هانيبال الخاص

کارنامه و زندگی
تهيه:
ناهيد دانشور

زندگی
●

●

●

●

در  ۱۳۰۹از پدر و مادری آشوری در کرمانشاه به دنيا آمد
در چهاردهسالگی برای اولين بار توسط جوانی به نام آلکسی گيورگيز که
نقاشی را در روسيه فرا گرفته بود ،با رنگ و روغن آشنا شد
بعدها نقاشی را به صورت جدی نزد استاد جعفر پتگر دنبال کرد
سپس به آمریکا رفت .آنجا مشغول تحصيل در رشته طب شد ،اما این رشته
رها کرد و ابتدا فلسفه و سپس نقاشی خواند و در رشته ایلوستراسيون
)تصویرسازی( ليسانس و فوق ليسانس گرفت.

سبک هنری
●

لخاص مى گوید:

●

●

●

"بى پرده سخن گفته ام .دشمن زیاد دارم .دوستان شفيق بيشتر .بى پروا قدم هاى زیاد برداشته ام ،پس اشتباه هاى بى شمار مرتکب
شده ام .دروغ کم گفته ام و این حرف آخر بزرگترین دروغم است.
چرا من که اپراى »فلوت سحرآميز« موتزارت را گوش مى دهم این همه از آن لذت مى برم درحالى که از داستان و محتواى ادبى آن هيچ
ال در »تذهيب« حاشيه مينياتورها »آپ آرت« و ویکتور وازارلى را مى
نمى دانم؟ من در مينياتور همه مکاتب هنرى دنيا را دیده ام .مث د ً
توان به وضوح پيداکرد .در »تشعير« به سهولت مى توان سوررئاليسم و سالوادردالى ها را دید .در خود »نگارگرى« و در بعضى تک چهره
هاى فراوانى که در مينياتور ما هست ،مى توان اکسپرسيونيسم نابى را یافت که اگر در ابعاد بزرگ آن را ببينيم به عنوان نمونه اى قدیمى
و بسيارقدیمى تر از اکسپرسيونيسم آلمان قابل ارائه است .در پرداخت ظریف و دقيق نگارگرى ایرانى »پوانتليسم« را با نقطه نقطه کردن
هاى بسيار پرحوصله اى دیده ام .در منظره سازى هاى رؤیایى و شاعرانه برخى از مينياتورهاى ایرانى نوعى »رومانتى سيسم« باشکوه و بى
بدیل دیده مى شود .در آداب چگونگى جادادن عناصر در صفحه و در ساختارهندسى هر مينياتور »کالسيسيم« را مى توان به عيان دید".

فعاليتهای کاری
●

●

توليد صدها متر نقاشی بر روی بوم ،کاغذ و نقاشی دیواری

●

برپایی بيش از  ۱۰۰نمایشگاه خصوصی و  ۲۰۰نمایشگاه گروهی در ایران ،اروپا ،کانادا ،آمریکا و استراليا][۴

●

●

وی  ۳۵سال به تدریس مشغول بود از جمله:

●

●

 ۵سال در هنرستان پسران

●

 ۶سال در دانشک ٔده مانتيسلو ایالت ایلينویز آمریکا با سمت مدیرگروه و دانشيار

●

 ۱۷سال در دانشک ٔهد هنرهای زیبای دانشگاه تهران،

●

 ۷سال به طور موقت در دانشکده هنر دانشگاه آزاد تدریس کرد.

●

●

افزون بر تدریس نقاشی او:

●

●

در سال  ۱۳۵۹نگارخانه گيلگمش را که یکی از نخستين نگارخانههای معاصر ایران بود در تهران تاسيس
کرد و  ۲سال مدیر آن بود.

●

از سال  ۱۳۵۳به مدت  ۴سال در روزنامه کيهان نقد هنری نوشت.

●

طراحی روی جلد دهها کتاب و مصور سازی اشعار مختلف را انجام داد.

●

 ۴کتاب در ٔباره آموزش هنر تاليف کرد و چندین کتاب به زبان فارسی یا آشوری ترجمه کرد.

●

آثار
●

الخاص تاکنون به جز هزاران تابلوی کوچک
و بزرگ ۳۰۰ ،متر مربع نقاشی دیواری و نیز
 ۳پرده ٔ  ۱۵قطعهای و  ۴پرده ٔ  ۸قطعهای
آفریدهاست .یکی از مهمترین آثار هانیبال
تابلوی  ۱۵قطعهای آفرینش میباشد .وی
در سال  ۱۳۸۱در موزهٔ آزادی  ۵۰سال
نقاشی خود را ) ۳سال دیرتر( جشن
گرفت.

●

●

وی که تا کنون برای دهها کتاب روی جلد
کشیده و شعر مصور کرده ،خود نیز  ۴کتاب
در آموزش هنری تالیف کردهاست.

نمایشگاهها
●

تا کنون بيش از  ۱۰۰نمایشگاه اختصاصی و بيش از  ۲۰۰نمایشگاه
گروهی در ایران ،اروپا ،کانادا ٬آمریکا و استراليا داشتهاست.

●

●

هانيبال در نمایشگاههایش با طنز و ابتکارهای مختلف مانند:
برقراری هپنينگها ،انتخاب محيط انبار برای نمایشگاه ،حواله کردن
بيل)!( ،نقاشیهای پر از هزليات عبيد زاکانی و مولوی کوشيده تا
سليقه نمایشگاه روهای مقرراتی را به هم بزند.
ٔ

مرگ
●

هانیبال الخاص روز سه شنبه ۲۳ ،شهریور سال  ،۱۳۸۹در سن ۸۰
سالگی درگذشت.

●

●

او خرداد ماه  ۱۳۸۹به دلیل بزرگداشتی که شاگردانش در خانه
هنرمندان ایران برای وی برگزار کرده بودند ،به ایران سفر کرد و
تمایل داشت در صورت تامین هزینههای بیماری و بیمه شدن در
کشور خود بماند] [۵اما به دليل محقق نشدن این ،امر مرداد ماه به
آمریکا بازگشت و  ۲۳شهریور به دلیل حاد شدن بیماری سرطانش و
کهولت سن در ایالت کالیفرنیای آمریکا در گذشت [۶].درگذشت
هانیبال الخاص از قضا با برپایی نمایشگاه »هنر معاصر ایران« در
گالری ماه مهر تهران مصادف شد که آثار او را نیز دربر دارد

