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 متولد ۱۳۵۹ 
 کارشناسی ارشد پژوهش هنر 

جهاد دانشگاهی و فنی و حرفه ای
  ۱۴۰۰ گروهی گالری آ

 ۱۳۹۹گروهی ساالنه البرز
 ۱۳۹۸گروهی اصفهان گالری دوران معاصر

 ۱۳۹۷ جشنواره فجر
 ۱۳۹۶پرسبوک 
 ۱۳۹۶ گالری تم 

 ۱۳۹۶ هارمونیک سنتر 
 ۱۳۹۶ استامبول 

 ۱۳۹۶ ایتالیا 
 ۱۳۹۴ مهروا 

۱۳۹۳ خانه هنرمندان



                                              پنهــان بــود بهــار، ولــی در اثــر  نگــر
                                                زو بــاغ زنــده گشــته و در کار آمــده
موالنــا                                                       

آفرینــش هــر دو ، کشمکشــی  تمنــای مــا در شــدن و 
ــه  ــه ک ــاف آنچ ــر خ ــای بش ــه ه ــد. دغدغ ــی آفرین ــب م غری
ــر  ــه قش ــص ب ــا مخت ــد تنه ــاور ککنن ــد ب ــت دارن ــوام دوس ع
هنرمنــد یــا اندیشــمند نیســت. از اینروســت کــه هنرمنــد 
محصــول طبیعــی اطــراف خویــش اســت؛ و هــر چــه را بــه 
اثــر تبدیــل ککنــد آنــرا مــدت هــا در خــود دیــده اســت تــا تمام 
 ادراکات حســی انســانی اش بــا خاطراتــش تــوام گــردد.

بدیــن گونــه اســت کــه درخــت هــای * مهرنــوش ســاوری* 
تــوی  هــزار  درون  تــا  انــد  لخــت  و  آســا  غــول  گیاهانــی 
ســازه اش را حــس ککنیــد، بــه همیــن دلیــل گاهــی بــا 
شــکوه  گاهــی نحــس گاهــی خســته از زمــان در پکیلــه ایــی 
برهــم قــرار مــی گیرنــد تــا ریشــه و آب و نــور و بــاد ، فــرای 
ــرش  ــا اث ــد ب ــی هنرمن ــم آغوش ــیت در ه ــا و جنس جغرافی
بــه ماننــد مــادر زمیــن در تمنــای شــکل گیــری باشــد.

 علیرضا آدم بکان



No 1
Size: 150*70
Price: 7,000,000 T 
Acrylic on canvas



No 2
Size: 86*86
Price: 5,000,000 T
Acrylic on canvas



No 3
Size: 90*80
Price: 6,000,000 T
Acrylic on canvas



No 4
Size: 150*90
Price: 8,000,000 T
Acrylic on canvas



No 5
Size: 75*65
Price: 5,000,000 T
Acrylic on canavas



No 6
Size: 180*130
Price: 12,000,000 T
Acrylic on canvas



No 7
Size: 105*105
Price: 7,000,000 T
Acrylic on canvas



No 8
Size: 135*60
Price: 6,000,000 T
Acrylic on canvas



No 9
Size: 150*110
Price: 7,000,000 T
Acrylic on canavas


