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صورت   دو قسمت آثار هنری یکی از هنرمندان بنام ایران به شما معرفی می شود، در  دانشجویان محترم در

نیاز به اطالعات بیشتر و مفصل تر به مطالب و عکس هایی که در گروه کالسی گذاشته شده است رجوع 

 کنید. 

 قسمت اول  نادعلیان احمد /هنر مفهومی

 ۱۴از سن    ۱۳۵۶های هنری خود را از سال فعالیتدر سنگسر متولد شد و    ۱۳۴۲تیر سال   ۲نادعلیان در  

اش بیشتر در  های طنزآمیز در مدرسه آغاز کرد. او در ابتدای کارهای هنری سالگی با کشیدن طرح 

 است.های بسیار متنوعی از جمله طراحی، نقاشی، کاریکاتور و عکاسی فعالیت داشته زمینه

بسیاری از نقاط ایران سفر کرد که حاصل آن خلق چند هزار به  ۱۳۶۸تا  ۱۳۶۳نادعلیان بین سالهای 

ها را در همان دوران دانشجویی  هزار اسالید بود. دو مجموعه از آن طراحی  ۱۲طراحی و تهیه بیش از 

گیرد. ها بهره میاکنون از برخی از آن اسالیدها در تدریس دروس نظری در دانشگاه به چاپ رساند و هم

التحصیل  در رشته نقاشی فارغ  تهران دانشگاه  زیبای هنرهای  دانشکده از ۱۳۶۷سال او پس از آن که در 

ه مطالعه تاریخ هنر ایران  ب فرانسه در مراکز فرهنگی  ۱۳۷۰به فرانسه رفت و تا سال    ۱۳۶۹شد، در سال  

 و جهان پرداخت.  

موفق به کسب مدرک دکترای فلسفه هنر در  ۱۳۷۵رفت و در سال  انگلستان به ۱۳۷۰او سپس در سال 

به  ۱۳۷۵شد. او در سال  UCE و تزئینات دیواری از دانشگاه مرکزی انگلستان زمینه تخصصی نقاشی 

  های هنری پرداخت.ایران بازگشت و به تدریس در دانشکده 

 

mailto:sepasi.mandana@gmail.com
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 ایل  عشایر های بهار و تابستان در ییالقاتتاکنون، بیشتر اوقات خود را در فصل ۱۳۷۵نادعلیان از سال 

نگاری بر روی سنگ کند. او تدریجاً به کنده سپری می پلور ویژه روستای  به  دماوند در اطراف کوه سنگسر

  سفرهای متعدد خود را به کشورهای گوناگون جهان آغاز کرد. ۱۳۷۶وی آورد و از ر

و قشم زندگی می کند. در   هرمز تا کنون در فصل های پاییز و زمستان نادعلیان در جزایر 1385از سال 

تمامی این سال ها او به زنان هرمز و قشم نقاشی آموزش داده است. موزه و نگارخانه دائمی دکتر احمد  

نادعلیان در جزیره هرمز، محلی است که آثار او و کارهای مشترکش با جامعه محلی در آنجا به نمایش در 

 رمز واقع شده است.  آمده اند. این مکان در محله ی قدیمی شهر ه

قبل از تبدیل شدن به هنرمند سرا و موزه  با نام هنرمند سرا راه اندازی شد. 1388ابتدا در نوروز سال 

 پاتوق افراد بزهکار بوده است. 

تاکنون سفرهای بسیاری   ۱۳۷۶آغاز کرد و از سال    ۱۳۷۵او حجاری بر روی سنگ در طبیعت را از سال  

شناخته   هارودخانه هایسنگ  بر روی نگاریکنده  خاطراو بیشتر به است.  شته کشور جهان دا  ۴۰به بیش از  

   است.شده 

آرت(، چیدمان  ای و اینترنتی )نت ، کارهای چندرسانه چیدمان ،حجاری چنین شامل  های هنری او همفعالیت 

گرفته از   های نمادین و الهامکارهای او موضوع است.    هاویدئویی، کارهای تعاملی و اخیراً ساخت آهندیس 

ها،  ها، خاک نقاشیآثار او از جمله حجاری  .شوندای نو ارائه میاساطیر باستانی هستند که با تفسیر و شیوه

های آنها  ها و فیلمشوند، و در برخی اوقات عکس در محیط طبیعی خلق و رها می  ها بیشترها و مهرهپیکره 

  شوند.ها به نمایش گذاشته می ها و نگارخانه در نمایشگاه 

گاه   ها در وب ای برای آنهایش را در گوشه و کنار جهان دفن کرده و نقشه او همچنین بسیاری از حجاری 

 کند.  ش فراهم میا
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  بیشتر دارای نقوش ماهی، جانوران و اثر رد پا یا دست انسان هستند.آثار دفن شده 

سویی و غلبه نکردن بر  های طبیعت، به گفته خودش، اصل همترین ویژگی آثار او در حجاری سنگمهم

ها را به  طبیعت، دگرگون نکردن ماهیت و حفظ بافت و کلیت سنگ است که سادگی و رازآلودگی حجاری 

کند، طرح  های صیقلی رودخانه حجاری می هایی که او بر روی سنگ تر طرح همراه دارد. بیش

 است.   ماهی نمادین

های رنگی طبیعی، به طراحی چهره و دست کارگیری خاک ، با بهزمینی هنر نادعلیان همچنین در زمینه

المللی به اجرای هنر  کند و در عرصه بیناو بیشتر در طبیعت زندگی می پردازد.انسان بر بستر سواحل می

در تقویم دیواری   فارس خلیج ای و چاپ آن درُمهر استوانهمیالدی اثر  ۲۰۰۹در سال پردازد. محیطی می 

 هنر محیطی آمریکا به ثبت رسید 

ای در زمینه هنر محیطی در عرصه هبسیاری آثار او را به عنوان تنها هنرمند ایرانی که به صورت حرف

 اند. المللی معرفی کردهکند، در مجالت تخصصی بین جهانی فعالیت می 

های گروهی و انفرادی متعددی در ایران و دیگر کشورها از او تاکنون در نمایشگاه

، آثار ترکیه و آمریکا ،اسپانیا ،ایتالیا ،فرانسه ،آلمان ،آذربایجان جمهوری ،ژاپن ،لبنان ،انگلستان جمله

 . استخود را به نمایش گذاشته 

های مستندساز ایرانی، فیلم مستند »رودخانه هنوز ماهی دارد« را با موضوع فعالیت میرطهماسب مجتبی

ین استاد دانشگاه برای جلب توجه به  است. این فیلم روایتگر تالش ا محیطی نادعلیان ساخته هنری و زیست 

  ها است.ها در حاشیه رودخانهمحیط زیست از طریق حجاری بر روی سنگ 
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