
موزه احمد نادعلیان هرمز ( معرف موزه و احمد نادعلیان بان آن)
انتشار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹     به روزرسان : ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

نویسنده : شیوا معین

موزه احمد نادعلیان در جزیره هرمز قرار دارد. این موزه ابتدا قرار بود محل برای آموزش هنرهای تجسم به زنان جزیره باشد اما به دلیل
که پیش آمد این اتفاق نیفتاد. دکتر نادعلیان عزم خود را جزم کرد و با ایجاد موزه ای از آثار مختلف، بستری برای آموزش اهال التمش

بوم و زنان جزیره هرمز به وجود آورد. در حال حاضر موزه احمد نادعلیان با نام هنرسرا نیز شناخته م شود. در مطلب پیش رو به طور
مختصر به معرف دکتر نادعلیان و موزه ایشان در جزیره هرمز مپردازیم.

موزه احمد نادعلیان در جزیره هرمز قرار دارد. این موزه ابتدا قرار بود محل برای آموزش هنرهای تجسم به زنان جزیره باشد اما به دلیل
که پیش آمد این اتفاق نیفتاد. دکتر نادعلیان عزم خود را جزم کرد و با ایجاد موزه ای از آثار مختلف، بستری برای آموزش اهال التمش

بوم و زنان جزیره هرمز به وجود آورد. در حال حاضر موزه احمد نادعلیان با نام هنرسرا نیز شناخته م شود. در مطلب پیش رو به طور
مختصر به معرف دکتر نادعلیان و موزه ایشان در جزیره هرمز مپردازیم. امیدواریم اطالعات که به شما ارائه مدهیم انیزهای برای بازدید

از این مان باشند.

 



 

بیوگراف دکتر نادعلیان

 

احمد نادعلیان در سال ۱۳۴۲ شمس در سنسر سمنان به دنیا آمد. تحصیالت خود را تا مقطع دیپلم ادامه داد و در دوران دبیرستان از
استعداد خود در هنر نقاش آگاه شد. احمد نادعلیان در این زمان در نشریات مدرسه داستانهای مصور و یا کاریاتور طراح مکرد. او به
دانشده هنرهای زیبا تهران رفت و در سال ۱۳۶۷ از این دانشاه فارغ التحصیل شد. دکتر نادعلیان در تمام دورههای زندگ خود به ایران و

هنر بوم مناطق مختلف آن عالقه داشت. در همین راستا به شهرهای مختلف ایران سفر کرد.

در سال ۶۷ به فرانسه رفت و در مراکز فرهن فرانسه به مطالعه درباره هنر ایران و جهان مشغول شد. پس از ۳ سال به انلستان رفت و در
آنجا مدرک دکترای فلسفه هنر در زمینه نقاش و تزیینات دیواری را دریافت کرد. سپس به ایران بازگشت و در دانشاههای هنر به تدریس

پرداخت. شهرت دکتر نادعلیان در جهان بیشتر به خاطر آثار او در زمینه هنر محیط مباشند. ایشان از سال ۱۳۷۵ با ایده حجاری بر روی
سن در محیط طبیعت توانستند نمایشاهها و آثار محیط بسیاری ایجاد کنند. دکتر نادعلیان با حجاری بر روی سنهای رودخانه به

صورت که ماهیت و شل کل سن تغییر نند، آثار زیبای پدید آوردند.

این را نیز م پسندید: جاهای دیدن قشم

 

موزه احمد نادعلیان در جزیره هرمز

 

دکتر نادعلیان در سال ۱۳۸۵ در جزیره هرمز فعالیتهای را آغاز کردند. هدف اصل ایشان این بود که گردشران ایران و خارج، جزیره
هرمز و هنر بوم آن را بیشتر بشناسند. در این راستا تصمیم گرفت هنرکدهای ایجاد کند تا فرصت مناسب برای زنان جزیره هرمز بوجود

بیاید. متأسفانه سازمان میراث فرهن در این زمینه با ایشان هماری نمکردند. سرانجام احمد نادعلیان ی خانه متروکه را در جزیره هرمز
تبدیل به موزه کرد تا عالوه بر نمایش آثار خود و زنان جزیره بتواند هنرجویان جدید را پرورش دهد.

در حال حاضر متوانید در موزه احمد نادعلیان جزیره هرمز، انواع آثار دکتر مانند عسها، حجاریها بر روی سن، چیدمانها، هنر
سوزن دوزی زنان جزیره، نقاشها و طراحهای اهال بوم، وسایل و ابزار ساده جزیره و... مشاهده کنید.

 

موزه احمد نادعلیان در دوران کرونا

 

به دلیل شیوع بیماری کرونا فعالیت موزه مانند گذشته نیست. با این حال اگر تعداد بازدید کنندگان ۵ نفر باشد متوانید با ماس وارد موزه
شوید و با رعایت فاصله گذاری اجتماع از آثار دیدن کنید.

 

آدرس موزه احمد نادعلیان

۳ مسیر دسترس به موزه وجود دارد:

https://tourgardan.com/blog/detail/761/جاهای-دیدنی-قشم
http://tourgardan.com/blog/detail/561/جزیره-هرمز-سرخ-ترین-جزیره-دنیا


جزیره هرمز در قشم

۱. از اسله وارد کوچه روبروی تیه موال شوید، نقاشهای دیواری را دنبال کنید تا به موزه برسید.

۲. از ساحل شرق وارد کوچه مجاور سفره خانه خاله فاطمه شوید، نقاشهای دیواری را دنبال کنید.

۳. از داخل شهر، از روبروی بان مل نقاشهای دیواری را دنبال کنید.

 

برای رزرو تور قشم با تورگردان همراه باشید. 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%B4%D9%85
https://tourgardan.com/IranTours/QeshmTours

