ّٜذي حسيٖي
تٍ٘ذ.ٙ 1322 :ش  ،ماضآ  -ايشآ
تحصيالت:
فاسغ اٍتحصيٌ ٕقاضي اص إستيت٘ پشات ٕي٘ي٘سك ٗ إستيت٘ ٖٛش ضيناى٘
تي٘ىشافي:
ّٜذي حسيٖي دس ساً  1322دس ماضآ ّتٍ٘ذ ضذ .پس اص ىزسإذآ ٖٛشستآ ٖٛشٛاي صيثاي تٜشآ دس ساً
 1341ت ٚآّشينا سفش مشد ٗ دس ساً  1349اص إستيت٘ پشات ٕي٘ي٘سك دس سضتٕ ٚقاضي ٗ ٖٛشٛاي چاپي فاسغ
اٍتحصيٌ ضذ .حسيٖي ْٛئ سضت ٚسا دس إستيت٘ي ٖٛش ضيناى٘ ٕيض ىزسإذ ٗ ٙدس ساً  1347فاسغ اٍتحصيٌ ضذ.
ّٜذي حسيٖي ٖٛشّٖذي است م ِٛ ٚطشاحي ّيمٖذ ٗ ٕ ِٛقاضي .ت ٚط٘س مَي ّيت٘آ ىفت ٗ پزيشفت مٛ ٚش
ٖٛشّٖذي م ٚت ٚمطفي اسصٕذٕ ٙايٌ ضذ ٙتاضذ ّيت٘إذ طشاحي مٖذ اّا طشاحي تّٖ ٚظ٘س مطف مشدٕٓ٘ ،عي
خالقيت است ٗ اس ٖٛيِ سٛيزس ٛ ِٛست م ٚضْاس ٕقاضإي م ٚتت٘إٖذ تجشتيات ٗ رٖٛيات خ٘د سا تا چٖذ خط
ساد ٙتيآ منٖذ ٗ آٓ سا  ِٛچ٘ٓ مطفي تاص ٙدس تشاتش تْاضاىش قشاس دٖٛذ إذك است .چٖئ تٕ ٚظش ّيآيذ مٚ
ٕقاضآ ،اص سش عاداتي ديشيٖٖٛ ،ٚياُ ىزس اص ٗادي رٖٛيات ت ٚقَْشٗ ٖٛشٛاي جسْي ،تيطتش تاس ٗ تٖٚي خ٘د سا دس
دياس رٖٛيات جا ّيىزاسٕذ .حسيٖي اّا اص ّعذٗد طشاحإي است م ْٚٛ ٚچيض سا تا خ٘د ّيآٗسد ٗ دس تشاتش چطِ
تْاضاىش ت ٚماٛص ٗ ايجاص ٗ اختصاس ّيپشداصد.
طشحٛاي حسيٖي ّاٛيتي تشاطيل ٗ تيصّآ داسٕذ اّا ائ تشاطدي دس ّضْ٘ٓ طشحٛا ٕيست تَن ٚدس ّ٘قعيت
دساّاتيني است م ٚفيي٘سٛايص دس آٓ قشاس داسٕذ .ايْاطٛايص چٖآ تا فضاي سياٍي م ٚپيشاّ٘ٓ إٜٓا سا احاطٚ
مشد ٙدس ّيآّيضٕذ م ٚى٘يي ائ فضاي سياً إذيطّ ٗ ٚاد ٙآٓ سا ت ِٛ ٚپي٘ست ٗ ٚفشُٛا سا پذيذ آٗسد ٙاست.
فضاي طشاحٛاي حسيٖي ت ٚضنٌ ٕ٘عي آىاٛي پيص تيٖي مٖٖذ ٙخثش اص دسد ٗ سٕج إسآٛا ّيدٛذّ .يخ٘اٛذ
تا طشاحي خ٘د ت ٚسٗحي خست ٗ ٚسٕج مطيذ ٙضنَي إذاُ ٗاس تثخطذ اّا فيي٘ إسإي م ٚپذيذ ّيآيذ ايْاطي
است م ٚتا ماٛصٛاي پي دس پي ت٘ٛ ٚيتي إتضاعي تثذيٌ ضذ ٙاست .حسيٖي اص قثيَٚي ٖٛشّٖذإي است مٚ
ٕاظش سٗيذادٛاي سٗصىاس خ٘د ت٘دٙإذ .طشاحٛايص ى٘اٛي است تش إٓچ ٚتش إسآ ّعاصش اٗ ىزضت ٚاست ٗ إٓچ ٚتٚ
تص٘يش ّيمطذ تاصى٘يي ٗاقعيتٛاي إناس ٕاضذٕي است.

ّضٖ٘ٓ ٕقاضيٛاي حسيٖي  ِٛچطِ إذاصٛاي صٕذىي سٗصّشٙي اضيايي است م ٚإسآ اّشٗص ٕاىشيض پيشاّ٘ٓ
خ٘د ّيتيٖذ .حسيٖي اّا دس ٕقاضيٛايص تذٗٓ جٜت ىيشيٛاي عاطفي ٗ سٛا اص احساسات فشدي ،م ٚى ٚىاٙ
ّٖتج ت ٚاحساساتي ىشي است ،اسصشٛاي تصشي اضيا سا ّحني دٗتاسّ ٙيصٕذ ٗ اص تشمية پزيشي إٜٓا تشاي
دست يافتٔ ت ٚيل صيثايي ضٖاسي ّتعادً م ٚتا ج٘ٛش ٗ ٙرات ٕقاضي ٕاب  ِٛفاصَ ٚچٖذإي ٕذاضت ٚتاضذ تٜشٙ
ّيىيشدٕ .قاضيٛاي حسيٖي  ،ِٛت ٚضنَي إناس ٕاپزيش ،دس پيٕ٘ذ تا خط است .ضشتاٖٛو ٗ تنشاس فشُٛا سا ّثٖاي
تشمية تٖذيٛاي خ٘د قشاس ّيدٛذ ٗ اص اّنإات تصشي خط ٗ فشُٛاي ٖٛذسي تشي تيآ احساسي مٕ ٚسثت تٚ
اضيا داسد س٘د ّيج٘يذ .ائ ٕظِ ٗ سٕوٛاي سشد ٗ خٖثايي ّ ٚتش سط٘ح ٕقاضيٛايص ّيٕطيٖذْٕ .اد جٜآ
ّاضيٖي ٗ تنشاسي اّشٗص است م ٚدس آٓ  ْٚٛچيض دس چٖثشٙي سٗصّشىي ٗ تنشاس ىشفتاس آّذ ٙاست .ضشتاٖٛو
سص٘ح تنشاس ضٕ٘ذ ٙدس ٕٜايت تا ٕ٘عي ْٛاسايي سياضي ىٕ٘ ٚت ٚتشمية تٖذي ٖٛذسي ّيإجاّذ  .تذئ سآ
فضايي سشد ،خٖثي ٗ غيش فشدي پذيذ ّيآٗسد .ائ تعشيف اّا تْاُ ٕقاضيٛاي حسيٖي سا ْٕايٖذىي ْٕيمٖذ چشا
م ٚدس پاسٙاي اص إٜٓا تنشاس ٗ تقاسٓ سا ّيضنٖذ ٗ تا ضنستيي ٗ ىسستي م ٚدس ساصٛٙاي ثاتت تشمية
تٖذيٛايص پذيذ ّيآٗسد ،ت ٚس٘ي ٕ٘عي تي ساختي حشمت ّيمٖذ .دس ائ تاتَ٘ٛا دييش ٕياٖٛ ٙذسي ٕقاش
ت٘آ ّٜاس مشدٓ جٜآ تيشٗٓ اص ر ٔٛسا ٕذاسد ٗ تيٕظْيٛا ّ ِٛجاً خ٘دْٕايي پيذا ّيمٖٖذ.

شگاههایانفرادی :

نمای

 1352ىاٍشي تٜشآ  -تٜشآ
 1352ىاٍشي صسٗآ  -تٜشآ
 1355إجْٔ ايشآ ٗ آّشينا  -تٜشآ
ٕ 1356ياسخإ ٚضٜش  -تٜشآ
 1368ىاٍشي ىَستآ  -تٜشآ
 1369ىاٍشي ىَستآ  -تٜشآ
 1370ىاٍشي سثض  -تٜشآ
1371ىاٍشي سثض  -تٜشآ
ٕ1373ياسخإ ٚتشه  -تٜشآ
 1374ىاٍشي آسيا  -تٜشآ
 1375ىاٍشي تاّذاد  -تٜشآ
 1376ىاٍشي ٛفت ثْش  -تٜشآ
 1377ىاٍشي تشه  -تٜشآ
 1387ىاٍشي ّا - ٙتٜشآ

شگاههایگروهی :

نمای

 1341سّ٘ئ تي يٖاً تٜشآ  -تٜشآ
 1344إستيت٘ ٖٛشي ضيناى٘  -ضيناى٘
 1349دإطيا ٙاياٍتي پٖسيَ٘إيا  -پٖسيَ٘إيا
 1349إستيت٘ پشات ٕ -ي٘ي٘سك
ٛ 1353فتئْ تاصيٛاي آسيايي  -تٜشآ
 1353صذّئ ْٕايطيإ ٙياسخإ ٚقٖذسيض  -تٜشآ
 1353اٍٗئ ْٕايطيا ٙتئ اٍََْي ٖٛش تٜشآ  -تٜشآ
ْٕ 1355ايطيإ ٙقاضآ ٗ ّجسْ ٚساصآ ّعاصش ايشآ  -تاصً/س٘ئيس
ْٕ 1355ايطيا ٙپٖجا ٙساً ٖٛش ايشآ  -تٜشآ
ّ٘ 1356صٖٛ ٙشٛاي ّعاصش تٜشآ  -تٜشآ
 1370تي يٖاً تٜشآ  -تٜشآ
 1373تاالس اسعذ ىشىإي  -ىشىآ
 1373جَ٘ٛٙايي اص ٖٛش ّعاصش ايشآّ٘ ،صّ ٙعاصش  -تٜشآ
 1374تي يٖاً تٜشآ  -تٜشآ
 1377فستي٘اً پائيض  -جضيش ٙقطِ
ّ٘ 1377صٖٛ ٙشٛاي ّعاصش  -اصفٜآ
 1387ىاٍشي ّا ،ٙتشىضيذ ٙاي اص آثاس ٖٛ 50شّٖذ  -تٜشآ

