
 

     

. در این بود لري ویستا در آبان ماه گذشته تغییر و تحول شهر تهران مضمون اصلی نمایشگاه اخیر شما  در گاـ  نتمعمار
تهران را  شهر کالنجدیدي گذاشتید که  هاي ینقاشخر دهه شصت خودتان را در کنار شهري اوا يها منظرهنمایشگاه بخشی از 

شمیرانَ، و  قدیمی  يها محلهحلبی  هاي یروانیشآجري و  يها ساختمانقدیمی و  يها باغ کوچهآن  طرف یکاز. دهد یمنمایش 
هاي  و پارك ها امامزادهکشیده و مساجد و  فلک سر به يها برجو   دوطبقه يها پلپیچاپیچ و  يها بزرگراهاز طرف دیگر این 

  چه بود؟ يجوار همشهري. منظور و هدف شما از این 

. افتد یمبر سرعت تغییراتی بود که دارد در تهران اتفاق  یدتأکنشان دادن و دو دوره براي  این کارهاي کنار هم گذاشتن  ـث.ا
اما  شوند یمبه هم بیشتر شبیه  روز روزبه ي بزرگو شهرها افتد یمدنیا اتفاق  شدن و امروزي شدن در همه شهرهاي البته نو

ی خاص تاریخهویت ، نو شدنیی هستند که در ضمن شهرها، شهرها ترین دیدنی، و ینتر جالبشکی نیست که زیباترین، 
و  ها محلهکنار تاریخی بلکه   يها ساختمانبراي  فقط نهدر چنین شهرهایی  .دهند یمو احترام نمایش  عشقبا  هم را خودشان
مهم ادبی و اجتماعی ثبت و ارائه  هاي یتشخصمعمولی تاریخ و داستان اتفاقات مهم یا  سکونت موقت و زندگی  يها ساختمان

و  ها دههاز  مانده یباق هاي قدیمی ها و ساختمان بافت محله دیگر، بسیاري از هنرمندان تجسمی هم مثل ازنظر من. شود یم
است. به نظر من  هاي سوپر مدرن کنونی ها و مال تر از پاساژها  و فروشگاه ر یک شهر بسیار تماشاییگذشته د يها سدهبلکه 

و هرروز  شوند یمفقط براي فروش اجناس لوکس و زائد ساخته  کههایی  ها و فروشگاه ها و بزرگراه این مظاهر مدرن شهري پل
دیگر همه در این  که یزمانو دور نیست  اند نابود کرده یکل بهرا عی تهران چهره واق آورند یممحالت سردر  در همه مثل قارچ

زنده کنم . را دوباره   یکنوستالژو آشنا  يها منظرهآن  خواستم یمدر این نمایشگاه شهر احساس بیگانگی و گمشدگی کنیم. 
  .دهد یمرا با گذشته پیوند  ها آدمجهت خوب است که  ینازااحساس نستالژي 

 »؟ شهر چیست جز مردم«با این مضمون که  یدا کردهنقل  يا گفتهآغاز نمایشگاهتان  از شکسپیر  نوشته درـ شما  نتمعمار
  است؟  دوطرفهرابطه  یک یناآیا  ؛به نظر شما رابطه بین شهر و مردم چیست

رفتار و  يرو هم رقد همان شود یم پرداخته و  ساختهساکنین و مسئولین شهري   شهر توسطکه  قدر همانبه نظر من  .بله ـث.ا
دارد.  یرتأثروي هنر هم  طورقطع بهبگذارد  یرتأثکه روي فرد و جامعه  یزهر چ .گذارد یم یرتأثفرد فرد ما  یتشخصزندگی و 

 یرتأثدر آن  تواند یماز زندگی شهري است و به همان نسبت هم  متأثردر بسیاري موارد نیز هنر امروز جهان   در ایران ، تنها نه
در رابطه ما با شهر  ینوع بهبه نظر من امروز بخش مهمی از روابط اجتماعی ما، یعنی رابطه با افراد جامعه و دولت  بگذارد.

و یا  اعتراض مخرب از سوي شهروندان  طلبانه اصالح، همکاري پذیري یتمسئول. حقوق  و وظایف، تعهد و شود یممتجلی 
هاي مختلف در هنر امروز مطرح شود و  به شکل تواند یمهري معاصر پیچیده زندگی ش حال یندرعملموس و  مسائل بسیاري

کمترین بازتاب زندگی در  .زندگی جمعی و فضاي عمومی بکشاندمبتذل  فردي به ساحت محدود و هاي  هنر را از  روایت



اشکال مختلف هنري در  وفور به آن راکه آثار و ناامنی و اضطراب است  پناهی یباحساس  نوع یک ،مانند تهران يشهر کالن
بعد هم از جهاتی موضوع شهر االن جاي موضوع منظره را در نقاشی گرفته است چون نقاش امروزي هرچه  دید. شود یمامروز 

  . کند یموابستگی و درگیري پیدا  مسائلشبیشتر با شهر و  دهد یمبیشتر ارتباطش را با طبیعت از دست 

رویدادهایی مانند  انقالب و جنگ در  تر مهمهمین زندگی شهري یا از آن مثل  اجتماعی مسائلـ به نظر شما چرا  نتمعمار
  آثار هنرمندان مستقل بازتاب درخوري نداشته است؟

یا بازتاب نداشته. هم در  یرتأثاجتماعی در کارهاي هنري  مسائلنیست که  طور ینااول باید بگویم  ،در این مورد ـث.ا
اجتماعی در کارهاي  مسائل. هنوز هم اند کارکردههنرمندان بسیاري با این موضوعات  آناز هاي پیش از انقالب و هم بعد  سال

این  درخور آن چنانکهبازتاب پیدا نکنند و یا این آثار به  شود یماما دو عامل باعث  شود یمنسل جوان هنرمند مطرح 
ها و  ها و گالري رسانه موردعالقههنرهایی  ،کنونی واحوال اوضاعدر . یکی اینکه  دیده یا فهمیده نشوندموضوعات و آثار هست 

مردم پسند و   فهم قابلبیشتر هاي گذشته که  دهه اجتماعی  آثار بنابراین . و فروش باشند یدخر قابلهستند که  داران مجموعه
از طرف دیگر  ها دارند. آنارائه ه نمایش و ب يا عالقهکمتر ها  ها و رسانه و گالري گیرند ینمقرار هنر امروز   حیطه بازار در بودند

به خاطر پیچیدگی زبان و  شوند یمارائه آثار اجتماعی و سیاسی اخیر که در اشکال جدید ویدئویی و چیدمانی و مفهومی 
ها یا  گالري. گیرند قرار میحتی بسیاري از روشنفکران و اهل هنر  و استقبال مردممورد کمتر  اي یرحرفهغناآشنایی با مخاطب 

جوان را بیان کنند. نسل  مخصوصًامردم و  موردعالقه مسائلکه یا پرفروش باشند و یا  پردازند یمبه هنرهایی  یات امروزنشر
که کارشان بازتابی درخور را ندارد و یا این  دانند یمیا از پیش  زنند یممعنادار اجتماعی  يکارها به دستکه کسانی  ترتیب ینا به

 شریات هنري داخل و خارج باز کند.راه به بازار یا محافل و ن تواند یمکار اجتماعی و سیاسی  که چه نوع کنند یمحساب را 
هاي هنري بیشتر در پی سرگرمی و خوشی و زیبایی است تا  ندیده نباید گرفت که مخاطب هنري امروز هم در همه رشته

بلکه  کند ینممالی هنرمند اجتماعی را پشتیبانی  ازنظر تنها نههاي  اجتماعی. چنین مخاطبی اغلب  تفکر و احساس و آموزش
هنرمند و هم به ضرر مردم  به ضرر هم آنرابطه دوسره است که البته ضعیف شدن  یک ینا.  رود ینمحتی به دیدن کارش هم 
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  ثمیال  امیرابراهیمی

  تولد در تهران -1329
  دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.لیسانس حقوق:  -1351
  ، پاریس.”مدرسه عالی طراحی براي هنر و صنعت “حکاکی و چاپ دستی:  -1352
  ، اوکلند”کالیفرنیا دستی صنایعدانشکده هنرها و  “لیسانس هنرهاي زیبا:  -1357

  
  انفرادي: هاي نمایشگاه

  خانه آفتاب: (نقاشی رنگ و روغن) - 1350
  (طراحی، گواش، چاپ دستی) ”ها چهره “قندریز: تاالر  -1352
  گالري سولیوان: (رنگ و روغن) -1353
  (رنگ و روغن ”قیام“تاالر نقش:  -1354
  نمایشگاه خصوصی: (رنگ و روغن، آبرنگ و چاپ دستی) - 1364
  نمایشگاه خصوصی: (رنگ و روغن، آبرنگ و چاپ دستی) -1365
  رنگ و چاپ دستی)نمایشگاه خصوصی: (رنگ و روغن، آب -1367
  (پاستل، چاپ دستی) ”میرند میدرختان ایستاده “نگارخانه گلستان:  -1368
  (رنگ و روغن و مواد مختلف) ”کار و زندگی“نگارخانه سبز:  - 1369
  (رنگ و روغن) "طبیعت بیجان و فضاي داخل“نگارخانه سپهري:  -1370
  و نقاشی)(پاپیه ماشه ”ها صورتکو  ها صورت“نگارخانه سبز:  - 1371
  نگارخانه کالسیک اصفهان: (رنگ و روغن، پاستل، چاپ دستی) - 1371
  نگارخانه سبز: (مروري بر بیست سال حکاکی و چاپ دستی) - 1372
  چوبی ـ چاپ دستی) هاي مجسمهنگارخانه افرند: ( - 1372
  نگارخانه بامداد: (آبرنگ) -1373
  واد مختلف)(رنگ و روغن و م ”زمین سوخته“نگارخانه آریا:  -1373
  خانه فرهنگ ایران: (کلن ـ آلمان) (نقاشی، چاپ دستی) -1373
  (رنگ و روغن) ”شب درشهر “نگارخانه آریا:  -1375
  (رنگ و روغن) ”طبیعت و شهر“نگارخانه آریا:  -1376
  نمایشگاه خصوصی: (رنگ و روغن، آبرنگ، پاستل) -1376
  روغن، آکریلیک)(رنگ و  ”ها سایهو  ها شب“نگارخانه آریا:  -1377
  (کالژ عکس و نقاشی) ”به شاعر“نگارخانه آریا:  - 1379
  (کالژ عکس و نقاشی) ”هزارتو“نگارخانه آریا:  - 1380
  نمایشگاه خصوصی: (نقاشی، چاپ دستی و مجسمه) -1381

  (کالژ و چاپ دستی) ”ها چرخه“نگارخانه هنرمندان ایران:  -1383
  (رنگ و روغن) ”کوچک زیباست“نگارخانه گلستان:  - 1385
  شده) آمیزي رنگدستی  هاي چاپ( ”چاپ نقاشی" :نگارخانه دي -1387
  نگارخانه گلستان: (طراحی و آبرنگ) - 1388
  (رنگ و روغن) ”ها سایه، شهرها، ها شب“نگارخانه ماه:  - 1389

  
  
  



  )1390تا  1358نمایشگاه گروهی ( وهشت پنجاهاز  اي گزیده
  (نقاشی) موزه هنرهاي معاصر تهران: - 1358
  ”نمایشگاه طرح اساتید“نگارخانه برگ:  -1376
  موزه هنرهاي معاصر تهران: چهارمین دوساالنه نقاشی -1376
  (کالکوگرافی) ”نمایشگاه چاپ دستی“نگارخانه آریا:  -1378
  ”طراحی تهران المللی بیناولین نمایشگاه “موزه هنرهاي معاصر:  -1378
  قاشی)، نیویورك (ن2000آرت اکسپو  - 1379
  (نقاشی) ”قلموي خاموش“واشنگتن:  –گالري اتریوم  - 1379
  (نقاشی)”از درون مه“، آنجلس لسگالري دان ملونی:  -1381
  (کالکوگرافی) ”ششمین سه ساالنه جهانی آثار چاپی قطع کوچک“آماك: شامالیر، فرانسه:  - 1382
  (کالکوگرافی) ”حکاکی قطع کوچک المللی ینبهنر و ماشین چاپ ـ چهارمین نمایشگاه “کرمونا، ایتالیا:  -1384
  ”هفتمین سه ساالنه جهانی آثار چاپی کوچک“آماك: شامالیر، فرانسه:  - 1385
  (نمایشگاه چهارنفره)”پژواك هایی از تهران“فلورانس:  –پیستویا  -1386
  آکویی ترمه: نهمین دوساالنه حکاکی ایتالیا، (کالکوگرافی) - 1388
  مایشگاه گروهی چاپ دستی (کالکوگرافی)نگارخانه هور: ن - 1389
  نگارخانه هفت ثمر: طبیعت از نگاه هنرمندان (نقاشی) - 1390

  
   1390 - 1352انتشارات: 

 شامل: ”سه کتاب  “ ي مجموعه •
  ، ناشر: مؤلف.1383کالژهاي عکس و نقاشی،    ”به شاعر“
  ، ناشر: مؤلف.1383کالژهاي عکس و نقاشی،     ”هزارتو “
  ، ناشر: مؤلف.1385کالژهاي عکس و نقاشی،    ”ها چرخه“

 ، ناشر: مؤلف.1388)، تابستان 1352تا  1346( ”ها نقابو  ها چهره“ •
 ، ناشر: مؤلف.1391، بهار ”ها سایهو  ها شب“ •

  
  
  
 
  


