نقاش راوی

!
در ت+اریخ ن+قاشی ن+وگ+را و م+عاص+ر ای+ران م+قول+ه ی ت+رک+یب ب+ندی ع+موم+ا ب+عنوان م+سال+ه ی تکنیکی در ن+ظر گ+رف+ته
ش+ده و ک+متر دی+ده می ش+ود ،در آث+ار ه+نرم+ندان تجسمی م+سال+ه ی ت+رک+یب ب+ندی و س+اخ+تار ب+گون+ه ای ع+مل ک+ند
که در تولید محتوای نقشی کلیدی بازی کند .طبیعتا این اظهار نظر شامل استثنا ها نمی شود.
در نقاشی نوگرای ایران مساله ی ترکیب بندی عموما منحصر به مقوله ی سازه بندی و ساختار اثر
می ش++ود ک++ه دی++دگ++اهی پ++سا رن++سانسی اس++ت و م++حصول ن++گاه ع++صر م++نری++سم و ب++اروک ب++ه ن++قاشی و ت++صوی++ر
است.
در س++نت ن++گارگ++ری ای++ران ام++ا ب++ه ن++ظر می رس++د ک++ه از دی++ر ب++از ارت++باط ب++ین گس++تره ای ک++ه ن++قاشی ب++ر روی آن
ان++جام می ش++ده و م++ضمون و م++وض++وع و م++حتوی ب++سیار اه++میت داش++ته اس++ت .رواب++ط م++یان ع++ناص++ر ب++صری،
راب++طه ﯼی ف++یگوره++ا ب++ا ک++ادر ،راب++طه ﯼی م++یان ق++طعه ﯼی اصلی و روای++ت ه++ای ف++رعی و در س++نت ن++گارگ++ری ک++تاب،
ارتباط میان نوشته ها و نقاشی از اهمیت ویژه ای بر خوردار بوده است.
ام++روزه در ت++عری++ف ت++رک++یب ب++ندی ،م++یتوان ای++ن م++فهوم را در دو ب++خش اصلی ب++ررسی ک++رد :اول س++ازه ب++ندی ی++ا
همان ساختار بصری تابلو که عموما به عنوان تنها معنی این مفهوم دانسته می شود و در کنار آن !
می ت++وان ب++ه م++قول++ه ی اول++وی++ت بخشی اش++اره ک++رد ک++ه ب++ه معنی ت++مهیداتی اس++ت ک++ه ه++نرم++ند ب++ر پ++ای++ه ی س++اخ++تار
منتخب خود در یک تابلو می اندیشد تا چشم مخاطب را در تابلو جابجا کند.
در روزگ++ار اوج ن++گارگ++ری ای++رانی در م++کتب ه++رات و ت++بری++ز ص++فوی م++ا ش++اه++د اس++تفاده از ن++وعی س++ازه ب++ندی و
اول++وی++ت بخشی مبتنی ب++ر م++ضمون هس++تیم ک++ه ب++راس++اس م++قتضیات ق++صه  ،س++اخ++تار ت++صوی++ر ش++کل می گ++یرد ،
ب+ه گ+ون+ه ای ک+ه م+خاط+ب ب+ا دن+بال ک+ردن ع+ناص+ر ب+صری ب+ه راحتی می ت+وان+د خ+ط روایی ق+طعه را دن+بال ک+ند و ی+ا
ب+ه ع+بارتی ت+صوی+ر را ب+خوان+د .ه+دف م+ا از ب+ر پ+ایی ای+ن ن+مای+شگاه  ،پ+ژوهشی زم+ینه ای درب+اره ی ارت+باط م+یان
ترکیب بندی به ویژه اولویت بخشی در ساختار اثر و روایت مضمونی یک نقاشی است  ،که تالش !
می کنیم آن رابه شیوه های مختلف مورد تفحص و آزمایش قرار دهیم.
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