٠١٦ ،
محركاً يعمل
«١٩٢
ّ
ّ
ّ
مزودات الطاقة ١٩.٤ x ٢.٦ ،م
الفينيل،
متعدد
كلوريد
معدن،
خشب،
كات،
محر
ّ
ّ
« ٢٦٩محركاً يعمل بالتيار الثابت ،كرات قطنية ،صناديق من الورق المقوى  ٦٠x٦٠x٦٠سم»،
٢٠١٩–٢٠١٣
مزودات الطاقة ٥.٢ ø x ٧.٨ ،م
مقوى ،قطن ،معدن ،كلوريد متعدد الفينيل،
محركات ،ورق
ّ
ّ
ّ
« ٥١٠محركاً يعمل بالتيار الثابت ٢١٤٢ ،م من الحبل ،عِ صي خشبية  ٢٠سم»٢٠١٩ ،
ّ
مزودات الطاقة ٢٤ x ٩.٦ x ٤.٣ ،م
محركات ،بوليستر ،خشب ،معدن ،كلوريد متعدد الفينيل،
ّ
ّ
« ٣١محركاً يعمل بالتيار الثابت ٣١ ،متراً من الحبل ،عِ صي خشبية  ١٩سم ،صناديق من الورق
ّ
المقوى  ١٠×١٠x١٠سم»٢٠١٩ ،
مزودات الطاقة،
مقوى ،معدن ،كلوريد متعدد الفينيل،
محركات ،بوليستر ،خشب ،ورق
ّ
ّ
ّ
 ٨.٨ x ١.١٦م
« ١٢مروحة تهوية ٢١ ،متراً مربعاً من قصدير البولي إيثيلين»٢٠١٩ ،
محركات ،متعدد اإليثيلين ،شريط ١٠.١٠ x ٢.٣٠ ،م
هواء ،معدن،
ّ

تشمل مبادرات «شولتز» السابقة دوريات ومجالت مثل «،»SCEEN
وهي دورية عن الفن والثقافة الرقمية نشرها في الفترة من

 ٢٠٠٥إلى  ،٢٠٠٨و« ،»GEEوهي مجلة عن ثقافة ألعاب الفيديو

التي قام بدور المدير اإلبداعي فيها من عام  ٢٠٠٨إلى عام .٢٠٠٩
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زيمون :السيرة الذاتية
المعارض الفردية
٢٠٢٠
متحف «فيغه» للفنون ،دافنبورت ،آيوا ،الواليات المتحدة األمريكية
٢٠١٩
متحف الفن المعاصر ( ،)MACجامعة تشيلي ،سانتياغو ،تشيلي
٢٠١٨
مؤسسة «إيسباسيو تيليفونيكا» ،البيرو
متحف الفن المعاصر ( )MoCAبوسان ،بوسان ،جمهورية كوريا
٢٠١٧
دين را ،آرهاوس ،الدنمارك
كونت(تزوك)هاوس ،رابرزفل-جونا ،سويسرا
لو سنتكواتر-باريس ،باريس ،فرنسا
٢٠١٦
متحف لو لوكل للفنون الجميلة ،لو لوكل ،سويسرا
غاليري سيفيكا دي مودينا ،مودينا ،إيطاليا
متحف د .بهاو داجي الد ،مومباي ،الهند
متحف كالغري المعاصر ،كالغري ،ألبيرتا ،كندا
٢٠١٥
متحف الفن االنتقالي ،ليوبليانا ،سلوفينيا
الك لوغانو للفن والثقافة ،لوغانو ،سويسرا
مركز نوكداون ،نيويورك ،نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية
المركزية للفن المعاصر ،بروكسل ،بلجيكا
غاليري بتفورمز ،نيويورك ،نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية

المعارض الجماعية
٢٠١٤
متحف الفن في سويسرا اإليطالية ،لوغانو ،سويسرا
متحف مانهايمر ،مانهايم ،ألمانيا
مركز بيل للفن  +التكنولوجيا ،إيرفاين ،كاليفورنيا ،الواليات المتحدة األمريكية
٢٠١٣
متحف رين للفنون الجميلة ،رين ،فرنسا
لو شامب ليبر ،رين ،فرنسا
٢٠١٢
متحف الصوت والصورة ،ساو باولو ،البرازيل
متحف الفن المعاصر ،ليوبليانا ،سلوفينيا
غاليري بتفورمز ،نيويورك ،نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية
٢٠١١
متحف «جون ومايبل رينغلنغ» للفن ،ساراسوتا ،فلوريدا،
الواليات المتحدة األمريكية
ليدغاليريت ،بيرغن ،النرويج
غاليري دينيس رينيه ،باريس ،فرنسا
مؤسسة غراي إيريا للفنون ،سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا،
الواليات المتحدة األمريكية
المتحف الوطني للفن المعاصر ،بوخاريست ،رومانيا
٢٠١٠
متحف ليختنشتاين ،ليختنشتاين
ال رادا ،لوكارنو ،سويسرا
مركز فويتوت للفنون ،غينت ،بلجيكا
٢٠٠٦
شتادت غاليري ،بيرن ،سويسرا
٢٠٠٥
تونس-ميوزيك البور ،بيرن ،سويسرا
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٢٠١٦
متحف تايبيه للفنون الجميلة ،مدينة تايبيه ،تايوان
متحف ثون للفن ،ثون ،سويسرا
متحف الفن المعاصر ( ،)MACجامعة تشيلي ،سانتياغو ،تشيلي
بينالي الفن الرقمي الدولي ،مونتريال ،كندا
٢٠١٥
بوروسان للفن المعاصر ،اسطنبول ،تركيا
٢٠١٤
متحف الفن الوطني الصيني ،بكين ،الصين
٢٠١٣
متحف سيؤول للفنون ،سيؤول ،جمهورية كوريا
متحف بيرن للفنون ،بيرن ،سويسرا
لو سنتكواتر-باريس ،باريس ،فرنسا
متحف جول وليال هارنيت للفنون ،جامعة ريتشموند ،ريتشموند،
فرجينيا ،الواليات المتحدة األمريكية
٢٠١٢
مركز نام جون بايك للفنون ،جيونجي دو ،جمهورية كوريا
متحف كواندو للفنون الجميلة ،مدينة تايبيه ،تايوان
بوروسان للفن المعاصر ،اسطنبول ،تركيا

٢٠١١
موا مولتي ،ريكتو-فيرسو ،كيبيك ،كندا
متحف ديفيد وينتون بيل ،جامعة براون ،بروفيدنس ،رود آيالند،
الواليات المتحدة األمريكية
٢٠١٠
مؤسسة فاساريلي ،إيكس أون بروفانس ،فرنسا
متحف فرانكفورتر للفنون ،فرانكفورت ،ألمانيا
البينالي الدولي للفن المعاصر  ،2010-ULAميريدا ،فنزويال
٢٠٠٩
متحف بيرن للفنون ،بيرن ،سويسرا
غاليري بتفورمز ،نيويورك ،نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية
٢٠٠٨
مركز ميلر للفنون الجميلة ،ماكمينفيل ،أوريغون ،الواليات المتحدة األمريكية
مركز بيرن للفنون ،بيرن ،سويسرا
٢٠٠٥
متحف بيرن للفنون ،بيرن ،سويسرا
مركز بيرن للفنون ،بيرن ،سويسرا

المقتنيات العامة واألعمال الدائمة
بيت الفن اإللكتروني ( ،)HeKبازل ،سويسرا
متحف الفن المعاصر ( )MoCAبوسان ،بوسان ،جمهورية كوريا
متحف الفن في سويسرا اإليطالية ،لوغانو ،سويسرا
متحف «جون ومايبل رينغلنغ» للفن ،ساراسوتا ،فلوريدا،
الواليات المتحدة األمريكية
متحف الفن المعاصر ( ،)MACجامعة تشيلي ،سانتياغو ،تشيلي
متحف ثون للفن ،ثون ،سويسرا

بوروسان للفن المعاصر ،اسطنبول ،تركيا
كونست (زويغ) هاوس ،رابيرسفيل-يونا ،سويسرا
مؤسسة فيال داتريس ،إليل-سورال-سورغ ،فرنسا
راجا للفن ،رواسي ،فرنسا
إيماغو موندي ،تريفيزو ،إيطاليا
مقتنيات متحف الفنون الجميلة في بيرن ،بيرن ،سويسرا
بيرن للفن العام ( ،)bePArtبيرن ،سويسرا
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