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پروژۀ هفتادو

 به هنرمندان ویژوال متولد دهۀ ١٣٧٠ خورشیدی در ایران می پردازد. بخشی از این پروژه نمایش آثار هنرمندان

 است که هر بار در طول یک هفته به یک یا چند هنرمند می پردازد. مفهوم مرکزِی مجموعۀ این نمایش ها نگاهی

 آزاد است به فلسفۀ ریاضیات؛ جایی که اعداد و ابعاد و سایر مفاهیِم ریاضی داوری می شوند و قطعی ترین و

تا نامینالیستی  رویکردهای  از  می گیرد.  قرار  باز اندیشی  و  تردید  مواجهۀ  در  علوم  صادرۀ  احکاِم   یقینی ترین 

بازی گوشانه ای بهانه های  انسان گرا  ریاضیات  در  هرش»  «روبن  آرای  و  هیلبرت»  «دیوید  فرمالیستِی   خوانِش 

 هستند برای مطالعۀ آثار نسلی که قراداد های علمی و اخالقی و اجتماعی، همه را به بازی می گیرند. تفاوت اصلِی

 این نسل ایرانی با نسل های دیگر همین است که نه به قرارداد ها می چسبند و نه انتخاب و مصرفشان می کنند؛

 با آن ها بازی می کنند. موجوداتی که برای اشاره به همین حقیقت های متفاوتشان تنها به نسل و عدد تولد و

 دهۀ آن ها اشاره می شود و همه چیز در همین حوالت/تحویِل به اعداد و ارقام پایان می گیرد. هفتادو به هنر این

می گیرد. صورت  امن تری  و  آشکارتر  به نحو  که  است  هنر  عرصۀ  در  قراردادها  با  بازی  چون  می پردازد،   نسل 

 هفتادو-١ آغاز این پروژه است که در نخستین گام، آثار آذرخش سمیعی با نام کروموزوم٧ را نمایش می دهد.

 نمایش ها و اقدامات بعدِی این پروژه هر کدام بیانیه های متفاوتی خواهند داشت که در خدمت مفهوم محوری

١٣٧٠ دهۀ  نسل  هنر  پیرامون  پژوهشی  به مرور،  پروژه،  این  کرد.  خواهد  تجربه  را  پیچ وخم هایی   پروژه، 

 خورشیدِی ایران ترتیب داده و پس از یک سال نتیجۀ پژوهش یاد شده را در دو قالب کتاب و فیلم ارائه می کند.
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Seventy Something

Shahriyaran Art & Research Gallery’s new project, called “Seventy Something” will feature 

artwork created by Iranian young visual artists born in the 70s decade (Solar Hijri calendar). As a 

part of this art and research project, through the year, an exhibition will be held for one of these 

artists. For our objective, we ground our conceptual inquiry in the philosophy of mathematics, 

where the numbers and dimensions will be reevaluated and the positive scientific formulations 

will be doubted. From non-minimalistic approaches to the formalist reading of David Hilbert and 

Reuben Hersh’s views in humanistic mathematics, they all are playful pretexts to conceptualize 

the art of a generation who are playing with scientific, moralistic and social norms. The main 

difference between this Iranian generation of artists to the other ones is exactly that they are not 

sticking to the conventions, choose, or consume them; they are playing with them. [The 70s are] 

the creatures that are always being pointed to their generation, birthdate and decade as their 

different truths, and everything ends with this referral to the numbers. “Seventy Something” is 

dealing with the art of this generation; A generation who are playing with artistic norms more 

explicitly and freely. “Seventy Something – 1” is the outset of this project. In the first step, we will 

exhibit the works of Azerakhsh Samiei that is called “Chromosome 7”. Further exhibitions and 

actions will have different statements and will show different dimensions of the central concept 

of this project. This project will conduct research around the art of the 70s generation in Iran, and 

after one year the results of the mentioned research will be presented in the medium of the book 

and movie.
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