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به بهانه بازديد از يك نقاشي 53ساله

شهرخواب وخياالت
اخيرا مجموعهاي از آثار «محسن وزيريمقدم» در گالري فروهر در تهران به
نمايشدرآمد.درميانتابلوها،آنكه53سالپيشتحتتاثير«شهر»نقاشي
شده ،بهانهاي شد براي نوشتن اين مطلب.

محسن وزيريمقدم سال 1303در تهران به دنيا آمد .او سالهاي کودکي
پري زنگنه را در شهرهاي بهبهان و اهواز گذراند .سال 1314بههمراه خانواده به تهران
نقاش نقلمکان كرد اما خيليزود ش��هر تهران را بهسوي اروميه ترک کرد و در
16سالگي در همين شهر براي اولينبار در زمينه نقاشي رنگروغن دست
به تجربه زد .او ک��ه بهعنوان پيش��گام هنر نوگراي ايران معروف اس��ت،
تحتنظر اس��تاداني مانند عليمحمد حيدريان و مادام امينفر هنر نقاشي را فراگرفت .وزيري مقدم در مرداد ماه
 1334راهي ايتاليا ش��د و در آکادمي هنرهاي زيباي رم مشغول فراگرفتن درسهاي تازهاي شد که پنجرهاي به
تونهمين بيينال جهاني ونيز در سال1337
چشماندازي روشنتر و گستردهتر برايش گشود .وزيريمقدم در بيس 
با اثري به نام «شهر ايراني» شرکت کرد و نمايشگاههاي بسياري از آثارش در شهرهاي اروپا و ايران برگزار شدند.
او از سال  1348تا  1355رياست دانشکده هنرهاي زيبا را برعهده داشت و با بهرهگيري از نقشبرجستههاي فلزي
اقدام به ساختن مجس��مههاي چوبي کرد .کتابهاي «شيوه طراحي»« ،راهنماي نقاشي» و «طراحي» از جمله
تاليفات اين هنرمند است.
بدونتعارفهاي امروزي ،او يگانه هنرمندي اس��ت بيادعا؛ زاده خرداد  1303تهران .س��ال ۱۳۲۲در دانشكده
هنرهاي زيباي دانش��گاه تهران پذيرفته ميشود .اين س��الها همزمان با اوج فعاليت احزاب كمونيست از جمله
حزب توده در ايران است و رژيم ش��وروي از طريق اين احزاب و عوامل خود ،فعاليت فرهنگي وسيعي را در ايران
بهراه مياندازد .كتابهاي نقاش��ي از آثار نقاش��ان رئاليست روسي در اين سالها به آس��اني پيدا ميشود و تاثير
آنها را بهراحتي ميتوان در تمايل نقاشان جوان و حتي آموزش حاكم بر دانشكده هنرهاي زيبا به شيوه نقاشان
روسي ش��اهد بود .انتخاب مضامين اجتماعي ،نوع قلمزني و در نهايت برخورد شبهامپرسيونيستي حاكم بر آثار،
گوشههايي از اين تاثيرات بود .از اينرو ،کتابخانه دانش��کده هنر ،محل امني براي دقايق او و زغالهاي معمولي
و تختههاي چوبي و وس��ايل طراحيهاي مکررش بود .طرح ميزند و پاک ميکند؛ هي پاک ميکند و هي طرح
ميزند .س��رانجام در سال ۱۳۲۷پروژه عملي دانش��گاهياش با عنوان «ش��يخ صنعان» را ارائه ميدهد و با نمره
عالي فارغالتحصيل ميش��ود .س��الهاي  1328تا  1332مصادف با آغاز جنبش نوگرايي در نقاشي ايران است و

وزيريمقدم همچون بس��ياري از همنسالن خود،
تحتتاثير امپرسيونيستها و بهويژه «ونگوگ» قرار
ميگيرد .بيشترين موضوعاتي كه نقاشي ميکند،
منظره و پرت��ره ،بهروشه��اي امپرسيونيس��تي،
پستامپرسيونيستي و كوبيس��تي است .در مرداد
 1334راهي ايتاليا شد و در آکادمي هنرهاي زيباي
رم مش��غول فراگرفتن چيزهاي تازهاي ميشود که
پنجرهاي به چش��ماندازي روش��نتر و گستردهتر
برايش ميگشايد .اولين سالهاي حضور او در ايتاليا
مقارن ميشود با اوجگيري جنبشي جديد در عرصه
هنر انتزاعي که با عناويني مترادف با «تاشيس��م»،
«هنر بيفرم» و «هنر ديگر» شناخته شدهاند .عنصر
انتزاع در اين جنبش نه براس��اس فرمهاي طبيعي،
بلكه بر بيان ناخودآگاه و فارغ از ارجاع بيروني استوار
بود .حاال اس��تاد او «فرانكو جنتليني» كه نقاش��ي
طبيعتپرداز بود ،اس��ت .او با استفاده از سنتهاي
تصوي��ري ايران در زم��ان ساس��انيان ،تيموريان و
قاجار ،نقاش��يهاي تازه خود را ميكش��د و در اين
تجربهه��اي تازه تا حدي متاثر از «ماتيس» اس��ت
و از سوي اس��تادش ،جنتليني بسيار مورد تشويق
قرار ميگيرد.
در پس اين تجربه ،او به سادهسازي و هندسيكردن
نقش��مايههاي كهن ،با توجه به آث��ار «پلل کلي»
ميپردازد كه باز هم مورد تش��ويق ق��رار ميگيرد.
س��ال ۱۳۳۸درس��ش را در آكادمي رم ب��ه پايان
ميرس��اند .پاياننامه او درباره موندريان ،تاثيرش
در هن��ر ق��رن بيس��تم و چگونگ��ي روش كار او از
طبيعتگرايي تا آبستره است .همه اينها و طبيعتا
چيزهاي��ي بيش از اينه��ا ،دورهه��اي تحصيالت
آکادميک و مطالعات دانشگاهي محسن وزيريمقدم
را شامل ميشود اما وراي همه موارد ،جستوجوهاي
شخصي هنرمند نيز به يارياش ميشتابند .آميزهاي
از تجرب��ه و تخيل ،ه��ر اتفاقي را دس��تمايه هنري
ميکند .ب��ا پيچومهره و تکرار فرمه��اي متحرک،
مجس��مه ميسازد و با ماس��ه و رد انگشت ،نقاشي
ميکند .در درک و دريافت س��ادهترين ابزار بياني
و انتقال بيانگر آنها هنرمندان��ه «رفتار» ميکند؛
رفت��اري که جس��توجو ميکرد و اس��تادش به او
چنين پاسخ گفته بود« :نقاش شدن يک چيز است
و هنرمند ش��دن يک چيز ديگر .فرق ايندو در اين
اس��ت که هنرمند چيزي که موجود نيس��ت خلق
ميکند .هنر ،ياددادني نيس��ت بلکه نوعي کشف و
درک اس��ت .همه چيز در طبيعت است .منتها بايد
بتوان آنها را از دل آن بيرون کشيد» .او نيز همان
کرد که استاد گفت و استادي شد محبوب.
در گالريگرديه��اي هفتگ��ي به گال��ري فروهر
رسيدم .مجموعهاي از آثار «محسن وزيريمقدم»
به نمايش درآمده بود .هرچند کار جديدي (بهلحاظ
تاريخ خلق اثر) در ميانشان نبود اما تکتک تابلوها
چيزهاي نوي��ي براي چندباره دي��دن و از نو يافتن

داشتند .تجربه و احساس��ي نو با عمري نزديک به
نيمقرن در مقابل چش��مانت .در ميان مجموعهاي
متف��اوت از پرت��ره ،منظ��ره ،کارهاي ماس��هاي و
مجسمههاي متحرک و ثابت وي ،يک تابلو بهانهاي
شد براي نوشتن.
در بين هنرمندان ايراني و خارجي ،نقاش��ي از روي
منظره و معم��اري يکي از س��وژههاي مورد عالقه
بوده اس��ت .نمايش فضاهاي شهري و روستايي در
آثار هنري ،همراه با برداشتهاي شخصي هنرمند
و سبک و س��ياق روشهاي هنري در هر دوراني ـ
با دي��دي فراتر از انتقال يک تصوي��ر تماموکمال از
يک زاوي��ه بهخصوص از بنا يا مکاني ـ بوده اس��ت.
ميگويند وزيريمقدم در آفرينش فضاهاي کيهاني
تبحر داش��ته اس��ت .اينطور بهنظر ميرس��د که
حت��ي در نقاش��ي از روي مدله��ا و مناظر عيني
نيز ،بهگون��هاي کيهاني نقاش��ي ميکرده اس��ت.
پالنبندي در اي��ن اثر ،بيننده را ب��ه ياد نگارههاي
ايراني مياندازد.
بدون پرسپکتيو و نگاه چندساحتي يا چندوجهي
به زوايا و نور .هرچند فرم اصلي بناها در اين اثر کامال
دوبعدي بهنظر ميرسد اما القاي فضاي سهبعدي،
در تمهيدي پلکاني موثر ميافتد .انسان و طبيعت،
در اين معماري فراموش نش��دهاند .سهعنصري که
بقاي هريک وابسته بهحضور ديگري است :انسان،
طبيعت و معماري .اين اث��ر که با توجه به تاريخ آن
مربوط به س��الهاي تحصيل ايشان در آكادمي رم
است (1337خورشيدي) .شکل خانهها ،سقفها،
هشتيها ،بافتها و رنگهايش ،نه کامال ايراني است
و نه دقيقا الگويي اروپايي دارد .سنگفرش شطرنجي
سياهوسفيد در مرکز تابلو و حتي بانويي که آرايش
مو و لباسش به سرخپوستان ميماند ،چندان با اين
فضا غريبه نيستند .بهنظر چيزي حدفاصل خاطره
و تخيل و عينيت باش��د .مثل اي��ن ميماند که در
ميدانگاه ش��هري مدور ايس��تاده باشي و دورشدن
خانهها را از مرکز شهر بهسمت کوه ببيني .آسمان
س��ياه ،اش��ارهاي به ش��ب دارد اما ماه با اشعههاي
س��رخرنگش ،تضادي ذهني از ماه يا خورشيد را در
ذهن ايجاد ميکند .شکل ساده خانهها با سقفهاي
س��نتوري و ديوارهاي بلند که شاخهگياهي بر فراز
بلندي ديوار خودنمايي ميکند؛ گياه در دامن زمين
ميرويد و ش��هر ،هميش��ه نام زنان��هاي دارد .مثل
خوابوخيال ش��هري است که دوست ميداريم .به
بوخياالتي
قول ايتالوکالوينو« ،شهرهاي ناپيدا ،خوا 
هستند که در دل شهرهاي غيرقابل زندگي کنوني
بهوج��ود ميآيند ».ش��ايد هم ،ديدن اين نقاش��ي
بر ديوارگالري شهر ش��لوغ تهران ،يادآوري خواب
خوشي باش��د که سالهاس��ت مرور ميکنيم و باز
دلخوش به ديدار ش��بانه شهري هستيم که دوست
ميداريم .ماه در آس��مان سياه اين ش��هر ،مهياي
خورشيد شدن است.
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