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فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 2

افق نقاشی فرانسه در نیمه اول قرن بیستم
جستاری درباره نمایشگاه دورنمای هنر معاصر فرانسه

در سال 1350 خورشیدی در ایران
مهرنوش علی مددی

پیش از انقالب اسالمی توجه به صنعت، فرهنگ و هنر غرب باالخص اروپا، از جمله استراتژی های حکومت در راستای شناساندن 
دستاوردهای غربی به ایرانیان بود. اگرچه از اواخر دوره قاجار با سفرهای روشنفکران و اقشار ثروتمند به کشورهای اروپایی، گام هایی 
برای مدرنیزاسیون ایرانی برداشته شده بود، اما با روی کار آمدن رضاشاه در دوره پهلوی اول بود که با فراهم آوردن بورسیه تحصیلی و 
اعزام دانشجویان ایرانی به کشور فرانسه، رفته رفته عناصر نوگرایانه و تجددمآبانه به ایرانیان شناسانده شد. در این ایام کشور در راستای 
توسعه صنعتی و شهری گام برمی داشت و بنا به عالقه شخصی شاه در رجعت به سنت های اصیل ایرانی، هنر نقاشی روندی سنت گرایانه 
را پیش گرفت. پس از تبعید رضاشاه و به قدرت رسیدن محمدرضا پهلوی و باالخص تأسیس دانشکده هنرهای زیبا که آخرین دانشکده 
از مجموعه ی دانشگاه تهران بود، هنر نقاشی با روندی نو روبه رو شد. فراخواندن معماران و هنرمندان فرانسوی برای تدریس در دانشکده 
و آشنایی دانشجویان با هنر غرب زمینه هایی برای اعزام آنها پس از اتمام تحصیالت به دانشگاه بوزار را فراهم کرد. در دهه 20 شمسی 
نمایشگاه هایی در انجمن های ایران آمریکا و ایران روسیه و ایران فرانسه برگزار شد؛ تا اواخر این دهه یعنی در سال 1328 اولین گالری 
در تهران یعنی گالری آپادانا شروع به کار کرد. با آغاز دهه 30 شمسی و به واقع پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 است که شاه برای 
آرام ساختن جو متشنج حاصل از کودتا به هنرمندان و نقاشانی که رویه ی مدرنیستی پیش گرفته بودند، میدان داد تا اینگونه هم مانعی 
برای رشد تصاویری با نگرش رئالیسم اجتماعی باشد و هم ایران را در مشارکت و حضور در جوامع بین المللی به مثابه کشوری در حال 

توسعه در تمامی زمینه ها معرفی کند.
به این ترتیب در فروردین ماه سال 1337 اولین بی ینال نقاشی و مجسمه سازی در کاخ ابیض برگزار شد. پس از وصلت شاه با فرح 
دیبا که دانش آموخته ی رشته معماری از کشور فرانسه بود و اینکه با هنر غرب آشنایی داشت، گستردگی و رواج نوگرایی در نقاشی نیز 

سمت و سویی نوین پیدا کرد. 
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پس از آن مراودات ایران با کشور فرانسه و تبادالت هنری و فرهنگی افزایش 
یافت، اگرچه پذیرش دستاوردهای نوگرایانه در نقاشی بعضاً از جانب خود شخص 
شاه و مخاطبان این عرصه با تأخیر بسیار زیادی اتفاق افتاد. چناچه تحوالت شکل 
گرفته در ادبیات نیز که پیشتر از نقاشی توسط طالیه دارانی چون نیما یوشیج و 
صادق هدایت آغاز شده بود، با گذشت چند دهه شناسانده و تا اندازه ای فهمیده 
شد. با برگزارِی پنج دوره بی ینال نقاشی در تهران تا سال 1345و به نمایش درآمدن 
آثار متعدد در نمایشگاه های گروهی و انفرادی در دهه 40 و 50 شمسی و معرفی 
آثار نقاشان ایرانی در مجامع بین المللی، موقعیتی از هم اندیشی های مشترک بین 
ایران و غرب در تبادالت هنری و فرهنگی پدید آمد. یکی از این کارنماهای مشترک 
نمایشگاهی بود با عنوان »دورنمای هنر معاصر فرانسه« که آبان سال 1350 برگزار 
شد. این نمایشگاه به مناسبت دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران 
ترتیب داده شد و در آن آثاری از  نقاشان فرانسوی تحت لوای فعالیت های فرهنگی 
خارجی در محل موزه نوبنیاد ایران باستان به نمایش درآمد. این برنامه به اهتمام 
وزارت امور خارجه فرانسه و انجمن فرانسوی فعالیت هنری و با همکاری ادره کل 
روابط فرهنگی )وزارت فرهنگ و هنر( برگزار شد. کمیته افتخاری این برنامه شامل 

نفراتی به شرح زیر بوده است:

موریس شومان وزیر امور خارجه فرانسه
ژاک دوهامل وزیر امور فرهنگی فرانسه 
فرانسوا شارل رو سفیر فرانسه در ایران

عباسعلی خلعت بری وزیر امور خارجه ایران 
مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر ایران

حسن پاکروان سفیر ایران در پاریس

همچنین کمیسر هنری نمایشگاه، موزه دار کل موزه هنر نوی شهر پاریس آقای 
ژاک النسی و تنظیم کننده نمایشگاه آقای چنگیز شهوق1 بودند. این نمایشگاه با 
هدف معرفی و امکانی برای شناساندن نقاشانی بود که بعضاً از سردمداران نهضت های 
بزرگ هنرِی نیمه اول قرن بیستم به شمار می رفتند و همچنین چهره هایی که به 
دور این محوریت و با ادامه دادن سنت نقاشانه ی قرن بیستم آثار ماندگاری از خود به 
جای گذاشته بودند. همان طور که ژاک النسی در مقدمه کاتالوگ می نویسد: »این 
نقاشان در واقع اخالف همان استادان بزرگی هستند که نمایشگاه قبلِی موزه ملی هنر 
جدید پاریس شناسانده بود«. آثار این نمایشگاه با مساعدت های »موزه هنر جدید« 
و مطرح ترین گالری های پاریس و همچنین همراهی های خود هنرمندان با در اختیار 

گذاشتن آثارشان برپا شد.
النسی همچنین هدف از برگزارِی چنین کارنمایی را این گونه ابراز می دارد: »به 
نظر ما با تماشای این آثار تحول تازه ای که در نقاشی جدید در سال های پر مرارت 

قبل از جنگ شده بود، به خوبی آشکار خواهد شد. سال هایی که 
با تشنجات خود و پیش از انفجار عظیم جهانی شاهد تجسسات 
وسیع و عمیقی بود. در این سال ها به دنبال فرسودگِی قواعد 
سریع  زوال  و  انفرادی  جست وجوهای  خشمگینی  یا  جزمی 
گروه هایی که چندی پیش نمی پاییدند روبه رو می شویم. در این 
دوره هم هنرمندان جوان خود را نفرین شده و تبعید شده از 
دنیایی که تا گلو در بحران های اقتصادی و سیاسی فرو رفته بود 
و دستخوش سرنوشتی کور و بی هدف بود، احساس می کردند. 
با این همه فقط همین هنرمندان جوان بودند که عکس العملی 
با  اینان  از خود نشان دادند و ارزش های اصیل را بازشناختند. 
نوعی احساس قبل از وقوع، جدایی ها و افتراق ها را حدس زدند 
و قبل از حدوث ویرانی، گویی به جبران آن برخاستند و عناصر 
برداشت جدیدی از جهان را با خود آوردند. علیه خوش خدمتی ها 
و آسان گیری ها و بی بندوباری ها عصیان کردند و هم زمان با نوعی 
خلوص پرستی، اراده خود را مبنی بر بیان آنچه در درون می گذرد، 

ابراز داشتند«.
آنچه در نیمه ی اول قرن بیستم در هنر آمریکا رقم خورد با 
آنچه که در اروپا اتفاق می افتاد به طور کل متفاوت بود. پس از 
جنگ جهانی دوم و استقرار صلح در اروپا توجه هنرمندان اروپایی 
مجدد به سوی پاریس جلب شد. در واقع پس از جنگ این گونه 
به نظر می رسید که آنچه به عنوان جنبش های هنرِی بزرگی 
چون کوبیسم، فوویسم و سوررئالیسم تلقی می شد و پیامدهای پر 
سر و صدایی را منعکس ساخت، رو به خاموشی گذاشته و دیگر 
خالقیتی برای بروز و نمایان ساختن آثار نقاشانه وجود نداشته 
باشد. »واقعیت این است که شش سال فترت ناشی از جنگ، 
برخالف انتظار بسیاری از ناظران، بیشتر باعث تثبیت این گروه 
آنان دیگر هنرمندان  بود.  از هنرمندان در اذهان عمومی شده 
پریشان و معطوف به خارج محسوب نمی شدند، بلکه به نوعی 
نمایندگان تمدن جدیدی که متفقین برای تحقق آن جنگیدند به 
حساب می آمدند. محکومیت کار آنها توسط نازی ها به عنوان هنر 
منحط، اکنون باعث شهرت و اقبال بیشتر کارشان می شد« )لوسی 

اسمیت، 1380: 63(.
هنرمندانی که آثارشان در این نمایشگاه عرضه شد به شرح 

زیر است:
 BALTHUS بالتوس

 JEAN BAZAINE ژان بازن
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 ANDRE BEAUDIN آندره بودن
 ROGER BISSIERE روژه بی سِیر

 FRANCISCO BORES فرانسیسکو بوریس
 ROGER CHASTEL روژه شاستل

 JEAN DEYROLLE ژان دیرول
 MAURICE ESTEVE موریس استوی

 JHEAN FAUTRIER ژان فوتریه
 LEON GISCHIA لئون ژیسکیا

 MARCEL GROMAIRE مارسل گرومر
 FRANCIS GRUBER فرانسیس گروبر

 HANS HARTUNG هانس هارتونگ
JEAN HELION ژان هلیون

 AUGUSTE HERBIN آگوست هربن
 CHARLES LAPICQUE شارل الپیک

 MANESSIER مانِسیه
 ANDRE MARCHAND آندره مارشان

 ZORAN ANTONIO MUSIC زوران آنتونیو موزیک
 NALLARD ناالرد

 EDOVARD PIGNON ادوار پین یون
 SERGE POLIAKOFF سرژ پولیاکوف
 MARIA PRASSINOS ماریا پراسنیوس
 GERARD SCHNEIDER ژرار شنایدر

 GUSTAVE SINGIER گوستاو سنژیه
 PIERRE SOULSGES پیر سوالژ

 PIERRE TAL COAT پیر تال کوت
 RAOUL UBAC رائول اوباک

 VIERA DA  SILVA وی یرا دا سیلوا
ZAO WOU KI  زائو ووکی

از نام هایی که در باال فهرست شد می توان به اهمیت کارنمای 
مذکور و توجه ویژه ای که تاریخ هنر غرب برای آثار و دستاوردهای 
ایشان در نظر داشت پی برد. از جهتی فضای هنر با تأکید بر روی 
نقاشی، در این دوران سویه ای را پیش گرفت که بتواند مدرنیسم 
را پس از افت و خیزهای بسیار درونی کند. به این منظور آثاری 
که از هنرمندان طراز اول اروپایی در ایران به نمایش درمی آمد 
نیز توانست تأثیر شگرفی بر روند کارِی نقاشان ایرانی بگذارد و 

دریچه ای نو را به روی جامعه تجسمی ایرانی باز کند. عطش نوگرایی، همپای هنر روِز 
جهان حرکت کردن و آشنایی با چشم انداز نقاشِی اروپایی هدفی را پیش می گرفت تا 
بتواند روبنای حاصل از فرهنگ را در ایران متدمدنانه و قابل عرضه در جهان گرداند. 
به همین منظور برای شناخت چنین دستاوردهایی بهتر بود کارنماهایی برگزار گردد 
که در معرفی هنرمندان طراز اول و تثبیت شده در تاریخ گام های مثمر ثمری 
بردارد. »بالفاصله پس از جنگ به یکباره توجه ویژه ای به چهره ی سرشناس مکتب 
پاریس2 معطوف گردید. در این شرایط رشد و ترقی در حضور چهره های بزرگ و 
هنرمندان مشهور و برجسته، برای هنرمندان جوانتر فرانسوی بسیار سخت و دشوار 
به نظر می رسید. با این وجود از میان آنان استعدادهای شایسته تری ظهور کردند 
که بعدها »نسل میانه«3 لقب گرفتند. مهم ترین چهره های این نسل ژان فوتریه 
)1964-1897(، موریس استوی )متولد 1904(، ادوارد پینیون4 )93- 1905( و ژان 
بازن )75- 1904( بودند. در شرایط خاص فرانسه پس از جنگ از این افراد انتظار 
می رفت که همزمان کارهای متناقضی را انجام دهند. از سویی می بایست پویایی و 
نیروی محرکه انقالب مدرنیست را حفظ می کردند و از سوی دیگر باید شخصیت 
خاص پاریسی بودن را در خود متبلور می ساختند. عالوه بر این دو، رعایت نظرات 
منتقدان و دالالن هنری که در پاریس گرد آمده بودند نیز آنان را به شدت مالزم 
و متعهد می کرد. بنابراین رویای شهرت و موفقیت آنها در دو بستر همزمان و گاه 
متضاد »مدرنیسم« و »فضای پاریس« تحقق می یافت. تحت این شرایط تمام امکانات 
رشد و شکوفایی که برای آنان فراهم بود به واقع چندان هم به مددشان نیامد و انصافاً 
نباید رونق کار هنری آنها را چندان مرهون محیط بالنده آن زمان پاریس ارزیابی 

کرد« )همان، 81(.
نقاشی های به نمایش درآمده در نمایشگاه دورنمای هنر فرانسه، سبک هایی 
سیاقی  با  آثار  اغلب  می دادند.  تشکیل  را  انتزاعی  اکسپرسیونیسم  تا  کوبیسم  از 
روانشناختانه و متأثر از تحوالت عظیمی که از اروپای پس از جنگ به دست آمده 
و یا هنرمند را در خالل این رویداد منجر به دست و پنجه نرم کردن با زمینه های 
اجتماعی و سیاسی گردانده بود، شامل می شد. یکی از جریان سازترین این هنرمندان 
بالتوس است که ویژگی بصری آثار او را با گرایش به ناتورالیسم و پرهیز از بداهه سازی 
می شناسیم. فضاسازی آثار بالتوس با نمایش تصنعی آرامش، نمایانگر اضطراب و 
تردید و ترسی پیش از وقوع یک حادثه است. آدم های نقاشی های او به طور نمادین 
وضعیتی را رقم می زنند که بعضاً در عین سادگی، باید دست به انتخابی سرنوشت ساز 
بزنند. اثر او در این نمایشگاه با عنوان »دختر جوان در حال مطالعه« به سال 1957 
بوده و از مجموعه گالری هانریت گوس به امانت گرفته شده است. از میان نقاشان 
نسل میانه یکی از با اهمیت ترین شان فوتریه است که او را از اعضای هنر بی شکل 
یا غیرصوری5 نیز برمی شمارند. او با بهره گیری از خصلت برآمده ی محسوس مواد 
و کیفیت برجسته نمای نقاشی، آثارش را به شیوه ای بیانگر در راستای مضامینی 
چون نبرد انسان علیه قوای ظلم و ستم ارائه کرده است. دو اثر به نمایش درآمده 
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از فوتریه »تک چهره مارسل کاستل« به سال 1926 و دیگری »دوشیزه« به سال 
1927 هستند که با طراحی فیگوراتیو و مخدوش ساختن چهره و ایجاد دفرماسیون 
بصری، لحنی کنایه آمیز و تلخ را که از اولین آثار او به شمار می رود، تشکیل می داد. 
هانس هارتونگ که در میانه دهه 1950 به موفقیت های بسیاری دست پیدا کرد، با 
دو اثر »کمپوزیسون« و »تی.56. 14« در نمایشگاه حضور پیدا می کند. آثار او شامل 
نقاشی هایی است که پس از جنگ به آن روی آورد. نقاشی- خط هایی پر قدرت و 
نیرومند که از انفجار نوعی انرژی خبر می دهند. ضربه قلم موها و خطوط افشان 
این آثار با نمونه های تصویرسازی شده و ساده ی اولیه او که به راحتی قابل تفسیر 
بودند متفاوت است. با نفوذ دستاوردهای جسورانه ی هنرمندان آمریکایی و مشخصاً 
نیویورکی در نقاشی های آبستره اکسپرسیونیست، شاهد تجربیات متفاوت تری از 
نقاشان اروپایی هستیم. اگرچه ساحت بصری ای را که نقاشان آمریکایی در به کار 
گرفتن ابزار و مواد ایجاد کرده بودند، با آنچه همتایان اروپایی از آن بهره بردند، از 
صراحت و جسارت بیشتری برخوردار بود، با این حال تأثیرات چنین دستاوردی 
را در کار نقاشان اروپایی نمی توان انکار کرد. »آثار سوالژ گونه ای شیرین تر و البته 
غیر مقیدتر از آثار فرانز کالین6 را تداعی می کنند. لیکن ضربه های پهن قلم موی 
او - همانند اثر موسوم به »ترکیب«7- انرژی، استحکام و کیفیت ساختاری در آثار 

هنرمندان آمریکا را ندارد« )همان، 92(. 
آنچه به عنوان دورنمای هنر معاصر فرانسه به سال 1350 در ایران به نمایش 
درآمد، ماحصل نقاط عطفی است که بعضاً پس از پایان جنگ جهانی دوم به شکوفایی 
رسیده بود. همان طور که ژان بازن درباره این هنرمندان می نویسد: »کوشیدند اساس 
کار را با توسل به تندی و خشم و سودا، از راه بیان و نمودی که بر انتخاب رنگ ها 
و شکل های ابتدایی تکیه داشت پیدا کنند«. در واقع مهارت پیش رونده ای این 
نقاشان تمامیت آنچه را که هنر پس از جنگ به دنبال آن بود به همراه نداشت، بلکه 
تجربیات قابل تأملی بود که متأثر از پیامدهای اجتماعی و بیشتر محافظه کارانه در 
راستای گسستن قیود سنتِی زیبایی شناسِی نقاشی گام برمی داشت. همان طور که 
ژاک النسی اشاره می کند: »این هنرمندان که تحت عنوان هنرمندان جوان هواخواه 
سنن فرانسوی یکجا گرد آمده بودند، برای نخستین بار در سال 1941 در گالری 
براون8 پاریس اظهار وجود کردند و نامی که بر گروه خود نهاده بودند منظور آنها 
را بر مداومت سنن کاماًل بازگو می کرد. این هنرمندان پس از فوویست ها، نیروی 
کامل رنگ را برای کاوش در یک فضای تازه به آن برگرداندند و پس از کوبیست ها، 
کوشیدند شکل های ثابت زباندار به وجود آورند. اینان خطوط اصلی را برجسته تر 
نشان می دهند تا به جنبه باشکوه و تجلیلی اشیاء دست یابند. رنگ را غلیظ تر و 
استوارتر و پابرجاتر می کنند تا غنایی که از درخشش آن حاصل می شود و از دست 
رفته است جبران شود. غلظت، قدرت و نیرو از مختصات آثار استوی، ژیسکیا و 

الپیک می گردد«.

منابع:
- لوسی اسمیت، ادوارد. 1380. مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های 
هنری قرن بیستم. ترجمه علیرضا سمیع آذر. تهران: مؤسسه فرهنگی 

پژوهشی، چاپ و نشر نظر. 
- کاتالوگ نمایشگاه دورنمای هنر معاصر فرانسه. تهران موزه نوبنیاد 

ایران باستان، آبان ماه 1350.

پی  نوشت:
1. چنگیز شهوق )1312-1375( نقاش و مجسمه ساز و از پیشگامان 
و  نقاشی  بی ینال  بانیان  اولین  از  او  بود.  ایران  نوگرای  و  معاصر  هنر 
مجسمه سازی در ایران به شمار می رود. وی با پذیرفتن مدیریت چند 
گالری و مشغولیت به تدریس و همچنین برگزاری نمایشگاه هایی از 
آثارش در دهه 40 شمسی، اوج کاری خود را گذراند و از اواخر دهه 30 
به استخدام اداره هنرهای زیبای وزارت فرهنگ و هنر درآمد. در سال 
1348 با سفری به فرانسه و حضور در »خانه هنرهای پاریس« از آثار 
کنستانتین برانکوزی تأثیر فراوانی گرفت و در طی این سفر به اهمیت 
برگزاری دوساالنه های نقاشی پی برد. تحت لوای فعالیت های چنگیز 
شهوق هنرمندان بسیاری به جامعه هنری شناسانده شدند و انتخاب او 
به عنوان هماهنگ کننده این نمایشگاه نیز می تواند مرهون فعالیت های 
گسترده وی در عرصه تجسمی و شناخت او با هنرمندان اروپایی بوده 

باشد. 
2. Ecole de Paris 
3. Middle Generation
4. Edouard Pignon
5. Art informel
6. Franz Kline
7. Composition (1954)
8. Braun
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Balthasar Klossowski de Rola (1908 – 2001)
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Hans Hartung (1904 - 1989)
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doux et, bien entendu, moins engagé que les œuvres de Franz 
Kline. Mais ses larges coups de pinceau ne disposent pas – 
comme « La Composition » (1954) – de l’énergie, d la force et 
et de la qualité structurelle des œuvres d’artistes américains » 
(ibid., 92).

Ce qui a été présenté comme perspective de l’art français 
contemporain en Iran en 1350 / 1971 était le résultat des 
étapes importantes qui s’étaient épanouis après la fin de la Se-
conde Guerre mondiale. Comme Jean Bazaine écrit à propos 
de ces artistes : « Ils ont tenté d’atteindre le fondement de 
l’œuvre en recourant à la violence, à la fureur et à la mélan-
colie, par une expression et une représentation qui reposaient 
sur le choix des couleurs et des formes primaires. » En fait, 
les compétences progressistes de ces peintres ne disposaient 
pas de la totalité de ce que recherchait l’art d’après-guerre, 
mais plutôt des expériences considérables influencées par des 
conséquences sociales et plutôt conservatrices afin de briser 
les obstacles esthétiques traditionnels de la peinture. Comme 
le souligne Jacques Lancey: « Ces artistes, réunis sous le nom 
de Jeunes adeptes des traditions françaises, se réunissaient 
pour la première fois à la Galerie Braun de Paris en 1941, et le 
nom qu’ils avaient donné à leur groupe impliquait qu’ils étaient 
pleinement conscients de la continuité de ces traditions. Après 
les fauvistes, ces artistes ont remis toute la force de la cou-
leur en exploration dans une nouvelle atmosphère et, après 
les cubistes, ils ont tenté de créer des formes expressives fixes. 
Ceux-ci mettent les lignes essentielles plus en évidence pour 
atteindre l’aspect sublime des objets. Ils rendent la couleur 
plus épaisse, plus stable et plus durable, de sorte à compenser 
la richesse créée puis perdue de son éclat. La densité, la force, 
la puissance deviennent les particularités des œuvres d’Esteve, 
Gischia et Lapicque. »

Références
Lucy-Smith, Edward. 2001. Concepts et approches dans 

les derniers mouvements artistiques du XXe siècle. Traduit 
par Alireza Sami Azar. Téhéran, Institut de la recherche et de 
la culture. Edition Nazar.

Catalogue de l’Exposition sur la Perspective de l’Art 
Contemporain de la France. Teheran. Musée Nobonyad de 
l’ancienne Perse, novembre 1971 (Année de Cyrus le Grand).

Endnote:
1.Changiz Shahvagh (1312-1375 solaire) était peintre et 
sculpteur et l’un des pionniers de l’art moderniste en Iran. 
Il est considéré parmi les premiers fondateurs de la bien-
nale de peinture et sculpture en Iran. En acceptant la ges-
tion d’un nombre de galeries et l’enseignement, ainsi que 
l’exposition de ses œuvres, il était à l’apogée de sa carrière 
dans les années 40 solaires. Depuis la fin des années 30, il a 
été employé par le Département des Beaux-arts du minis-
tère de la Culture et des Arts. En 1348/1969, un voyage en 
France et la présence à la Maison des Arts de Paris, ainsi 
que les œuvres de Constantin Brâncusi, l’ont énormément 
influencé. Au cours de ce voyage, il a pris conscience de 
l’importance d’organiser des biennales de peinture. Sous 
l’égide des activités de Changiz Shahvagh, de nombreux 
artistes ont été initiés à la communauté artistique. Et son 
choix en tant que coordinateur de l’exposition pourrait être 
dû à ses nombreuses activités dans le domaine de l’art vi-
suel et sa reconnaissance des artistes européens.
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afin de comprendre de telles réalisations, il était 
préférable de définir et de fournir des catalogues 
pour présenter efficacement les artistes les plus 
établis et éminents de l’histoire. « Immédiate-
ment après la guerre, une attention particulière 
a été accordée aux figures distinguées de l’école 
de Paris. Dans ces conditions, la croissance et 
l’avancement en présence de grandes figures et 
d’artistes célèbres et exceptionnels paraissaient 
très difficile pour les jeunes artistes français. 
Néanmoins, sont apparus parmi eux des talents 
plus remarquables baptisés plus tard «généra-
tion intermédiaire». Les figures les plus impor-
tantes de cette génération étaient Jean Fautrier 
(1897-1964), Maurice Esteve (né en 1904), 
Edouard Pignon (1905-1993) et Jean Bazaine 
(1904-1975). Dans les conditions particulières 
de la France d’après guerre, on s’attendait de la 
part de ces personnes à des démarches contra-
dictoires. D’un côté, ils auraient dû préserver la 
dynamique et l’énergie motrice de la révolution 
moderniste, et de l’autre, ils auraient dû cris-
talliser en eux-mêmes leur propre personnalité 
parisienne. En plus de ces deux paramètres, le 
respect des avis des critiques et des marchands 
d’art réunis à Paris les rendaient extrêmement 
liés à ces derniers. Ainsi leur rêve de célébrité 
et de succès se réalisait dans deux voies simulta-
nées, parfois contradictoires, celles du «moder-
nisme» et de «l’espace parisien». Dans ces condi-
tions, toutes les opportunités d’évolution et de 
prospérité qui leur étaient offertes ne les ont pas 
vraiment avantagés. Il ne serait donc pas juste 
d’attribuer le succès de leur travail artistique à 
l’environnement le plus riche du Paris de cette 
époque » (ibid., 81).

Les peintures présentées à l’exposition « La 
perspective de l’art contemporain français » 
comprenaient des styles tels que le cubisme et 
l’expressionnisme abstrait. La majeure partie des 
œuvres étaient empreintes d’une approche psy-

chologique, issue des transformations massives qui ont mar-
qué l’Europe d’après-guerre, ayant conduit l’artiste, au cours 
de ces événements, à affronter les contextes sociaux et poli-
tiques. Balthus est l’un de ces artistes les plus influents dont 
la caractéristique visuelle de ses œuvres est identifiable par sa 
tendance vers le naturalisme et l’évitement de l’improvisation. 
L’atmosphère des œuvres de Balthus, faisant appel à une pré-
sentation artificielle du calme, reflète l’anxiété, la suspicion et 
la peur précédant l’apparition d’un événement. Les person-
nages de ses toiles décrivent symboliquement une situation 
dans laquelle ils devraient faire un choix décisif  malgré leur 
simplicité. Son œuvre présentée dans cette exposition intitulée 
« La Jeune Fille étudiant » date de 1957 ; elle a été emprun-
tée aux galeries Hannert Goss. Parmi les peintres les plus im-
portants de la génération intermédiaire, Fautrier est considéré 
comme faisant partie des représentants de l’art informel. 

Profitant des qualités tangibles des matériaux mettant en 
relief  des œuvres de peinture, il a présenté ses créations d’une 
manière expressive avec des thèmes tels que la bataille de 
l’homme contre les forces de l’oppression. Les deux œuvres 
exposées de Fautrier, intitulées « La Face Unique de Marcel 
Castel » en 1926 et « La Demoiselle » en 1927, affichaient, 
en tant que premières créations, un ton ironique et amer avec 
une conception figurative caractérisée par une déformation 
visuelle. Hans Hartung, qui a connu de nombreux succès vers 
le milieu des années 1950, a participé à l’exposition avec deux 
œuvres intitulées « La Composition » et « T. 14.56 ». Ses œuvres 
comprennent des peintures auxquelles il s’est consacré après la 
guerre. Des calligrammes puissants qui annoncent l’explosion 
d’une sorte d’énergie. Les coups de pinceaux et les lignes dis-
persées de ces créations sont différents de ceux qui à l’origine 
étaient illustrés et facilement interprétables. Avec l’influence 
des réalisations audacieuses des artistes américains et surtout 
new-yorkais dans les peintures abstraites expressionnistes, 
nous assistons à des expériences plus diversifiées que celles 
peintres européens. Bien que le champ visuel que les peintres 
américains ont créé en utilisant des outils et des matériaux ait 
été plus audacieux et plus explicite par rapport à ce dont ont 
bénéficié leurs homologues européens, les effets d’une telle 
réalisation dans le travail des peintres européens ne pourraient 
être niés. « Les œuvres de Soulages évoquent un exemple plus 
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dogmatiques de recherches individuelles et à la désintégration 
rapide de groupes qui ne sont pas allés plus loin. Pendant cette 
période aussi, de jeunes artistes se sentaient maudits et exilés 
d’un monde qui était pris, jusqu’à la gorge, dans des crises éco-
nomiques et politiques, avec un destin aveugle et sans objectif 
aucun. Cependant, seuls ces jeunes artistes ont manifesté une 
réaction et su distinguer des valeurs authentiques. Ils ont devi-
né les ruptures et les différenciations avec une sorte de senti-
ment prémonitoire et, avant que la ruine ne se produise, ils ont 
semblé entreprendre d’y remédier avec une nouvelle vision du 
monde. Ils se sont rebellés contre les empressements vers la 
servitude, les concessions et les errances. En plus d’un certain 
culte de la pureté, ils ont exprimé leur volonté de traduire ce 
qu’ils vivaient intérieurement ».

Ce qui s’était produit dans l’art américain de la première 
moitié du XXe siècle était totalement différent de ce qui se 
passait en Europe. Après la Seconde Guerre mondiale et l’éta-
blissement de la paix en Europe, l’attention des artistes euro-
péens a été attirée par Paris. En fait, après la guerre, il sem-
blait que ce qui apparaissait comme de grands mouvements 
artistiques tels que le cubisme, le fauvisme et le surréalisme, et 
reflétait un accueil extasié, déclinait et que n’apparaissait plus 
aucune forme de créativité pour mettre à jour et donner à dé-
couvrir des œuvres picturales. « Le fait est que cette interrup-
tion causée par six années de guerre a conduit, contrairement 
aux attentes de nombreux observateurs, à l’installation de ce 
groupe d’artistes dans les esprits. Ceux-ci n’étaient plus consi-
dérés comme des artistes distraits et hors normes, mais en 
quelque sorte les représentants de la nouvelle civilisation pour 
laquelle les Alliés ont combattu. La condamnation de leur tra-
vail par les Nazis en tant qu’art dégénéré a rendu ces derniers 
plus célèbres et plus populaires. » (Lucy Smith, 2001: 63)

Les artistes dont les œuvres ont été présentées à l’exposi-
tion sont les suivants :

BALTHUS
JEAN BAZAINE
ANDRE BEAUDIN
ROGER BISSIERE
FRANCISCO BORES  
ROGER CHASTEL 
JEAN DEYROLLE 

MAURICE ESTEVE 
HEAN FAUTRIER
LEON GISCHIA 
MARCEL GROMAIRE 
FRANCIS GRUBER 
HANS HARTUNG 
JEAN HELION
AUGUSTE HERBIN 
CHARLES LAPICQUE 
MANESSIER 
ANDRE MARCHAND 
ZORAN ANTONIO MUSIC 
NALLARD 
EDOVARD PIGNON 
SERGE POLIAKOFF 
MARIA PRASSINOS 
GERARD SCHNEIDER 
GUSTAVE SINGIER 
PIERRE SOULSGES 
PIERRE TAL COAT 
RAOUL UBAC 
VIERA DA SILVA 
ZAO WOU KI

Des noms énumérés ci-dessus, nous pou-
vons évaluer l’importance du catalogue et l’at-
tention particulière que l’histoire de l’art occi-
dental a porté sur leurs œuvres et réalisations. 
L’espace de l’art à cette période, avec un accent 
mis sur la peinture, a adopté une direction qui 
puisse internaliser le modernisme après plu-
sieurs fluctuations. A cet effet, les œuvres des 
artistes européens éminents en Iran ont égale-
ment eu un impact considérable sur le travail 
des peintres iraniens, ouvrant une nouvelle fe-
nêtre sur l’ensemble des arts figuratifs d’Iran. La 
soif  de la modernité, avec l’art contemporain du 
monde, et la familiarisation avec la perspective 
européenne de la peinture ont adopté un objectif 
pour pouvoir internationaliser la superstructure 
de la culture d’un Iran civilisé. Pour cette raison, 
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Au début des années 30 de l’hégire solaire, 
et en réalité depuis le coup d’Etat de 28 mordad 
1332 /19 août 1953, Shāh a donné du terrain 
aux artistes et peintres ayant adopté la tendance 
moderniste afin de calmer l’atmosphère ten-
due créée par le coup d’état. Une manière aussi 
d’entraver le développement des images de sen-
sibilité réaliste sociale et, en plus, de présenter 
l’Iran au sein des communautés internationales 
comme un pays en voie de développement dans 
tous les domaines. C’est ainsi que la première 
biennale de peinture et de sculpture a eu lieu 
au Palais d’Abyaz au mois de farvardin 1337 /
avril 1958. Après le mariage du Shāh avec Farah 
Diba, cette dernière étant diplômée en France 
en architecture et familière avec l’art occidental, 
la portée et la popularité du modernisme dans la 
peinture a trouvé également un nouvel élan. Fa-
rah devenue reine, les relations irano-françaises 
ainsi que de nombreux échanges artistiques et 
culturels ont repris, bien que l’acceptation des 
réalisations modernistes en peinture a été parfois 
retardée considérablement par le roi lui-même 
et les interlocuteurs concernés par ce domaine. 
Alors que les développements émergents dans la 
littérature, qui ont commencé avant la peinture 
par des pionniers tels que Nima Yushij et Sade-
gh Hedayat, ont été reconnus et compris dans 
une certaine mesure au cours des décennies. En 
organisant cinq biennales de peinture à Téhéran 
jusqu’en 1345 / 1966, en présentant de nom-
breuses œuvres lors d’expositions individuelles 
et collectives dans les années 40 et 50 (solaires), 
et en faisant découvrir les œuvres de peintres 
iraniens dans des assemblées internationales, 
des conditions d’échanges artistiques et cultu-
rels, sous forme de séminaires, ont été réunies 
entre l’Iran et l’Occident. L’un de ces séminaires 
conjoints comportait une exposition intitulée « 
La Perspective de l’Art Contemporain français 
», tenue en novembre 1971. Cette exposition a 

été organisée à l’occasion de la date anniversaire des deux mille 
cinq cents ans de la fondation de l’Empire perse. Lors de cet 
événement, des œuvres de peintres français ont été exposées 
sous la bannière des activités culturelles étrangères sur le site 
du Musée de la Perse antique. L’événement était organisé par 
le Ministère des Affaires Etrangères français et l’Association 
Française pour les Activités Artistiques, en collaboration avec 
la Direction Générale des Relations Culturelles (Ministère de 
la Culture et des Arts). Le comité d’honneur de ce programme 
comprenait les personnes suivantes :

M. Maurice Schumann, ministre français des Affaires étrangères
M. Jacques Duhamel, ministre français de la Culture
M. François Charles-Roux, ambassadeur de France en Iran
M. Abbas Ali Khalatbarry, ministre iranien des affaires étrangères 
M. Mehrdad Pahlbad, ministre iranien de la Culture et des Arts 
Le Major-Général Hassan Pakravan, ambassadeur du Shahanshah 
Aryamehr , à Paris

De même, M. Jacques Lancey était le Commissaire aux 
Expositions d’Art, et le directeur général du Nouveau Mu-
sée d’Art de Paris, et Changiz Shahvagh1 était l’organisateur 
de l’exposition. Celle-ci avait pour objectif  de présenter des 
peintres parfois considérés comme les leaders de grands mou-
vements artistiques de la première moitié du XXe siècle, ainsi 
que des figures suivant la tradition de peinture de ce dernier 
et ayant laissé derrière elles des œuvres perpétuelles. Comme 
l’écrit Jacques Lancey dans l’introduction du catalogue: « Ces 
peintres sont en fait les descendants des grands maîtres qui 
étaient présentés lors de l’exposition précédente du Musée 
National d’Art Moderne à Paris. » L’exposition de ces œuvres 
s’est effectuée avec le soutien du « Musée d’Art Moderne » et 
des plus célèbres galeries parisiennes, et avec la contribution 
des artistes eux-mêmes en mettant leurs œuvres à la disposi-
tion du public. Lancey déclare également que le but d’une telle 
présentation était le suivant : « A notre avis, en regardant ces 
œuvres, la nouvelle évolution de la peinture moderne durant 
les éprouvantes années d’avant-guerre sera dévoilée. Années 
qui, avec leurs convulsions et avant l’embrasement massif  du 
monde, ont été témoins d’enquêtes vastes et profondes. Au 
cours de ces années, nous assistons à l’épuisement des règles 
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Pierre Soulages (1919)
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L’horizon de la peinture française

dans la première moitié du XXe siècle
Mehrnoush Alimadadi, Traduit par Jabbar Abdideh

Une enquête sur l’exposition « La perspective de l’art contemporain français » en 1971 en Iran
Avant la révolution islamique, l’attention portée à l’industrie, à la culture et à l’art en Occident, en 

particulier en Europe, figurait parmi les stratégies du gouvernement pour faire connaître aux Iraniens 
les réalisations occidentales. Avec le voyage d’intellectuels et de couches aisées de la population dans des 
pays européens, dès la fin de la période qâdjâr, des mesures ont été prises pour moderniser l’Iran. Toute-
fois, avec l’arrivée au pouvoir de Rizā Shāh Pahlavi 1er, l’envoi d’étudiants iraniens en France grâce à des 
bourses d’études offertes par le gouvernement contribua peu à peu à apporter aux Iraniens des éléments 
de modernisation.  A cette époque, le pays adoptait des mesures en vue de son développement industriel 
et urbain. L’art de la peinture iranienne a progressivement adopté quant à elle une tendance traditionnelle 
compte tenu de l’intérêt personnel de Rizā Shāh pour un retour aux traditions authentiques d’Iran. Après 
l’exil de ce dernier et l’arrivée au pouvoir de Mohammad Rizā Shāh Pahlavi, et surtout la fondation de 
la faculté des beaux arts - la dernière de l’Université de Téhéran - une nouvelle tendance apparaît dans 
le domaine de la peinture. L’appel aux architectes et artistes français pour enseigner dans la faculté et la 
familiarisation des étudiants avec l’art occidental ont préparé le terrain pour leur envoi à l’Ecole nationale 
supérieure des Beaux Arts. Dans les années 20 de l’hégire solaire, des expositions ont été organisées dans 
des associations irano-américaines, irano-russes et irano-françaises. Vers la fin de cette décennie, à savoir 
en 1328 / 1949, la première galerie appelée Galerie Apadana a débuté son activité à Téhéran.
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