
دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی آثـار میرمحـمد فـتاحی را بـا عـنوان «بی کالم» در زیرزمین دسـتان 

اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز 4 بـهمن ١٣٩٨ افـتتاح می شـود و تـا 25 بـهمن مـاه ادامـه خـواهـد 

داشـت. این دومین نـمایشگاه انـفرادی میرمحـمد فـتاحی در زیرزمین دسـتان اسـت. آثـار او پـيش از ايـن 

در زيـرزمـين دسـتان بـا عـنوان «یاد-آوری» بـه نـمايـش درآمـده انـد. میرمحـمد فـتاحی (م. 1366، کرج) 

دانش آموخته ی نقاشی از هنرستان هنرهای زیبای کرج و دانشگاه سوره تهران است. 

این مجـموعـه حـاصـل کار او در یک سـال اخیر اسـت و در امـتداد نـمایشگاه پیشین او شکل گـرفـته. 

نـمایشگاه «یاد-آوری» بـا تکنیک هـا و مـتریال هـای مـتنوعی چـون آبـرنـگ، رنـگ اکریلیک، رنـگ روغنی، 

مـرکب و خـودکار اجـرا شـده بـود، امـا هـنرمـند در مجـموعـه ی اخیر تـنها بـر تکنیک رنـگ روغنی بـر بـوم 

متمرکز شده است. 

در مجـموعـه ی «یاد-آوری» مسـئله مـرگ و پـرسـش از مـرگ بـود، لـذا او نسـبتِ انـسان بـا جـهان را از 

مـنظر نسـبت بـا مـرگ تـرسیم کرده بـود. این نسـبت بـا «حـضور ایستای مـرگ» در مجـموعـه ی پیشین او 

بیان شـده بـود. حـضوری از مـرگ که در هیئت مـوجـودی مـرده نـمایان شـده بـود. مجـموعـه ی اخیر فـتاحی 

به جای شخصیت پردازی اساساً به ساختِ موقعیت نظر دارد. 

تـصاویری ازلی از مـاهی هـا، گـوسـفندان، پـرنـدگـان و ... که بـه خـودی ِخـود در تعلیق هسـتی/نیستی و بـا 

پـرداخـت زیاد بـا چیدمـان تـصویری غـریبه بـودنـد. حـاال چیدمـان مـوقعیت هـایی که فـارغ از پـرداخـت 

هسـتند. بـه نـظر می رسـد در مجـموعـه ی «بی کالم» هـر آنـچه ضـروری نـبود حـذف شـده اسـت. آسـمان و 

زمین از هم جدا شده اند و به گفته ی فتاحی «جانداران میان آسمان و زمین رها شده اند». 

در مجـموعـه ی «بی کالم» هـنرمـند تـمرکز بـر سـوژه خـود را کمتر و در عـوض بـه سـاخـت تـرکیب هـایی مـتنوع 

پـرداخـته اسـت. فی الـواقـع کاراکترهـای پُـر پَـرداخـت در نـمایشگاه «یادآوری» جـای خـود را بـه چیدمـان هـایی 

داده که وضعیتی را تصویر می کنند که مرگ در آن حضور دارد. 

آنـچه در نـمایشگاه «بی کالم» بـا آن مـواجهیم تمهیداتی فـرمی اسـت که در تـالش اسـت تـرکیب را بـا 

مـحتوای مـرگ هـم سـو سـازد. گـویا مـوجـودات مـحق انـد که بـه آزادی، مـوقعیت خـود را بیابـند و همین طـور 

 رنگ ها و ترکیب شان اجازه یافته اند موسیقی را بر بوم نقش کنند.
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Dastan is pleased to announce Mirmohamad Fatahi's solo exhibition titled "Wordless (Silent)" 

at Dastan's Basement. The exhibition will be open on January 24, 2020 and will be open for 

public viewing through February 14, 2020. This is the second solo exhibition at Dastan's 

Basement. His work has been previously exhibited at Dastan’s Basement titled "An-denken". 

Mirmohammad Fattahi (b. 1987, Karaj, Iran) is a graduate of painting from Karaj school of Fine 

Arts and Soureh University (Tehran). 

This series which has been created over the course of one year, along with his previous 

exhibition. Although "An-denken" has used a wide variety of techniques and materials such 

as watercolour, acrylic and oil paint, ink and pen, but the artist has limited his works to oil 

painting on canvas in his recent series. 

In "Wordless", Fattahi's subject was death and his inquiry about it, so he had perceived the 

relation between human beings and the world from the aspect of death. This had been 

expressed with the "Presence of death" in his previous series. The presence has been 

posed in the shape of a dead character. However, his current series holds a focal point of 

creating situations instead of characterising that. 

Eternal archetypes of fish, sheep, birds and etc that per se suspended in being/non-

existence and scrutinise in details which estranged with composition. But now, we see the 

situation compositions without details. Whatever that was unnecessary is omitted in 

"Wordless" series. Heaven and earth are separated and as Fattahi says "Characters are 

released between them". 

What we encounter with in "Wordless" is formal prolegomena that tries to compatibles 

composition with the content of death. Perhaps characters freed to find their situation and 

in parallel colours and their combinations allowed to paint music on canvas.

ندا سعیدی 
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