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در طول شصت سال فعالیت هنری خود، به تمام معنی نقاشی پُرکار بوده است. ش( 1391ـ1299)پور جوادیاستاد محمود 

طراحی، نقاشی، گرافیک و تصویرسازی، اگرچه دلیل اصلی  های مختلف هنر تجسمی:گری در زمینهها تالش و تجربهسال

 ای خود کوشیده است. فعالیت مردی است که با تمام توان در زندگی حرفه وع کارهای اوست، در عین حال نشانهتن

بود. در اش، بوزار، شکل گرفته تأسیس هنرهای زیبا شد؛ این دانشکده بر اساس الگوی پاریسی ه تازهپور وارد دانشکدجوادی

مسلط بود و ذوق عام و خاص را الملک و شاگردان او بر فضای هنری کشور از یک سو میراث مکتب کمال این دوران،

صنایع قدیمه صورت گرفته بود،  هاندازی ادارند سال قبل با راهبود و از سوی دیگر تالشی که از چ تأثیر خود قرار دادهتحت 

ها همچنین زد. این سالدامن میرا الملک  گرفته در مدرسه کمال گاه هنرمندان تعلیماقض با دیدمسیری متفاوت و شاید متن

های پس با تغییرات سیاسی داخلی و جایگزینی حکومت پهلوی دوم به جای رضاخان مصادف بود. از طرفی نیز با اولین سال

نشد، تبعات سیاسی و اجتماعی آن دامن  طور مستقیم در جنگ وارداز دومین جنگ جهانی همزمان بود. اگرچه کشور ما به

رسد، نظر میتحرک بهبسیار محدود و کم فقط ها نهای فعالیت تجسمی در آن سالتوصیف فض این سرزمین را گرفت. با این

 د که هنرمندان جوان وشو تناقضات موجود باعث می ،م حمایت از فعالیت هنرمندان، نبودِ نگارخانه برای نمایش آثاردبلکه ع

آموخته بودند، به تأسیس  تازه هدادن هنر و آنچه در دانشکدبرای نشان تالش خود را هپور، همها، مانند جوادیالسپُرشور آن 

س از فراغت از کند. او پای شروع میطور حرفهها و اوضاعی فعالیت هنری خود را بهدر چنین سالپور کار گیرند. جوادی

رب کارهای گرافیکی را در آنجا به دست شود و اولین تجاکار میمشغول به ملی  بانک هاپخانتحصیل دانشکده در چ

. او و همراهانش در این کاشانه نهدرا بنیان می« گالری آپادانا»یا « کاشانه هنرهای زیبا» 1328آورد. پس از آن در سال  می

پور و جواد حمیدی، چون اسفندیاری، ضیاءهم التحصیالن دانشکدهر فارغگیهایی از آثار خود و دی نمایشگاهبا برگزار

کنند فضای متناسب با فعالیت زدن به نقد هنری سعی میاندازی جلسات سخنرانی و بررسی مکاتب هنر مدرن و دامن راه

های تکمیلی در آکادمی هنرهای زیبای مونیخ سرانجام پس از گذراندن دورهاستاد  آورند.وجود نوگرا را در تهران به  نقاشی

عنوان یک هنرمند و مدرس پور بهآید. از آن پس فعالیت جوادیمیهنرهای زیبا در هبه استخدام دانشکد 1332ر سال د

های  فعالیت هتواند در عرصشود، بلکه بنا به نقشی که هنرمند تجسمی میبه خلق آثار نقاشی منحصر نمی ،دانشکده

بانک ملی  هپردازد. او با تجاربی که از کار در چاپخانمی ی متنوعرایفا کند، به تولید آثا اجتماعی و اقتصادی فرهنگی و

ویژه تصویرسازی، طراحی تمبر، اوراق قرضه، نشان و اعالن و بهد. شوهنر گرافیک می یهااندوخته است، وارد فعالیت

گرافیک معاصر ایران  هدر عرص یکسوتپیشعنوان نقاشی نوگرای ایران، بهپور را عالوه بر هایی است که جوادیفعالیت

 کند.معرفی می



هوای و ها و حالخورد، مضامین، رنگم میبه چشعنوان یک هنرمند نقاش پور بهآثار استاد جوادیآنچه بیش از همه در 

التحصیالن پور، یعنی اولین فارغنسل جوادی اتفاق هنرمندان هم به انی است. اصوالً در آثار اکثر قریبفضاسازی نقاشی ایر

ها و برای تکمیل آموختهپور  پور، حمیدی، کاظمی و...( همچون استاد جوادی)ضیاءها یبا که بسیاری از آنهنرهای ز هنشکددا

توجه های هنر ملی و بومی ایران عموماً به سنت ،دنشناخت خود از هنر مدرن، چندسالی را نیز در مدارس هنر اروپایی گذراند

جویی ت ملی، هویتنسالنش، نشان از روحیا پور و همملی در آثار جوادی نی و هویتی. گرایش به سمت زبانی ایراشده است

 فقط هنرهای زیبا نه هالتحصیالن اولیه دانشکدکدام از فارغ. تقریباً هیچسپردگی آنها به هنر و فرهنگ ایرانی داردو دل

هنر ند تا آنچه را از مدرنیسم آموخته بودند، با های فرهنگی ایرانی را به کنار ننهادند، بلکه تالش کردیکسره هنر و سنت

مسیری بودند که از  هها نه مایل به اداموبویی ایرانی بدهند. آن و به هنر خود رنگ بومی و اصیل ایرانی عجین کنند

ر غرب رخ از حقیقت هنر بومی دلی برگیرند و از آنچه در هن دتوانستنالملک و شاگردانش به جای مانده بود و نه می کمال

خوبی  ش و موضوعات کار این هنرمندان بهپردازی، استفاده از نقوله در رنگبود، مقلدانه پیروی کنند. این مسئداده 

 .جلوه دارد نسالنشپور بیش از هر کس دیگر از همکند و در آثار جوادیخودنمایی می

طور قابل توجهی ملهم از گرفتن رنگ و خط بهکار هاز نظر فضاسازی و هم از لحاظ ب پور همآثار تصویرسازی استاد جوادی

ها را با خوبی توانسته آن بهده، ها از تکنیک گراوور استفاده کریی از تصویرسازقدیم ایرانی است. اگرچه او در بعضنقاشی 

های هنر بومی یژگیهم توفیق استاد را در استفاده از و ،آنچه از هنر ایرانی به عاریت گرفته، پیوند دهد. در این قسم آثار

های نقاشی شدن با تصویرسازی جدید. به واقع ویژگیهای نقاشی قدیم ایرانی را در همراهتوان دریافت و هم ظرفیت می

بخش هنرمندان تواند الهامها به زبان تصویری همواره میتانی و ادبیات روایی و ترجمان آنایرانی در همراهی با فضاهای داس

کار هنرمندانه همیشه دشوار و خالقانه اما  با ادبیات کالسیک فارسی دارد، ی عمدههاییات معاصر تفاوتباشد. فضاسازی ادب

 های هنرمندانه را بیابد.ها، بتواند رابطهرغم این تفاوت یابد که بهشک آن کس توفیق میبیاست و 

که هنر و مگر نه این سر گذاشته است اری را پشتبسی یهای تجربدارد. او دوره انگیزی شگفتپور اما سیرآثار نقاشی جوادی

مشترکی که آثار نقاشی  هگری آموخته و نشان داده است؟ بنابراین جوهرنوگرا تحوالت و تنوع و خالقیت را عموماً در تجربه

نر یث هگری و در عین حال تالش برای حفظ موارسازد، تجربهاستاد را در طول شصت سال گذشته به یکدیگر مرتبط می

سال گذشته به ویژه در آثار مربوط به بیست سی به کارگیری نقوش و فضاسازی است. این پختگی پردازی، بهایرانی در رنگ

زآفرینی پردازی و باپور به آرامشی شورانگیز در منظرهها جوادینقاشی او شخصیتی ممتاز بخشیده است. در طی این سال

ای به تمام معنی  همنظرر کارهای گذشته او ریشه دارد، که د عال هچشم هنظریافته است. مفضاهای مورد نظر خود دست 

گی نقاشی ایرانی در آن بازتابیده اش، و نوری که از سنت و زندها و آسمان شبانهها، درختها، پیکرهبا رنگ ایرانی است؛

های و نگارهایی که به مناسبت ها، گسترش نسبتاً عمودی فضا و نقشبندی ساده ازدحام صمیمانه پیکرهترکیب است.

های دیگر سازیاندازد. منظرهصفوی می عهد های مکتب تبریز و شیراز درسازیمختلف در کار آمده، ما را به یاد منظره

آوری خرمن همین آرامش پرشور های خفته و جمعها، کوههای سفالین، آفتاب روی تپههمچون سقف هااستاد و در این سال



آب و  هدر این آثار فراتر از زمان و مکان قرار گرفته و در آسمان و کوه و درخت و چشمگویی استاد اند. ی کردهرا بازنمای

که همچون  سخنی دارد زبانبیند که گویاتر از هر کالمی است و این گردان سکوتی میهای آفتابهای گندم و گلخوشه

ها سازیپور در کنار این منظرهدیگر آثار جوادیدر  شود.ایش شنیده میها از تابلوهزندگی و هنر خود استاد در طی این سال

های آشنا و آدم هه را در چهرهای زندگی روزانها و غفلتشیرینیها، است که از یک سو سرگرمیایجاد شده فضاهایی 

و از سوی دیگر رازهای  ؛(چنان که در بازار روستاییآن) دهندو... نشان میغریب، مشهور و گمنام، شهری و روستایی 

چیز را  ها جای همهچنان که در تابلوهایی که در آنها کوزه آن) کنندی ساده برمال میمعنوی این زندگی را با تشبیهات

های ، اما کوزهگیردآدمی را ترس موهوم فرامی گیرند.چیز را می شوند که جای همهقدر تکرار می آن (. گاهی اشیااند گرفته

شرقی  هفالسف های ناتمام، به سرزمینهای همیشگی، به پاسخکنند، بلکه ما را به سؤالایجاد وحشت نمی فقط هپور نجوادی

 کنند. ای دعوت میو به درون فضاهای اساطیری و افسانه
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