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نمايشگاه " امروز ايران " ،دريچهای به ھويت
ھنر ملی
رم از روز  ۶ژوئيه ميزبان نمايشگاه " امروز ايران " است که اجرای ھنری آن
را شھرام کريمی به عھده دارد  .ھنرمندان اين نمايشگاه با ديدگاه ھای متفادت و
منحصر به فرد خود چھره ھای گوناگون ھويت ملی ھنر امروز ايران را بازتاب
.می دھند

ﺍﺜﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﻻ ﺩﻫﻘﺎﻥ

چشمهای از نور در فوران است و نگاه تماشگر را بیاختيار به سمت خويش میکشد .آيا کبوتری که بال گشوده زائيده نور است؟
حيوانات وحشی در البالی داربست گل و در ميان درختان گويی رام شده و سرگرم بازیگری ھستند .آيا تصوير ھنرمند در گوشه
تابلو نمادی از شکارگر است يا تماشاگری غرق در اين دنيای خيالانگيز؟
تابلوی وحيد شريفيان در نمايشگاه جمعی ھنرمندان ايرانی در رم – نمايشگاه " امروز ايران " – سرشار از نماد ،تشنج و
رمزھای نھفته است .شريفيان با نگاه تيزبين و بيان طنزآميز خويش معضالت اجتماعی ايران امروز را با سمبلھا و نمادھای
فرھنگ غنی گذشته تلفيق کرده و به اين گونه کنشھای اجتماعی را بازگو میکند .در آثار او مرزھای اجتماعی درھم شکسته
میشوند.

ﺍﺜﺭﯼ ﺍﺯﻭﺤﻴﺩ ﺸﺭﻴﻔﻴﺎﻥ

گالری گابيانو ميزبان ھنرمندان ايرانی در رم
نمايشگاه " امروز ايران " در گالری ھنری "گابيانو" ) (Galleia Il Gabbianoدر شھر رم ايتاليا از روز  ۶ژوئيه برپاست.
در اين نمايشگاه آثار ھشت ھنرمند ايرانی – افسون ،کورش عسگری ،آال دھقان ،زھرا حسنآبادی ،امير ھدايت ،شھره ھمران،
مسعود سعدالدين و وحيد شريفيان – به نمايش گذاشته شدهاند .اجرای ھنری نمايشگاه را شھرام کريمی ،ھنرمند ايرانی و از
چھرهھای مطرح ھنری ايران در عرصه جھانی ،به عھده دارد.
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ﺸﻬﺭﺍﻡ ﮐﺭﻴﻤﯽ

شھرام کريمی گرداننده ھنری نمايشگاه "امروز ايران"
شھرام کريمی ،متولد سال  ١٩۵٧ميالدی در شيراز ،ھنرمندی در تبعيد است .وی از سال  ١٩٨٨ميالدی در بن و نيويورک
زندگی و فعاليت ھنری میکند .کريمی در زمينهھای گوناگونی چون نقاشی ،نقد ھنری ،فيلم و ويديوی ھنری فعاليت داشته و با
پيدايش سبک "نقاشی ويديوئی" ) (Video Paintingبا ھمراھی شجاع آذری در عرصه ھنر معاصر نوآوری کردهاست.
نمايشگاه "امروز ايران" در گالری گابيانو اولين نمايشگاھی است که شھرام کريمی گردانندگی و مديريت ھنری آن را بهعھده
گرفته است.
ھويت ملی ھنر در "ايران امروز"
شھرام کريمی در گردانندگی ھنری نمايشگاه "امروز ايران" ويژگیھای خاص ھنرھای تجسمی امروز در ايران را مبنا قرار داده
و تفاوت آن با ھنرھای سنتی و فرھنگ قديمی ايران را مورد توجه قرار میدھد .به عقيده کريمی تنھا با شناسائی اين تفاوتھا
میتوان ھويت ھنر امروز ايران را تشريح کرد .او تاکيد میکند که تنھا با کنارگذاشتن کليشهھای موجود در ارتباط با ھنر شرق و
بهويژه ايران میتوان دريچهای را به روی جنبش پويای ھنری در ايران گشود و ھويت ملی ھنر در ايران امروز را کشف کرد.

ﺍﺜﺭﯼ ﺍﺯ ﺸﻬﺭﻩ ﻤﻬﺭﺍﻥ

ھويت ملی ھنری از سويی در ارتباط ناگسستنی با ھويت اجتماعی و فرھنگی بوده و از سويی ديگر نتيجه تجربيات فردی و
خالقيت ھنرمندان است .ھنرمندان ريشهھای فرھنگی خويش را با تاثيرات محيط اجتماعی اطراف تلفيق کرده و زمينه خالقيت
ھنری خويش قرار میدھند .به ھمين جھت به کارگيری سمبلھا و نمادھای ھنرھای سنتی نمیتواند به تنھايی ھويت ملی ھنر
امروز ايران را بازمیتاباند.
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ﺍﺜﺭﯼ ﺍﺯﮐﻭﺭﻭﺵ ﺍﺼﻐﺭﯼ

تنشھای اجتماعی ،غربت و ھويت فرھنگی
نقاشیھای شھره مھران با سبکی کامال رئاليستی نگاھی به موقعيت اجتماعی زنان در ايران افکنده و تنشھای اجتماعی را در
چين و چروک چادر زنان منعکس میکند .مھران جامهای را که زنان مجبور به پوشش آن در مکانھای عمومی ھستند دستمايه
قرار داده و محدوديت ھای اجتماعی زنان را در قالبی ھنری بازگو میکند .چين و چروکھای چادر زنان در تابلوھای شھره
مھران گويی پستی و بلندی کويرھای خشک ايران ھستند.
زھرا حسن آبادی ھنرمندی است از فارس با ريشهھای عشايری .وی تجارب شخصی خويش را با تاثيرات غربت در بافت سنتی
فرش تلفيق کرده و به نمايش میگذارد .اثر ھنری حسنآبادی نمادی از فرشھای عشايری است که تار و پود آن با کارتھای تلفن
بافته شدهاست .او با اين تار و پود فاصلهھا را پشت سر گذاشته ،پلی به ايران ،فارس و خانوادهاش بر پا میکند.
اميرھدايت در سفرھای خود اشياء گوناگون را جمعآوری کرده و آنان را در ارتباطی دگرگون با يکديگر قرار میدھد .المانھايی
که او با يکديگر درمیآميزد رد پای انسان و سرنوشت او را نشان میدھند .گويی ھدايت به اين اشياء کامال ساده و پيشپا افتاده
زندگی نوی میبخشد.

ﺍﺜﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺴﻭﻥ

ھنرمندان نمايشگاه "امروز ايران" با ديدگاهھای متفادت و منحصر به فرد خويش جنبهھای گوناگون ھنرھای تجسمی ايران کنونی
را بازمیتابانند .آنان با آثار خويش جنبهھای گوناگون ھويت ملی ھنر امروز ايران را به نمايش میگذارند.
نويسنده :الھه وزيری
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