
یاسـمن نـوذری (زیرزمین دسـتان) —  زیرزمین دسـتان نـمایش جـدید بـهمن محـمدی بـه نـام «کناره» را بـه نـمایش می گـذارد. این 

اولین تجـربـه ی همکاری این هـنرمـند بـا گـالـری دسـتان اسـت. این نـمایشگاه که از ۶ اسـفند آغـاز می شـود و تـا ۲۰ اسـفند ۱۴۰۰ ادامـه 

دارد شامل مجموعه ی نقاشی با تکنیک رنگ روغن و اکرلیک روی بوم است. 

مـواجـهه بـا تـنهایی، مـقدمـه ای سـت بـرای هـنرمـند تـا قـطعات این مجـموعـه را کنار هـم قـرار دهـد. هـر نـقاشی نـشانی از رابـطه ی ذهنی 

محـمدی بـا مـدل هـایش و تـنهایی دارد. او می گـوید که «تـصویر مـعمولی یک فـرد را گـاهی بـازیگوشـانـه در ذهـن ام بـه تجـربـه ی تـنهایی 

آن فـرد پیونـد می زنـم.» امـا این هـنرمـند در کارش بـه بـازنـمایی این تـنهایی اکتفا نمی کند؛ هـمان طـور که بـا نـظاره ی مـدل هـایش بـه 

چیزی که می بیند دل نمی بـندد و تـالش می کند زوایای پـنهان زنـدگی شـان را هـم ببیند. او بـا پـالـت خـامـوش خـود، چهـره هـا و 

بـدن هـای از هـم پـاشیده و تجـزیه شـده  ی مـدل هـایش را در زمینه ای بی افـق قـرار می دهـد که نـشانی از مکانی مـشخص نـدارد. 

«سعی می کنم در کنار زمـانی که بـرای سـاخـتن عینیت [بـازنـمایانـه] در نـظر می گیرم زمـان بیشتری را بـه نـابـود کردن مـتعلقات این 

عینیت اخـتصاص بـدهـم؛ و حـاال مـثال آدم هـا را از جـهانی که بـه آن تـعلق دارنـد جـدا کنم.» تـمایز بین ضـربـات قـلم مـوی شـناور و 

حجیم در پیش زمینه و ظرافت پس زمینه این جدایی را ممکن می کند. 

بـهمن محـمدی (م. ۱۳۶۳ هـمدان) در تهـران کار و زنـدگی می کند. آثـار او در بیش از پـنجاه نـمایشگاه انـفرادی و گـروهی از جـمله 

در گـالـری اتـان کوهـن در نیویورک (۲۰۱۳)، مـوزه ی هـنرهـای مـعاصـر تهـران ( ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶)، گـالـری اعـتماد (۱۳۹۲)، گـالـری 

طـراحـان آزاد (۱۳۹۸ و ۱۳۹۷)، گـالـری هـما (۱۳۸۵ تـا ۱۳۹۸)، گـالـری مـاه (۱۳۹۳ تـا ۱۳۹۹) و همچنین در نـمایشگاه «فیلد 

میتینگ (نشسـت میدانی، بـرداشـت شـشم: انـدیشیدن دربـاره ی مجـموعـه هـا)» در السـرکال اونیو در دبی (۲۰۱۹) نـمایش داده 

شـده انـد. او بـرنـده ی هفتمین دوسـاالنـه ی نـقاشی ایران در سـال ۱۳۸۷، بـرگـزیده ی ویژه ی هـنرهـای تجسمی دامـون فـر در سـال 

۱۳۸۵ و عضو پیوسته ی انجمن هنرمندان نقاش ایران است. 

| خبـرهــای زیرزمیـــن توسط نویسندگان مختلف و بـا روحیـه بازیگوشانه/تجربی زیرزمیـــن دستـــان تهیـه می شـود. | 
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Yasaman Nozari (DB) — Dastan's Basement presents Bahman Mohammadi's solo show titled 

"On the Sidelines". This exhibition is the artist's first collaboration with Dastan and will be on 

public viewing from 25 Feb 2022 until 11 March 2022 In this exhibition a series of paintings with 

oil and acrylics and mixed media on canvas are showcased. 

Encountering loneliness was the initial step in putting the pieces of "On the Sidelines" together. 

Every painting indicates the mental relationship the painter has with his models and this 

loneliness. "Sometimes I playfully link the simple image of a person in my mind with his or her 

experience of being lonely", says Mohammadi. But the artist is not satisfied by the mere 

representation of loneliness; Just as he tries to go beyond what he sees in his models and 

tries to cast light on the hidden corners of their lives. With his palette of muted colors, he 

places the disintegrated faces and disjointed bodies of his models in a background with no 

clear signs of a setting. "While I take time to construct [representational] objectivity, I try to 

devote even more time to destroying the properties of this objectivity and now, for example, 

to separate people from the world to which they belong." The distinction between floating and 

voluminous brush strokes in the foreground and the subtlety of the background make this 

separation possible. 

Bahman Mohammadi (b. 1985 in Hamedan, Iran) works and lives in Tehran. His works have been 

exhibited in more than fifty solo and group exhibitions, including Ethan Cohen Gallery in New 

York (2013), Tehran Museum of Contemporary Art (2006 and 2007), Etemad Gallery (2013), Azad 

Gallery (2009 and 2017), Homa Gallery (2006-2009), Mah Gallery (2014-2011) and also in the 

exhibition "FIELD MEETING Take 6: Thinking Collections " at Al-Sarkal Avenue in Dubai (2019). He 

is the winner of the seventh Iranian Painting Biennial in 2008 and the special selected of 

Damonfar Visual Arts in 2006. Mohammadi is also a member of the Iranian Painters' 

Association. 

 | Dastan’s Basement press release texts are prepared by individual writers and in keeping with Basement flair. |
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