One of Assar Art Gallery’s missions has always been to introduce and support
young artists, although this has not always been defined within the gallery’s yearly
framework of programs. Meeting the artists in their ateliers, buying their works
from their representing galleries and introducing them to collectors have been
our ways of reaching this goal throughout the years. This time however, through
inviting young artists, we decided to connect with them directly and to organise an
exhibition of their works based on the gallery’s visual criteria. But the selection
process and the existing realities changed our direction and what we had in mind
gave way to what actually took place at last.
Our goal by planning this Artist Call was to meet active artists within the age range
of 25 to 35, also, to meet fresh new voices and to organise an exhibition of works
by a group of selected artists, but the data received during the process were far
from what was initially expected. Therefore, we decided to use different criteria for
organising this exhibition.
This exhibition is not about introducing exceptional artists although the works of
artists presented in this show each have unique characteristics. Also, by putting
these artists together this exhibition does not aim to convey a socio-cultural
message; instead, it aims to present a selection of different viewpoints and variety
of techniques. This exhibition consists of works by eight painters from all around
Iran within the mentioned age range that beside what they generationally share in
common, they share only one other point and that is the progression they follow
through their visual language.
In addition, the exhibition on display presents part of the artistic movement taking
shape in our contemporary society with this difference that non of the selected
artists have chosen a social or political topic as their subject (unlike most of
the participants) nor have they used their media as a tool to evacuate personal
dilemmas, or to protest their personal or social issues. In fact, what has been paid
attention to in this exhibition is the personal world and individualistic approach of
each selected artist.
In selecting the works of these artists, different periods of their works have been
considered. This means that a painting with high visual standards has not sufficed
in our final decision otherwise we would have been able to present a large number
of works in this show. Instead, we have paid attention to the creative process,
continuity in the intellectual development and the methods of representation of
each artist.
In the judging process, beside gallery directors Omid Tehrani and Maryam Majd,
Alireza Adambakan, and Pooya Aryanpour both painters and educators have been
present. The process was long and difficult; in the first round more than half of the
total 538 entries did not make it to the second round. In the second round, nearly
170 artists were selected for the judges to pay closer attention to. In the third round
each of the four judges chose between one to thirty artists and in the end 25 artists
were selected all together for atelier visits and for their works to be examined
from closed angel. At this stage, judges visited artists’ ateliers and in the end eight
artists were selected for this group exhibition.
The existing exhibition is a look at our present time with a vision towards the future.

ً
از اهداف گالری اثر همواره معرفی هنرمندان جوان و حمایت از ایشان بوده که این امر لزوما در برنامهی
 خریداری آثارشان از، مالقات هنرمندان در آتلیههایشان.نمایش ساالنهی گالری تعریف نمیشود
 این. از روشهای رسیدن به این هدف بودهاند، طی سالیان،گالریها و معرفیشان به مجموعهداران
 بطور مستقیم با ایشان در ارتباط قرار گرفته و نمایشی،بار اما تصمیم گرفتیم تا با دعوت از نسل جوان
واقعیات
 اما روند انتخاب و.از آثاری که با معیارهای دیداری گالری اثر همخوانی دارند ترتیب دهیم
ِ
 مسیرمان را تغییر داد و در نهایت آنچه با برگزاری این نمایش در نظر داشتیم با آنچه به حقیقت،موجود
.پیوستمتفاوتشد
 سال بود با این نیت که این35  تا25  آشنایی با هنرمندان نقاش فعال در رده سنی،هدف از فراخوان
 پیامدهای اجرایی مختلفی را به همراه آورد، عالوه بر برگزاری نمایش منتخبی از آثار دریافتشده،آشنایی
.اما حقیقت جریان هنری جوان (بر اساس دادههای فراخوان) با آن چه انتظار میرفت فاصله داشت
.بدین ترتیب بر آن شدیم تا با معیارهایی متفاوت از آن چه درنظر داشتیم به برگزاری این نمایش بپردازیم
 هر چند هنرمندانی که آثارشان در معرض دید قرار،نمایش پیش رو معرفی نخبگان نسل جوان نیست
 همچنین این نمایش کنار هم قرار دادن جوانانی که.گرفته است هر یک ویژگیهایی منحصر بفرد دارند
اجتماعی یک دست پرداخت نیست که این تفاوت دید-بتوان با دیدن آثارشان به جمعبندی فرهنگی
 این نمایش متشکل.و گونا گونی روش هنری از مشخصههایی بود که تصمیم گرفتیم به نمایش بگذاریم
،از آثار هشت نقاش از سراسر ایران در رده سنی مشخص شده است که به جز نسلی که به آن تعلق دارند
تنها میتوان به یک نقطه مشترک میانشان اشاره کرد و آن خطی فردی است که در زبان هنریای که
.خلق کردهاند دنبال میکنند
 نمایش پیش رو تصویرگر بخشی از جریان هنریای است که در این دوران در حال،عالوه بر آن
 موضوعات اجتماعی و سیاسی را،شکلگیری است اما با این تا کید که هیچ یک از هنرمندان منتخب
بطور مستقیم موضوع خود قرار نداده و از رسانهی هنریشان – آنگونه که در ا کثریت غریب به اتفاق
شرکتکنندگان فراخوان دیده میشد – به عنوان ابزاری برای تخلیهی عصبیتها و اعتراضات فردی و
 در واقع آنچه مورد توجه برگزارکنندگان قرار گرفته است دنیای شخصی.اجتماعیشان بهره نگرفتهاند
.و پرداخت فردی هر یک از هنرمندانی است که آثارشان در این نمایش دیده میشود
 به این معنا. دورههای مختلف کاری هر هنرمند مورد توجه قرار گرفته است،در انتخاب آثار هنرمندان
که تنها به یک اثر نقاشی با کیفیت تصویری باال بسنده نشده است که در آن صورت تعداد آثاری که
 در مسیر انتخاب به روند خالقه افراد و تداوم، در عوض.میتوانستیم به نمایش بگذاریم زیاد میبود
.فکری و روش هنریشان توجه شده است
 علیرضا آدمبکان و پویا آریانپور که هر دو نقاش، عالوه بر امید تهرانی و مریم مجد از گالری اثر،در این مسیر
 در مرحله نخست بیش از نیمی از. مسیر دشوار بود و طوالنی.و مدرس نقاشی هستند نیز حضور داشتند
 هنرمند انتخاب شدند تا آثارشان170  نزدیک به، در مرحله دوم. هنرمند به مرحله دوم راه نیافتند538
 هریک از چهار داور بین یک تا سی هنرمند را در، در مرحله سوم.مورد توجه دقیقتر داوران قرار گیرد
 نفر انتخاب شدند تا کارشان از نزدیک25 لیست منتخب خود قرار دادند که از این لیست در نهایت
 داوران در محل آتلیه هنرمندان برگزیده حاضر و در نهایت پس از، در این مرحله.مورد بررسی قرار گیرد
. نفر برای نمایش انتخاب شدند8 این بازدیدها
. نگاهی به زمان حاضر است با چشماندازی به آینده،نمایش حاضر

JALEH AKBARI
(1988 – SHIRAZ)
Series
Immortal
Technique
Oil and ecoline paint on cardboard mounted on canvas
Jaleh Akbari’s cityscapes are stagnant and derelict images, familiar corners around us that are worn out and
deteriorated. More than being the symbol of environment’s destruction, this deterioration is an indirect reference
towards fading memories and an uncertain past manifested now and in future. Choosing a cold colour palette, worn
and scratched textures, horizontal frames all contribute to the sense of dreamlike nostalgia without time and place.
Jaleh Akbari has studied painting.
Selected group exhibitions since 2013
Assar Art Gallery, Shirin Gallery, Mehrva Gallery, Giorgani Gallery,
Pardis e Mellat Gallery, Arya Gallery and the Artists’ Forum.

ژاله ا کبری

) شیراز- 1367(
مجموعه
نامیرا

تکنیک
رنگ روغن و ا کولین روی مقوا روی بوم
 این.مناظر شهری ژاله ا کبری تصاویری سا کن و خالی از سکنهاند؛ گوشههایی آشنا از اطراف و ا کناف اما فرسوده و در حال زوال
 اشارهای غیرمستقیم به خاطرات محو و گذشتهای نامشخص دارند که در،زوال اما بیش از آن که نمایانگر تخریب محیط باشد
 کادرهای افقی و از روبروی او، بافتهایی ساییده و خراشیدهشده، انتخاب پالت رنگی سرد.زمان حال و آینده تجلی یافتهاند
.همه به ایجاد حس نوستالژیای رویا گونه که بیمکان و زمان است کمک میکنند
.ژاله ا کبری دانشآموختهی رشته نقاشی است
1392 برگزیدهی نمایش های گروهی از سال
. آریا و خانه هنرمندان، پردیس ملت، جرجانی، مهروا، شیرین،گالریهای اثر

بدون عنوان
از مجموعهی نامیرا
رنگ روغن و ا کولین روی مقوا روی بوم
 سانتیمتر11 ×17
1394
Untitled
From the Immortal series
Oil and ecoline paint on cardboard mounted on canvas
11x17 cm
2015

بدون عنوان
از مجموعهی نامیرا
رنگ روغن و ا کولین روی مقوا روی بوم
 سانتیمتر11 ×17
1394
Untitled
From the Immortal series
Oil and ecoline paint on cardboard mounted on canvas
11x17 cm
2015

بدون عنوان
از مجموعه ی نامیرا
رنگ روغن و ا کولین روی مقوا روی بوم
 سانتی متر11 ×15
1394
Untitled
From the Immortal series
Oil and ecoline paint on cardboard mounted on canvas
11x15 cm
2015

بدون عنوان
از مجموعهی نامیرا
رنگ روغن و ا کولین روی مقوا روی بوم
 سانتیمتر40 ×60
1394
Untitled
From the Immortal series
Oil and ecoline paint on cardboard mounted on canvas
40x60 cm
2016

بدون عنوان
از مجموعهی نامیرا
رنگ روغن و ا کولین روی مقوا روی بوم
 سانتیمتر60 ×9۰
1394
Untitled
From the Immortal series
Oil and ecoline paint on cardboard mounted on canvas
60x90 cm
2016

بدون عنوان
از مجموعهی نامیرا
رنگ روغن و ا کولین روی مقوا روی بوم
 سانتیمتر60 ×9۰
1394
Untitled
From the Immortal series
Oil and ecoline paint on cardboard mounted on canvas
60x90 cm
2016

SEPIDEH BEHROUZIAN
(1985 – ISFAHAN)
Series
Parallel Reality
Technique
Oil on paper
Works presented are a personal quest in the realm of art to create another world; an attempt to achieve
another way to portray other possibilities in development of nature and humans.
Through creating her works, the artist tries to look at the formation of universe and to study the process
from beginning through to today. She aims to explore and imagine other possibilities that could in an
organic way and free from the history of civilization push the formation of the universe and humans in
another direction.
The three works presented are images of the universe with three different readings: universe as it is,
universe in our civilized eye and universe in a random and accidental way based on our unknowledgeable
mind.
Sepideh Behroozian holds a Bachelor’s degree in painting and a Master’s degree in Art Research.
Solo exhibition
2016 Failed Tree, O Gallery, Tehran, Iran
Selected group exhibitions since 2009
Assar Art Gallery, Shirin Gallery, Mehrva Gallery, Giorgani Gallery,
Pardis e Mellat Gallery, Arya Gallery and the Artists’ Forum.

سپیده بهروزیان
) – اصفهان1364(
مجموعه
واقعیت موازی
تکنیک
رنگ روغن روی کاغذ
 تالشی برای دستیابی به روشی برای تصویر کردن.مجموعه به نمایش درآمده تالشی شخصی در وادی هنر است برای خلق جهانی دیگر
 هنرمند با خلق آثارش سعی دارد تا با نگاه کردن به چگونگی شکلگیری.احتماالت دیگری که در شکلگیری طبیعت و انسان وجود دارد
 به شکلی ارگانیک و فارغ از تمدن تاریخی، شاید، احتماالت دیگری را که میتواند،کیهان و مطالعه مسیر پیموده شده از ابتدا تا به امروز
.مسیر شکلگیری جهان هستی و آدمیان را به سویی دیگر سوق دهد تخیل کند
 هستی در نگاه متمدن ما و هستی با نگاهی تصادفی، هستی آن گونه که هست:سه اثر روبرو سه تصویر از هستی است با خوانشی متفاوت
.و ناشناخته نسبت بهنادانستههایمان
.سپیده بهروزیان دانشآموختهی نقاشی در مقطع کارشناسی و فارغالتحصیل رشتهی پژوهش هنر در مقطع کارشناسی ارشد است
ش انفرادی
 نمای
ُ
 ایران، تهران، گالری ا، درخت نا کام۱۳۹۶
1388 برگزیدهی نمایشهای گروهی از سال
 خانه هنرمندان و موزه هنرهای معاصر اصفهان،) گالری آپادانا ( اصفهان،گالری اثر

از مجموعهی واقعیت موازی
رنگ روغن روی کاغذ
 سانتیمتر40×30
1395
from the Pararell Realities series
Oil on paper
40x30 cm
2016

از مجموعهی واقعیت موازی
رنگ روغن روی کاغذ
 سانتیمتر40×30
1395
From the Pararell Realities series
Oil on paper
40x30 cm
2016

از مجموعهی واقعیت موازی
رنگ روغن روی کاغذ
 سانتیمتر۲۳×۱۶
1395
From the Pararell Realities series
Oil on paper
23x16 cm
2016

SHILA JALIL-PIRAN
(1991 - LORDEGAN)
Series
Horror Place
Technique
Pencil, color pencil, acrylic paint and rollerball pen on sewing pattern paper on board
Shila Jalil-Piran brings together her childhood memories and the visual culture that is intermingled with
some sort of cultural nostalgia with present day indexes and displays them in small windows. She is
inspired by the structures of Persian Painting she believes to be the pure artistic form in the Iranian
culture and places in them the elements she continuously carries along from her past, symbolizing the
current situation.
Shila Jalil-Piran is an MFA graduate majored in painting.
Selected group exhibitions since 2012
Assar Art Gallery, Pardis-e Mellat Gallery and Aria Gallery, Saba Cultural Institute, Abadan
Contemporary Art Museum, Ahvaz Contemporary Art Museum.

شیال جلیلپیران
) لردگان- 1370(
مجموعه
َ
ِدهشتگاه
تکنیک
 ا کریلیک و رواننویس روی کاغذ الگو روی فیبر، مدادرنگی،مداد
شیال جلیل پیران خاطرات کودکی و سنت دیداری در همآمیخته با نوستالژی فرهنگی را با شاخصهای زندگی امروزی در هم میآمیزد و در
 او از قالب نقاشی ایرانی که آن را شکل ناب هنر در فرهنگ ایران میپندارد در نقاشی خود بهره.پنجرههایی کوچک به نمایش در میآورد
.گرفته و عناصر همواره همراه خود را که از گذشتهاش میآیند و در عین حال نشانی از وضعیت کنونی دارند در آن جای میدهد
.شیال جلیل پیران دانشآموختهی نقاشی در مقطع کارشناسی ارشد است
1391 برگزیدهی نمایشهای گروهی از سال
. موزه هنرهای معاصر آبادان و موزه هنرهای معاصر اهواز، فرهنگستان صبا، پردیس ملت و آریا،گالریهای اثر

بدون عنوان
از مجموعهی َد ِهشتگاه
 ا کریلیک و رواننویس روی کاغذ الگو روی فیبر، مداد رنگی،مداد
سانتیمتر25×25
1394
Untitled
From the Horror Place series
Pencil, color pencil, acrylic and rollerball pen on sewing pattern paper on board
25x25 cm
2015

بدون عنوان
از مجموعهی َد ِهشتگاه
 ا کریلیک و رواننویس روی کاغذ الگو روی فیبر، مداد رنگی،مداد
سانتیمتر25×25
1394
Untitled
From the Horror Place series
Pencil, color pencil, acrylic and rollerball pen on sewing pattern paper on board
25x25 cm
2015

بدون عنوان
از مجموعهی َد ِهشتگاه
 ا کریلیک و رواننویس روی کاغذ الگو روی فیبر، مداد رنگی،مداد
سانتیمتر25×25
1394
Untitled
From the Horror Place series
Pencil, color pencil, acrylic and rollerball pen on sewing pattern paper on board
25x25 cm
2015

بدون عنوان
از مجموعهی َد ِهشتگاه
 ا کریلیک و رواننویس روی کاغذ الگو روی فیبر، مداد رنگی،مداد
سانتیمتر25×25
1394
Untitled
From the Horror Place series
Pencil, color pencil, acrylic and rollerball pen on sewing pattern paper on board
25x25 cm
2015

بدون عنوان
از مجموعهی َد ِهشتگاه
 ا کریلیک و رواننویس روی کاغذ الگو روی فیبر، مداد رنگی،مداد
سانتیمتر25×25
1394
Untitled
From the Horror Place series
Pencil, color pencil, acrylic and rollerball pen on sewing pattern paper on board
25x25 cm
2015

SAMANEH MOTALLEBI
(1986 - TEHRAN)
Series
Horror Place
Technique
Pencil, metal head pen and stitches on fabric.
In the exhibited series Samaneh Motallebi has a symbolic take on the difference between reality and
truth. She portrays what is seen differently from its existential reality: a leaf in reality and an insect in
truth.
Samaneh Motallebi has a Bachelor’s degree in Graphic Design.
Selected group exhibitions since 2013
Assar Art Gallery, Aaran Art Gallery, Tarahan-e Azad Gallery, Mohsen Art Gallery and Aria Gallery,
The Artists’ Forum, Beirut Art Fair and Art Dubai.

سمانه مطلبی
) تهران- 1365(

مجموعه
)فیلیوم (حشرهای که تشخیصش از برگ حتی برای جانورشناسان محال است
تکنیک
 قلم فلزی و دوخت روی پارچه،مداد
 آنچه به گونهای متفاوت از حقیقت وجودیش.در مجموعه پیش رو سمانه مطلبی نگاهی سمبولیک به تفاوت حقیقت و واقعیت دارد
. آن چه به چشم میآید برگ است و در حقیقت حشره:دیده میشود
.سمانه مطلبی دانشآموخته رشتهی گرافیک در مقطع کارشناسی است
1391 برگزیدهی نمایشهای گروهی از سال
. آرت فر دبی و مونیخ، آریا و خانه هنرمندان و همچنین آرتفر بیروت، محسن، طراحان آزاد، آران،گالریهای اثر

بدون عنوان
از مجموعهیفیلیوم
قلم فلزی و مداد روی پارچه
 سانتیمتر۶۲×58/5
1395
Untitled
From the Phyllium series
Metal head pencil and ink on fabric
54x58.5 cm
2016

بدون عنوان
از مجموعهیفیلیوم
قلم فلزی و مرکب روی پارچه
سانتیمتر65×64
1395
Untitled
From the Phyllium series
Metal head pen and ink on fabric
65x64 cm
2016

بدون عنوان
از مجموعهیفیلیوم
مداد و نخ گلدوزی روی پارچه
 سانتیمتر55 ×38
139۴
Untitled
From the Phyllium series
Pencil and stitches on fabric
55x38 cm
2015

ALIREZA NEKOUIE
(1988 – ZAHEDAN)
Series
Green
Technique
Acrylic on canvas
The paintings of Alireza Nekouie have symbolic references towards his subjects. In this series, the main
theme is nature and the damages caused to it by humans.
In the exhibited work, the painter has tried to use the language of painting to talk about the concept of
‘war’ and its effects: despite common roots among men, war is still dominant in the world and efforts to
halt it are vast.
Alireza Nekouie has a Master’s degree in painting. He has won several awards in the past three years.
Solo exhibition
2014 Disorder, Mohsen Art Gallery, Tehran, Iran
Selected group exhibition since 2012
Assar Art Gallery, Etemad Gallery, Tarahan-e Azad Gallery, Mohsen Gallery, Arya Gallery, Golestan Gallery,
Laleh Gallery, Ahvaz Museum of Contemporary Arts, Niavaran Cultural Centre.

علیرضا نکویی
) زاهدان- 1367(
مجموعه
سبز
تکنیک
ا کریلیک روی بوم
 موضوع اصلی طبیعت است و آسیبهایی، در مجموع ه سبز.نقاشیهای علیرضا نکویی اشاراتی نمادین به موضوعات مورد نظر وی دارند
.که از سوی انسان به آن وارد میشود
، علیرغم ریشههای مشترک میان آدمیان: نقاش در نظر داشته تا با زبانی نقاشانه به موضوع جنگ و تاثیرات آن بپردازد،در اثرمقابل
.همچنان جنگ در جهان غالب است و تالش برای حذف این مشترکات فرا گیر
. او در سه سال گذشته جوایزی را از آن خود کرده است.علیرضا نکویی دانشآموخته رشته نقاشی در مقطع کارشناسی ارشد است
نمایش انفرادی
 ایران، تهران، گالری محسن، بینظمی1392
1390 برگزیدهی نمایشهای گروهی از سال
. الله و حوزه هنرهای معاصر اهواز و فرهنگسرای نیاوران، گلستان، آریا، محسن، طراحان آزاد، اعتماد،گالریهای اثر

نزاع
از مجموعهی سبز
ا کریلیک روی بوم
سانتیمتر160×150
1394
Brawl
From the Green series
Acrylic on canvas
160x150 cm
2015

از مجموعهی سبز
ا کریلیک روی بوم
سانتیمتر140x140
From the Green series
Acrylic on canvas
140x140 cm

PARHAM PEYVANDI
(1989 – SARI)

Technique
Acrylic on canvas
The works exhibited, seem like three-dimensional schematic urban plans seen from above. But with
closer look we discover that they are very different from visual realities. None of the rules of perspective
have been applied here and images are free of three-dimensional space, as they first appear. Details are
eliminated, forms are reduced and images have become two-dimensional. The aim is for the creator of
the work and its audiences to get closer and for the audience to understand the notion of city; City in a
general sense, as a place where people inhibit and where events take place.
Parham Peyvandi has a Bachelor’s degree in Urban Design and a Master’s degree in Painting.
Selected group exhibitions since 2014
Assar Art Gallery, Pardis-e Mellat Gallery, Mehrva Gallery, Laleh Gallery and Saba Cultural Institute.

پرهام پیوندی
) ساری- 1368(

تکنیک
ا کریلیک روی بوم
 اما با دقت بیشتر در مییابیم. در نظر اول شبیه به نقشههای شماتیک سه بعدی شهریاند که از باال دیده شدهاند،آثار به نمایش درآمده
 قوانین پرسپکتیو در هیچ یک رعایت نشده و تصویر عاری از فضای سه بعدی است.که هر یک با واقعیت دیداری تفاوتهای بسیار دارند
 نزدیک شدن خالق اثر و مخاطب او، هدف. اشکال خالصه و تصاویر دو بعدی شدهاند، جزییات حذف.که در نظر اول به چشم میآید
.به درک کلیت مفهوم شهر است؛ شهر به مفهوم کلی محل اسکان آدمیان و آن چه در آن رخ میدهد
.پرهام پیوندی تحصیالت کارشناسی خود را در رشتهی شهرسازی و کارشناسی ارشد خود را در رشتهی نقاشی به اتمام رسانده است
1393 برگزیدهی نمایشهای گروهی از سال
. الله و فرهنگستان صبا، مهروا، پردیس ملت،گالریهای اثر

بدون عنوان
ا کریلیک روی بوم
 40×40سانتیمتر
1395
Untitled
Acrylic on canvas
40x40 cm
2016

بدون عنوان
از مجموعهی گونههایی از شهر
ا کریلیک روی بوم
 سانتیمتر40×40
1394
Untitled
From the From Types of City series
Acrylic on canvas
40x40 cm
2015

بدون عنوان
از مجموعهی اتودهایی از شهر
ا کریلیک روی بوم
 سانتیمتر80×120
1395
Untitled
From the From Etudes from the City series
Acrylic on canvas
80x120 cm
2016

بدون عنوان
از مجموعهی گونههایی از شهر
ا کریلیک روی بوم
 سانتیمتر40×40
1394
Untitled
From the From Types of City series
Acrylic on canvas
40x40 cm
2015

ROYA RAJAIE
(1984 – MARAND)
Series
The Other City
Technique
Acrylic and pencil on cardboard
Roya Rajaie’s paintings are personal Utopias. They are places that may one day be where what human’s
desires takes place; images of imaginary time-less and place-less cities that have futuristic references.
Roya Rajaie has a higher diploma in Graphic Design and besides painting she also creates installations.
Selected group exhibitions since 2011
Assar Art Gallery, Shirin Gallery, Mohsen Gallery, Arya Gallery, Video/installation project at Tehran’s
City Theatre.

رویا رجایی
) مرند- 1363(
مجموعه
آن شهردگر
تکنیک
ا کریلیک و مداد روی مقوا
. فضاهایی که شاید روزی محل به وقوع پیوستن همهی خواستههای بشر باشند.نقاشیهای رویا رجایی اتوپیاهایی شخصیاند
.شهرهایی خیالی که علیرغم بی زمان و مکانیشان باری آیندهنگرانه دارند
.رویا رجایی دارای مدرک فوق دیپلم گرافیک است و عالوه بر نقاشی در حوزه اینستالیشن فعالیت دارد
1390 برگزیدهی نمایشهای گروهی از سال
.اینستالیشن در تئاتر شهر تهران- محسن و آریا و همچنین اجرای پروژه ویدیو، شیرین،گالریهای اثر

عنوان
َ بدون
شهر ِدگر
ِ از مجموعهی آن
ا کریلیک و مداد روی مقوا
 سانتیمتر68×98
1394
Untitled
From the The Other Town series
Acrylic and pencil on cardboard
68x98 cm
2015

عنوان
َ بدون
شهر ِدگر
ِ از مجموعهی آن
ا کریلیک و مداد روی مقوا
 سانتیمتر68×98
1394
Untitled
From the The Other Town series
Acrylic and pencil on cardboard
68x98 cm
2015

عنوان
َ بدون
شهر ِدگر
ِ از مجموعهی آن
ا کریلیک و مداد روی مقوا
 سانتیمتر68×98
1394
Untitled
From the The Other Town series
Acrylic and pencil on cardboard
68x98 cm
2015

عنوان
َ بدون
شهر ِدگر
ِ از مجموعهی آن
ا کریلیک و مداد روی مقوا
 سانتیمتر68×98
Untitled
From the The Other Town series
Acrylic and pencil on cardboard
68x98 cm

ALI SHAYESTEH
(1984- HAMEDAN)
Series
Repetition
Technique
Marker on recycled paper, Marker on Cotton, Rapidograph pen on recycled paper
This series is created in the continuation of the artist’s previous series that were presented in Tehran’s
Tarahan-Azad and Delgosha Galleries. The series began in 2015 and work on it is still ongoing.
Experience of life, death and life after death that happens in a repetitive cycle is the main subject of
this body of work. Each of the works on display is a symbol of actions and human conditions that occur
repetitively in life and shape our emotions. (Pay attention to the title of each work.)
Each work consists of segments of lines that are connected carefully and delicately together on recycled
paper or cotton.
Ali Shayesteh is a self-taught painter.
Solo exhibitions
2016 Thousands of Curses on This and on That, Delgosha Gallery, Tehran, Iran
2014 Solitude and Grimaces, Tarahan-e Azad Gallery, Tehran Iran
2012 Bodybuilders, Tarahan-e Azad Gallery, Tehran, Iran
Selected group exhibitions since 2007
Assar Art Gallery, Etemad Gallery, Mohsen Gallery, Mah-e Mehr Gallery, Naar Gallery, Giorgani Gallery,
Aabi Gallery, Lajevardi Foundation, Giorgio Cini Foundation (Venice, Italy), Pratt Institute of Arts (NY. USA),
California State Capitol (California, USA)

علی شایسته
) همدان- 1363(
مجموعه
تکرار

تکنیک
 راپید روی کاغذ بازیافتی، ماژیک روی پارچه کتان،ماژیک روی کاغذ بازیافتی
 آغاز.این مجموعه در ادامهی مجموعههای پیشین هنرمند که در گالریهای طراحان آزاد و دلگشا به نمایش درآمدهاند خلق شده است
. باز میگردد و کار روی آن همچنان ادامه دارد1394 آن به سال
 هریک از تصاویر به. مرگ و زندگی پس از مرگ که در چرخهای تکرار شونده رخ میدهد موضوع اصلی این مجموعه است،تجربه زندگی
 (به عناوین.نمایش درآمده نمادی از کنشها و موقعیتهای انسانی است که در زندگی تکرار شده و احساسات ما را بوجود میآورند
).آثار توجه کنید
 استفاده از کاغذ.هر اثر متشکل از پارهخطهایی است که به دقت و ظرافت روی کاغذ بازیافتی یا پارچه کتان به یک دیگر متصل شدهاند
.بازیافتی نیز اشارهای دیگر به مفهوم غالب تکرار دارد
.علی شایسته نقاشی خودآموخته است
نمایشهای انفرادی
 ایران، تهران، گالری دلگشا،  هزاران هزار نفرین بر این و بر آن1395
 تهران ایران، گالری طراحان آزاد، تنهایی و شکلکها1393
 ایران، تهران، گالری طراحان آزاد، تن و روان1391
1393 برگزیدهی نمایشهای گروهی از سال
 بنیاد جورجو، بروکلین، آبی و بنیاد الجوردی و همچنین موسسه هنری پرت، جرجانی، نار، ماه مهر، محسن، اعتماد،گالریهای اثر
.ونیز و امارات پارلمانی ایالتی کالیفرنیا،چینی

آماس
از مجموعهی تکرار
راپید روی کاغذ بازیافتی
 سانتیمتر34×48
1395
Swell
From the Repetition series
Rapidograph pen on recycled paper
34x48 cm
2016

زوال
از مجموعهی تکرار
راپید روی کاغذ بازیافتی
 سانتیمتر34×48
1395
Decadence
From the Repetition series
Rapidograph pen on recycled paper
34x48 cm
2016

تماس
از مجموعهی تکرار
ماژیک روی کاغذ بازیافتی
 سانتیمتر34×48
1394
Contact
From the Repetition series
Marker on recycled paper
34x48 cm
2016

قوام
از مجموعهی تکرار
ماژیک روی بوم
 سانتیمتر90×113
1395
Solidity
From the Repetition series
Marker on canvas
90x113 cm
2016

خیز
از مجموعهی تکرار
ماژیک روی بوم
 سانتیمتر90×113
1395
Leap
From the Repetition series
Marker on canvas
90x113 cm
2016
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