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في "كوستو غالیري"  توماس ساراسینوو كو جیونغ آيمعبّر للفنانین الومعتدل ال  Nocturneلمعرض مالئماً موضوعاً الھادئة  "ةیالموسیقى اللیل"تبدو 
 ةموسیقی مؤلفةن ع ھي عبارة "اللیلیة ىالموسیقـ"فمقره الرئیس في جنوا في إیطالیا. الذي یقع " بینكسمر تم تنظیمھ بالتعاون مع "غالیريفي دبي، الذي 

 م في أجواءالحلبھدف تحقیق ما یشبھ طلق بل ھي تُ خالل اللیل، مثیرة للعواطف بالضرورة  رومانسیة"، وھي لیستالحركة "الحقبة خالل راجت  ةشعبی
ھما أنعلى الرغم من ز، صاحبا رؤى بامتیا ، وكالھما حالمان، أو باألحرىتوماس ساراسینوو كو جیونغ آيیقدمھا  األعمال الفنیة التياللیل الساحرة. 

قلب النابض إذ أن الللموسیقى اللیلیة، السمة الزمنیة شیر، في ھذا المعرض، إلى تیبدو وكأنھا  يفھ، كل یوم تقریباً)لحیاة (ل يیوم یقاع إآفاق  یجوبان
 خزانة الظالم. للعرض محفوظ في 

 
في كوكب األرض، لیس فقط من خالل النظر إلى مسار كالحیوانات أو النباتات، یوجھون أنفسھم دائماً إن البشر، مثل أي نوع آخر من الكائنات الحیة 

ھاینریش ترحھا كالتي اقھذه لیست "مفارقة"  .عتمة اللیلنسرق  إذ أنناالتي تختفي اآلن،  السماء المزدانة بالنجومیمكن التنبؤ بھ، ولكن أیضاً الشمس الذي 
، بالتساوي النجوم، حیث تم توزیع متوحد الخواص عالمویؤمن بكون المتناھي  االنتقال من نموذج كونيب، 1826في العام  )1840-1758( فیلھلم أولبرز

  الشمس.  إشراقة منسماء اللیل أن توجد، ألن عدد النجوم ال نھائي وأغلبیتھا أكثر  وھاوي علم الفلك كیف یمكن لعتمةتساءل الطبیب األلماني وبالتالي 
 

 وأن سطوع بعضمحدود ومتوسع، وأن سرعة الضوء محدودة ، ألننا في البنیة الكونیة الحالیة نعلم أن العالم أولبرز ھي غریبة"مفارقة" والیوم، فإن 
لتألق في ، وقد توقفت بالفعل عن اروعتھاالتي ما زلنا ندرك  لم یصل بعد إلى األرض وربما لن یصل إلیھ أبداً، مثل تلك الماسات البعیدة النجوم لم یصل

، ما یجعل النجوم غیر مرئیة. ھذا ھو أحد ت سماء ملوثة بالضوء االصطناعيمن سكان العالم یعیشون تح %80فاللیل یختفي ببطء، ویُقدر أن بعید. وقت 
  . التغیر البیئيباالستخفاف أھم أشكال 

 
الرغم من  لىوعالبیئي یتحطم.  ، فإن التوازنجید عن التزامن بشكلإذا توقف التسلسل وإن ما وراء الظاھرة الباطنیة، یشیر إلى تناوب الضوء والظالم. 

 ویبعثررس والفریسة ر العالقات بین المفتویغیّ المزاوجة المتنقلة وطقوس ئي یؤثر على تدفقات الحدیثة نسبیاً قد أثبتت أن تعدیل التوقیت الضو أن الدراسات
 ً لعدید من المجاالت ا، باإلضافة إلى ربشكل ملحوظ في وضح النھا األماكن غیر الملوثةویؤثر التلوث الضوئي أیضاً على . التركیب الضوئي للنباتات أیضا

اً مصدر إلھام للفنانین أنھ كان دائمإن اختفاء السماء المرصعة بالنجوم لھ أیضاً تأثیر على الثقافة اإلنسانیة، مع األخذ في االعتبار للتنوع البیولوجي.  الرئیسة
   والشعراء والمھندسین المعماریین والفالسفة والموسیقیین. 

 
 ألنھ ترك وراء ظھره الجحیمعن ارتیاحھ  )Divina Commedia(في كتابھ الكومیدیا اإللھیة  )1321-1265(یعبّر الشاعر اإلیطالي دانتي ألیغیري 

طب مع القالصطفاف االمصریون إلھرامات الجیزة بجد لتوافق  لرؤیة النجوم مرة أخرى"؛ فقد عمل المھندسون المعماریون تطلعناوھو یھتف "ومن ثم 
الثعبان" نجم ان "حیث ك(التساوي بین اللیل والنھار) اعتدالي ألفالطوني، في تسلسل العام االنجم الشمالي، الذي كان في ذلك الشمالي السماوي، بالنظر إلى 

 ،تقبلحیث الماضي والحاضر والمسفي وقت مختلف، نافذتنا على الكون ف، لقد توقفنا عن رسم الخطوط الوھمیة مع السماء". التنیننجم في كوكبة مع "
     نظرة. تمنحنا  تجریبیة تحت القمرتماساً من أكثر 

 
 
 



 
 

ً وھمیة مع لیلة  (الموسیقى اللیلیة) Nocturneیتتبع معرض   عید المواقتحدنظام فمرصعة بالنجوم إلیقاظ بوصلتنا الداخلیة، بنزعتھ العاطفیة، خطوطا
 ولد فنحن ال ن –ر معّرض للخط للعالم فھمنالتذكیرنا أن مقارنة باالھتمام بالمحیط،  مزامن قويأن الضوء ھو الخاص بنا، حیث  العالمي باطنّي النشؤ

 
) توماس سارسینو Clouds، فإن غیوم (السطوح االثنا عشري متعدد مجموعات ،وبھذا المعنى یمكننا أن نفّسر، ھذه المرة .نصبح مشوشینمشوشین، بل 

ً التي والشبكیة، المكان والخالیا األضلع تتكون من خالیا  ةمسدسكشبكة  ومن  ن أنا؟األسئلة: أیعن قد أجابت  قرن آمون (الحصین) الخاص بنا،في  سویا
  ثم أین أذھب؟

 
عونا إلى فإن ذلك یُفترض أن یدحتى قبل االنتھاء من العمل،  –سیر العملیة ، مع التركیز على كو جیونغ آيإن تفسیر المنحوتات المغناطیسیة من قبل 

 وحدة. ور بالعوالتي یمكن أن تجعلنا أفضل وأقل ش –القسوة خلفنا بھدف التفاعل مع طاقة الحیاة السحریة في العالم التحلي بالمرونة وترك كل 
 

المشاكل في منظور عالمي: التغییرات، مھما  یدرجوفیلسوفھا الذي یعرف كیف السلوك في جمالھا دراسة فإن  ،الحیویة الروحیة النظریة ترشدناوكما 
 ؛ فالتغیر شيء، والتطور شيء آخر.التطورال تعني بالضرورة قد كانت كثیرة مفاجئة، 

 
ع خطة للكون، تتبالھندسة الكسوریة علم حتى قبل  –نو توضح لنا كیف أن الجغرافیا ) من ابتكار توماس سارسیFoamنالك الرغوة (ھففي ھذا المعرض 

ناع متالنظر إلى األمور كما ھي، واالومن جھة أخرى، فإن عدم الثبات یساعدنا على یمكن تكرارھا في صغر فقاعة الصبون المحدودة والرائعة.  – محددة
علیك اكتشاف طاقة السطح من أجل في الزجاج، أنھ في الحیاة یجب المصنوعة باللیزر  كو جیونغ آي تخبرنا رسومات ،ومع ذلك .إصدار األحكامعن 

 الوصول إلى مستوى العمق. 
 

التي ) /OooOoO )https://www.triennale.org/eventi/ooooooرسومات كو جیونغ آي التمھیدیة بصورة منتزه تزحلق على شكل فقاعات  كما أن
رضت قد عُ  )/La Triennale di Milano )https://www.triennale.org                           -في متحف ترینالي دي میالنو أخیراً تم تقدیمھا 

 حتى تتمكن من الطیران من دون أجنحة، وتجدتشیر إلى أنھ في الحیاة علیك أن تمارس ریاضة التزحلق ویبدو أن ھذه األعمال الفنیة  أیضاً في المعرض.
 حتى في المناطق الحضریة األكثر ھامشیة.  بالتوجیھالجمال والشعور 

 
تطیر وتدھشنا في ھي أشبھ بطائرة ورقیة قد أدركت أنھا  Ring Bell Helios منحوتتھ توماس ساراسینو، فسوف نجد أنوإذا أمعنا النظر في أعمال 

 للبشریة. ویعتقد الطبیب الیوناني أبقراط أن الھواء النقي ھو أول غذاء ودواء .بألوان طیفھاالھواء 
   

 Salinasاسینو في التحلیق فوق بحیرة یعمل بالطاقة الشمسیة بالكامل وھو من بنات أفكار سار الذي Aerocene Pacha الھواء الساخن بالونفقد نجح 
Grandes Salt في السماء إلى علو في نھایة شھر ینایر الماضي.  في األرجنتین ً دقیقة  21متر لمدة ساعة و 272,1ورفع البالون شخصا

)https://aerocene.org( یعرف كیف یشیر إلى األقطاب  وھذا یدل على أن الفن حتى خارج المتاحف .ھ فقطسباستخدام الشمس والھواء الذي نتنف
 من السنة األفالطونیة الحالیة. السماویة، مثل بوالریس وأوكانتیس 

 
تم وقد . بتمثیل الدورة القمریة، وھو ما یذّكرنا الخاصیة بساراسینو Calendrier Lun (Air) ذان یلھمانوالھواء ھما العنصران الل يإن اإلیقاع الیوم

خطوط ل في العاصمة الفرنسیة على مدار الیوم. فھذه الدوائر الصغیرةالتوصل إلى ھذه النتیجة بالتعاون مع وكالة "إیر باریس"، التي تراقب تلوث الھواء 
 كثافة الغبار الملوث.  الورق الرقیقة تجسد

 
ي اللوحات في ھذا المعنى ھكما أن المحاكاة ، المضيء مثلما ھو الحال في العتمةفإن اللیل، ولكي یظھر في روعتھ، یحتاج إلى التحفیز وباإلضافة إلى ذلك، 

، والتي من أجل رؤیتھا، تحتاج إلى كل من الضوء والظالم، حیث تنتج الغدة كو جیونغ آي من إبداعات Seven Starsالتصویر الضوئیة لـ لثورة الكبیرة 
  والمیالتوثین أثناء اللیل، ما یحافظ على توازننا سلیماً.روتونین أثناء النھار الصنوبریة السی

 
ً مع  كما أن التعامل مع السماء والنجوم  2019یظھر عمر الكون في إطارین محددین (سنة ضوئیة بواسطة ساراسینو،  163.000توقیت ولكن أیضا

 تزال ثابتة . یبدو أن الكونیة أصبحت الدائماً على القلیل من السابق والتاليیحتوي الذي كما لو كانا تسلسلین لفیلم ألن كل واحد في تدفق الكون  )2020و
 إلى األبد.

 
اكب نة مثل العلساراسینو، ھي غریبخیوط العنكبوت الھجینة المتفاعلة والنابضة بالحیویة  فإن خیوط حریریة وتعاونیة منأخیراً، في العتمة وفي الضوء، 

 جوقة الكون الممتازة. التي تنسجھا، ورائعة مثل 
 

نسمة، قد استعادت سماءھا  600.000بسكانھا البالغ عددھم  وإیجابیة، فإن مدینة توكسون في آریزونا في الوالیات المتحدة األمریكیة كمالحظة ختامیة
ة الحضریة، والتطلع إلى منظور جدید جمالیات اإلضاءلتوفیر الطاقة والمال، وذلك ببساطة، عن طریق الحد من النفایات وتحسین المرصعة بالنجوم 

 للطاقة.
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