منحوتتات نادين أبوو زكي في بييروت ...أداءء تفاعلي إبداعي!
س  27نوفمبر 20114
الخميس
ض الذي تنظمه غااليري }ستاسيون
عنوان المعرض
}ماذا لوو كان عليك أن تلمس لترى؟{ ع
ن{ في بيروت لللكاتبة والنحاتة ننادين أبو
التفاعل بين الزائر والممنحوتات
ل
النحت قوامه
بر( ،يتضمن أداءء تفاعليا ً يھدف إلى إدخال مفھووم جديد إلى حت
زكي ) 30 – 200نوفمبر
الخشبيةة والحجرية.

صر باللمس .تتسااءل حول دور اللصورة
ستبدلة حاسة البص
تنحت ننادين أبو زكي ممعصوبة العينين وتركز على الذذات الداخلية مس
غبة من دون
جسد؟ التواصل من ددون جسد؟ الرغ
؟
النحت من دون
ي اإلبداع الفني .ماذا يعني ت
كأداة مععاصرة والفعل االمادي للمس في
المكان وتحلق
ن
من عنصر
ظالم مع منحوتاتھھا التي تتفلت ن
جسد؟ تتدعو نادين في ممعرضھا إلى اللممس واالختبار ووالتفاعل في الظ
ي معنى الوجود والحياة...
بعيداً في
متع أبو زكي بانددفاع ال يكل نحو النحت ،فتبتكر تيارات
سفة التوحيدية ،ووجائزة األكاديميية الفرنسية ،تتمت
حائزة ددكتوراه في الفلس
س نحتية منطلقة من الشكل الھنددسي الذي ينقلھا بعيداً في عوالم الالمحسوس واألحالم وحتى اللذكريات ...كل ذذلك ضمن
ومدارس
يتقدمھا البناء العمودي
ا
أسلوب بنائي معماري تجريدي ،يتخذ أشكاال ھندسية ممتنوعة،
ي.
شاعرھا ونبض قلبھا ،إال أنھا ال تطلق أسماء عللى
خطوط التي تح ّمملھا تناقضات مش
لنادين اارتباط عاطفي بلغة الدوائر والخ
الته النفسية.
منحوتاتتھا ،تاركة للمتلققي أن يفسّرھا ككما يريد ويتفاعلل معھا وفق حاال
أشكال إإنسانية
جود
ففي عرفھا أن اإلننسان محور الوج
كي تعكس الجسد وتفاعالته مع اللفرح والحزن وواأللم واألمل ،في
ت نادين أبو زكي
منحوتات
مكنوناتھا.
.
وغاصت في
ت
إلنسانية
ومحرككه ،بالتالي أي تففاعل مع ھذا الوجود يم ّر عبره .فھي طالما استھھوتھا األشكال اإل
تجارب نحتية مستقلة بذاتھا ،ترافقھا أصوات
ب
ضال عن
لضوء والظل ،فض
ماوج فيھا لعبة الض
سمات خشبية تتما
ن المعرض مجس
يتضمن
جب في
لالفت أن منحوتاات كثيرة تتمحوور حول معاناة المرأة وقضاياھا الشائكة ،وال عج
س والبصر ،والال
تتفاعل مع حاستي اللمس
متعمقة إلى حد
ة
ذلك فالننحاتة ترأس منتتدى » المرأة الععربية والمستقبلل« ورئيسة تحريير مجلة »الحسنناء« اللبنانية ،باالتالي ھي
كبير بككل ما يمس المرأأة الشرقية وصرراعھا مع عالمھھا الداخلي والخاررجي ،وتجاذباتھھا االجتماعية والطبيعية.
صة على
إلنسان والحريص
خشبية وحجرية ووتنبض بالثورة ففي داخلھا المداففعة عن قضية اإل
تتوزع منحوتات نادين أبو زكي بين خ
ق أحاسيسه...
مخاطبةة المتلقي باللغة االتي تحاكي عمق
﷼ أبو الروس ،ووھو تعبيري ال تتتزاحم فيه الصوور واألحداث ،تتتنوع مشاھده الداكنة
يرافق االمعرض فيديو ممن توقيع مو﷼
الريح على الشبابيك والشرفات أو ص
لرمل أو الحديد أأو أكياس الماء أأو صفعات ح
والمكرررة بين أصوات دعسات على الر
صفير
الھواء ...نفذھا الفنان ززيد حمدان.

بين النحت والكتابة
ال تعود عالقة نادين أبو زكي بالنحت إلى الطفولة ،كما سائر الفنانين عموماً ،بل اكتشفت ھذا الفن الحقا ً لدى دخولھا الجامعة،
فترددت إلى محترفات كبار النحاتين في لبنان من أمثال عارف الريس ،منى السعودي وسامي الرفاعي ،وتابعت دورات في
الرسم في كلية الفنون الجميلة التابعة للجامعة اللبنانية .تزامن ذلك مع متابعتھا تخصصھا الجامعي ،فحازت دكتوراه في الفلسفة
في جامعة السوربون في باريس ) ،(2005وقبلھا ماجستير في الفلسفة في جامعة القديس يوسف في بيروت ).(1998
أقامت معارض فردية في بيروت من بينھا} :ھذا يرى وذاك يفعل{ و}أبراج الصمت{ ،وشاركت في سمبوزيومات في دبي،
وفي منطقة عاليه في لبنان .كذلك شاركت في معارض جماعية من بينھا} :معرض الخريف الرابع والعشرون{ ،معرض
}النحت في لبنان{ ،معرض }حوار الحضارات{ في بيروت.
تزين منحوتاتھا األماكن العامة والمؤسسات من بينھا منحوتة }المسافر{ وھي معروضة أمام وزارتي السياحة واإلعالم في
شارع الحمرا – بيروت ،وقد اختارتھا وزارة السياحة ،وھي ترمز إلى فكرة السفر في زمن العولمة.
حازت نادين المرتبة األولى في مسابقة الشعر العالمي باللغة الفرنسية عام .2000
منذ أمسكت اإلزميل للمرة األولى ،استھوتھا األشكال اإلنسانية وعبرت عنھا بأشكال ھندسية بنائية عمودية ،حافلة بتساؤالت
حول الوجود والفلسفة ...أسلوبھا واحد في معظم منحوتاتھا وھو بنائي معماري تجريدي متنوع ،وينبض بالحياة ،ذلك أن
العاطفة المتأججة في أعماقھا تزرع الحياة في ھذه المادة القاسية ،وتحولھا إلى مرآة تعكس نبضاتھا وأحاسيسھا ...تعيش
الحاضر لحظة بلحظة ،وال تدخر جھداً أو عطاء في سبيل التقدم والتطوير.
لم تشبع مادة الطين التي لجأت إليھا ،في البداية ،رغباتھا فانتقلت نادين أبو زكي إلى الخشب والحجر ،واكتشفت أن المنحوتات
الحجرية أقرب إليھا من المنحوتات الخشبية ،واألشكال الھندسية العمودية أشد قربا ً من األفقية والمنحنية ...ھكذا نشأت عالقة
قوية مع الحجر ،قوامھا الصداقة والحوار والتفاعل ،مع أنھا تعيش أحيانا ً حالة صراع معه ،وترغب في االنتقام منه.
الفلسفة لدى نادين أبو زكي ھي األساس في حياتھا ،وحولھا تتمحور كتاباتھا ومنحوتاتھا ،وتشكل محطة انطالق في أي عمل
تقوم به .وكثيرا ما يتنازعھا ھاجس االختيار بين الكتابة والنحت ،فال تجد سوى إجابة واحدة ھي أنھا ال تستطيع العيش من
دونھما ،وأن حاجتھا إلى التعبير ال تكتمل في الكتابة أو في النحت ،بل في االثنين معا ً.

