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آنچه مرا به نقاشی وامیدارد، نیاز به شناخت ازآنچه در مواجهه با آن قرارگرفته ام است. این شناخت به واسطۀ 
احساسی که از موضوع دارم با انتقال تصویرهای ذهنی بر روی دو بعد و کنشی که در ضمن خلق اثر صورت 
می گیرد کامل می شود. بافت فلز یا بوم، رفتار آکریلیک و خراش هایی که بر روی ماسه صورت می گیرد و تخریب 

و بازسازی اثر، همگی در به وجود آوردن این شناخت نقش دارند.
مجموعه هایی که در این اینجا گردآمده )از سال 1383 تا 1396( را می توان ازنظر موضوع به دو گروه کلی 
تقسیم کرد که مشخصۀ مشترک آن ها بیانگری و نقش کلیدی انسان است. گروه اول - مجموعه های »در غیاب«، 
 Waiting for your friend to load« و »Play, Pause: Ferreri« ،»یادمان«، »دیوارهای خالی سبز«، »یک چرخش تند«
Doodle«- آثاری است برخاسته از تجربه ای ملموس در زندگی ام؛ تجربه هایی چون عشق، مرگ، جدایی، تنهایی 
و نوستالژی. روایت این آثار، به واسطۀ رابطۀ موجز انسان ها با یکدیگر و یا اشیا و نیز گزینش شکل گرفته است. 
در شخصیت پردازی پیکر انسان ها آنچه برای من اهمیت بسیار دارد یگانگی هر شخصیت و پرهیز از به کارگیری 

کلیشه ای واحد است.
مادۀ به کاررفته در هریک از این مجموعه ها نقشی تعیین کننده در شکل گیری نهایی هر اثر داشته است. یکی از 
این مواد که در اکثر مجموعه ها به کار گرفته شده، ماسه است. ماسه که هم زمان با طراحی موضوع بر بستر نقاشی 
کشیده می شود، در تقابل با سطح صاف فلز و پارچۀ بوم، با جرمی که به پیکره ها می دهد، آن ها را بیش ازپیش به 
بدن نزدیک می کند. لمس بافت ماسه  و لذت خراش دادن آن در جریان نقاشی، همچون لمس پیکره هایی است که در 
تجسم آن ها می کوشم و صدایی که در هنگام خراشیدن آن ایجاد می شود یادآور دردی است که پیکره با آن زیسته 
است. مادۀ موردعالقۀ دیگر من فلز است. سطح براق ورقه های زینک و فویل آلومینیوم، با انعکاس محوی که در 
اطراف پیکره ها ایجاد می کنند و بازی ظریف سایه روشنش که بسته به فضا تغییر می کند، خصلت دوبعدی نقاشی 

را کمرنگ کرده و آن را از تصویری قابل تکثیر به حجمی تبدیل می کنند که پیکره ها در آن معلق اند.
گروه دوم – مجموعه های »بیگورکسیا«، »سیکس پک«، »نمی توانی مرا ببینی«، »چشم های برهنه« و »این ها 
تمام حافظۀ من نیست« - بازنمایی های بیانگرانه ای هستند از منابعی چون عکس های تبلیغاتی مربوط به بدن سازی، 
زن هایی که برای پول، سکس چت می کنند، فیلم های پورنو گرافی و عکس های پروفایل دوستان در فیس بوک. دغدغۀ 
اصلی من در این آثار، فاصله ای است که رسانۀ مدرن با واقعیت ایجاد می کند؛ رسانه ای که همه چیز را برای ایفای 
نقش تبلیغاتی اش بزک می کند. هدف من از کشیدن این آثار، نه تکرار این تصاویر، بلکه خراشیدن پوستۀ بزک شدۀ 

آن ها و نمایاندن واقعیتی است که در پس این رسانه احساس می کردم.



بدون عنوان
 از مجموعۀ "بیگورکسیا"
1396، 80 در 80 سانتیمتر

آکرلیک روی بوم

Untitled
from "Bigorexia" Series 

2018, 80x80 cm 
Acrylic on Canvas

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/608


بدون عنوان
 از مجموعۀ "بیگورکسیا"

1396، 100 در 150 سانتیمتر
آکرلیک روی بوم

Untitled
from "Bigorexia" Series 

2018, 100x150 cm 
Acrylic on Canvas

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/610


بدون عنوان
 از مجموعۀ "بیگورکسیا"
1396، 21 در 29 سانتیمتر
پاستل رو غنی روی کاغذ

Untitled
from "Bigorexia" Series 

2017, 21x29 cm 
Oil pastel on Paper

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/610


دست های نارنجی
1395

100 در 150 سانتیمتر
آکرلیک روی بوم

Orange Hands
2016

100x150 cm 
Acrylic on Canvas



دوده التماس می کند که خالصش کنید
1395

100 در 150 سانتیمتر
آکرلیک روی بوم

Doode is begging for Euthanasia
2016

100x150 cm 
Acrylic on Canvas



بدون عنوان
از مجموعۀ "سیکس پک"

1395، 21 در 29.5 سانتیمتر
پاستل روغنی روی کاغذ

Untitled
from "Six Pack" Series

2016, 21x29.5 cm 
Oil Pastel on Paper

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/547


بدون عنوان
از مجموعۀ "سیکس پک"

1395، 21 در 29.5 سانتیمتر
پاستل روغنی روی کاغذ

Untitled
from "Six Pack" Series

2016, 21x29.5 cm 
Oil Pastel on Paper

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/548


بدون عنوان
از مجموعۀ "سیکس پک"

1395، 21 در 29.5 سانتیمتر
پاستل روغنی روی کاغذ

Untitled
from "Six Pack" Series

2016, 21x29.5 cm 
Oil Pastel on Paper

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/545


بگذارید با او باشم
1395

52 در 72 سانتیمتر
آکرلیک و ماسه بر روی فلز

Let me be with him
2016

52 x 72 cm 
Acrylic & Sand on Metal

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/597


پیراهنش
1395

52 در 72 سانتیمتر
آکرلیک و ماسه بر روی فلز

His Shirt
2016

52 x 72 cm 
Acrylic & Sand on Metal

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/590


بر روی فسیل ها
برگی به جا نمانده است

1393
100 در 150 سانتیمتر

آکرلیک و ماسه بر روی بوم

There is no Leaves on Fossils
2014

100x150 cm 
Acrylic & Sand on Canvas

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/600


سگ سیاه انتهای کوچه
1394، 24 در 29 سانتیمتر، آکرلیک و چسب بیندر بر روی فویل آلومینیوم

The Black Dog at The End Of The Alley
2015, 52 x 72 cm , Acrylic & Binder Glue on Aluminum Foil

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/588


جولیا وایلد ایکس
1394، 61.5 در 69.4 سانتیمتر، آکرلیک و ماسه بر روی فلز

JulyaWildX
2014, 52 x 72 cm, Acrylic, Sand & Binder Glue on Metal

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/336


بدون عنوان
 آکرلیک روی مقوا

14/5 در20 سانتیمتر
1391

Untitled
Acrylic on Cardboard

14/5 x 20 cm
 2012

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/137


بدون عنوان
ماژیک روی کاغذ

14/5 در20 سانتیمتر
1391

Untitled
Permanent Marker on 

Paper
14/5 x 20 cm

 2012

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/144


عروسک و شکالت
1391

50 در70 سانتیمتر
ترکیب مواد روی فلز

The Doll & The Chocolate
2012

50x70 cm
Mixed Media on Metal

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/323


خواب آلود
1391

50 در70 سانتیمتر
 آکرلیک و ماسه روی فلز

Sleepyhead
2012

50x70 cm
Mixed Media on Metal

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/326


چشم سقف
1391، 24 در 29 سانتیمتر،  آکرلیک و کالژ روی تخته

The Ceiling's Eyes
2012, 24 x 29 cm, Mixed Media on Board

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/314


اینها تمام حافظۀ من نیست
1389، 24 در 29 سانتیمتر،  آکرلیک روی فلز

It is not all I remember
2010, 24 x 29 cm, Mixed Media on Metal

http://ehsanarjmand.com/Web/ProjectWorks/9/It%20Is%20Not%20All%20I%20Remember


خروس می خواند
1389، 120 در 120 سانتیمتر، آکرلیک و ماسه روی بوم

The Rooster is Crowing
2010, 120 x 120 cm, Acrylic & Sand on Canvas

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/266


مارکو فرری، ماژیک روی کاغذ، 14/5 در 20 سانتیمتر، 1388 
Marco Ferreri

Marker on Paper, 14/5 x 20 cm, 2009

فیلیپ، ماژیک روی کاغذ، 14/5 در20 سانتیمتر، 1388
Philippe ( Philippe Noiret in "The Big Feast"(

Marker on Paper, 14/5 x 20 cm, 2009

اوگو، ماژیک روی کاغذ، 14/5 در20 سانتیمتر، 1388
Ugo  (Ugo Tognazzi in "The Big Feast"(
Marker on Paper, 14/5 x 20 cm, 2009

میشل، ماژیک روی کاغذ، 14/5 در20 سانتیمتر، 1388
Michel ( Michel Piccoli in "The Big Feast"(

Marker on Paper, 14/5 x 20 cm, 2009

فیلیپ، ماژیک روی کاغذ، 14/5 در20 سانتیمتر، 1388
Philippe ( Philippe Noiret in "The Big Feast" (

Marker on Paper, 14/5 x 20 cm, 2009

آندرئا، ماژیک روی کاغذ، 14/5 در20 سانتیمتر، 1388
Andréa ( Andréa Ferréol in "The Big Feast" (

Marker on Paper, 14/5 x 20 cm, 2009

http://ehsanarjmand.com/Web/ProjectWorks/7/Play%2c%20Pause%20-%20%20Ferreri


زن شدن
1388، 100 در 120 سانتیمتر، آکرلیک و ماسه روی بوم

Becoming a Woman
(Bettina Grühn in "The Story of Piera"(

2009, 100 x 120 cm, Acrylic & Sand on Canvas

http://ehsanarjmand.com/Web/Details/262


1384، ابعاد هر اثر: 8.5 در 12.5 سانتیمتر،  نقاشی دیجیتال
2005, Each Painting: 8.5 x 12.5 cm, Digital Painting

http://ehsanarjmand.com/Web/ProjectWorks/6/Waiting%20for%20Your%20%20Friend%20to%20Load%20Doodle

