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ﺿﺮﺑﻪﻗﻠﻢﻫﺎی ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮوﺟﻨﯽ در ﮔﺎﻟﺮی آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ
 18ﺗﯿﺮ 1401
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﻔﺮادی آﺛﺎر ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮوﺟﻨﯽ از روز ﺟﻤﻌﻪ 17 ،ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﺎ  16اﺛﺮ از اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﮔﺎﻟﺮی آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﻔﺮادی آﺛﺎر ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮوﺟﻨﯽ  17ﺗﯿﺮﻣﺎه در ﮔﺎﻟﺮی آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﻔﺮادی ﺑﺎ  16اﺛﺮ ﺟﺪﯾﺪ از ﺑﺮوﺟﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮوﺟﻨﯽ ﺳﺎل  1321در ﺑﺮوﺟﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .او ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را از داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس و ﻫﻨﺮﻫﺎی دراﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺮداﺧﺖ .او ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪرکﻫﺎی ﻫﻨﺮی از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .او دﮐﺘﺮی ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را از داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ ﭘﺎرﯾﺲ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮوﺟﻨﯽ ﺑﯿﺶ از  200ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎﺑﻠﻮی دﯾﻮاری
ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ  ۶۴ﻣﺘﺮی در ﮐﺎخ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮوج را ﯾﺎد ﮐﺮد.
در ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﺘﯿﺘﻤﻨﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﻔﺮادی از آﺛﺎر ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮوﺟﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه »:ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺮوﺟﻨﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖﻫﺎی
اﯾﺮان ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻓﺎرغ از ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢاش در آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻓﻀﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ در دوران اﻧﻘﻼب و ﭘﺲ از آن ،ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از
روﯾﮑﺮد ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در آﺛﺎرش ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻫﻤﯿﻦ دلﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای دﻫﻪی  1370ﺗﻬﺮان
را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ﺗﺮک ﮐﺮد و در ﺣﺪود دو دﻫﻪ ﻧﺎماش در ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦوﺟﻮد ﯾﮏ
دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮوﺟﻨﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ
ﻗﻠﻢﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﺑﺮ روی ﺑﻮم ﻓﺮود آﻣﺪه ،ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ«.
ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  26ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻫﺮ روز از ﺳﺎﻋﺖ  11ﺗﺎ  20و ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ از  16ﺗﺎ  20در ﮔﺎﻟﺮی آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﻪ آدرس:
ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ارﺷﺎد ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮﺷﺎ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮی ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﻨﺪی )درﯾﺎ( ،ﭘﻼک  6ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان
ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ.

