
««غغاالل,,يي»»  ووممددييرر  أأععمماالل

عن كيفية التنسيق إلقامة املعرض؛ أوضح الفنان اإلمارا; محمد املزروعي، الذي يجمع ب/
التشكيل وكتابة الشعر، وصدرت له ست مجموعات شعرMة، وترجمت أعماله إP اإلنجليزMة

» d لوزان، الزوج/ هايدي وفرانزوABوالفرنسية واألملانية واإلسبانية، أن صاحبي غال,ي «
،2006لوبي، لديهما اهتمام باملنطقة العربية، خصوصاً الخليج، واعتادا الiدد عg املنطقة منذ 

ويجمعهما تعاون مع غال,ي «ثرد الين» d دبي منذ تدشينه، كما يقومان باستضافة معارض
) لفن الشرق األوسط بشكل عام، حيث يختارABلفنان/ إماراتي/. وأضاف: «تتحمس غال,ي (

صاحباها فنان/ من املنطقة، من وجهة نظرهم يكونون عg دراية بفلسفة الفن، ويقومان بتبني
فكر الفنان، وتسوMق أعماله d أوروبا خالل فiة تراوح ب/ عام/ أو ثالثة، إP جانب توجيه
الفنان وتقديم نصائح له لتطوMر فنه، وهو دور يشبه إP حد كب, فكرة مدير أعمال فني». الفتاً

 فناناً وفنانة، تربطه بهم عالقة دائمة عg املستوى املهني15إP ان الغال,ي تبنى حتى اآلن 
والفني واالجتماعي واالنسا�، كما يخطط الغال,ي إلقامة معرض ألعمال هؤالء الفنان/، هذا
العام، تحت عنوان «متحف الشرق األوسط».

ببععييدد  ععنن  االلسساائئدد

» d لوزان، إن أعمال املزروعي لفتت نظره بشدة بمجردABقال فرانز لوبي، صاحب غال,ي «
رؤيته لها، نظراً ملا تحمله من تعاب, ومالمح مختلفة، إP جانب أسلوبها الفني البعيد عن السائد
عg الساحة، أو املتوقع d العالم العربي لدى فنا� املنطقة، الفتاً إP انه بعد مشاهدة أعمال
املزروعي، التي شارك بها d معرض «تعاب, إماراتية» الذي نظمته هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

  ععللىى  ااااللتتججررييبب  ففيي  أأأأوووولللل  ممععااررررضضهه  ببأأووووررررووووبباا
ً ً
ااااللممززررررووووععيي  أأأأككثثرر  ااااننففتتااححاا

2015 أبرMل 20االلتتااررييخخ::::  

 إيناس محيسن ـــ أبوظبيااململصصددرر::

»ABيخطو الفنان اإلمارا; محمد املزروعي أوP خطواته d أوروبا، من خالل معرضه الفردي األول الذي افتتح أمس، d غال,ي «
 مايو املقبل.d23 لوزان بسوMسرا، ويستمر حتى 

 لوحة جديدة25ويضم املعرض 
تعكس للمتابع ألعمال املزروعي

وألسلوبه الفني الخاص الذي
يتفرد به، بعض التحوالت التي

تش, إP املزMد من النضج، واملزMد
من الرغبة d التجرMب واكتشاف
مناطق جديدة d تجربة الفنان
الفنية، فتتجه أعمال املزروعي

الجديدة، التي ال تحمل عنواناً،
اP فكرة استخدام اللون الواحد

كخلفية للعمل، مع الرسم عليه
بالباستيل األسود بطرMقة

التخطيط، ما يعطي شعوراً
بالبدائية. أيضاً تعكس اللوحات

أن هناك توجهاً جديداً لدى
الفنان، وسيستمر بحسب ما

أوضح، بالعمل عg اللون
األسود فقط، وهو ما يتفق مع
املوضوعات التي يسعى الفنان
ملعالجتها d األعمال املعتمدة

عg هذا اللون، وهي موضوعات
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، قرر أن يتعاون معه.d2013 جزMرة السعديات  ذات طبيعة أسطورية، مثل
الظالم واملوت واألشباح والخوف،
الفتاً إP استخدامه خامات ترابية

سوداء تتكون من ثالثة أنواع تتحلل باملاء والزMت والكحول.

ماذا عن الiكيز الواضح عg الوجوه والعيون والذي يعد من أبرز سمات أعماله؛ يوضح محمد املزروعي أن الiكيز عg العيون
اليزال موجوداً d أعماله الجديدة، لكنه يخفت بحضور املوضوع املُركب، ففي السابق كانت اللوحة للوجه فقط، ومن هنا كان

حضور العيون مركزاً للعمل، بينما تسعى االنتقاالت الجديدة لوضع درامي أشبه بكالسيكيات املسرح القديم، مثل سوفوكليس
وغ,ه، ممن حققوا للمأساة اإلنسانية أسئلة محددة ملواجهة الوجود d ُمْطَلقه االجتماعي، معت�اً أن األهم دائماً هو التكثيف

.Pد للكائنات بدءاً من األميبيا/ خلية املادة األو البصري الذي يعتمد عg بدائية التناول، رجوعاً إP األصل املُعقَّ

األمر نفسه ينطبق، إP حد كب,، عg حضور املرأة d أعمال املزروعي d معرضه الجديد، حيث اكتسب حضور املرأة مزMداً من
التعقيد، حيث تحول إP فكرة كائن متحول تندمج فيه املرأة بالرجل بالطفل بالحيوان باألشياء، وهذا ما يفسر وجود بعض

d ًلحظة عماء غامضة. أيضاً؛ تشهد األعمال األخ,ة للفنان اختالفا Pاملفردات املنفصلة داخل العمل، تحقيقاً لداللة اإلشارة إ
مساحات اللوحة وتعدد مقاساتها، مع زيادة امليل للمساحات الكب,ة، نظراً ألن الحالة الجديدة تقت� التعدد وعدم التقيد،
رة للبحث درامياً، وقد يؤدي ذلك الحقاً إP األعمال الجدارية بقصد الحجم التسلس�، وصوالً إP لوحة تحقيقاً للماهية املَُفجِّ

سردية، بحسب ما ذكر.

وأضاف: «بشكل عام؛ تنتمي األعمال للتعب,Mة الجديدة، وتسعى لعمل معالجات بصرMة خارج مفهوم الشكل، ف�غم أنها
تستخدم الشكل، إال أنه هنا مجرد وسيط، أشبه ببحث بصري، الغرض منه ما وراء اللوحة التي تحمل d الوقت نفسه شحنة

عاطفية عنيفة ترتبط باملوضوع».

 مؤسسة دبي لإلعالم2015جميع الحقوق محفوظة © 
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