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Dastan’s Basement is pleased to announce the opening of Amir Mohammadzadeh’s 
solo exhibition titled “Positive” on August 19, 2016. The exhibition will be open for public 
viewing through August 27. As part of Dastan’s planning for a number of collaborative 

projects, this show is the second part of a two-part exhibition at the Basement. 

Lohrasb Bayat’s “—” was shown previously from August 5 to August 13. 

This is both artists’ first solo exhibitions at the Basement. Lohrasb Bayat’s works 
have been previously shown in a Dastan Outside the Basement project in Sam Art. 
Amir Mohammadzadeh’s work was exhibited in “White” at the Basement. 

While presenting two very different images, both artists have an inductive approach 
towards creating their works, starting with singular elements that eventually make up 

the work as a whole. Their technique consists of crosshatches with extra-fine details, 

while their methodical perspectives command distortions in their images, creating 
seemingly polar opposites —yet almost identical traces of their material can be found 
on the paper. 

Hossein Tadi, drawing artist and the manager at “Khane-ye Tar’rahi [Drawing House]” 

writes: “Amir Mohammadzadeh is a contemporary drawing artist and a members of 
Drawing House. One of the most notable features of his drawings is his interest in 
structuralism and positive/negatives. He draws his ideas using a basic material, pencil, 

and shapes them with crosshatches and wide tonalities on the surface of the paper. In 
contemporary art, where human and social concepts shape the zeitgeist of our era, 
drawing as a medium has become notable as a critical approach. Amir deprives 
sexuality and identity from his surrounding human beings and leaves them in spatial 
suspense. He attacks urban life in its concrete environment. Concepts like the 

alienation of humans with metaphysics, the dominance of materialist approach in the 
world, and the illogical reliance of man’s fate on destructive technologies are among 
the concepts that have shaped Amir’s concerns during the recent years. He criticizes 
these concepts in his drawings.” 



زیرزمین دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی امیر محـمدزاده بـا عـنوان «پـوزیتیو» را اعـالم می کند. این 

نـمایشگاه در روز ۲۹ مـرداد ۱۳۹۵ افـتتاح و تـا ۶ شهـریور ادامـه خـواهـد داشـت. این نـمایشگاه دومین 

قـسمت از یک نـمایشگاه دوبخشی، و یکی از پـروژه هـای گـروهی دسـتان در سـال جـدید اسـت. نـمایشگاه 

«—» لهراسب بیات پیش از این نمایشگاه، از تاریخ ۱۵ تا ۲۳ مرداد در زیرزمین برگزار شد. 

این اولین نـمایشگاه انـفرادی هـردو هـنرمـند در زیرزمین اسـت. آثـار لهـراسـب بیات قـبالً در یکی از 

پـروژه هـای دسـتان بیرون از زیرزمین در سـام آرت نـمایش داده شـده بـود. آثـار امیر محـمدزاده نیز سـال 
گذشته در نمایشگاه گروهی «سپید» در زیرزمین به نمایش درآمده بودند. 

بـا وجـود تـمام تـفاوت هـایی که در آثـار این دو هـنرمـند دیده می شـود، هـردو نسـبت بـه خـلق آثـارشـان 
رویکردی جـزء بـه کل داشـته انـد، بـه طـوری که کار را از کوچک تـرین عـناصـر شـروع می کنند و بـه همین شکل 

تـا بـه وجـودآمـدن تـصویر نـهایی پیش می رونـد. تکنیک هـردو متشکل از هـاشـورهـایی بـا جـزئیات ظـریف 
اسـت، و نـگاه روشـمندشـان بـه اعـوجـاج هـایی که در بـرخی از نـقاشی هـایشان بـه وجـود می آورنـد، روی کاغـذ 

ردپایی دوقطبی اما یکسان از مواد مورداستفاده برجای می گذارد. 

حسین طـادی، هـنرمـند طـراح و مـدیر «خـانـه ی طـراحی» می نـویسد: «امیر محـمدزاده طـراح مـعاصـر و از 

جـمله اعـضای خـانـه ی  طـراحی اسـت. از ویژگی هـای طـراحی هـا یش می تـوان بـه سـاخـتارگـرایی و پـوزیتیو/

نـگاتیو اشـاره کرد. او ایده هـای ذهنی اش را بـا ابـزار سـاده مـداد طـراحی تـرسیم می کند و بـا هـاشـورزدن و 

ایجاد تـنالیته بـر سـطح کاغـذ بـه آن هـا شکل می دهـد. در هـنر مـعاصـر که مـفاهیم انـسانی و    اجـتماعی 

شـاکله ی انـدیشه ای دوران مـا را شکل می دهـد، رسـانـه ی طـراحی بـه عـنوان یک رویکرد انـتقادی مـورد 
تـوجـه قـرار گـرفـته اسـت. امیر از انـسان هـای درون آثـارش جنسیت و هـویت را می گیرد ودر بی مکانی 

رهـایشان می کند. بـر زنـدگی شهـری در محیط زیست بـتونی می تـازد و مـفاهیمی مـثل بیگانـه شـدن انـسان 

بـا مـتافیزیک، تسـلط نـگاه مـاتـریالیستی بـر جـهان و سـپردن جـنون وار سـرنـوشـت انـسان بـه تکنولـوژی هـای 

ویرانــگر، مــفاهیمی هســتند که دغــدغــه هــای ذهنی امیر را طی این ســال هــا شکل داده انــد. او در 

طراحی هایش این مفاهیم را به نقد می کشد.»


