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إكتشــف بييــر برجــي أعمــال نورالديــن أميــر مــن خــلال معرضــاً 
فنيــاً فــي معهــد العالــم العربــي فــي باريــس ســنة 2014، وقــرر 
ــان  ــف س ــر برجي-إي ــة بيي ــي مؤسس ــاً ف ــه معرض ــرّس ل أن يك

لــوران فــي باريــس ســنة 2016.

وفــاًء للعهــد الــذي قطعــه بييــر بيرجــي لنورالديــن أميــر، تقــدّم 
ــف  ــان فــي متحــف إي ــل أعمــال الفن مؤسســة حديقــة ماجوري

ســان لــوران فــي مراكــش.
دعــت نقابــة مصممــي الأزيــاء الفرنســية الفنــان نورالديــن أميــر 
للمشــاركة بأســبوع الموضــة فــي باريــس والــذي ســيعقد بيــن 

ــوز 2018 . 1 و 5 يولي
وبهــذا، يكــون نورالديــن أميــر أّول مصمــم مغربــي مشــارك بهــذا 

الحــدث المتميـّـز فــي عالــم الموضــة.

لطالمــا حرصــت علــى التمييــز بيــن المصمميــن الذيــن يســتخدمون المــرأة 
وأولئــك الذيــن يخدمونهــا. لــذا، قــد يشــّكل إختيــاري لعــرض أعمــال نورالديــن 
أميــر مفاجــأة. وإذا كنــت أقــول  »عمــل« بــدل »أزيــاء« فذلــك لأن نورالدين 
ــرون  ــع الأخ ــا يصن ــاً كم ــة، تمام ــاً فني ــع تحف ــوب ليصن ــتخدم الث ــان يس فن
التجهيــزات، فنورالديــن أميــر يصــوغ أثوابــه المنحوتــة مــن المــواد الخــام. قــد 
تكــون أعمــال إيــف ســان لــوران بعيــدة عــن أعمــال نــور الديــن أميــر. هــي 
مختلفــة، بطبيعــة الحــال، ولكــن، ألا يتكلــم الفنانــون الموهوبــون جميعهــم 

اللغــة نفســها؟

بيير برجي، 2016
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الماّدة البد 
أو الثوب 

في الهندسة 
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إبداعــات نــور الديــن أميــر تثيــر أســئلةً غامضــة. أهــي أزيــاء أم 
هــي هندســةً معماريــة مــن زمــن اآخــر؟ أهــذا معطــف أم هــو 
ــداً،  ــا بعي ــا تأخذن ــكال كلّه ــوان والأش ــيج والأل ــكن؟ النس مس
نحــو الأبنيــة الأمازيغيــة فــي مــدن جنــوب شــمال أفريقيــا، مــن 

المغــرب إلــى مصــر.
يشــتغل نــور الديــن أميــر الثــوب كأنــه يشــتغل البشــرة. يأخــذ 
الصــوف، الرافيــا والحريــر، ويجهزهــا علــى طريقتــه. تخضــع المواد 
للتحــّول قبــل العــودة إلــى الحيــاة، وكأنمــا يعــاد تأسيســها 
مــن جديــد قبــل الوصــول إلــى الجمهــور. تصبــغ بالحنـّـاء، بقشــر 
الرمــان الجــاف أو النيلــة. حتــى أنهــا تُجلــف أحيانــا بحجــر 
الشــبة. وَمــن يعــرف هــذه المــواد ووظائفهــا التقليديــة، يعلــم 
تمامــاً أن العديــد مــن النســاء تســتخدمنها لمعالجــة جلــود 

ــة بالبشــرة. ــى للعناي ــات أو حت الحيوان
لمــدّة  بصبــر  والرافيــا  والحريــر  الصــوف  خيــوط  نســج  يتــم 
الأخــر،  تلــو  أميــر خيطــاً  نورالديــن  يمســدها  حيــث  أيــام، 
ــل  ــى جســده فيتنفســها قب ــا تمــر عل يجدلهــا، يروضهــا، وكأنه
أن يصنــع منهــا اللبــاس. فهــو يحتــاج لتلييــن تلــك المــواد 
ــاع الأرض  ــن ق ــة، م ــوان، والطبيع ــات أو الحي ــن النب ــة م آتي الا
الأصليــة، لجعلهــا بشــرة ثانيــة بحيــث يلبســها جســد الإنســان. 
فتســتضيف الجســد وتضمــه بكــرم. وحــده مــن يعــرف أســرار 
المــادة يَْقــِدُر علــى الاســتماع إلــى خفقاتهــا، ويقــدر علــى جعلهــا 

ــا. ــداع به ــى الاب ــدر عل ــم، ويق تتكل
ــا نورالديــن أميــر مــع فــرح التلاعــب بالمــواد وخاماتهــا  يصالحن
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)الجــوت، الصــوف، موســلين الحريــر …( هــو مصمــم، بالتأكيد، 
ولكــن قبــل كل شــيء، هــو صانــع أزيــاء. يضبــط إيقــاع حركاتــه، 
فتأتــي إيماءاتــه مدروســة  ومتكــررة. يعــود إلــى متعــة الأطفــال 
بالتعامــل بالمــواد، حتــى تلــك الخطيــرة منهــا )تلــك القابلــة 
المجازفــة هــذا،  ...(. حــّب  الحــادة  أو  اللاذعــة  للاشــتعال، 
والرغبــة فــي لمــس المحرمــات، يأخــذان أبعــاداً أســطورية حيــن 
ــر  ــن أمي ــور الدي ترافقهمــا صناعــة أشــكال مبتكــرة. يســتعيد ن
ــه وجســده دون  ــان ليدي ــق العن ــا، يطل المــواد، يســتحوذ عليه
ــر عــن أحلامــه  ــك الخامــات تعب ــه، فيجعــل تل أن يخفــي متعت

ــراز نبلهــا.... وقلقــه وأوهامــه، كل ذلــك لإب
إلــى  العــودة  غريــزة  فينــا  يوقــظ  أن  علــى  القــدرة  يمتلــك 
الطبيعــة، إلــى الأرض الأم. ولكــن المــادة متمــردة، لا تستســلم 
ــا بشــاعرية  ــا، ودعوته ــذا يجــب إغواءهــا، وحبه ــور، ل ــى الف عل

ــرارها. ــلّم أس ــى تس حت
ولكــن فــي حياتنــا المعولمــة هــذه، تفقــد الأشــياء شــاعريتها. 
فالمــواد والأشــكال البعيــدة عــن موقعهــا الطبيعــي تصبــح 
إحتــرام  الاآلات دون  اســتهلاكية مبتذلــة، تجمعهــا  ملابســاً 
قوامهــا. أمــا بيــن أصابــع نورالديــن أميــر، فــإن تلــك الخامــات 

ــة. تحــس بالثق
بإعــادة اســتثمار الجــوت والصــوف والرافيــا وموســلين القطــن، 
يعــود بنــا نورالديــن أميــر إلــى الأرض الإفريقيــة، إلــى حياتهــا 
ــي الفــن  ــدء كانــت المــادة. وقــد بُن ــة ونباتاتهــا. فــي الب البري
علــى العناصــر التــي جرّبهــا الإنســان منــذ بدايــة وجــوده. ولكنــه 
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ــالأداة اّولاً،  ــواد. ف ــك الم ــع تل ــة الحســية م  هــذه العلاق
َ
نســي

آلــة مــن بعدهــا، ابعدتــاه عــن حيويتهــا التــي كانــت  ثــم الا
جــزءاً لا يتجــزّأ مــن معاشــه اليومــي. نحــن بحاجــة لســحرة، 
باســتطاعتهم أن يحولــوا، بأيديهــم وأجســادهم، العلاقــة التــي 
تجمعنــا بالعالــم وبالمــادة. إّن نورالديــن أميــر أحــد هــؤلاء. 
لطالمــا ســحرتني علاقتــه بالمــادة. فهــو يبحــث عنهــا ويريدهــا  
خشــنة ومتمــردة. كالطفــل، يخلــق قصــة شــخصية مــع رغباتــه. 
تلــك  فــي  وشــرس.  صامــٌت  شــباٌك  وبينهــا  بينــه  فيحصــل 
المعركــة الجســدية، لا يعــرف الفنــان إن كان هــو ســيد الأمــر، 
ــوراً تكــون المــادة دليلــه،  ــز اللعــب. فطَ فيطلــق العنــان لغرائ
ــدو و  ــا. يب ــا و بعثرته ــها ومداعبته ــة بلمس ــده الرغب ــارًة ترش وت
ــك  ــود تل ــا جم ــي ثناي ــاة ف ــن حي ــئ م ــا يختب ــه يبحــث عم كأن
المــادة الأولــى. يســتحوذ عليــه لكــي يقدمــه لنــا. هــو الثــوب-

المسكن.
ــى فــرح  ــى هــذه المــادة وإل ــك تفســير. فالعــودة إل ــكل ذل ول
إّن  بالصــور.  كمــا  العراقة،بالأشــكال  إلــى  العــودة  ترافقــه 
ــكال  ــى أش ــود إل ــر تع ــن أمي ــور الدي ــا ن ــي ينتجه ــم الت الطواط
بعيــدة تركتهــا لنــا المجتمعــات البدائيــة، منــذ كان الإنســان 
يتبــع أحاسيســه وغرائــزه ويعيــش وجســده منغمســاً  بالطبيعة، 
قبــل أن تُبتكــر العقائــد والأخــلاق، وقبــل ولادة الخيــر والشــر. 
ــان أن يبتكــر  ــُة المــادة ونشــوُة الجســد  تســمحان للفن حقيق

ــر ــا الكثي ــاً، باســتطاعته أن يعلّمن ــاً وغريزي عمــلاً قوي
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 لا حاجــة للتســاؤل عــن الحقــول البلاغيــة لتلــك المــواد.  فهــي 
ــاطة  ــتطاعت ببس ــي اس ــة الت ــوة الفني ــة الق ــب، لغ ــة اللع لغ
ــخصي،  ــا الش ــن تاريخه ــات م ــى لحظ ــودة إل ــة، الع ودون بلاغ

ــة. ــة الإنســانية البدائي ــى طفول وإل
ــلافه  ــه أس ــا أودع ــراءة م ــى ق ــدرة عل ــر الق ــن أمي ــدى نورالدي ل
وحــب.  وســحرٍ  رمــوزٍ  مــن  المــادة  طيّــات  فــي  الأفارقــة 
فلنتخيــل منحوتــات نورالديــن أميــر و هــي تتحــول إلــى أعمــال 

معماريــة ...

موليم العروسي
مفّكر وناقد
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الحريريــة  الموســلين  لفائــف 
ــر  ــكل دوائ ــى ش ــغولة عل المش

ومصبوغــة 

2009

14



ــة  لفائــف الموســلين الحريري
شــكل  علــى  المشــغولة 

ومصبوغــة  دوائــر 

2017

الحريــر  أورغنــزا  لفائــف 
المزيّنــة بالرافيــا، مشــغولة 

دوائــر  شــكل  علــى 

2009

1617



المحاكــة،  الصابــرا  خيــوط 
غــة  مصبو

2014

1819
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موســلين الحريــر الممتلئــة 
بالصــاب

2018

21



23

الممتلئــة  الحريــر  أورغانــزا 
الملّونــة الحريــر  بأورغانــزا 

2006

خيوط الصابرا المجدولة 

2009

22
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موسلين الحرير المزينة
 بلفائف موسلين الحرير 

2010

24
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و  بالحنّــة  مصبوغــة  رافيــا 
الحريــر  بأورغنــزا  ملفوفــة 

2001

نســيج الجــوت مــع حــواف 
ــر  مــن موســلين الحري

2010

27
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المزيّنــة  الحريــر  موســلين 
ــر و  ــلين الحري ــف موس بلفائ

المعــدن خيــوط 

2018

29
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المصبــوغ  الرافيــا  قمــاش 
ــدٌ مــن خشــب  ــة، عق بالحن

الغابــة 

2003

الحريــر  أورغنــزا  لفائــف 
الصابــرا  بخيــوط  المزيّنــة 

ن  لمعــد ا و

2006
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الحريــر  موســلين  لفائــف  
الممتلئــة بخيــوط المعــدن

2018

32
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الحريــر  موســلين  لفائــف  
الممتلئــة بخيــوط المعــدن

2018

الحريــر  موســلين  لفائــف 
حريــر  علــى  المجدولــة 

مجّعــد 

2010
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ولــد نــور الديــن أميــر عــام 1967 فــي الربــاط، وهــو يعيــش 
ويعمــل فــي مراكــش. تخــّرج مــن ESMOD  عــام 1996. تميّزت 
ــة  ــة الإيراني ــع الفنان ــه م ــه بتعاون ــن أعمال ــى م الســنوات الأول
شــيرين نشــأت، حيــث صمــّم نورالديــن أميــر العديد مــن الأزياء 
لأعمالهــا. منــذ عــام2001 كــرّس نورالديــن أميــر أعمالــه لعــروض 
الأزيــاء فــي المغــرب، وخاصــة فــي الدارالبيضــاء و تخّصــص بــزّي 
القفطــان حيــث تميـّـز مــن خــلال تقديــم مجموعــة مــن الحايــك 

المغربــي.
 )MOMU( عرضــت إبداعاتــه فــي متحــف الأزيــاء فــي أنتويــرب
 Musée( عــام 2003 وفــي متحــف الفنــون الجميلــة فــي ليــل
ــرض  ــياق مع ــي س ــام2004  وف des Beaux-Arts de Lille( ع
»المغــرب المعاصــر«  فــي معهــد العالــم العربــي )2014-

.)2015
فــي  المنحوتــة«  بعنــوان »الأثــواب  لــه كان  اآخــر معــرض 
مؤسســة بييــر بيرجيه-إيــف ســان لــوران فــي باريــس عــام 

.2016

نورالدين أمير 
نبذة عن حياته 
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ــال  ــاء.2016 فنــدق المأمونيــة، مراكــش. — 2015 روي ــروض أزي ع
ــي،  ــاد الأوروب ــاء للإتح ــرض أزي ــش — 2010 ع ــل، مراك ــور هوتي منص
بالــي دي بــوزار، بروكســيل — 2010 فنــدق المأمونيــة، مراكــش مــن 
— 2007 حتــى 2012 فيســتي مــود، الــدار البيضــاء —  2004 »ليلــل، 
ــة،  ــون الجميل ــف الفن ــش »، متح ــة - مراك ــة للثقاف ــة أوروبي عاصم
ليلــل —  2003 تعــاون مــع ُســميّة جــلال وأمينــة أغيزنــاي، غاليــري 
ألشــيمي، الرّبــاط —  2003 فنــدق مــي فيــر، لنــدن —  2001 المعهــد 
»قفطــان  و2006   2003  ,2002  ,2001  — مراكــش  الفرنســي، 

مراكــش«، مراكــش .

معــارض. 2016 »أثــواب نورالديــن أميــر المنحوتــة«، مؤسســة بييــر 
بيرجي-إيــف ســان لــوران، باريــس —  2015 »المغــرب المعاصــر«، 
المعــادن،  فيــر،  اآرت   2011   — باريــس  العربــي،  العالــم  معهــد 
مراكــش — 2010 » كســر الجليــد«، غاليــري لوفــت، الــدار البيضــاء 
الــدار  جنــرال،  الجســد« سوســيتيه  ورســوم  »الجســد   2010   —
البيضــاء —  2009 بينالــي، قصــر بهيــة، مراكــش —  2008 » مغــرب، 
ــر  ــث والمعاص ــن الحدي ــام للف ــي الع ــف الوطن ــن«، المتح ــو ديزاي ني

)MAMA(، الجزائــر العاصمــة
ــردام —   ــم، روت ــن«، متحــف العال ــد ديزاي 2005-2006 »كنســت ان
2004 »ليلــل، عاصمــة أوروبــا الثقافيــة - مراكــش« متحــف الفنــون 
الجميلــة، ليلــل —  2003 »الُمصّمــم المكشــوف«، متحــف الموضــة 

.)MOMU(

ــس. أفــلام شــيرين نشــاط.  2004 مهدخــت —  2001  ــم مالب تصمي
بالــس، بوسيســد وباســاج —  2000 فيرفــور —  1999 رابتشــور، حائــز 

علــى الجائــزة الأولــى فــي مهرجــان البندقيــة، وســوليلوكواي.

مســرح. 2001 »منطــق الطيــور« لفريدالديــن عّطــار، لعروض سوســن 
ــرا فــي  ــان أوب ديهــم وشــيرين نشــاط، فــي ذي كيتشــن ومتروبوليت

نيــو يــورك.

نــدوة  خــلال  عمــل  ورشــة   - محاضــرة   2011 عمــل.   ورشــات 
»المنســوجات المغربيــة«، يونيفيرســتي كولــدج، لنــدن  —  2011 

ورشــة تصميــم ضمــن »المغــرب الملهمــة«، هــارودز، لنــدن. 
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منسق المعرض 
حميد فرجاد

سينوغرافيا
كريستوف مرتان

فيديو
إخراج : المهدي عزام
مونتاج : وليد أيوب

موسيقى  :  سوسن ديهيم
ريشار هوروفتز

مع دعم المدرسة العليا للفنون
البصرية بمراكش

© كرينغوتا بنزارو 15—16, 18—19,
.36—34 ,31—30 ,27—24 ,22 

© عمر لعوينة 17, 20—21, 23, 28—29, 32—33

عروض مؤقتة
متحف إيف سان لوران مراكش
زنقة إيف سان لوران، 40090  

المتحف مفتوح يومياً، عدا يوم الاربعاء
من 10:00 صباحاً إلى 18:00 مساًءا 

اآخر دخول الساعة 17:30  مساًءا 

يستمر المعرض 
من 23 فبراير 

إلى 22 ابريل 2018


