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بازخواني نقاشيهاي ديواري شهر تهران در آثار يک هنرمند

عکاسي،نقاشي ،عکاشي!
ديوارهاي اين شهر پر است از نقاشيهاي ديواري که هر روز با سرعت  -آن
همسرعتيبرابرباسرعتزندگيدرشهريمثلتهران-ديدهونديدهازکنار
آنها ميگذريم اما اگر اين نقاشيها را دوربين يک عکاس در سکون مطلق
نگه داشته باشد ،کيفيت تماشا کردن آنها چقدر متفاوت خواهد بود؟ اين
مطلب نگاهي دارد به نمايشگاه عکسي که با همين موضوع برگزار شده بود.

نقاشي ،عکاسي ،نقاشي ديواري ،عکاش��ي! انگار اصال قرار نيست وقتي به
متن و عكس :پري زنگنه ديدن نمايشگاهي هنري ميروي اين عناوين اهميت چنداني داشته باشند.
نقاش آنجا که اثر با قدرت نسبي موثر است و مخاطب متاثر .نمايشگاههايي از اين
دست ،کم ديده ميشوند .نمايشگاههايي که در نگاه اول فکر ميکني همه
چيز يک چيز ديگر است اما اگر کمي دقت کني ميفهمي که همه چيز ،آن
چيزي نيس��ت که فکرش را ميکردي! ش��ايد چاپ عک��س در ابعاد نامتع��ارف ـ بزرگ ـ به نظ��ر حرکت چندان
بوغريبي نباش��د؛ اما بهطور دقيق ،در برداشت تصويري و ايجاد احساس در مخاطب ،به اندازه مقياس بزرگ
عجي 
شدنش ،اثرگذارياش هم دوچندان ميشود .بعضي عکسها را هر چقدر هم دستکاريشان کنيم همان فريم ساده
عکاسي باقي ميمانند و از جبهه پرسنلي بودنشان دفاع ميکنند اما بعضي عکسها فقط بهوسيله دوربين ،عکاسي
شدهاند و نقش بيشتري از يک عکس ساده به گردن دارند و در نهايت ،جاودانگي بيشتري هم در ذهن مخاطب پيدا
خواهند کرد .عکاسي از نقاشي ـ نقاشيهاي ديواري ش��هر تهران ـ و تبديل کردنشان به ظاهري نقاشانه ،اتفاقي
است که در نمايشگاه پيشين گالري «آران» شاهدش بوديم .نقاشيهاي ديواري که از آنها بهعنوان مبلمان شهري
ياد ميشود ،در اين چند سال گذشته ،رويهاي تازه پيدا کردهاند .ديوار پارکها ،اتوبانها ،خيابانها و حتي ديوارهاي
بلند ساختمانهاي بزرگي که رو به سمت بزرگراهها دارند ،حاال مملو از تصوير و رنگاند؛ آنچنان که وقتي رهگذري
در روبهروي اين تصاوير مينشيند ،قدم ميزند يا با سرعت از کنارشان رد ميشود ،معنايي تازه مييابند.
امير موسوي هنرمندي اس��ت که با نگاهي ديگر به اين نقاشيها ،از آنها عکاسي کرده و در واقع قاب دلپذير خود
را از ميان آن نقاش��يهاي ديواري بيرون کشيده است .جس��توجوي هنرمند در ترکيب تازهاي از نقاشي ديواري
موجود ،همان اثر نهايي اوست .همچنين براي القاي بهتر اين موضوع ،هنرمند عکسها را روي برزنت بافتدار چاپ
کرده است که نزديکترين بافت به بومهاي نقاشي را دارد .استفاده از فضاهاي شهري و معماري و حتي نشانههاي

ترافيکي و جاده در آثار هنري بس��ياري ديده شده
است اما اينبار ،با انتخاب برداشت دوباره هنرمند از
يک اثر هنري ديگر روبهرو هستيم .جايي که نقاشي
ديواري تمام شده است ،نقطه آغاز هنرمند ديگري
بوده است براي گزينش قسمتهايي از آن بهعنوان
اثر هنري مستقلاش .ارزش اين مجموعه بيش از هر
چيز به آن است که تماشاگر احساس نميکند که در
حال تماشاي يک مجموعه عکس است بلکه به اين
ميماند که نقاش��يهايي با سطوح بزرگ و فرمهاي
س��اده که هم آشناست و هم دلنش��ين را ميبيند.
در يک��ي دو اثر ،هنرمند زاويه ديد بازتري را نش��ان
ميدهد ،يعني ديوار خانههايي که بر آنها نقاش��ي
شکل گرفته اس��ت .اين هم  2دليل ساده دارد :يکي
اينکه ترکيب بريدگيهاي ديوار براي کار ضرورت
بصري داشته و ديگر اينکه به مخاطب يادآوري کند
که منبع الهام آثار کجاست! در هرصورت ،نقاشي با
دوربين عکاسي ،از نقاشيهاي ديواري شهر تهران،
نوعي نگاه هنرمند است به سکون؛ آن هم در شهري
که مدام در حال تغيير و تغيير و تغيير است.

در چند سال گذشته ،نقاشيهاي ديواري رويه اي تازه پيدا کردهاند.
ديوار پارک ها ،خيابانها و حتي ديوارهاي بلند ساختمانهاي بزرگي که
رو به سمت بزرگراه ها دارند ،حاال مملو از تصوير و رنگاند

امير موسوي ،هنرمندي
است که با نگاهي ديگر
به اين نقاشي ها ،از آنها
عکاسي کرده و در واقع
قاب دلپذير خود را از ميان
آن نقاشي هاي ديواري
بيرون کشيده است.
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