
دهقان آال از اثری

 

06.07.2010 | فرھنگ و ھنر  

 ای به ھويت دريچه ،"امروز ايران " نمايشگاه 

 ھنر ملی
 

است که اجرای ھنری آن    " امروز ايران " ژوئيه ميزبان نمايشگاه    ۶رم از روز  
ھای متفادت و    ديدگاه   ھنرمندان اين نمايشگاه با .  عھده دارد   را شھرام کريمی به 

را بازتاب    ھای گوناگون ھويت ملی ھنر امروز ايران   منحصر به فرد خود چھره 
دھند   می  .

 

ه زائيده نور است؟ آيا کبوتری که بال گشود. کشد به سمت خويش می اختيار ای از نور در فوران است و نگاه تماشگر را بی چشمه
ھنرمند در گوشه  رآيا تصوي. گری ھستند .ب-ی داربست گل و در ميان درختان گويی رام شده و سرگرم بازی حيوانات وحشی در

انگيز؟ خيال تابلو نمادی از شکارگر است يا تماشاگری غرق در اين دنيای
 

تشنج و  سرشار از نماد، –" امروز ايران " نمايشگاه   –رم  تابلوی وحيد شريفيان در نمايشگاه جمعی ھنرمندان ايرانی در
ھا و نمادھای  بلسم آميز خويش معض-ت اجتماعی ايران امروز را با شريفيان با نگاه تيزبين و بيان طنز .رمزھای نھفته است

درھم شکسته  در آثار او مرزھای اجتماعی. کند بازگو می ھای اجتماعی را فرھنگ غنی گذشته تلفيق کرده و به اين گونه کنش
.شوند می

شريفيان ازوحيد اثری

 
گالری گابيانو ميزبان ھنرمندان ايرانی در رم

 
. ژوئيه برپاست ۶در شھر رم ايتاليا از روز ) Galleia Il Gabbiano( "گابيانو"در گالری ھنری " امروز ايران " نمايشگاه  

ه ھمران، ھدايت، شھر آبادی، امير افسون، کورش عسگری، آ. دھقان، زھرا حسن –آثار ھشت ھنرمند ايرانی  در اين نمايشگاه
ايرانی و از  نمايشگاه را شھرام کريمی، ھنرمند  اجرای ھنری .اند به نمايش گذاشته شده –مسعود سعدالدين و وحيد شريفيان 

.ايران در عرصه جھانی، به عھده دارد ھای مطرح ھنری چھره
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کريمی شهرام

 

"ايران امروز"شھرام کريمی گرداننده ھنری نمايشگاه 

 
مي-دی در بن و نيويورک  ١٩٨٨وی از سال . تبعيد است مي-دی در شيراز، ھنرمندی در ١٩۵٧شھرام کريمی، متولد سال 
داشته و با  فعاليت ويديوی ھنری  ھای گوناگونی چون نقاشی، نقد ھنری، فيلم و کريمی در زمينه .کند زندگی و فعاليت ھنری می

. است عرصه ھنر معاصر نوآوری کرده با ھمراھی شجاع آذری در) Video Painting" (نقاشی ويديوئی"پيدايش سبک 
عھده  ی آن را بهنمايشگاھی است که شھرام کريمی گردانندگی و مديريت ھنر در گالری گابيانو اولين" امروز ايران"نمايشگاه 

.است گرفته
 
 

"ايران امروز"ھويت ملی ھنر در 

 
ا قرار داده ھای خاص ھنرھای تجسمی امروز در ايران را مبن ويژگی "امروز ايران"شھرام کريمی در گردانندگی ھنری نمايشگاه 

ھا  ی اين تفاوتشناسائ به عقيده کريمی تنھا با. دھد ھنرھای سنتی و فرھنگ قديمی ايران را مورد توجه قرار می با  و تفاوت آن
تباط با ھنر شرق و ھای موجود در ار که تنھا با کنارگذاشتن کليشه کند او تاکيد می. توان ھويت ھنر امروز ايران را تشريح کرد می
.شف کردک  امروز را ای را به روی جنبش پويای ھنری در ايران گشود و ھويت ملی ھنر در ايران توان دريچه می ويژه ايران به
 

مهران شهره از اثری

جربيات فردی و و فرھنگی بوده و از سويی ديگر نتيجه ت ھويت ملی ھنری از سويی در ارتباط ناگسستنی با ھويت اجتماعی
 مينه خ-قيتھای فرھنگی خويش را با تاثيرات محيط اجتماعی اطراف تلفيق کرده و ز ريشه ھنرمندان. خ-قيت ھنرمندان است
لی ھنر تواند به تنھايی ھويت م نمی ھا و نمادھای ھنرھای سنتی به ھمين جھت به کارگيری سمبل. دھند ھنری خويش قرار می
. تاباند امروز ايران را بازمی
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اصغری ازکوروش اثری

ھای اجتماعی، غربت و ھويت فرھنگی تنش
 

اجتماعی را در  ھای موقعيت اجتماعی زنان در ايران افکنده و تنش ھای شھره مھران با سبکی کام- رئاليستی نگاھی به نقاشی
تمايه دس ھای عمومی ھستند ای را که زنان مجبور به پوشش آن در مکان مھران جامه. کند منعکس می چين و چروک چادر زنان

ھره ھای چادر زنان در تابلوھای ش و چروک چين. کند قرار داده و محدوديت ھای اجتماعی زنان را در قالبی ھنری بازگو می
.ھستند مھران گويی پستی و بلندی کويرھای خشک ايران

 
 

بافت سنتی  وی تجارب شخصی خويش را با تاثيرات غربت در .ھای عشايری زھرا حسن آبادی ھنرمندی است از فارس با ريشه
ھای تلفن  کارت اھای عشايری است که تار و پود آن ب آبادی نمادی از فرش اثر ھنری حسن. گذارد می فرش تلفيق کرده و به نمايش

.کند اش بر پا می به ايران، فارس و خانواده ھا را پشت سر گذاشته، پلی او با اين تار و پود فاصله. است بافته شده
 

ھايی  المان. دھد آنان را در ارتباطی دگرگون با يکديگر قرار می آوری کرده و اميرھدايت در سفرھای خود اشياء گوناگون را جمع
پا افتاده  پيش کام- ساده و گويی ھدايت به اين اشياء. دھند آميزد رد پای انسان و سرنوشت او را نشان می درمی که او با يکديگر
.بخشد زندگی نوی می

 

افسون از اثری

 
می ايران کنونی ھای گوناگون ھنرھای تجس منحصر به فرد خويش جنبه ھای متفادت و با ديدگاه" امروز ايران"ھنرمندان نمايشگاه 

.گذارند می ھای گوناگون ھويت ملی ھنر امروز ايران را به نمايش آنان با آثار خويش جنبه .تابانند را بازمی
 

الھه وزيری: نويسنده
فريد وحيدی: تحريريه
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