
بطاقة دعوة أخاذة إىل قصص غري محكية" 56غالريي آرت أون "معرض إدغار مازجي لدى 

قصص غري"أطلق عىل املعرض تسمية . ، يطرق إدغار مازجي أبواباً عديدة"56غالريي آرت أون "يف معرضه املقام لدى   
، كأنه أراد البوح مبا يختلج يف نفسه من مشاعر وإنطباعات دفينة تدل عليها، ولو مجازياً، التسميات التي أطلقها"محكية  

، وسواها من تسميات أخرى"زبد األيام"، "لون األحاسيس"، "عطلة خاصة"، "قصة حب: "عىل أعامله .

 تشري العناوين املذكورة، كام نعتقد، إىل حاالت حياتية مر بها الفنان، أو تصوّرها عىل األرجح، لكون الفن التشكييل ال
 يعمد، من الناحية العملية وكام تفيد التجارب، إىل تصوير مواقف معيشة يف املعنى الحريف، بقدر سعيه إىل تحوير الحدث

قامات برشية يف مواقف: هكذا، ميكن معاينة جملة من املوضوعات يف املعرض. وترميزه مبا يتناسب مع الهدف التصويري  
أوضاع القامات البرشية. مختلفة، مشاهد طبيعية، وأعامل أخرى تجتمع فيها عنارص عدة تجمع ما بني التيمتني املذكورتني  

 قد تشري أحياناً إىل فعل معنيّ يندرج ضمن موقف محدد، وقد ال تخرج أفعالها عن دائرة التأمل والتفاعل مع املحيط، أو
كأنّ هذه. مع شخصيات اللوحة األخرى، من دون أن تكون اإلنعكاسات التشكيلية الواردة ذات منحى شديد الواقعية  

 الشخصيات، عرب متثيلها الوارد، تقع يف املكان الوسطي بني إلتزام الشكل اإلنساين، ضمن حدوده التي متيّزه عن سواه، وبني
عىل هذا األساس، تتخذ. إهامل التفاصيل الدقيقة سعياً إىل تحوير مدروس يحدد هذا الشكل من دون الخوض يف تفاصيله  

 األعامل وجهة تعبريية، مع األخذ يف اإلعتبار الفوارق الفاصلة بني ما نراه وبني اإلتجاه التعبريي القايس و اإلنفعايل الذي
فوسائل. أرست قواعده، إىل حد ما، التعبريية األملانية، التي ظهرت يف حينها ضمن ظروف إجتامعية وإقتصادية مختلفة  

.التعبري، لدى مازجي، تحمل كامً من األحاسيس ما مينحها صفة ذاتية، أكرث من إلتزامها الحريف لهذه املدرسة أو تلك



 تغيب التفاصيل، أيضاً، عن املشاهد الطبيعية، إىل درجة أن بعضها ميكن مقارنته بالدراسات األوليّة التي كان يقوم بها
هذه. فنانو العقود، أو القرون املاضية متهيداً لتنفيذ أعامل كاملة الجهوزية تحايك املنظر الطبيعي من دون مواربة  

 الجهوزية املكتملة يف محاكاة الطبيعة تغيب عن أعامل مازجي يف شكل مقصود، لذا يبدو بعضها ذا طابع عفوي، كأن
 اإلنفعال، املذكور آنفاً، يلقى صدى أكرث وضوحاً يف هذه الحال، فتحل رضبات الريشة العريضة محل التحديد الدقيق

 للعنارص، لتصبح اللوحة عبارة عن تقابل بني مساحات لونية، يصاحبه بعض التشفيف يف إستعامل اللون، ما يساعد عىل
 تظهري بقع غري مشبعة، وما يساعد، أيضاً، عىل خلق تفاعالت برصية، وخصوصاً لدى تجاور هذه البقع مع مساحات أخرى

هذا األسلوب مل يكن مقترصاً عىل املشهد الطبيعي، بل ينسحب كذلك عىل أعامل. تختلف عنها من حيث القيمة اللونيّة  
.كثرية، إذ يبدو أن الرضبات العريضة، املعقودة عىل رؤية شاملة للعمل، تقع يف صلب التقنية التي ينتهجها مازجي

 هذا األمر، الذي ينفي من الناحية العملية تتبع تفاصيل الواقع، والذي يرتك إنطباعاً لدى املتلقي بكون العمل قد توقف
،"زيغ زاغ"عمداً عند مرحلة معينة من املعالجة، ييش بنزعة ما نحو التجريد، ولو يف بعض املواقع، كام يف األعامل املسامّة   

، حيث ال يعود التطابق قامئاً ما بني التسمية واملحتوى، وال تعود التسمية سوى مسألة"بطاقة عودة"أو " صديقي بريو"  
لذا، ويف حاالت كهذه، ال يجب البحث عن املعاين. شكلية، ال تتاسب حكامً مع املنت إالّ من خالل إشارات غري مبارشة  

.املبارشة لهذا املقطع أو ذاك، بقدر العودة إىل املفهوم العام للعمل، الذي يبدو أنه يكتسب أهمية مفصلية لدى الفنان
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