
۲+ بـا افـتخار آخـرین مجـموعـه ی مـحسن فـوالدپـور را بـا عـنوان «مـرور» از تـاریخ ۲۴ دی تـا 8 بـهمن مـاه ۱۴۰۰  بـه نـمایش 

می گـذارد. این مجـموعـه حـاصـل بـازنـگری ذهنی دو دهـه از فـعالیت هـنری  هـنرمـند اسـت که بـا رویدادهـای پـردامـنه ی چـند 

سـال اخیر زنـدگی اش گـره خـورده. چـهارده حجـم سـرامیکی در این کارنـما بـه نـمایش درآمـده انـد و همگی تک نـسخه انـد. 

هنرمند هر کدام از آن ها مانند انسان  منحصربه فرد می داند. 

واکنش رنـگارنـگ این هـنرمـند بـه دنیای تـاریک مـعاصـر در قـالـب حجـم هـای پُـرجـزئیات تـجسم پیدا کرده. فـوالدپـور آثـارش را 

بـرخـاسـته از  زنـدگی اش می دانـد -- از بـاورهـا، اتـفاق هـا، تـرس هـا و شـادی هـایش -- و در این حجـم هـای لـعاب دار بـه واکاوی 

الیه هـای درونی خـود می پـردازد. وقتی مـجسمه هـا را می بینی داسـتانی نـغزنـد و چـون یک نـگاه در خـونـت حـل می شـونـد. سـروِ 

چـمان و دیو غـران، در هیئتی شکننده، راوی اسـطوره هـایی شخصی انـد، اسـطوره هـایی صیقل خـورده و بی شـاخ وبـرگ، 

مسـتقیم سـر اصـل مـطلب می رونـد. پـدیده ای نـقاشی وار در رویکرد او وجـود دارد که در حجـم هـایش تکرار می شـود. 

بـافـت هـایی که بـا ظـرافـت تـصویر شـده انـد و گـاهی حتی بـر فـرم هـا مـقدمـند. می تـوان گـفت فـوالدپـور در گِـل زبـانی یافـته که 

حافظه و طبیعت را به تعادل می رساند. 

مـحسن فـوالدپـور (م. ۱۳۵۹ - تهـران) فـعالیت هـنری خـود را از هـنرسـتان سـوره در سـال ۱۳۷۴ در رشـته ی نـقاشی آغـاز کرد. 

در هـمان سـال هـا در کنار نـقاشی و طـراحی بـه صـورت خـودآمـوخـته شـروع بـه سـاخـت مـجسمه هـای چـوبی کرد. در ادامـه در 

سـال هشـتاد در دانـشگاه هـنر تهـران پـذیرفـته شـد و در سـال هشـتاد و پـنج هـمزمـان بـا فـارغ التحصیل شـدن از دانـشگاه، 

فـعالیت حـرفـه ای خـود را بـا گـالـری هـای تهـران شـروع کرد. وی تـاکنون نـمایشگاه هـای انـفرادی و گـروهی زیادی داشـته اسـت. 

همچنین از سال ۱۳۸۴ در دانشگاه، هنرستان و آموزشگاه های آزاد تدریس می کند. 
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+2 is proud to present Mohsen Fouladpour's latest series "Review" staring Friday January 14 to 

Friday January 28, 2022. This collection constitutes a review of the artist’s practice for the past 

two decades, tied as they are to the momentous events of the last few years. Sixteen ceramic 

pieces are showcased in this exhibition, and all of them are single editions, because the artist 

believes each of them to be unique as a human being is. 

The artist's colorful reaction to the contemporary dark world is embodied in detail-filled 

sculptures. Fouladpour considers his works reflecting his life -- his beliefs, incidents, fears, and 

joys – and in these glazed ceramics the artist explores his inner world. The artist’s sculptures 

tell a succinct tale that dissolves like a visual experience. The Cypress and the Demon are 

personal myths wrapped in fragile bodies, so polished that they slip straight to the point. 

Fouladpour’s approach to his sculptures appears painterly. Textures are delicately depicted and 

they sometimes precede their forms. It can be said that Fouladpour has found a language in 

clay that balances memory and nature. 

Mohsen Fouladpour (b. 1981, Tehran) began his artistic career at Sooreh School of Art in 1995 in 

Painting. Along with painting and drawing, he began to make wooden sculptures on his own. He 

was then admitted to Tehran University of Arts in 2001. He began his professional career in 

2006. He has held many solo and group exhibitions. He has been teaching in universities and 

school of arts since 2005.
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