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Amino Acids, oil on canvas, 150x100 cm, 2014
اسیدآمینه ها، رنگ روغن روی بوم، 100×1۵0 سانتی متر، 1393
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Amino Acids, oil on canvas, 150x100 cm, 2014
اسیدآمینه ها، رنگ روغن روی بوم، 100×1۵0 سانتی متر، 1393



Amino Acids, oil on canvas, 100x150 cm, 2014
اسیدآمینه ها، رنگ روغن روی بوم، 1۵0×100 سانتی متر، 1393



Amino Acids, oil on canvas, 207x434 cm, 2015
اسیدآمینه ها، رنگ روغن روی بوم، ۴3۴×۲0۷ سانتی متر، 139۴



Amino Acid, oil on canvas, 227x67 cm, 2014
اسیدآمینه ، رنگ روغن روی بوم، ۶۷×۲۲۷ سانتی متر، 1393

Amino Acids, oil on canvas, 195x195 cm, 2012
اسیدآمینه ها، رنگ روغن روی بوم، 19۵×19۵ سانتی متر، 1391



Amino Acids, oil on canvas, 177x225 cm, 2013
اسیدآمینه ها، رنگ روغن روی بوم، ۲۲۵×1۷۷ سانتی متر، 139۲



 نقاشی های وحید چمانی، نقشی است از انسان هایی وامانده میان قدیم و جدید که در عالم برزخ می زیند. آدمیانی بزک شده
که همین  هویت، تعادل فرهنگی و اجتماعی  و آراسته به زیبایی، اما سرشار از تشویش و هراس، مضطرب از عدم امنیت، 
که در عین خیرگی  گود و بی فروغ، خراش هایی بر چهره و اندام  اضطراب درونشان بر ظاهرشان نقش افکنده است. چشمانی 

را در آغوش می کشند. گر دهانی باشد لبخند می زنند و یکدیگر  به ناکجا، عشق می ورزند، ا
که مردماِن زیباِی مفرغی را در بی زمانی خود جای می دهند.  نقشی است از مکان هایی نامکان  نقاشی های وحید چمانی، 

کوه ها و دشت ها در بیرون، اقلیمی نامعلوم. مکان هایی پرپیچ و خم و ُپراندرونی با 
نگارگری  احوال  تداوم  در  -شاید-  می توانست  که  است  روزی  احوال  و  عالم  از  نقاشی هایی  چمانی،  وحید  نقاشی های 
گر شاهان قجر پرچم مدرنیته و اصالح طلبی را برنیفراشته  ا سده ی ششم و هفتم و آنچه در دوران قاجار به اوج رسید؛ باشد، 
تضاد  که در آن تضاد امروز به زبانی نقاشانه و با لحنی احساساتی و ظریف نگارانه تصویر شده است.  نقاشی هایی  بودند. 
گذشته و حال. عدم تعلق به گذشته و جامانده از زمان حال. تضاد میان ظرافت و زیبایی و اوج جمال و شکوه هنر در  میان 

گذشته و  نامفهومِی زباِن زیبایی شناسیک حال. میان نرمی و لطافت و زمختی و زنگ زدگی.
که با بداهگی در هر مرحله و هر دوره از خلق،  گرفته از آدمیان و شهرهایی است  نقاشی های وحید چمانی، نقش هایی شکل 
مفهومی و دیداری  از نظر  سنگی تبدیل به حیوانی می شود و حیوانی تبدیل به عمارتی در شهر.  شکلی نو به خود می گیرند. 

گواهی دیگر است به برزخ وارگِی زیبارویاِن مه پیکِر مفرغی. این تغییر شکل  نیز 
و  موجودی، مکانی  با درهم آمیختنشان،  بار  هر  که  نقاش  ترکیبی اند در دستان  اسیدآمینه های وحید چمانی ساختارهایی 

ترکیبی خشن و ناهنجار و در عین حال لطیف و پرتمنا. ترکیبی جدید خلق می شود. 
اسیدآمینه ها نقش هایی ثابت مانده در زمانی یخ زده اند که زندگیشان در دستاِن چمانی و بر بوم ها و کاغذها در جریان است.

اسیدهای آمینه در جریانند.

مریم مجد 
 آذرماه ۱۳۹۴

Vahid Chamani’s paintings picture humans in limbo oscillating between past and present. They portray fearful and 
nervous people in beautiful clothes and make up petrified and worried of their lacking identity and social security; people 
whose inner feelings have affected their appearance. People with scratches on their faces and bodies, people with dark 
and dull eyes staring at nowhereland, who are still able to love and hold one other and even smile if there is a mouth to 
smile with.  
Vahid Chamani’s paintings picture an unidentified lands that houses these beautiful bronze people in its timelessness. 
Lands with meandering underground passages and visible mountains and meadows; a mysterious setting. 
Vahid Chamani’s paintings portray the aura of the time that could have – maybe – been the extension of the Persian 
paintings of the sixth and the seventh centuries A.H. that reached their zenith during the Qajar era if the Qajar kings had 
not decided to play the role of reformers and modernizers. They are paintings depicting the present-day contradictions in 
a painterly language and a sensual and poetic tone. They’re about the contrast between past and present, about neither 
belonging to the past nor present, about the contrast between the subtlety, beauty and grandeur of the arts in the past 
and the incomprehensible aesthetic language of the present. The contrast between tenderness and sturdiness and 
delicacy and being rotten.  
Vahid Chamani’s paintings portray people and cities that find a new form each time they are being created: a rock 
turns into an animal and the animal into a building. Visually and conceptually, too, this mutation is another proof of the 
beautiful bronze people living in limbo.
Vahid Chamani’s Amino Acids are compound structures in the hands of the painter from intermingling of which a new 
creature, a setting or a new composition is created: a new harsh and unpleasant yet delicate and desirable composition. 
Amino Acids are still compositions in a frozen time while they’re still being created on canvases and papers.
Amino Acids are lives in progress.

Maryam Majd
December 2015 
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