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Mehran Saber

Born 1972

Graduate from Tehran Faculty of Art for Youth. 1990

BA in Painting From Tehran Azad University. 1995

Solo Exhibition:

Seyhoun 1991

Daryabeyghi Gallery Tehran. 2002

Baran Gallery Tehran. 2004

Biennale of Painting of Tehran. 2007

Exposition of " Bulk " Tehran 2008

مهران صابر

متولد سال 1351 

هنر آموخته هنرستان هنرهای جتسمی پسران  تهران.1369  

فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه آزاد تهران. 1374 

منایشگاه های انفرادی: 

گالری سیحون  1370 

گالری دریابیگی تهران 1381 

گالری باران تهران 1383

بینال نقاشی تهران 1386 

آرت اكسپو تهران  1386 

خوابگردی

نقاشی های مهران صابر واکنشی به دنیایی است که در آن، بوضوح معنایی نیست، انسان 

کنترل شده و یا حتی توسط نیروهای نامرئی از برون تهدید می شود. شخصیت های آثار وی در 

موقعیتهای مایوس کننده گیر افتاده و مجبور به اجنام اعمالی بیهوده و تکراری می شوند. موجودات 

ترکیبی دورگه و تغییر شکل یافتۀ نقاشی ها یادآور زخم های کهنه و کابوس ها هستند. 

در این نقاشی ها واقعیت فراموش و کنار گذاشته شده و حتی سورئالیسم دچار اعوجاج شده است.

این ویژگی رویاگونۀ نقاشی های صابر باعث می شود فکر کنیم هنرمند در حال خلسه کار کرده یا شاید 

در هنگام خوابگردی نقاشی می کرده است. رنگ های درخشان مورد استفاده او در نگاه خنست ما را 

شوکه می کنند اما بعد وادارمان می کنند که زیبایی و هماهنگی آنها را مشاهده کنیم و کم کم به ما 

اثبات می کنند که این نقاشی ها نه تنها عالی و حیرت انگیز، بلکه به شکل غریبی زیبا هستند. 

Sleep Walking

Paintings of Mehran Saber appear to be reactions to a world apparently without 

meaning, humans control, or even menaced by an invisible outside force. 

Characters caught in hopeless situations are forced to do repetitive and meaning-

less actions. In his works, reality is dismissed and even Surrealism is distorted. 

The dream-like qualities of the paintings makes you wonder if the painter has 

worked while in trance, whether he has sleep-walked through creation. 

Hybrid creatures, often twisted and tortured, remind us of the old wounds, and of 

the bits and pieces of nightmares. The fabulous color palette is wild and exuber-

ant, shocking the viewers at first glance and then challenging them into submis-

sion to observe the beauty and harmony of colors, while proving to them that the 

paintings are truly marvelous as well as wonderfully beautiful. 



بدون عنوان . رنگ روغن روی بوم . 150×150 سانتی متر

Untitled . oil on canvas . 150×150 cm
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بدون عنوان . رنگ روغن روی بوم . 150×150 سانتی متر

Untitled . oil on canvas . 150×150 cm



بدون عنوان . رنگ روغن روی بوم . 130×150 سانتی متر

Untitled . oil on canvas . 150×130 cm
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بدون عنوان . رنگ روغن روی بوم . 200×130 سانتی متر

Untitled . oil on canvas . 130×200 cm



بدون عنوان . رنگ روغن روی بوم . 150×150 سانتی متر

Untitled . oil on canvas . 150×150 cm
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بدون عنوان . رنگ روغن روی بوم . 200×90 سانتی متر

Untitled . oil on canvas . 90×200 cm
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