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نقاش��ی های اولیه احمد غفاری با الهام از طبیعت، شکل گرفته اس��ت ولی بعدها با تفسیر ذهنی از طبیعت، 
 به س��وژه های انتزاعی و  آبس��تره گرایش پی��دا می کند. به عبارت روش��ن تر؛  عناصر تجس��می در تابلوهای 
احم��د غفاری  به تدری��ج و در طول زمان مس��یری غیرفیگوراتیو را طی کرده اند و این نش��انگر جریانی قابل 
تأمل در رش��د خالقه اوس��ت، یعنی بینش »بیرونی« در آثار او  به س��وی بینش »درونی«  جهت پیدا کرده و 
این  نشانگر نخستین مرحله از هنر آبستره است که ش��یفتگی نقاش را از تصویرکردن میوه، بطری، منظره و 
س��ایر عناصر ظاهری جهان، به سوی تصویر کردن ژرفا و عمق درونی ارتقا می دهد. غفاری  با حذف حکایت و 
روایت، حذف عالیم طبیعی و حذف نگاره پردازی؛ هرگونه جلوه فروش��ی را از آثارش زدوده است. او با تجسم 
ن��اب، که کاماًل با ادبیات قطع رابطه می کند؛  نقاش��ی هایی ارایه می دهد که  ابع��اد جدیدی از پیوند با ذهن و 
ش��باهتی گنگ با موسیقی را به نمایش می گذارند. احمد غفاری آن مقدار که وامدار بزرگان هنر مدرن است؛ 
کمتر تحت تأثیر هنر پیش��ینیان است. در آثارانتزاعی احمد غفاری  هیچ گونه صورت یا شکل طبیعی موجود 

در جهان وجود ندارد و فقط از رنگ و فرم های تمثیلی برای بیان مفاهیم خود استفاده کرده است. 
احمد غفاری  آنقدر طبیعت را می شناس��د و در شیدایی و ش��یفتگی طبیعت چندین دهه کار کرده که حاال 
 دیگ��ر ازطبیعت فقط برای اله��ام در آثار انتزاعی اش به��ره می گیرد. او دیگر به هیچ وج��ه عناصر طبیعی را 
در نقاش��ی هایش دخالت نمی دهد. آثار او بر نقطه، خط، رنگ و اتفاق اس��توارند؛ ب��ه همین دلیل آثار مدرن 
غفاری  در ذهن معاصر دوام و قوام بیش��تری می یابند. این آثار، هیجانی را بازتاب می دهند که بازنمایی مکرر 

منظره فاقد چنین هیجانی است.
نکت��ه مهم درباره آثار این هنرمند این اس��ت که او در پی انتقال آنی و واکنش لحظه ای آن چیزی اس��ت که 
احساساش را تس��خیر می کند. انتزاع ارایه شده در آثار احمد غفاری، هم با مکث و شکیبایی بسیار روی پرده 
منتقل می ش��ود؛ هم در حرکتی ناگهانی بر صفحه نق��ش می بندد. او دقیقاً مانند نقاش��ان مطرح تاریخ هنر 
ایرانی، با مراقبه و س��کوت مقابل پردهاش می ایستد و رنگ های درخش��ان، پاکیزه، باشکوه و الیتناهی را بر 

پرده اش نقش می کند.
بیش��تر نقاشی هایی که در این مجموعه به نمایش درآمده اند مضمونی معنوی  و پردازشی مدرن دارند. احمد 
غفاری  به  ارزش های زیباشناسانه  فرم و رنگ تاکید بسیار دارد و هرگاه مضمونی دلش را بلرزاند همه دارایی 

بصری و فرم پخته شده و ناب را به پای آن مضمون می ریزد. 



الزم به ذکر است که در زمینه جهت گیری هنر انتزاعي مي توان 2 گرایش اصلي و عمده را شناسایي کرد:
1( روش��ی که در آن وجه عاطفی و احس��اس بر انگیز و هماهنگی های رنگ، بیش��تر مورد نظر هنرمند است 
که می توان در این بخش از کاندینس��کی، ویلهم دکونینگ و جکس��ن پوالک نام برد. 2( شیوه ای که مبنای 

هندسی دارد، مانند آثار پیت موندریان و مارک روتکو. 
در یک تبارشناس��ی، می توان احمد غفاری  را در گروه اول جای داد. اما همواره رئالیسم و انتزاع در آثار احمد 
غفاری دوش��ادوش هم جلوه کرده است. پرسش این است : چرا این دو ش��یوه بیان یعنی رئالیسم و انتزاع در 
او همچون بسیاری دیگر از نقاشان؛ دوشادوش یکدیگر آش��کار و پنهان می شود؟ ساده ترین توضیح، ممکن 
است چنین باشد: این دو شیوۀ بیان را  با حاالت روانِی متضاد شخصیت انسان وفق می دهند؛ یکی »درونگرا« 
و دیگری »برونگرا « اس��ت. در مورد خاص احمد غفاری می توان گفت، او در دوران پختگی و با افزایش تجربه  
توانس��ته است موجی از هنر آبستره بسیار شاداب و رنگین و تماشایی را بر پرده نقش کند. نکته مهمی در این 

میان وجود دارد، آن که نقاشان انتزاعی اهمیت شان در فردیتشان است نه در شباهت هایشان. 
یعنی هر هنرمندی که به دنیای انتزاع گام می نهد، در واقع »تنهایی« خود را فریاد می زند. او سیب را آنچنان 
که میلیون ها نفر به طور مش��ترک می پسندند، نقاشی نمی کند، او ش��اید راز سیب را که نه در شکل ظاهری،  
بلکه در ناموس خلقت نهفته اس��ت، نقش می کند. برای کشف این راز الزم نیست که هنرمند سخنوری کند، 
کافی است که خالص شود و در خلوت آتلیه اش دست و دل و ذهن اش را به کار اندازد. به عبارت واضح تر، احمد 
غفاری  با صورت های ذهنی و مفاهیم کلی یا بنابر حکمی فلس��فی، با  ُمُثل افالطونی س��ر وکار دارد و هدفش 
ظهور و نمایش صورت های ذهنی و عاری از جزییات است. با این همه، درک نقاشی انتزاعی چه برای مخاطب 
عام و چه برای مخاطب خاص، مش��کل اس��ت. مخاطب باید در فضایی قرار بگیرد که آن را حس کند ولی در 
کار انتزاعی حس کردن فضای کار بس��یار مشکل است. اغلب پرده های آبستره احمدغفاری برمبنای نوعی از 
 نقاش��ی انتزاعی شکل گرفته اند که با تأکید بسیار بر »نمای درشت از تصاویر طبیعی«  به وجود آمده اند که به

 Nature Close Up  مش��هورند.  ولی او این فرآیند را در ناخودآگاهش طی کرده، نه همچون یک مطالعه 
آزمایشگاهی. از این رو اس��ت که در تابلوهای انتزاعی احمدغفاری نوعی مالحت و کام جویی بصری دلنشین 

چشم را  نوازش می دهد.  
احمدرضا دالوند



























عالقه مندان برای بازدید از این نمایش��گاه می توانند همه روزه از ساعت 4 تا 8 بعدازظهر به 
نگارخانه غفاری  واقع در خیابان وصال  نرس��یده به خیابان بلوار کشاورز پالک 2 روبه روی 
بیمارستان آریا، مراجعه یا جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن88967037 تماس بگیرند.

G
ra

ph
ic

: S
im

in
 D

el
da

r


