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 88یادداشتی بر نمایشگاه نقاشی های بهمن محمّدی ،گالری هما ،بهمن ماه 

 

اٍ ضخصیت ّای غزیثص را اس تزکیة لثاس ّای ًقاضی ایزاًی .ًقاضی ّای تْوي هحوذی هاًٌذ صحٌِ ای چیذُ ضذُ اًذ

ایي اًذام . ٍ تِ ٍیژُ ًقاضی قاجار ،تا چْزُ ّایی اهزٍسی  ٍ تا آرایص ػجیة هَّا ٍ رفتارّایی ػزٍسک هاًٌذ اًتخاب ًوَدُ

ّا یا درٍى ِطثیؼتی هولَ اس ػٌاصز غزیة ،هاًٌذ ٌّذٍاًِ ّا دیذُ هی ضًَذ ٍ هشرػِ ای سَرئالیستی را تذاػی هی کٌٌذ یا 

درٍى ساختواى ّایی هذرى ٍ اهزٍسی ضٌاٍرًذ،ضٌاٍر چزا کِ هحوّذی هی کَضذ آى ّا را تِ هاًٌذ ضثح ّایی تصَیز کٌذ 

دست ّای حٌا تستِ ی ضخصیت ّای اٍ یا .کِ اغلة تی سایِ ٍ ضٌاٍرًذ ٍ قسوتی اس تذى آى ّا در فضا هحَ ضذُ است

اضاراتی ًوادیي ٍ ػزٍسک گًَِ هاًٌذ تؼضی اس ضخصیت ّای ًقاضی ایزاًی  دارًذ یا در حال آب پاضیذى یا ضالق سدى 

. فضای رًگارًگ ایي ًقاضی ّا فاًتشی ٍ خیال اًگیش تَدى ٍ در ػیي حال هصٌَػی تَدى را تطذیذ کزدُ است.ّستٌذ

 

حتّی ًام گذاری ًیش هؼٌا گطا .راُ کارّای هحوّذی ًقاضی ّای اٍ را سزضار اس پیچیذگی ساختگی ٍ تصٌغ کزدُ است

آراهص ًقاضی ّای .ایي ًقاضی ّا چکیذُ ی ضزایط اًساى اهزٍس ٍ تي تست ّای  تاریخی اًساى ایزاًی است.ًیست

. هحوّذی آتستي فاجؼِ ای هحتَم است

 

هحوّذی ًقاش جَاًی است کِ راُ تجزتِ ٍ چالص را تزای خَد ًثستِ است ٍ هی تَاى اهیذ داضت تا ظزفیت ّایی کِ در 

تْزُ گیزی اٍ اس سَرئالیست ّا ٍ ٌّز گذضتِ ی .ًقاضی اٍ ًْفتِ است ،جایگاُ در خَری را تزای خَد دست ٍ پا کٌذ

ایزاًی ٍیژُ ی خَد اٍست اها تِ ًظز هی رسذ،پیچیذُ ًوَدى ٍ ًوایطی ًوَدى گاُ رهش گطایی ًقاضی ّای اٍ را تا اختالل 

! هَاجِ هی کٌذ،در ػیي حال ایي خصَصیّات تِ ًقاضی ّای اٍ ٍیژگی تخطیذُ است

اٍ ًقاضی تا .ضاداتی ًقاضی ّای هحوّذی کِ تا رًگ گذاری ّای هتٌَع ّوزاُ است،چطن گیزتزیي ٍجِ ًقاضی ّای اٍست

اٍ ها را دػَت .رٍایتی سزضار اس ػجایة ٍ غزایة.اجزای قاتل قثَل است کِ هی کَضذ رٍایت را تِ ضکل خَد تؼزیف کٌذ

اٍ هی کَضذ چیشی تگَیذ،رٍایتی اس خالل .هی کٌذ کِ هاًٌذ آلیس خَاتگزدی کٌین اها ایي خَاتگزدی سادُ دالًِ ًیست

تکِ ّای ایي ٍاگطایی دٍتارُ تا ػٌاصزی کٌار ّن ًطستِ اًذ تا ضایذ ها را .آضٌاسدایی اس تاریخ ٍ ساختار ضکٌی اس آى

. دٍتارُ  تِ خَد آٍرًذ


