نمایشـگاه جواهرات

بنفشــه همـتی
Banafshe Hemmati Jewellery Exhibition

دوم تا پانزدهـم اسفند  /92گالری والی
21 Feb. to 6 Mar. 2014/ Vali Gallery

·Ho@¿U 1353 - ÂTµÀ ¾@zÿ¹M
ÂT÷¹Å ÂeHoö k{nH tI¹{nI¨ 1380 - 1384 (jHpA)ÁnIµ÷¶ » o¹À ½k§zºHj nj uÄnkU 1375 - 1388 Â±iHj ÂeHoö ¾¹Ã¶p nj ÁHï¾Îoe SÃ²I÷Î 1387 oÀH¼] ÂeHoö ¾¹Ã¶p nj ÁHï¾Îoe SÃ²I÷Î ¾M Ì»o{ 1387 - 91 oÀH¼] ÂÅ¼~i ½I«zÄIµº 6 ÁnHq¬oM 1391 u±\ºAïu² -·¼dÃw Áo²I¬ /oÀH¼] ÁjHoÿºH ½I«zÄIµº 1391 -Â²H» Áo²I¬ /oÀH¼] ÁjHoÿºH ½I«zÄIµº -

Â²H» ¾ºI@@@@inI«º
RHo@@ÀH¼] ½I«@@@@zÄIµº ¾@@ÃeITTÎH nj IU k¹¨ïÂ¶ R¼@@øj Iµ{ pH
S¨o@@@@{ 1392 ½I¶k@@¹ÿwH ³»j ¾÷µ] p»n nj ÂTµÀ ¾z@@ÿ¹M
.k@@@@{IMïÂ¶ nHo¤oM ½I¶k@@¹ÿwH 15 IU ½I«zÄIµº .kÃÄI¶oÎ
o~ø 4 - 8 :kÄjpIM RIøIw (.SwH pIM qÃº k¹ÿwH 9 ¾÷µ] Áo²I¬)

نقــشی از آییـنــــه
 جواهراتی،  نقش و چهره به همنشینی رسیدهاند و جنبههای تزیینی با تنوع بافت و شکل.آثار اخیر بنفشه همتی بیانگرانه و پیچیده اند
 همتی با قرار دادن ش��کل های انتزاعی در کنار چهرههایی که انگار خود نگارههای هنرمندند و بخش��یدن.امروزین را نش��ان می دهند
نقوش. جواهرات خویش را ازفضای متعارف فراتر برده اس��ت،جنبه هایی که از پیچیدگیهای مجس��مه های معاصر بهره میگیرند به آنها
در. منعطف تر و گاه در حال تغییر شکل دیده می شوند،دوره اسالمی که در آثار قبلی او برگرفته از ویژگی های معمارانه بود در آثار جدید
آثار همتی مانند جواهرات سالوادور.عین حال آنها به مانند ش��کل هایی پوش��اننده بر روی چهره ها حضور دارند یا آنها را کامل میکنند
در عین حال ویژگیهای س��اخت این آثار داد و س��تدی میان خطوط حساس و.دالی و الکس��اندر کالدر خصلت های مجس��مه وار دارند
 همنش��ین شدن نقوش و پیکره و چهره رویکردی است که.س��طوح و حجم ها را نش��ان میدهند که گاه در حال تغییر شکل و نوسانند
 ) دیده میشد اما در آثارهمتی جنبه های سمبولیستی با خصلت های معاصر همراهArt Nouveau( در هنرمندان موسوم به هنر نو
.میش��ود و اس��تفادههای تازه ای را از نقوش میتوان دید که برای ابعاد یک جواهر دیدنی و تفکربرانگیز اس��ت
بهنــام کامرانی
Banafsheh Hemmati’s most recent works are expressive and complicated. Portrait and design come to an association, and the ornamental
aspects along with the variety of texture and form indicate now-a-day jewelries. Hemmati brings abstract forms next to the faces seemingly her
self-portraits, and adds to them aspects whose complications come from
contemporary sculptures; thus creates her jewelries beyond conventions.
The Arabesque in her previous works was out of architectural features,
where as in her recent works they are more flexible or transforming. At by Behnam Kamrani
the same time, they are like covering forms on the faces or they complete
them. Hemmati’s works, as the jewelries of Salvador Dali and Alexander
Calder have sculpturesque features. Besides, the structural aspects of
these works define a relationship amongst delicate lines, surfaces and
volumes which are sometimes transformed and altered. The association
of design, body and face, is an approach seen in the works of artists of
Art Nouveau. But in Hemmati’s works symbolic features go together with
contemporary; and one can find new exercise of design that in a scale of
a piece of jewelry is spectacular and thoughtful.

A Design
of Mirrors

گسست 43 x 5 //میلیمتر

موج 45 x 20 x 6 //میلیمتر

روزن 37 x 35 x 5 //میلیمتر

همیشه 26 x 21 x 3/5 //میلیمتر

خواب 37 x 25 x 10 //میلیمتر
سرشار 37 x 25 x 10 //میلیمتر

میان 27 x 23 x 33 //میلیمتر
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