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اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪای از ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪورز ﺑﻬﺰاد ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﺑﺮوﺷﻮر ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﺎﻣﻮش ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان  ،در ﻫﯿﺎﻫﻮی رﺳﺎﻧﻪای اﻣﺮوز ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ

ﺑﻬﺰاد ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ" ﻧﻘﺎش و ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮏ  1317در ﺗﻬﺮان ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻨﺮی را در ﺳﺎل  1336از ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی"
ﭘﺴﺮان ﺗﻬﺮان در رﺷﺘﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ آﻏﺎز و ﺳﭙﺲ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺗﻬﺮان و ﺳﭙﺲ در ﻫﻨﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﭘﺎرﯾﺲ اداﻣﻪ داد .وی
ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد )ﭘﯿﺶ از ﺗﺎﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ(  ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ  ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﭘﯿﮏ ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و  ...ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﺳﺒﮑﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
.ﺣﺮوف ﻧﺴﺦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺷﻤﺴﯽ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزی در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی "ﺗﺎﯾﭙﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ" را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد

ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوف ﭼﺎﭘﯽ ﻧﺴﺦ ﭘﺪﯾﺪ آورد در آن دوره ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﻠﯿﺸﻪ ای "ﻟﯽ
اوت" روﺷﯽ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .در آﺛﺎر ﮔﺮاﻓﯿﮏ
.او ﺣﺮوف ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺼﺮی ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺎی ﻣﺤﺘﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  60ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه از ﺣﺮوف ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در دو ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی از ﺟﻤﻠﻪ "ﺳﭙﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﭙﯿﺪ" ﮐﻪ ﺳﺎل
 1354در اﻧﺠﻤﻦ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .او در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮوی ﺣﺮف
"ﻫـ" ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﺶ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻫـ ی ﻫﻤﻪ ﺗﺎ ﻫـ ی ﻫﯿﭻ" ﻫﻤﺮاه ﮐﺮد .در اﮐﺜﺮ آﺛﺎراﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﺼﺮی اﯾﻦ ﺣﺮف ﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎﯾﯽ ﻧﻮ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد را ﭘﺪﯾﺪ آورد .دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی رﻧﮓ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮم ﻫﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی ﺑﺮوی ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﭼﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻌﺪادی از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ از رﻧﮓ
:ﺳﯿﺎه و ﯾﺎ ورﻗﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﯽ و ﻓﻮﻻدی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .او در ﺗﺸﺮﯾﺢ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮف ﻫـ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
این "هـ" ها " ،هـ" هستی هستند  ،در واقع "هـ" یعنی همه چیز " ،هـ" یعنی قسمتی از هیچ " ،هـ" یعنی
قسمتی از هستی "هـ" یعنی نفس تازه کردن "هـ" را نمی شود نوشت  ،می شود نشان داد مثل خود نفس کشیدن.
 ..این "هـ" ها خود ما هستیم که وجود داریم  ،زندگی می کنیم و نفس می کشیم
وی ﺟﺪا از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺮوف ﮐﻪ ﻋﺎری از رﻧﮓ ﺑﻮد ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ در ﺳﺒﮏ "ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ" وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎری رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ "آپ آرت"
.دارد .در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه  5اﺛﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ و رﻧﮕﻬﺎﯾﯽ ﺗﺨﺖ و زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره رﻫﺎ ﮐﺮد ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺎﻟﺮی ﻫﺎ و
دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺠﺎری و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻓﺮاوان ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﻧﺪارد .از اﯾﻨﺮو از ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﺪوره ای ﻫﺎی ﺧﻮد
.ﺷﻬﺮت ﮐﻤﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻫﻞ ﻫﻨﺮ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻣﯽ دﯾﺪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﺪه ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ "ﺣﺠﻢ" ﮐﺸﯿﺪن "ﻫـ" و ﺣﺮوف دﯾﮕﺮ ﺑﻮد را ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ در
ﺳﺎل  1360دﭼﺎر ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﺑﺪﻧﺶ ﻓﻠﺞ ﺑﻮد ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ را در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺬراﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در
 28.آذر  1364درﮔﺬﺷﺖ

ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی او ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻧﮕﻪ داری ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺘﺸﻨﺞ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب از اﯾﺮان
ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺗﺼﺮف و ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ
.ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮاده او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﻣﮑﺘﻮب از در اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻮدن آﺛﺎر ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺮﺳﯿﺪ
.از دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻬﺰاد ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن "ﻓﺮزاد" در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد

