
انـدی وارهـول (۱۹۲۸-۱۹۸۷) در طـول حـدود سـه دهـه (از ۱۹۶۴ تـا ۱۹۸۳)، چـندین مجـموعـه بـا مـوضـوع گـل 

تـولید کرد. این مجـموعـه هـا از شـناخـته شـده تـرین آثـار وارهـول هسـتند و در کنار «قـوطی هـای سـوپ کمپبل»، از 

اولین آثاری محسوب می شوند که او را به یکی از پیشروترین چهره های هنرهای تجسمی تبدیل کردند. 

«گـل هـای سیاه و سفید» (۱۹۷۴)، نـمونـه هـایی صـریح از روش «تـولیدِ» هـنر در «کارخـانـه» هسـتند. وارهـول 

طـرح هـای اولیه ی آن هـا را از یک کاتـالـوگ کاغـذدیواری انـتخاب و بـا تکنیک سیلک سکرین چـاپ کرد. نـه نـسخه از 

این آثـار در این نـمایشگاه ارائـه شـده انـد. پـس از این آثـار، وارهـول روی تـعدادی از همین طـرح هـا بـا آبـرنـگ 

رنـگ گـذاری کرد. این آثـار از این نـظر در میان مجـموعـه هـای گـل وارهـول مـنحصربـه فـرد هسـتند. یک اثـر از این 
مجموعه در این نمایشگاه ارائه شده است. 

قـدیمی تـرین مجـموعـه ی گـل هـای وارهـول، که جـزء شـناخـته شـده تـرین گـل هـای او نیز هسـت، در اولین نـمایشگاه 
آثـار او در «گـالـری لـئو کاسـتلی» (نیویورک) در سـال ۱۹۶۴ نـمایش داده شـد. این نـمایشگاه شـامـل ۳۰۰ نـسخه 
چـاپ افسـت رنگی از یک گـل بـامیه در ابـعاد حـدود ۶۰×۶۰ سـانتی مـتر و آثـاری بـزرگ بـود که در کنار هـم، فـضای 
گـالـری را شـبیه بـه یک گـل فـروشی می کردنـد. همین تـصویر گـل بـامیه، بـعداً در سـال ۱۹۷۰، بـرای خـلق ۱۰ اثـر 
سیلک سکرین رنگی بـا ابـعاد حـدود ۹۰×۹۰ اسـتفاده شـد. آثـار رنگی ارائـه شـده در این نـمایشگاه از سـری چـاپ هـای 

Sunday B. Morning همین مجموعه هستند. 

During nearly three decades (1964-1983), Andy Warhol (1928-1987) created 
several series of flower works. These series are some of the most well-known 
Warhol works, which along with his “Campbell’s Soup Cans”, brought him into 
spotlight as one of the pioneer artists of his time. 
“Black and White Flowers” (1974) are some of the most representative works of 
how artworks were “produced” in the “Factory”. Warhol created these works 
based on images in a wallpaper catalogue and printed them using silk screen 
printing techniques. Nine works from this series are presented in this 
exhibition. After these works, Warhol printed similar images and colored them 
by hand using watercolor ink. Consequently, these works are unique and quite 
sought-after. One work from this series is presented in this show. 
Warhol’s earliest flower series, which is also the most famous of all his flowers, 
was originally shown in his first solo exhibition at the “Leo Castelli Gallery” (New 
York) in 1964. This exhibition included 300 numbered copies of a color print 
based on the image of a hibiscus flower measuring 23”x23” and other larger 
works, almost converting the gallery to a flower shop. The same hibiscus flower 
image was used in 1970 to create ten similar color prints this time measuring 
36”x36”. The color prints shown in this exhibition are from the Sunday B. 
Morning prints of the same series.


