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  بين النحت والكتابة

  
لنحت إلى الطفولة، كما سائر الفنانين عموماً، بل اكتشفت ھذا الفن الحقاً لدى دخولھا الجامعة، ال تعود عالقة نادين أبو زكي با

فترددت إلى محترفات كبار النحاتين في لبنان من أمثال عارف الريس، منى السعودي وسامي الرفاعي، وتابعت دورات في 
من ذلك مع متابعتھا تخصصھا الجامعي، فحازت دكتوراه في الفلسفة تزا  الرسم في كلية الفنون الجميلة التابعة للجامعة اللبنانية.

  ).1998)، وقبلھا ماجستير في الفلسفة في جامعة القديس يوسف في بيروت (2005في جامعة السوربون في باريس (
ي دبي، ف  و{أبراج الصمت}، وشاركت في سمبوزيومات {ھذا يرى وذاك يفعل}  أقامت معارض فردية في بيروت من بينھا:

{معرض الخريف الرابع والعشرون}، معرض   وفي منطقة عاليه في لبنان. كذلك شاركت في معارض جماعية من بينھا:
  {النحت في لبنان}، معرض {حوار الحضارات} في بيروت.

إلعالم في أمام وزارتي السياحة وا  تزين منحوتاتھا األماكن العامة والمؤسسات من بينھا منحوتة {المسافر} وھي معروضة
  بيروت، وقد اختارتھا وزارة السياحة، وھي ترمز إلى فكرة السفر في زمن العولمة. –شارع الحمرا 

  .2000حازت نادين المرتبة األولى في مسابقة الشعر العالمي باللغة الفرنسية عام 
ية بنائية عمودية، حافلة بتساؤالت منذ أمسكت اإلزميل للمرة األولى، استھوتھا األشكال اإلنسانية وعبرت عنھا بأشكال ھندس

حول الوجود والفلسفة... أسلوبھا واحد في معظم منحوتاتھا وھو بنائي معماري تجريدي متنوع، وينبض بالحياة، ذلك أن 
في أعماقھا تزرع الحياة في ھذه المادة القاسية، وتحولھا إلى مرآة تعكس نبضاتھا وأحاسيسھا... تعيش   العاطفة المتأججة

  ضر لحظة بلحظة، وال تدخر جھداً أو عطاء في سبيل التقدم والتطوير.الحا
لم تشبع مادة الطين التي لجأت إليھا، في البداية، رغباتھا فانتقلت نادين أبو زكي إلى الخشب والحجر، واكتشفت أن المنحوتات 

 ً من األفقية والمنحنية... ھكذا نشأت عالقة  الحجرية أقرب إليھا من المنحوتات الخشبية، واألشكال الھندسية العمودية أشد قربا
  االنتقام منه.  قوية مع الحجر، قوامھا الصداقة والحوار والتفاعل، مع أنھا تعيش أحياناً حالة صراع معه، وترغب في

عمل الفلسفة لدى نادين أبو زكي ھي األساس في حياتھا، وحولھا تتمحور كتاباتھا ومنحوتاتھا، وتشكل محطة انطالق في أي 
ال تستطيع العيش من   سوى إجابة واحدة ھي أنھا  تقوم به. وكثيرا ما يتنازعھا ھاجس االختيار بين الكتابة والنحت، فال تجد

  دونھما، وأن حاجتھا إلى التعبير ال تكتمل في الكتابة أو في النحت، بل في االثنين معاً.


