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1393 ، سانتیمتر200×100 ، اکریلیک و پاستلگچی روی بوم، مداد، مرکب،ها- از مجموعهی هفتاد و دو تن2 آنچه میخواهند میبینند با چشمانیکور شده برای دیدن شماره
He Sees All That He Desires Through Blinded Eyes to See No.2 from the Haftad-o-Du-Tan/ha series, ink, pencil, acrylic and chalk pastel on canvas, 200x100 cm, 2014

، سانتیمتر لتهای چپ و راست240×30 ، سانتیمتر240×140 ، پنج لتهای، اکریلیک و پاستلگچی روی بوم، مداد، مرکب،ها-از مجموعهی هفتاد و دو تن
1392 ، سانتیمتر لتهای میانی80×80
From the Haftad-o-Du-Tan/ha series, ink, pencil, acrylic and chalk pastel on canvas, polyptych (5 panels), 240x140 cm overall, 240x30 cm left and right panels,
80x80 cm center panels, 2013

 مُستَسق
1394 ، سانتیمتر150×200 ، اکریلیک و پاستلگچی روی بوم، مداد، مرکب،ها-ی از مجموعهی هفتاد و دو تن
Insatiable from the Haftad-o-Du-Tan/ha series, ink, pencil, acrylic and chalk pastel on canvas, 150x200 cm, 2015

1393 ، سانتیمتر120×120 ، اکریلیک و پاستلگچی روی بوم، مداد، مرکب،ها-تَ َّمت از مجموعهی هفتاد و دو تن
Terminated from the Haftad-o-Du-Tan/ha series, ink, pencil, acrylic and chalk pastel on canvas, 120x120 cm, 2014

100×100 ، سانتیمتر120×120، از چپ به راست، سانتیمتر200×560 ، پنج لتهای، اکریلیک و پاستلگچی روی بوم، مداد، مرکب،ها-از مجموعهی هفتاد و دو تن
1392 ، سانتیمتر120×120 ، سانتیمتر200×70 ، سانتیمتر120×150 ،سانتیمتر
From the Haftad-o-Du-Tan/ha series, ink, pencil, acrylic and chalk pastel on canvas, polyptych (5 panels), 200x560 cm overall, from left to right 120x120 cm,
100x100 cm, 120x150 cm, 200x70 cm, 120x120 cm, 2013

1394 ، سانتیمتر200 ×200 ، اکریلیک و پاستلگچی روی بوم، مداد، مرکب،ها-مستور و مست از مجموعهی هفتاد و دو تن
Hidden and Drunken from the Haftad-o-Du-Tan/ha series, ink, pencil, acrylic and chalk pastel on canvas, 200x200 cm, 2015

1394 ، سانتیمتر200× 150 ، اکریلیک و پاستلگچی روی بوم، مداد، مرکب،ها-ا َ َسر از مجموعهی هفتاد و دو تن
Asar from the Haftad-o-Du-Tan/ha series, ink, pencil, acrylic and chalk pastel on canvas, 200x150 cm, 2015

Playful Agony
The full-on sense of rush that exists at the very core of Adambakan’s works never stops and can be felt throughout between
the initial idea and what eventually takes shape as the final work. Accentuated colours and their leaps, and the movement of
figures in each work are as if the artist attacks the bare white canvases: a kind of art that projects the artist’s erratic mental
state. Art here reaches a meaning higher than what is achieved using usual methods and contains in it a sort of art therapy.
Meaning, that anything hurting the painter, from his existence to social details is translated bit by bit, into textures and forms.
This is why Alireza Adambakan’s new series can be considered one of the most accurate reflections of our current society. Reflection of us the contemporary crowd obsessed with the excitements of social issues that surround us in screaming colours and
elastic sounds; and reflection of us living with constant worry and anxiety that has disfigured our social components.
In the Headless/Endless series it is this situation being challenged. The situation in which people empty of independent identity being dragged around and their existence is subject to constant change as victims. Also, it is not possible to analyse this
series without paying attention to the concept of ‘religion’. Due to the painter’s close bond with religion and its mystical world,
religious legends and stories have entered onto his canvases through the figures and characters’ angels and the artist has
narrated the agony or zest, religion has imposed on contemporary Iranians. Therefore, it may be possible to say that Alireza
Adambakan’s works contain in them, sort of a ‘Playful Agony narrated by the artist’s unique visual vocabulary and exclusive
environment that has inspired and still leads him.
The artist’s playfulness can be found in all the details. With a careful observation, one would notice small signs that are vague
and sometimes clear showing that the painter has left for himself something beyond just the general idea, colours and forms,
and that these little signs are his own personal contracts with himself. The most important of these contracts are the forms and
sketches in the under layer of each work. It feels as if the colours are speaking to his audiences and forms are the foundations
of his personal dialogue to himself. Therefore, it can be said that ‘form’ in Adambakan’s works are the main reflections and that
colours have been used later as a more expressive vocabulary. But what ultimately complete each piece are the colours.
The narration that exists in each of the works however is a bitter one. The story of a dying man immersed in water, or one who
is beheaded and his body is shattered. This narration, if we could consider as a reading of the society, may seem pessimistic
and exaggerated by some, or a truth felt around us by others. Whatever it is, it is a personal account of things and an astute of
a story, the account and story of our times.
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رنج بازیگوشانه
 هرگز متوقف نمیشود و میان ایدهی بنیادین و آنچه در نهایت به،هجوم همه جانبهای که در بطن آثار علیرضا آدمبکان است
 تا کیدها و پرشهای رنگ و حرکات اندام در هر اثر به گونه ایست که انگار.سرانجام میرساند دائم میتوان این هجوم را حس کرد
 نوعی از هنر که در آن روان هنرمند مدام در تنزل و صعود است و هنر در این مرحله به معنایی فراتر از.هنرمند به بوم سفید یورش برده
 از کلیات هستیاش، یعنی انگار هر آنچه نقاش را میآزارد.تکنیکهای معمول دست پیدا میکند و نوعی هنر درمانی در آن است
 از این روست که مجموعهی تازهی علیرضا آدمبکان میتواند. ریز به ریز ترجمه میشود به نقش و بافت،تا جزییات اجتماعی
 با رنگهای جیغ و صداهایی کشدار، ما معاصران تب و تابهای اجتماعی.یکی از دقیقترین بازتابهای جامعه کنونی ما باشد
 در. مایی که نگرانیها و تنش دائم جزیی از شهر نشینیمان شده است و مؤلفههای اجتماعیمان از ریخت افتاده،در همه طرف
 موقعیتی که در آن انسانها بدون هویت مستقل و اختیار همچون.مجموعهی اسر این موقعیت است که به چالش کشیده میشود
 همچنین بدون نگاه. از این سو به آن سو کشیده میشوند و بودگیشان همواره دستخوش تغییر است،زدگان افتاده به دریا
ِ موج
 از زاویهی فیگورها و، مذهب و جهان اسطورهوارش به رسم آشنای نقاش.به مذهب نمیشود آثار مجموعهی اسر را بررسی نمود
 به بشر معاصر ایرانی، از معبر داستانها و روایات مذهبی وارد بوم شده است و نقاش رنج یا شوری که آن مفهوم،آدمهای درون آن
محیط اختصاصی
 در نتیجه شاید بتوان آثار او را حاوی رنج بازیگوشانهای دانست که زبان شخصی و.تحمیل میکند روایت کرده
ِ
.علیرضا آدمبکان را ایجاد کرده است و او را پیش میبرد
 با نگاهی دقیقتر به نشانههای جزیی گاه مبهم و گاهی واضح بر.بازیگوشی نقاش را میتوان در ریز به ریز جزییات کشف نمود
 برای خود برجا گذاشته و اغلب این نشانههای ریز قراردادهای،میخوری که نشان میدهد نقاش فرای ایدهی اصلی و نقش و رنگ
 انگار رنگ در آثار او مشغول سخن گفتن با. مهمترین این قراردادها فرم و طراحی زیرین کار هستند.شخصی او هستند با خودش
 بنابراین میتوان گفت فرم در آثار آدمبکان وا گویهی.خود هنرمند است با خود
ِ فرم زیربنایی سخن و بیان
ِ من و توی بیننده است و
. اما سرانجام این رنگ است که روایت را کامل میکند.اصلیست و رنگ پس از آن و در پی بیانی برونریز تر به کار گرفته شده
داستان انسانی محتضر که در آب غرقه شده یا سر بریده و بدنش
.با این حال روایتی که در تمامی آثار موجود است روایتی تلخ است
ِ
 شاید از منظر بعضیها غلو شده و بدبینانه به حساب آید و از نگاه بعضی، روایتی که ا گر خوانش از اجتماع بدانیمش.متالشی شده
 هرچه هست این روایت شخصی هنرمند است و قصهای موشکاف؛ از.دیگر حق و حقیقتی که میتوان پیرامونمان حسش کرد
.میان قصههای زمان ما
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1976 Tehran, Iran Education 1999 BA, Painting, Azad University, Tehran, Iran 1995 Painting Diploma, Boy’s Fine Arts Academy, Tehran, Iran
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Tehran, Iran 2013 Iran Art Now, Ethan Cohen Gallery, New York, USA 2013 History Game, Etemad Gallery, Tehran, Iran 2013 Corrosion, Shirin
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of Contemporary Art, Tehran, Iran 2002 The 2nd Iran Contemporary Drawing Exhibition, Atashzad Gallery, Tehran, Iran 2001 The 5th Iran
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Mercato Center, Dubai, UAE 2002 Collaboration with Tandis Bi-weekly Fine Arts Magazine 2001 Researcher and writer for the visual section of
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