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                       برنامه دوشنبه ۲۶ ماه مارس   
موضوع: تاریخچه هنر نقاشی در اروپا 

سخنران: آتی وکیلی 
 

زندگینامه آتی وکیلی از زبان خود ایشان: بعلت عالقه فراوانی که به طراحی و نغاشی از دوران کودکی داشتم دیوارهای خانه را خط خط ای میکردم.  با ابتکار 
خودم از خمیر کاغذ یا خاک رس اشیا تزیینی و یا با قالبگیری از این خمیر ها تابلو هایی زیبایی که خاص خودم بود بوجود میاوردم. با مطالعه کتابهای گوناگون 

هنری به یادگیری اصول طراحی و ریزه کاریها و نحوه طراحی و شناخت کامل رنگ ها پرداختم .  پس از اتمام دوره دبیرستان و گذاردن امتحان اجازه خروج 
دانشجویی ، برای ادامه تحصیل و کسب تجربه بیشتر عازم کشور ایتالیا و شهرهنر پرور رم شدم . در مدت شش سال تحصیل دردانشکده به فراگیری تکنیک ها 
و سبک های مختلف در آکادمی هنری ایتالیا پرداختم. در خالل ان مدت مطالعه و بازدید از موزه ها و مسافرت های گروهای هنری و بازدید اثار هنرمندان بزرگ 

دنیا که تاثیر سازنده ای در وسعت دید و باروری معیار های هنری در مقیاس  بین املللی داشت پرداختم . در این مدت موفق به کسب «بی اف ا» .در رشته 
طراحی و نقاشی شدم. در خالل این مدت در چندین نمایشگاه دسته جمعی نقاشان رم شرکت و پس از باز گشت به ایران بدعوت انجمن ایران و امریکا در چند 

نمایشگاه انفرادی شرکت نمودم. از سال ۱۹۸۹ تاکنون در ویرجینیا زندگی و بکارهای هنری و تشگیل چندین نمایشگاه گروه نقاشان ایرانیپرداخته ام. طراحی 
بیشترپوسترهای نوروزی و ارم و لوگوی کانون دوستاران فرهنگ ایران توسط من طراحی شده است. اخیرا به دعوت گروه نقاشان و هنرمندان کانتی 

فیرفکس چندین کالس تدریس  طراحی و بافت مخصوص دایر و به عالقمندان اموزشهایی بصورت پیگری طراحی روی یک موضوع داده شد. من یک هنرمند 
مبتکرم . در کارهایم از انواع گوناگون مواد طبیعی استفاده و گاهی بصورت خمیر در اورده و بصورت بافت مخصوص  در تابلوهایم یافت میشود. بیشترین 

موضوعات تابلوهایم را در سفر ها بصورت طرح اولیه طراحی روی کاغذ اورده و بعدا روی انها کار میکنم. داستان سبک جدیدم، آبستره،  سه سال پیش در سفر 
تابستانی به جزیره امرالد کارولینای شمالی در یک روز افتابی، در موقع راه رفنت در ابهای کم عمق ساحلی که پوشیده از گیاهان سر سبز و  باموج

 های کوتاه ابهای ابی رنگ که به  پاهای لخت من میخورد، در زیر پاهایم ماسه وصدفها را احساس میکردم . خم شده تا صدفها را ببینم  ’ زیبایی صدفها در
 شکلها -اندازه ها – نازکی و طراحها -رنگهای گوناگون مرا در جا میخ کوب کرد. فکری برق اسا به مغزم دمید .  اتی چرا ازاین مواددر کارهایت استفاده نمیکنی؟

 از ان زمان تا حاال از این صدفهای رنگی و زیبا در اثارم دیده میشود. از شما دعوت میشود در اثارم  رقص با هم صدفها و شنیدن موج اب که از البه الی
  صدفها میگذرد در تابلوهایم احساس کنید. جان دادن یا افریدن هنریست از ترکیب و طرح عناصرمختلفی در دست هنرمند با اراسنت راهی که نشان دهنده

 احساسات اوست.

 ویدئوی سخنرانی دوشنبه قبل
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کانون دوستداران فرهنگ ایران 
ویـژه بـزرگـداشـت روز بـین الـمللی زنـان. بـزرگـداشـتی کـه هـر سـاـله در روز ۸ مـارس بـرگـزار مـیشـود.                

 دیـد و بـازدیـد نـوروزی

برنامه سخنرانی دوشنبه ۲۶ ماه مارس 
همراه خواهد بود با برنامه دید و بازدید 
نوروزی که یکساعت قبل از سخنرانی از 

ساعت ۶:۳۰ بعداز ظهر شروع خواهد 
شد.
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ویژه روز بین امللل

ویدئوی ویژه نوروز:  

تبریک نوروز سال ۱۳۹۷ 

https://youtu.be/uI750GZQbyI
https://youtu.be/_oSD5HbmW58
https://youtu.be/uI750GZQbyI
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3

