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 يك نگاه هفت جمموعه
  

  منايشگاه آثار نقاشي
      شهريار بيگي         

  هتراندر هفت نگارخانًه 
 

 پاييز يك هزارو سيصد و هفتادونه
 مطابق با پاييز سال دوهزار ميالدي

 
اين منايشگاه براي اولني بار 

  به  هتراندر هفت نگارخانًه
 اجرا در آمد

اسامي نگارخانه هاي شرآت 
ر اين طرح برتتيب آننده د

تاريخ برگذاري به ترتيب 
: ذيل است

.افرند.دريابيگي.پاسارگارد
 شيو.بنفشه.مژده

 طراحان آزاد
 

اين منايشگاه در هفت هفتًه 
متوايل در هتران برگزار 

 گرديد
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هفت " هفت جمموعه.يك نگاه"
جمموعًه نقاشي از آثار هنري 

آه در  است شهريار بيگي
هفت هفتًه متوايل در هفت 

نگارخانًه هتران به اجرا در 
آمد آه با استقبال زياد 
 بييندگان خود مواجه گرديد
در اين جمموعه به شعرهاي 

تصويري و تصويرهاي شاعرانه 
آه خود معين  اي برخورد آردمي

 و مفهوم اين ايده هنري يعين
را به " هفت جمموعه.يك نگاه"

 .خوبي آامل مي ساخت
عنوان منايشگاه و اطالعات 

 به آن خود معين و مربوط
مفهوم و هويت اصلي منايشگاه 

را تشكيل مي داد يعين 
 آن منايشگاه در اصل عنوان

بود " هفت جمموعه.يك نگاه"
به اين معين آه حس اجياد شده 

از شنيدن اين عنوان يعين 
هدف " هفت جمموعه.يك نگاه"

 از به شهريار بيگياصلي 
 اجرا درآوردن اين آار بود
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ه در پشت پروژه اي بزرگ آ
اين عنوان آاري بزرگ و 

منايشگاه هايي هفت گانه در 
سطح گسرتده از آارهاي 

هنرمند در حمل هفت نگارخانًه 
 .هتران را در بر داشت

آاري بس عظيم و گسرتده آه 
به بينندگان آنجكاوي آه 

هفت منايشگاه را دنبال 
آردند امكان داد تا از بيش 

از جهارصد تابلوي نقاشي 
و سبك ها و ديدن آنند 

ر تكنيك هاي بكار گرفته د
به وجود آوردن اين آثار 
 هنري را توسط شهريار بيگي
 از نزديك به چشم ببينند

ي برا" هفت جمموعه.يك نگاه"
 تنها يك شهريار بيگي

 تنها نبود بل اين عنوان
مهم بادرك هنري او از تاثري 
اين عنوان در موقع برخورد 
با آن به عندان يك طرح و 

 هنري مطرح و انتخاب ايدًه
 . شده بود
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پيشرت هفت دفرت شعر در هفت 
آتاب از جمموعه اشعار او با 
عنوان سكوت را مالحظه آرده 
بودمي و آم و بيش در مورد 
علت انتخاب عدد هفت از او 
و ديگران به دفعات شنيده 

بودمي و از تاثري آن بر 
شنوندگان و خوانندگان اين 
 آثار آگاه شدمي و دريافتيم
آه برگزيدن عدد هفت براي 

 امري تصاديف شهريار بيگي
نبوده است و ريشه در عرفان 
آهن دارد آه ريشه و مفهوم 

آن به عمق معين آغاز و 
استفادًهعدد هفت در متدن 

 .انساني دارد
عمق و معنايي آه باعميق 
شدن در آن عمق و معين مي 

يابد و آنايه از يك يكتا و 
 .هفٍت افرينش دارد

 هرگز وجد و شوري را من خود
آه براي اويل بار از شنيدن 
اين عنوان در خو حس آردم 

 .هرگز از ياد مني برم
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 دراينجا بايد بگوييم آه     
حسي آه در موقع شنيدن اين 

" هفت جمموعه.يك نگاه"عنوان 
و شنيدن  توضيح و اطالعات 
 مربوط به آن به انسان دست 

ورد با  به مانند برخي دهدم
نري ديگر نسيب است هر اثر ه
مستقيم با شنوندًه و ارتباط 
ط به آن اطالعات مربوعنوان و

اين وچگونگي به عمق رفنت به 
 .معين توسط شخص خماطب دارد

مهان طور آه قبال متذآرگرديد  
  اين منايشگاهعنوانشنيدن 

 "جمموعه هفت.يك نگاه"
 در  را گوناگونياتاحساس

افراد گوناگون اجياد مي آرد 
شور تا عصبانيت جد و و از و
  اجياد  اثرر شخص خماطبرا د
 منود آه ريشه در درك اين مي

 خماطب داشت شخص در نزد ايده 
بعضي اين ايدًه هنري را 
ده پسنديدند و به عنوان اي

و مفهوم هنري در هنايت معين 
 مفهوم انتزاعي آنو 
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پذيرفتند و به دنبال آن با 
آنجكاوي به ديدن آثار هفت 

 ض بصر رفتند  و حمنايشگاه 
بردند و بعضي ديگر اگرچه 

 اما به پذيرفتندنآن را 
گونه اي آن را شنيدند و از 

شنيدن آن به شدت عصباني 
و به هيچ يك از هفت  شدند

منايشگاه نرفتند و هنرمند و 
ايده و استفادًه او را از 

به عنوان هويت  آلمه ها
   يك ايده و اثر هنري اصلي

رد او را مو ونپذيرفتند
 قرار دادند و  شديدانتقاد

 اصرار ورزيدند آه 
 " هفت جمموعه.يك نگاه"

تنها يك عنوان است و مني 
تواند خود هويت اصلي و 
پايه اي يك منايشگاه به 
صورت آامال انتزاعي و در 

باالترين يا عميق ترين  شكل 
انتزاعي خود از درك هنري 

مااز يك ايدًه به شكل 
 انتزاعي  باشد
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 با اين ر بيگيشهريااما 
 :نظر خمالف است و مي گويد

 شكل هنر و درك هنري و"
ابراز آن توسط انسان لزوما 

 جتسمي يبايد تنها به شكلن
باشد آه پيام هنرمند را به 

 انتقال دهد  خاص خويشخماطب
بل هنر وشكل اثر هنري مي 

صورت آامال  تواند به
انتزاعي و به صورتي غري 
 جتسمي نيز به خماطب انتقال

و چگونگي شكل انتخاب يابد
آن بستگي مستقيم با درك 
هنرمنر و خماطب از هنر و 
زبان مشرتك مابني هنرمند و 
خماطب دارد و بي شك خنستني 
خماطب يك هنرمند خود اوست 

آه در اغاز با يك اثر هنري 
ارتباط مي گريد و اين اثر 
هنري به وجود آمده را درك 
 مي آند و در آن عميق ميشود

  "هفت جمموعه.گاهيك ن"
 و يكاز يك سو به خاطر معين 

و معين خاص اين ترآيب هفت 
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 از ودر عرفان آهن دنيا
سويي ديگر به خاطر چگونگي 

 از شهريار بيگياستفادًه 
اين عنوان  به صورت يك 

ايدًه  هنري جالب توجه  و 
 مورد امهيت قرار مي گريد و

نظارت بر  شكل برگزاري آن 
نجكاو نندًه آخص بيتوسط ش

اين هفت جمموعه است آه 
 رسيدن به عمق اين معين را

   آامل مي سازدبراي او 
 انتزاعي آه در در جهاني

اثر ارتباط خماطب با اين 
 اثر به وجود ميآيد 

جهاني آه از دنياي روزمرگي 
به دور است و توجه 

واحساسات خمصوص به خود را 
براي درك اين جهان از شخص 

نياي خماطب براي درك اين د
 جديد طلب مي آند   

به صورت منحصر به  اين اثر
فرد در تك تك بيننده هاي 

آه   اجياد مي آند حاليتخود
هر يك در هر نگارخانه حس 
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مربوط به خود و در جمموع 
 و منحصر به فرد حسي خاص
  دارد خود را 

ه به بينندًه هر هفت منايشگا
اين حس آامل دست مني يابد 

ن مگر اين آه از پيش اي
آزادگي را به درك و ذهنيت 

خود براي درك اين دنياي 
تازه آه از دنياي موجود در 

دانستگي انسان بسيار دور 
است داده باشد و خود را با 

گي و قضاوتي از پيش دانست
آماده شده براي ديدن اين 

 .اثر آماده  نكرده باشد
البته حيت آنانين آه تنها به 
شنيدن نام اين جمموعه قناعت 

 و به ديدن آثار جتسمي دآردن
در اين هفت نگارخانه 

 نيز از اين گروه نرفتند 
مستثين نيستند و حسي آه 

عه گرفتند  از اين جمموآنان
با حس آناني آه هر هفت 

جمموعه را به دقت ديدند فرق 
  و متفاوت استمي آند
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معين و مفهوم اين اثر هنري 
  "هفت جمموعه.يك نگاه"

با ديدن اين جمموعه در 
 آامل تر مي گارخانه هان

 شود و از شكل آامال انتزاعي
آه ريشه در تعمق و درك 

عميق از اين ايده در نزد 
 به شكلي شخص خماطب دارد

ديگر در مي آيد آه خود خايل 
 از جذابيت خنواهد بود

 اما بايد توجه آنيم آه 
 "هفت جمموعه.يك نگاه"

اثر هنري اي است آه خود به 
ش و صورت مستقل داراي ارز

پيام  خمصوص به خود است 
 براي درك ايده و مفهومي آه

ي خنواهد داشت آه   ضرورتآن
به ديدن هر هفت جمموعه برومي 

 بل تنها با شنيدن آن 
  "هفت جمموعه.يك نگاه"

 و درك اين ايده  معين 
 بايد بگومي مي يابد اگرچه

 دنبال آردن اين هفت آه 
جمموعه و ديدن آارهاي جتسمي 
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اطب بسيار جذاب آن براي خم
بود و تفكر واحساس  خواهد 
درك اين ايدًه در جهت او را 

 .هنري آامل تر مي منايد
 

 :يد مي گوشهريار بيگي
   اين عنوان مهًه آناني آه

 "هفت جمموعه.يك نگا"
را شنيدند پيام آنرا 

 .اند دريافت آرده
از اين تعداد بودند آساني 

را  ايشگاهمنآه هر هفت 
ا به يك يا دنبال آردند ي

دو منايشگاه آمدند يا اصال 
به هيج آدام نيامدند اما 

ار مهه پيام انتزاعي اين آ
را دريافت آردند و با 
گفتار و اضافه آردن حس 

خويش براي انتقال اين پيام 
به ديگران آگاهانه يا نا 
آگاهانه مرا در اجنام اين 

آه در اين  مهم آمك آردند
جا جا دارد از زمحيت آه 
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 متحمل گرديدند ايشان
 صميمانه تشكر آنم

آار و عملي آه ما و مهًه هسيت 
در هر حال در حال اجنام آن 
هستيم مهني است آه مهه درمورد 

اين آار هنري به اجنام 
رساندند و مهديگر را در اين 

راه و رساندن پيام آن به 
 يكديگر پيوسته آمك آردند
و اين در واقع هنايت درك 

فهوم انتزاعي از معين و م
 .هنر انتزاعي است 

حال اگر گروهي آن را هنر 
بنامند و گروهي آن را هنر 
ننامند باز در اصل معين و 

ي حاصل نشده مفهوم آن تفاوت
 است واين اتفاق افتاده است
شهريار بيگي اضافه مي آند 

 " هفت جمموعه.يك نگاه"
  و بس نه آمرت و نه بيشرتمهني

اگرچه آثار جتسمي اين هفت 
 را نيز مي توان از جمموعه

آثار زاويًه نگاه آردن به 
جتسمي مورد باز بيين 
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و در .موشكافانه قرار داد
 به عنوان  ها تقسيم بندي

 آثار جتسمي از آهنا ياد آرد 
  و عمل و پروسًه دركاما درك

 انتزاعي از هنر انتزاعي 
مي تواند انتزاعي هم باشد 

 به ان و شايد اين نوع نگاه
ع خالص است انتزا خود مهم 

ص زماني اگرچه انتزاع خال
حادث مي شود آه خماطب آن  
نيز به اندازه اين پديدًه 

 يا اثر انتزاعي انتزاعي
خود داراي طبيعت انتزاعي و 
 توانا به درك  انتزاع باشد
شهريار بيگي اضافه مي آند 

من آامال مي فهمم آه مهه 
نبايد به يك صورت به اين 

مل العس ايده و اجراي من عك
و به آن پاسخ دهند بنشان 

ي است گويند  و آامال طبيع
 چرا آه آه اين گونه باشد

ما انسان ها مهه به هم شبيه 
نيستيم و از درك احساسي 
گوناگوني از هسيت پريامون 
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آه آثار هنري (مان  اطراف
) نيز از آن جدا نيستند

  برخورار هستيم 
بي شك اگر به صورتي رها و 

 ندي باآزاد از هر قيد و ب
هر پديده اي برخورد آنيم و 

از آن تنها ديدار آنيم و 
بگذرمي شايد رهايي آن پديده 
را نيز دست خنورده بگذارمي و 

 پديده  بگذرمي  حال اگر آن
امي  امي يا نفهميدهرافهميده 

خود مطليب ديگر است آه صحبت 
 در مورد ان نه تنها به درك
آن آمكي مني آند بل معين و 

ن آن را نيز از مفهوم آغازي
و درك ما از آن بني مي برد

 .را دشوار مي سازد
 
 او هست "

  مهان گونه آه هست
  نه آمرت

  و نه بيشرت 
 

 " و چه شگفت انگيز است
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 توضيح آمي پريامون و اما
ديدار از منايشگاه ها به  

 در ذيل ترتيب برگزاري آهنا
آورده مي شود آه مشا را به 
ي طور آلي با چگونگي برگزار
  اين آار آشنا خواهد آرد

م به بعد واز منايشگاه د
 به وسيلًه آثار هر منايشگاه

دستگاه ويدئو در منايشگاه 
هاي بعدي منايش داده مي شدو 

به اين وسيله اين آثار 
حضوري دوباره در منايشگاه 

هاي بعدي مي يافت و بيننده 
را در برابر گسرتدگي و وسعت 
اين جمموعه و اجراي عظيم آن 

يدن اين رار مي داد با دق
جمموعه و دنبال آردن اين 

 نگارخانه اي به آثار از
از اليه يگرنگارخانًه اي د
   هنرمندهاي درون نگاه 

 ايده و منظور او از 
اين جمموعه بيشرت برگزاري 

اطالع خواهيم يافت و درك 
 بيشرتي از آن خواهيم يافت
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 پاسارگاردنگارخانه 
 

 آثار اين جمموعه سرشار از
 حرآت هاي دوراني است 

  و آفرينشمعين هسيتطبيعت به 
 زمني و پي تا هسيتوميكروسك

  انسان و فضا و آل آفرينش
و مهًه آنچه مهه چيز را به هم 
پيوند مي دهد با موضوع هاي 

. درخت.گوناگون مهچون گل 
 فضا آهكشان. آفتاب. انسان

موضوي آثار نقاشي به منايش 
 در آمدهدراين نگارخانه است

انتزاعي در هم آه به صورتي 
 بيننده آميخته شده بودند و

را به شگفيت هسيت و دنيايي 
 انتزاعي مي برد 
آثار حرف  آنش و حرآت در مهًه

اول را مي زند و به بيننده 
مي آموزد آه مهه عناصر هسيت 
ار ريزترين تا آلي ترين آن 

 در حال حرآت و شدن است
گويي تك تك عناصر سازنده 

 و نيز قرار گريي اين آثار
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 اثر  هرهر اثر در آنار
 ديگراين معين را تداعي 
ء مي سازد آه اگر چه اجزا

وضوع آن ها تشكيل دهنده و م
با يكديگر متفاوت هستند 

 احساس اما معين و مفهوم و
 مشرتآي را به بيننده القاء

 مي منايند  
 چگونگي چيدمان آارها نيز
 دريافت اين حس و معين را

شد و به بيننده تكامل مي خب
اجازه مي دهد آه ذهن خويش 

 به پرواز در هراآزادان
 و به دنياي اين آثار آورد

  .سفر آند
 مواد رنگي بكار رفته براي
به وجود آوردن اين آثار 

خمتلف و متفاوت هستند  
اگرچه اآرليك به عنوان 
مادًه پايه و اصلي ترين 

 اين آثار ًهمادًه تشكيل دهند
يك خاص در آارها با تكن
 در به وجودشهريار بيگي 
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آوردن اين آثار به آار 
 گرفته شده اند 

از ديگر مواد مي توان از 
پاستل رنگ روغن آبرنگ جوهر 

 ورني جال چسب نام برد 
آارها به گونه اي آبسرته 
اآسپرسيونيسيت است و از 

آزادي و رهايي در موضوع و 
بيان احساس خمصوص به خود 

در برخوردار است آه ريشه 
شعر فلسفه و هنر اوليه 

صييت مستقل و دارد و شخ
 اورجينال به آارهاي او 

 مي دهد در اين آثار بيان 
تفكر و احساس هنرمند بر 

رعايت اصول قراردادي جاري 
 برتري دارد و هنرمند را 

 به ربيان احساس خويشد
ده است تنگناي تكنيكي نكشي

 حريف شهريار بيگيآثار 
 خود تازه و زباني خمصوص به

ين آثار دارند اسباب درك ا
 و آثاربه با نگاه آردن 

 درك زبان آن فراهم مي گردد
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 نگارخانًه دريا بيگي
 

در نگارخانًه دريا بيگي به 
پرتر هايي برمي خورمي آه 

 سرتاسر فضاي نگارخانه را 
 مهه در بر گرفته است و رد

 مهه سو به بيننده خود 
و در هيچ آجا و  اندذل زده 
اويه اي از حمل در هيچ ز

 از نگارخانه بيننده را
 رها ني سازند و نگاه خود

با نگاه خود بيننده را 
 دنبال مي آنند 

نگاهي آه منايانگر تاآيد 
 گذاشنت بر يادآوري بر وصحه

  خويشنت است
نگاهي آه منايانگر رو به رو 

ساخنت خود با خويشنت است 
حالت اين پرتره ها سرشار 

ي است از نريوهاي خمتلف درون
آه با فرم ها و رنگ هاي 
گوناگون حاليت مشخص و وهم 

انگيز دارند و اين حالت را 
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به بيننده اين آثار القا 
 مي آنند 

پرتره هايي با لب برجسته و 
بيين هاي دراز و باريك و 

چشمان درشت باز آه از درون 
به ما مي نگرند و در مهه 
حال در حال نظاره آردن 

 ونظاره شدن هستند 
ره هايي آه بيننده را پرت

به ديدن خود و خويشنت مي 
ذ طلبند و با نگاه با نفو

خود بيننده را از زماني آه 
تاده است به ن ايسدر آ

 د رويايي بي زمان مي بر
جايي آه جايي نيست جايي آه 

به  در آن هيچ نيست و هيچ 
 دست مني آيد

 ام اين مهمجنو سرا
 نظاره آردن و نظاره  يعين
و به صورت لتاب در يك شدن 

 يك چشم ديده مي شود تنها 
بعضي از اثار سطحي خمطط 

دارند و با منحين هاي گرد 
مهراه شده اند و بعضي ساده 
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ترند و از رنگ هاي متفاوتي 
  تشكيل )گرم و سرد(

 اند آه حاالت خمتلف هيافت
ا را بي واسطه رواني چهره ه

  به بيننده آن القاء
مي منايد  مثل مهيشه مواد 

كيل دهندًه آارها ازمواد تش
 است اما پاستل رنگي خمتلفي

اين  رنگياساسي ترين مادًه 
آارها را تشكيل مي دهند در 
جمموع آارهاي ارائه شده در 
نگارخانه دريا بيگي موضوع 
اصلي اين هفت جمموعه يعين 

 را دنبال مي هسيت و آفرينش
آنند و به صورت هسيت مشخص 
 و انساني هويت مستقل دارند

كايت از اين دارند آه ح
انسان خود دنيايي گسردهو 
شگفت انگيز به وسعت دنياي 

پرياموني اطراف خويش است 
دنياي آه بارجوع به آن و 

بازگشت به آن بر شخص 
جستجوگر آشكار مي گردد 
 دنيايي آه بي هنايت است
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 افرندنگارخانه    
 

 ردر جمموعه هنري سوم آه د
نگارخانه افرند  به منايش 

درختان نقش  طبيعت ومددر آ
ترآيب بندي  ر اي را دعمده

به عهده دارند و اين آثار 
 ه يا نقطه هايرنيز داي

 بر سطح آار بر يآوچك متعدد
  اضافه اين ترآيب بندي

شده اند بعضي از آثار چند 
 اي هلته اي هستند و به گون

اين حس را در بيننده اجياد 
د آه در درون اتاقي نمي آن

امي و از  بزرگ ايستاده
مناظر هاي آن به  پنجره
  مي نگرمي ار آن بريون

و حايل از نقاشي آل آار حس 
هاي خاور دور دارد آه شايد 

براي بينده ايراني در 
آثار آمي دور و برخورد اول 

 بر سطح غريب جلوه منايند
متامي آثار وجود اين نقطه 

اي عمودي ها دايره ها خط ه
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 و افقي و مورب و مواج در
تاريك و روشن آار زمينه 

آهنگي با اجياد ريتم و ضرب 
طول موج گوناگون به آثار 

مي دهد آه بينده را به 
خوبي به خود مشغول مي دارد 
و آنجكاوي او را براي ديدن 

 آثار بر مي انگيزند بيشرت 
    مثل ديگر آثار شهريار بيگي 

ن آثار از مواد گوناگو
ساخته شهاند اما پاستل 

رنگي اساسي ترين مواد 
تشكيل دهندًه اين آثار است 
اين آثار مهچون ديگر آثار 

آبسرته اآسپرسيونيسيت است در 
اين آثار شكلي ديگر از 
آفرينش و هسيت به تصوير 

آشيده شده است آه پيوسته 
در طبيعت در هر سو به چشم 

 .مي خورد و قابل ملس است
در اين جمموعه اگرچه موضوع 

اين جمموعه يعين هسيت و 
ش مهچون ديگر آثار در آفرين
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ديگر نگارخانه ها دنبال مي 
 خاص شود اما از استقالل 

 موضوعي طبيعت برخوردار است
اگرچه سالن نگارخانًه افرند 
بسيار آوچك بود اما چيدمان 

آامال حرفه اي منايشگاه نه 
تنها اين حس آوچكي منايشگاه 
را از بني برده بود بلكه با 
آنرتاست نقش و رنگ در آثار 
حس فرحبخشي را به انسان مي 

داد آه بيننده را به آلي 
از حميط آوچك منايشگاه به 

 طبيعيت گسرتده و آزاد مي برد
موسيقي انتخاب شده از طرف 

هنرمند براي پخش در حمل 
منايشگاه نيز مهچون ديگر 

 شهريار بيگيمنايشگاه هاي 
آامال حفهاي و مناسب با 

موضوع منايشگاه انتخاب شده 
اين مهم بيننده را بود آه 

هر چه بيشرت به بودن در 
دنياي آثار و مترآز بر روي 

 .آثار آمك مي آرد
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 نگارخانه مژده
 

 و طبيعت هم درختان  باز
 ها را تشكيل  آار موضوع

 اين درختان اگرچهدادند  مي
  ديگر شخصيت يافتهشكليبه 

نه اي شخصيت  و به گوبودند
 انساني پيدا آرده بودند

در  بيننده يعين اين آه
 آفريده شده برابر هر اثر

موجودي زنده را مي ديد آه 
با چشمهاي خويش به او مي 

 نگريست
  ي آهتنه درختان و برك هاي

حالت صورت هاي را داشتند 
 و آه صاحب شخصيت بودند

 تك درختان متامي جنگل وتك
را در بر گرفت بودند يا هبرت 
بگومي مهه جنگل داراي شخصيت 

آه بينده ييت بود  صاحب شخص
يان با ان ها در اين م

ارتباط برقرار مي آرد و 
 ئيا نبايداجياد حسي آه گو
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هيچ وقت تصور آرد آه در 
عمق جنگل هم بيننده مي 
 تواند تنها باقي مباند 

  مهه چيز در مهه حالو
 مهگان را نظاره مي آنند و 

 ند رها مني آن آهنا را يك آن
در اين جمموعه دايره ها و 

ند نا اگرچه به مانقطه ه
آارهاي ارائه شده در 

نگارخانه افرند وجود دارند 
 اما با آارهاي ارائه شده 

رت رآجنا متفاوت هستند و بيشد
در سطح آار با آل اثر 

  د  ده انمهاهنك ش
 آثار حاليت انتزاعي دارند
و انسان را به شدت مورد 
تاثري قرار مي دهند و به 

دنيايي ناشناخته پرتاب مي 
  آنند

از ديگر شاخص هاي تصويري 
آثار مي توان به آثاري 

كل زايشي  آرد آه شاشاره
زمينه دارند آه بر ) بارور(
 آنده از خط منايان مي شوندآ



 27

و اين معين را تداعي مي 
سازند آه مهه هسيت در حال 

است اين م وزايش و تولد مدا
با فاصله و ضرباهنگ خطوط 

 معني در مهه آارها ديده 
مهچون نقوش مكرر مي شوند و 

خطوط ثصويري آهن به متين مي 
مانند آه انرژي و درآي به 

آالم نيامده را در خود 
پنهان آرده اند آه با 

بيننده خاص اين آثار در 
 ميان مي گذارنند 

 تشكيل دهنده  رنگي مواد
آارها مهانند گذشته خمتلف 

 پاستل اساسي اماهستند 
 رنگي تشكيل ترين ماده
ه با ترآيب  آن استدهنده آ

آنبا مواد ديگر تكنيك خاص 
و منحصر به فرد هنرمند را 
در خلق اين آثار هويدا مي 

 .سازد
اين آثار مهچون ديگر آثار 

خيال  بسيارشهريار بيگي 
 انگيز و وهم برانگيز بودند    
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 گالري بنفشه
 

در گالري بنفشه هسيت و 
عناصر تشكيل دهنده آن به 

 گونه اي ديگر بازگو 
 و حسي متفاوت ي شوندم

اگرچه مشرتك با ديگر آثار 
در بيننده اجياد مي آنند 
 موضوع آثار مهه در زمينه

 در سطح پشت و عمق آن و هم
مانند به آن آشكار است 

  آه ديده  استصورت هايي
ي شوند و قسمت هايي از آن من

ها و چشم هادر آن  مهچون لب
د و نيز در نديده مني شو
  نقش اصلي آثاربعضي آثار

ند و پرآنرتاست  تبا رنگ هاي 
 بسيار مشخص و هويدا 

مي گردندو شخص بيننده را 
براي ديدن آل منايشگاه 

  آماده مي سازند
اگرچه هر اثر خود شخصييت 

مستقل و جدا از آثار منايش 
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داده شده در منايشگاه را 
 اما به صورت زجنري با دارد

ديگر آثار د رمنايشگاه 
  مرتبت است

 در بعضي از دگرديسي چهره
اگون آثار به فرم هاي گون

چنان شاخص مي گردند آه با 
رايش خاص متامي ترآيب و آ

 بر  رشخصيت آن ها را د
مي گريند به ويژه فرم لب ها 

ا رجسته و جدا امآه حس ب
وابسته به موضوع را به 

 بيننده اثر انتقال مي دهند
اين مهم گويي جهت حرآت 

نگاه از درون به برون را 
 مي آند آه در جمموع گوشزد

 نگاه و  و ديدن وبا حضور
 غيبت انسان مواجه مي گردمي 

ن و شخصييت آه در مهه جا اانس
و مهه چيز است اما نه به 
شكل انسان با بدن انسان 

بلكه به صورت آرايش 
پيوندهاي مولكويل شيمي مهراه 
 با منودار جهت دوراني اطراف
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يي آه پويايي  دايره هاآن 
 و  دارند تا ايسو جنبشي

 مداوم را به بيننده يگردش
و قابليت  دنالقاء مي آن

فيزيكي هندسي از آفرينش و 
طول موج هايي به صورت قبض 
و بسط و حالت احساسي مربوط 

آن رابه انسان مي دهند به 
مواد تشكيل دهنده اين آثار 

به مانند ديگر آثار از 
مواد رنگي گوناگون تشكيل 
ك شده است و پاستل و اآرلي

مواد اصلي آن را تشكيل مي 
 آه باتكنيك و روشي دنده

خاص آل آثار را به وجود 
 .آورده اند

در اين جمموعه به خماطب اين 
حس داده مي شود آه مهًه هسيت 

در واقع زجنريه اي تا بي 
هنايت و ابي ست آه به 

 يكديگر چون زجنري متصل هستند 
ديد و  و انسان از زاويه

ه را توانايي خود اين زجنري
    مي دهدقرارجه مورد تو
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 نگارخانه شيو
 

شيو مهه هسيت با در نگارخانه 
مترآز هنرمند بر روي اليه 

 مورد هاي بريوني هسيت
  توجهقرار مي گريد 

ي زخمت و هويدا آه ياهاليه 
در مهه حال و در مهه جا قرار 
دارند و خود را به بيننده 

 نشان مي دهند
شكل بريوني هسيت آه به چشم 

ي آيند و قابل ديده شدن و م
 ملس هستند

چگونگي استفاده از مواد 
 آن رنگي آه اصلي ترين 

 براي به وجود رنگ روغن است
صورت به آوردن اين آثار 

مستقيم يعين بدون دست آاري 
اضافه ار تيوپ رنگ  بر روي 

مورد استفاده قرار بوم 
 به صورت آه ند اگرفته 

رنگي مورد  تكه هاي غليظ
يا   اندقرار آرفتهاستفاده 

به صورت سكل لوله اي آنه 
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بدون هيچ گونه تغيريي بر 
روي آار استفاده شده است 
اين طرز استفاده از رنگ 
روغن مهاهنگ با روش هاي 
منحصر به فرد هنرمند در 

بوجود آوردن اين آثار اين 
حس را به بيننده القائ مي 
آند آه اليه هاي بريوني هسيت 

ار پيوسته در حال حرآت 
مرآزي ترين نقطه درون به 

بريون  هستند و پيوسته مايل 
به ادامًه حرآتدر اين جهت 

 از درون هببريون هستند
مربع و مستطيل هاي در 

 زمينه تاريك و روشن 
ستون هاي عمودي و افقي  

 هاي برجسته با رنگ هاي نقش
 شده و فرم هاي زخمت خمتلف له

   و پيچ در پيچ خراشيده شد
 آلي و سنگيين را در جمموع حس

د نبه بيننده القا مي ساز
اين جمموعه نيز متامي هدف 
هاي جمموعه پيشني را دنبال 

آه اآنون به اليه مي آند  
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هاي بريوني خودنزديك تر شده 
است و به صورت اليه هاي 

ضخيم  زخمت خاص منايش داده 
 شده است

اين جمموعه خماطب را به 
دنياي مواد آاني مربد و اين 

 به خماطب مي دهد آه حس را
در البالي مواد معدني در زير 

و روي زمني در حال سفر و 
 .تعمق و تفحص است

فرم و رنگ هاي انتخابي و 
نوع جنسيت رنگ ها اين حس 
را در انسان به وجود مي 

اورد آه خماطب خود نيز حزئي 
از مواد تشكيل دهندًه اين 

 .جمموعه است
مهچون آثار ديگر هنري 

 اين آثار شهريار بيگي
نيز انسان را به دنيايي 

تاب مي آند آه ناشناخته پر
ما بسيار  از دنياي روزمره 

دور و بسيار خيال انگيز 
است و حس  بيننده را به 
  .دنياي ندانستگي مي برد
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 نگارخانه طراحان آزاد
 

  در اين جمموعه موضوع آارها
به طبيعت پريامون ما نزديك 

 است و گويي رئاليسيت هتر شد
آن تصاويري به ترند و در 

آب ً. برآه .ند درختنما
 را به موضوع . ....و

به  مي توان باز شناخت
مانند ديگر آارها از مواد 

رنگي سود جسته شده ون گوناگ
است اگرچه پاستل و رنگ 
روغن اساسي ترين ان را 

 تشكيل مي دهد 
 در اين جمموعه آثار از 

مايه هاي روشن و شفاف به 
 و اجراي وجود آمده اتد
ند تفاوت و آامال لطيفي دار

وه تضاد رنكي در آارها جل
خاصي را در آارها اجياد 

  است هآرد
رابطه بافت آثار با يكديگر 

 و هم در نبهم در سطح روي
سطح زيرين در فراسوي موضوع 
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آار است و جلوه زيبايي به 
 آارها خبشيده است

اين آثار به عنوان حسن 
 ختام اين منايشگاه

 "هفت جمموعه.اهيك نگ"
انسان را دوباره به جايي 
رجعت مي دهند آه از آجنا 

 "طبيعت"آغاز آرد 
و اين پيام را به انسان مي 

دهد آه مهه چيز در طبيعت 
از طبيعت آغاز مي شود .است

 و به طبيعت باز گردد
چگونگي استفاده از رنگ ها 
و تكنيك استفاده شده توسط 

 به گونه اي شهريار بيگي
اطب را چه از نظر است آه خم

حسي و چه از نظر عقالئي به 
هسيت و آفرينش نزديك مي آند 
استفادًه مالمي از رنگ ها چشم 

را نوازش مي دهند و مهان 
خماطب مي دهند آه  حسي را به

  جتربه انسان در طبيعت
مي آندو به خاطر خود بي 

 واسطه مي برد
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موسيقي انتخاب شده در اين 
آثار جمموعه نيز مهچون ديگر 

در ديگر نگارخانه ها آامال 
 حرفه اي انتخاب شده بود 
نغمًه مالمي موسيقي مهراه با 

صداي جريان آب و رودخانه و 
صداي جنگل و پرندگان و 

 پريامون صداي باد و طبيعت
  باانسان طوري بود آه مهراه
تصاوير به وجود آمده در 

 خماطب را به عمق آثار
 خويش در اين احساسي

ي برد و به او منايشگاه م
احساس فرحبخشي مي داد 

احساسي آه گوئيا پيام اصلي 
 و پايه اي اين جمموعه

 بود" هفت جمموعه .يك نگاه"
 رهايي و آرامش و سرور

پيامي آه از اولني جمموعه در 
اولني نگارخانه شروع و به 

آخرين جمموعه در آخرين 
نگارخانه ختم مني گرديد بل 
 با خماطب به عنوان يك جتربًه
 دحسي نادروعميق تكرار مي ش
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در پايان بايد بگومي آه من 
به صورت اتفاقي در ايامي 

 آه منايشگاه 
 "هفت جمموعه.يك نگاه"

در هفت نگارخانًه هتران اجرا 
شد بود به صورت موقت براي 
گردش و ديدنفاميل و دوستان 
به ايران آمده بودم آه از 

 آه باعث خودخوب اين شانس 
 منايشگاه ديدار من از اين

  هستم خوشحالعظيم گرديد  
پس از سال ها آه به ايران 
باز مي گشتم از منايشگاهي 
ديدن آردم آه حرفه اي و 

آاري آه بي شك .آامل بود
وقت و نريوي بسياري را به 
خود مشغول آرده بود آه در 
اين سطح حرفه اي و باال به 
خوبي اجنام وخاطره خوبي از 
 آن براي من  باقي بگذارد

 
                              نادر 
               مارش دوهزار و يك 

      شاتري                        
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