الأثواب المنحوتة
نورالدين أمير
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إكتشــف بييــر برجــي أعمــال نورالديــن أميــر مــن خـلال معرضـا ً
فنيـا ً فــي معهــد العالــم العربــي فــي باريــس ســنة  ،2014وقــرر
يكــرس لــه معرضــا ً فــي مؤسســة بييــر برجي-إيــف ســان
أن
ّ
لــوران فــي باريــس ســنة .2016

لطالمــا حرصــت علــى التمييــز بيــن المصمميــن الذيــن يســتخدمون المــرأة
كل إختيــاري لعــرض أعمــال نورالديــن
وأولئــك الذيــن يخدمونهــا .لــذا ،قــد يشـ ّ
أميــر مفاجــأة .وإذا كنــت أقــول «عمــل» بــدل «أزيــاء» فذلــك لأن نورالدين
فنــان يســتخدم الثــوب ليصنــع تحفــا ً فنيــة ،تمامــا ً كمــا يصنــع الأخــرون
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 برجي2016 ،
ـاء للعهــد الــذي قطعــه بييــر بيرجــي لنورالديــن أميــر ،تقــدّم
وفـ ً
مؤسســة حديقــة ماجوريــل أعمــال الفنــان فــي متحــف إيــف
ســان لــوران فــي مراكــش.
دعــت نقابــة مصممــي الأزيــاء الفرنســية الفنــان نورالديــن أميــر
للمشــاركة بأســبوع الموضــة فــي باريــس والــذي ســيعقد بيــن
 1و  5يوليــوز . 2018
أول مصمــم مغربــي مشــارك بهــذا
وبهــذا ،يكــون نورالديــن أميــر ّ
الحــدث المتميّــز فــي عالــم الموضــة.
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المادة البد
ّ
أو الثوب
في الهندسة
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إبداعــات نــور الديــن أميــر تثيــر أســئلةً غامضــة .أهــي أزيــاء أم
هــي هندس ـةً معماريــة مــن زمــن �آخــر؟ أهــذا معطــف أم هــو
مســكن؟ النســيج والألــوان والأشــكال كلّهــا تأخذنــا بعيــداً،
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
للتحــول قبــل العــودة إلــى الحيــاة ،وكأنمــا يعــاد تأسيســها
ّ
مــن جديــد قبــل الوصــول إلــى الجمهــور .تصبــغ بالحنّــاء ،بقشــر
الرمــان الجــاف أو النيلــة .حتــى أنهــا تُجلــف أحيانــا بحجــر
ومــن يعــرف هــذه المــواد ووظائفهــا التقليديــة ،يعلــم
الشــبةَ .
تمامــا ً أن العديــد مــن النســاء تســتخدمنها لمعالجــة جلــود
الحيوانــات أو حتــى للعنايــة بالبشــرة.
يتــم نســج خيــوط الصــوف والحريــر والرافيــا بصبــر لمــدّة
أيــام ،حيــث يمســدها نورالديــن أميــر خيطــا ً تلــو الأخــر،
يجدلهــا ،يروضهــا ،وكأنهــا تمــر علــى جســده فيتنفســها قبــل
أن يصنــع منهــا اللبــاس .فهــو يحتــاج لتلييــن تلــك المــواد
ال�آتيــة مــن النبــات أو الحيــوان ،والطبيعــة ،مــن قــاع الأرض
الأصليــة ،لجعلهــا بشــرة ثانيــة بحيــث يلبســها جســد الإنســان.
فتســتضيف الجســد وتضمــه بكــرم .وحــده مــن يعــرف أســرار
المــادة ي َ ْقـ ِد ُر علــى الاســتماع إلــى خفقاتهــا ،ويقــدر علــى جعلهــا
تتكلــم ،ويقــدر علــى الابــداع بهــا.
يصالحنــا نورالديــن أميــر مــع فــرح التلاعــب بالمــواد وخاماتهــا
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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
حــب المجازفــة هــذا،
للاشــتعال ،اللاذعــة أو الحــادة .)...
ّ
والرغبــة فــي لمــس المحرمــات ،يأخــذان أبعــادا ً أســطورية حيــن
ترافقهمــا صناعــة أشــكال مبتكــرة .يســتعيد نــور الديــن أميــر
المــواد ،يســتحوذ عليهــا ،يطلــق العنــان ليديــه وجســده دون
أن يخفــي متعتــه ،فيجعــل تلــك الخامــات تعبــر عــن أحلامــه
وقلقــه وأوهامــه ،كل ذلــك لإبــراز نبلهــا....
يمتلــك القــدرة علــى أن يوقــظ فينــا غريــزة العــودة إلــى
الطبيعــة ،إلــى الأرض الأم .ولكــن المــادة متمــردة ،لا تستســلم
علــى الفــور ،لــذا يجــب إغواءهــا ،وحبهــا ،ودعوتهــا بشــاعرية
حتــى تســلّم أســرارها.
ولكــن فــي حياتنــا المعولمــة هــذه ،تفقــد الأشــياء شــاعريتها.
فالمــواد والأشــكال البعيــدة عــن موقعهــا الطبيعــي تصبــح
ملابســا ً اســتهلاكية مبتذلــة ،تجمعهــا ال�آلات دون إحتــرام
قوامهــا .أمــا بيــن أصابــع نورالديــن أميــر ،فــإن تلــك الخامــات
تحــس بالثقــة.
بإعــادة اســتثمار الجــوت والصــوف والرافيــا وموســلين القطــن،
يعــود بنــا نورالديــن أميــر إلــى الأرض الإفريقيــة ،إلــى حياتهــا
البريــة ونباتاتهــا .فــي البــدء كانــت المــادة .وقــد بُنــي الفــن
جربهــا الإنســان منــذ بدايــة وجــوده .ولكنــه
علــى العناصــر التــي ّ
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اولاً،
نســي هــذه العلاقــة الحســية مــع تلــك المــواد .فــالأداة ّ
َ
ثــم ال� آلــة مــن بعدهــا ،ابعدتــاه عــن حيويتهــا التــي كانــت
جــزءا ً لا يتجــزّأ مــن معاشــه اليومــي .نحــن بحاجــة لســحرة،
باســتطاعتهم أن يحولــوا ،بأيديهــم وأجســادهم ،العلاقــة التــي
إن نورالديــن أميــر أحــد هــؤلاء.
تجمعنــا بالعالــم وبالمــادةّ .
لطالمــا ســحرتني علاقتــه بالمــادة .فهــو يبحــث عنهــا ويريدهــا
خشــنة ومتمــردة .كالطفــل ،يخلــق قصــة شــخصية مــع رغباتــه.
صامــت وشــرس .فــي تلــك
شــباك
فيحصــل بينــه وبينهــا
ٌ
ٌ
المعركــة الجســدية ،لا يعــرف الفنــان إن كان هــو ســيد الأمــر،
فيطلــق العنــان لغرائــز اللعــب .فطَــورا ً تكــون المــادة دليلــه،
وتــار ًة ترشــده الرغبــة بلمســها ومداعبتهــا و بعثرتهــا .يبــدو و
كأنــه يبحــث عمــا يختبــئ مــن حيــاة فــي ثنايــا جمــود تلــك
المــادة الأولــى .يســتحوذ عليــه لكــي يقدمــه لنــا .هــو الثــوب-
المسكن.
ولــكل ذلــك تفســير .فالعــودة إلــى هــذه المــادة وإلــى فــرح
إن
ترافقــه العــودة إلــى العراقة،بالأشــكال كمــا بالصــورّ .
الطواطــم التــي ينتجهــا نــور الديــن أميــر تعــود إلــى أشــكال
بعيــدة تركتهــا لنــا المجتمعــات البدائيــة ،منــذ كان الإنســان
يتبــع أحاسيســه وغرائــزه ويعيــش وجســده منغمسـا ً بالطبيعة،
قبــل أن تُبتكــر العقائــد والأخ ـلاق ،وقبــل ولادة الخيــر والشــر.
حقيق ـ ُة المــادة ونشــو ُة الجســد تســمحان للفنــان أن يبتكــر
عمــلا ً قويــا ً وغريزيــاً ،باســتطاعته أن يعلّمنــا الكثيــر
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لا حاجــة للتســاؤل عــن الحقــول البلاغيــة لتلــك المــواد .فهــي
لغــة اللعــب ،لغــة القــوة الفنيــة التــي اســتطاعت ببســاطة
ودون بلاغــة ،العــودة إلــى لحظــات مــن تاريخهــا الشــخصي،
وإلــى طفولــة الإنســانية البدائيــة.
لــدى نورالديــن أميــر القــدرة علــى قــراءة مــا أودعــه أســلافه
الأفارقــة فــي طيّــات المــادة مــن رمــوزٍ وســحرٍ وحــب.
فلنتخيــل منحوتــات نورالديــن أميــر و هــي تتحــول إلــى أعمــال
معماريــة ...
موليم العروسي
كر وناقد
مف ّ
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لفائــف الموســلين الحريريــة
المشــغولة علــى شــكل دوائــر
ومصبوغــة
2009
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لفائــف الموســلين الحريريــة
المشــغولة علــى شــكل
دوائــر ومصبوغــة
2017

لفائــف أورغنــزا الحريــر
المزيّنــة بالرافيــا ،مشــغولة
علــى شــكل دوائــر
2009
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خيــوط الصابــرا المحاكــة،
مصبو غــة
2014
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موســلين الحريــر الممتلئــة
بالصــاب
2018
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2009

أورغانــزا الحريــر الممتلئــة
الملونــة
بأورغانــزا الحريــر
ّ
2006
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موسلين الحرير المزينة
بلفائف موسلين الحرير
2010
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رافيــا مصبوغــة بالحنّــة و
ملفوفــة بأورغنــزا الحريــر
2001

نســيج الجــوت مــع حــواف
مــن موســلين الحريــر
2010
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موســلين الحريــر المزيّنــة
بلفائــف موســلين الحريــر و
خيــوط المعــدن
2018
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قمــاش الرافيــا المصبــوغ
بالحنــة ،عقــدٌ مــن خشــب
الغابــة
2003

لفائــف أورغنــزا الحريــر
المزيّنــة بخيــوط الصابــرا
و ا لمعــد ن
2006
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لفائــف موســلين الحريــر
الممتلئــة بخيــوط المعــدن
2018
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لفائــف موســلين الحريــر
المجدولــة علــى حريــر
مجعــد
ّ
2010

لفائــف موســلين الحريــر
الممتلئــة بخيــوط المعــدن
2018
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نورالدين أمير
نبذة عن حياته
ولــد نــور الديــن أميــر عــام  1967فــي الربــاط ،وهــو يعيــش
ويعمــل فــي مراكــش .تخـ ّـرج مــن  ESMODعــام  .1996تميّزت
الســنوات الأولــى مــن أعمالــه بتعاونــه مــع الفنانــة الإيرانيــة
ـم نورالديــن أميــر العديد مــن الأزياء
شــيرين نشــأت ،حيــث صمـ ّ
لأعمالهــا .منــذ عــام 2001كـ ّـرس نورالديــن أميــر أعمالــه لعــروض
ـزي
تخصــص بـ ّ
الأزيــاء فــي المغــرب ،وخاصــة فــي الدارالبيضــاء و ّ
القفطــان حيــث تميّــز مــن خـلال تقديــم مجموعــة مــن الحايــك
المغربــي.
عرضــت إبداعاتــه فــي متحــف الأزيــاء فــي أنتويــرب ()MOMU
عــام  2003وفــي متحــف الفنــون الجميلــة فــي ليــل (Musée
 )des Beaux-Arts de Lilleعــام 2004وفــي ســياق معــرض
«المغــرب المعاصــر» فــي معهــد العالــم العربــي (-2014
.)2015
�آخــر معــرض لــه كان بعنــوان «الأثــواب المنحوتــة» فــي
مؤسســة بييــر بيرجيه-إيــف ســان لــوران فــي باريــس عــام
.2016

36

37

عــروض أزيــاء 2016.فنــدق المأمونيــة ،مراكــش 2015 — .رويــال
منصــور هوتيــل ،مراكــش —  2010عــرض أزيــاء للإتحــاد الأوروبــي،
بالــي دي بــوزار ،بروكســيل —  2010فنــدق المأمونيــة ،مراكــش مــن
—  2007حتــى  2012فيســتي مــود ،الــدار البيضــاء — « 2004ليلــل،
عاصمــة أوروبيــة للثقافــة  -مراكــش « ،متحــف الفنــون الجميلــة،
ليلــل —  2003تعــاون مــع ُســميّة ج ـلال وأمينــة أغيزنــاي ،غاليــري
الربــاط —  2003فنــدق مــي فيــر ،لنــدن —  2001المعهــد
ألشــيميّ ،
الفرنســي ،مراكــش —  2003 ,2002 ,2001و« 2006قفطــان
مراكــش» ،مراكــش .
معــارض« 2016 .أثــواب نورالديــن أميــر المنحوتــة» ،مؤسســة بييــر
بيرجي-إيــف ســان لــوران ،باريــس — « 2015المغــرب المعاصــر»،
معهــد العالــم العربــي ،باريــس — � 2011آرت فيــر ،المعــادن،
مراكــش —  « 2010كســر الجليــد» ،غاليــري لوفــت ،الــدار البيضــاء
— « 2010الجســد ورســوم الجســد» سوســيتيه جنــرال ،الــدار
البيضــاء —  2009بينالــي ،قصــر بهيــة ،مراكــش —  « 2008مغــرب،
نيــو ديزايــن» ،المتحــف الوطنــي العــام للفــن الحديــث والمعاصــر
( ،)MAMAالجزائــر العاصمــة
« 2006-2005كنســت انــد ديزايــن» ،متحــف العالــم ،روتــردام —
« 2004ليلــل ،عاصمــة أوروبــا الثقافيــة  -مراكــش» متحــف الفنــون
صمــم المكشــوف» ،متحــف الموضــة
الجميلــة ،ليلــل — ُ 2003
«الم ّ
(.)MOMU
تصميــم مالبــس .أف ـلام شــيرين نشــاط 2004 .مهدخــت — 2001
بالــس ،بوسيســد وباســاج —  2000فيرفــور —  1999رابتشــور ،حائــز
علــى الجائــزة الأولــى فــي مهرجــان البندقيــة ،وســوليلوكواي.
طــار ،لعروض سوســن
مســرح« 2001 .منطــق الطيــور» لفريدالديــن ع ّ
ديهــم وشــيرين نشــاط ،فــي ذي كيتشــن ومتروبوليتــان أوبــرا فــي
نيــو يــورك.
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ورشــات عمــل 2011 .محاضــرة  -ورشــة عمــل خــلال نــدوة
«المنســوجات المغربيــة» ،يونيفيرســتي كولــدج ،لنــدن — 2011
ورشــة تصميــم ضمــن «المغــرب الملهمــة» ،هــارودز ،لنــدن.

39

يستمر المعرض
من  23فبراير
إلى  22ابريل 2018
عروض مؤقتة
متحف إيف سان لوران مراكش
زنقة إيف سان لوران40090 ،

منسق المعرض
حميد فرجاد
سينوغرافيا
كريستوف مرتان

المتحف مفتوح يومياً ،عدا يوم الاربعاء
مساءا
من  10:00صباحا ً إلى 18:00
ً
مساءا
�آخر دخول الساعة 17:30
ً

فيديو
إخراج  :المهدي عزام
مونتاج  :وليد أيوب
موسيقى  :سوسن ديهيم
ريشار هوروفتز
مع دعم المدرسة العليا للفنون
البصرية بمراكش
© كرينغوتا بنزارو ,19—18 ,16—15
.36—34 ,31—30 ,27—24 ,22
© عمر لعوينة 33—32 ,29—28 ,23 ,21—20 ,17
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