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با  و آیدشمار مییشگامان هنر انتزاعی در ایران به از پ نویس ایرانی،ساز، مدرس و هنریمهنقاش، مجس ،مقدم محسن وزیری

 .داشته استدر معرفی هنر مدرن در ایران  چشمگیر یهایش سهمها و نوشتهآموزش

در  گرفته وها تأثیر و کوبیست ،، ماتیس، از ونگوگجان چهره و طبیعت بیاش مانند منظره، تکهای اولیهوزیری در نقاشی

 Art) «انفُورمِلت رآ»تأثیر جنبش بعدها تحت ه است. او های تصویری ایرانی را مبنای کار خود قرار دادهم سنت ای دوره

Informel) های شنی انجامید. بندیه ترکیبآن ب فام با خطوط ریتمیک پدید آورد که ادامهتکی اعیک سلسله نقاشی انتز

به  هنرمندگذر  ، نویدبخشخطوط و عالیم سیاه و سرخِ شنی که با حرکت انگشتان دست نقاش بر سطح بوم پدیدار شد

 بود. انفُورمِلت رآفراسوی 

ها و در آنالستیکی و فلزی شروع کرد های مقوایی، پبرجسته زیری پس از بازگشت به ایران تجربه دیگری را در قالب نقشو

ی سطوح برجسته و فرورفته های نور و حرکت روهای نواری و جلوهفرم ،فضا، نظم ریتمیک به مسائلی چون ساختمان

های فلزی اقدام برجستهگیری از نقشبا بهره: »چنین نوشته استسازی روی آورد. او در این باره به مجسمهسپس  پرداخت؛

های چوبی بین آنها را مبنای کار قرار دادم. در آغاز، ای فلزی را رها کردم و برشهای چوبی کردم. نوارهبه ساختن مجسمه

ها. تحول منطقی ها و حفرهگاه چوب خالص، گاه رنگی با قوس ی نود درجه کنار هم چسبانده شدند؛های چوب با زوایابرش

های چوب را به هم جای آنکه برش فصلی هدایت کرد... بههای مَحرکت مرا به ساختن مجسمههای بیاین مجسمه

 «. شدن به آنها دادم...ن باز و بسته ابچسبانم، با پیچ و مهره به یکدیگر متصل کردم و مثل مفاصل بدن انسان امک

، رگانیک و هندسیاُهای رنگینی که از اشکال نقاشی گردد؛بُعدی بازمی، به تجربه در سطح دو1350 وزیری از اواسط دهه

 لی، دورهفصمَ یهایبرجستهبه نقش هازمان با تبدیل این نقاشیهم اومتوازی و متقاطع تشکیل یافته است. خطوط  همچنین

رم و لطیف ها، شکل نَها و نقاشیبرجستهی از نقشکند. در بعضزمان را آغاز می و دیگری از کندوکاو در مسائل حرکت، فضا

آخر زندگی خود،  ی در دو دههشود. وزیرو مهاجم ظاهر می دار( ه)دندان ضرّسهای مُ گریزان در برابر فرم یاپرنده

های  لگاهز. گویی او در سفری به گذشته از مندر ابعاد نسبتاً کوچک پدید آورد ای متنوع از نقاشی و کالژ انتزاعی مجموعه

 کشف کند. ی تازهتا زوایای دیگری از قلمرو انتزاعی خود را بکاود و چیز گذشتمیها برجسته نقش نقاشی شنی و
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