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ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻫﺎﺗﻔﯽ در ﮔﺎﻟﺮی اﻓﺮﻧﺪ

ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻫﺎﺗﻔﯽ در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﮕﺎﻫﯽ رﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دارد و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﮐﺴﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ) آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻫﺎ ،اﻏﺮاق و ﮔﺎﻫﯽ ﮐﮋﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺳﻌﯽ در ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ آوردن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻃﻒ و ﺣﺎﻻت ﻫﺎی دروﻧﯽ ﻣﺪﻟﺶ دارد(.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﻧﻘﺎﺷﺎﻧﻪ ی او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ:
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻨﺪﺳﯽ )ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ و ارﯾﺐ در ﮐﺎر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ( و ﺟﻨﺒﻪ
ی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ ) ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﯾﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﻫﺎی ﻧﻮر ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن و ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب(
ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن وﺟﻪ ادﺑﯽ)ﻣﻮﺿﻮع( ﺑﺎ وﺟﻪ ﺑﺼﺮی  -ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯽ )آﺑﺴﺘﺮاﮐﺴﯿﻮن(؛ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻋﺎدات ﻣﺎﻟﻮف  ،ﻓﻀﺎی ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﺎﺗﻔﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻟﺬت ﻧﻘﺎﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮدن از ﮐﺎوش در اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻔﯽ.
ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮم در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﻣﮑﻤﻞ  ،ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ ی ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮان ﻫﺎﺗﻔﯽ را ﺟﺰء آن دﺳﺘﻪ از ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﻠﻮب و اﺑﺰار در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮐﺎرﺷﺎن ،
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﺪ  .اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ در ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻮم در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﺣﺎﺿﺮ  -ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ اﻧﺪازه ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ از او ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ -ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻬﺪی ﺳﯿﻔﯽ 1395
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻫﺎﺗﻔﯽ از 8ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  22ﺑﻬﻤﻦ در ﮔﺎﻟﺮی اﻓﺮﻧﺪ واﻗﻊ در ﯾﻮﺳﻒ آﺑﺎد ,ﺟﻬﺎن آرا ) ﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ (,
ﭘﻼک 48از ﺳﺎﻋﺖ  16ﺗﺎ  21ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﺎﻟﺮی در روز ﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) روز ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﺳﺎﻋﺖ  16ﺗﺎ
 20ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد(

ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻫﺎﺗﻔﯽ
/ 1353اﯾﺮان
1373دﯾﭙﻠﻢ رﺷﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺗﻬﺮان
1378ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ از داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ
ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش اﯾﺮان
ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺨﺎری ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺗﻬﺮان

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی
 1375در داﻧﺸﮕﺎه
 1378ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻓﺮﻧﺪ
 1379ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﻮ
 1380ﮔﺎﻟﺮی ﻃﺮاﺣﺎن آزاد
1382- 1383 – 1387 – 1389-1391ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ آرﯾﺎ
 1381-1394ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻘﺎﺷﺎن اﯾﺮان در ﺗﻬﺮان  .اﺻﻔﻬﺎن.اردﺑﯿﻞ .ﺳﺴﻨﺪج وﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ
 1370- 72ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﭘﺴﺮان
 1373ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ ﭘﺮوژه دﯾﭙﻠﻢ  /ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻓﺘﺎب
 1374ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ /ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ
 1376ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر  /ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻬﺮان
 1377-78-79ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮاﯾﺮان /ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮگ
 1378ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان  /ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻓﺮﻧﺪ
 1382ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ در وﻧﮑﻮرﮐﺎﻧﺎدا از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﻘﺎش اﯾﺮان
 1381ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن ﻫﻤﺪان زﻧﺠﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻫﻨﺮ

1382اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ  /ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﺑﻬﻤﻦ
آرت اﮐﺴﭙﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻧﯿﺎوران 1384 /
 1384ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﺮﺗﺮه  /ﮔﺎﻟﺮی آرﯾﺎ
 1386ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺑﯿﻨﺎل ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺮان
 1388-89ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮوش ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﮕﺎه
1390ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻘﺎﺷﯽ /ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻫﻨﺮ ﺻﺒﺎ
 1390- 93ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ /ﮔﺎﻟﺮی آرﯾﺎ
1391 - 92ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﺼﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺗﻬﺮان ﻣﻮزه ﻣﻌﺎﺻﺮ
 1392ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﮔﺎﻟﺮی آرﯾﺎ
 1394ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه " اﻣﺮداد " ﮔﺎﻟﺮی اﻓﺮﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
 1392ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻣﻮزه ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﺮان  /ﺑﺎغ ﻓﺮدوس
1392ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ در ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺎﻟﺮی آرﯾﺎ
1391ﺷﺮﮐﺖ در ورک ﺷﺎپ ﻧﻘﺎﺷﺎن اﯾﺮان در ارﻧﺎک از ﻃﺮف ﮔﺎﻟﺮی آرﯾﺎ
1390اﺟﺮای ورک ﺷﺎپ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﺼﻼی ﺗﻬﺮان در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺪرﯾﺲ
 1380- 93ﺗﺪرﯾﺲ درﻣﺮاﮐﺰآﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺮی

