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ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی آﺛﺎر اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻧﻘﺶ ﻏﻠﻂ« ﭘﻨﺠﻢ آذرﻣﺎه  ۹۵روی دﯾﻮار ﻣﯽرود.

ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﮐﺎرت اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﻣﺪه ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از آﺛﺎر ﺧﻂ ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی
دﯾﻮار ﻣﯽرود .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ و از ﭘﯿﺶ ﻓﺮضﺷﺪه آﺛﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻗﺒﻞﺗﺮ ﺑﻪﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ او ،روﺑﻪرو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺎرﻫﺎ در اﺑﻌﺎد  -اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوف و ﻧﻮﺷﺘﺎر و ﻓﺮم  -روح ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﮐﺎرﻫﺎی اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺧﻮد اﻣﺮوزی او از ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ و ﺣﺮﮐﺎت ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﺑﺎزﯾﮕﻮش و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻗﻠﻢ ،ﮐﺎرﻫﺎ
را ﮐﺎﻣﻼ از آﺛﺎر ﻗﺒﻠﯽاش ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ادﺑﯿﺎت ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او
ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ آﺛﺎر روی دﯾﻮار ﺑﺮوﻧﺪ و ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ او ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را ﮐﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا دارد ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ دﻟﺨﻮاهﺗﺮی اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳ﻣﻬﺮ  ۱۳۲۸در ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .او ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی
ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۵۵اﺳﺖ و ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ،ﻟﻮﮔﻮﻫﺎ ،ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﺗﯿﺘﺮاژ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪ و ﻧﻮر ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و
ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺗﯿﺘﺮاژﻫﺎی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺎم و اﻣﻀﺎی او را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻮﺳﺴﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﻧﻘﺶ ﻏﻠﻂ« ﭘﻨﺠﻢ آذرﻣﺎه ﺳﺎﻋﺖ  ۱۶اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ  ۲۶آذرﻣﺎه ﻫﺮ روز از ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺗﺎ  ۸ﺷﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی روزﻫﺎی
ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﺎﻟﺮی »آ« واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻀﺪی )آﺑﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ( ،ﮐﻮﭼﻪ اردﺷﯿﺮ ارﺷﺪ ،ﺷﻤﺎره  ۷ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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