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دفتر های زمینه

2

ـــه« منتـــر  ـــدی اســـت کـــه در وب ســـایت »زمین ـــه مجموعـــه ی جدی دفرتهـــای زمین
 می شـــود. ایـــن مجموعـــه شـــامل مطالـــی عمومـــی  دربـــاره ی هـــر معـــارص اســـت 
و ارتباطـــی مســـتقیم  بـــا فضـــای هـــر ایـــران خواهـــد داشـــت و مخاطـــب آن عمـــوم 
ــات  ــرور اتفاقـ ــزارش و مـ ــه گـ ــای زمینـ ــتند. در دفرتهـ ــر هسـ ــه هـ ــدان بـ عالقه منـ
ــایی  ــو و گاه پرونده هـ ــد و یادداشـــت و گفت وگـ ــگاه ها، نقـ ــر و نمایشـ ــای هـ دنیـ

که در اینستاگرام »زمینه« منتر شده اند را می توانید بخوانید. 
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مــرور آن چــه گذشــته، ماننــد حــل کــردن پــازل، فعالیــِت ذهــی رسگرم کننــده ای 
اســت. گــویی اجتناب ناپذیــر اســت و همــه ی مــا در آخــر ســال بــه دســت آوردها و 
شکســت های مان  می اندیشــیم و ســختگریانه و یــا خوش بینانــه بــه قضــاوت 
می نشــینیم. مــا نــز در »زمینــه« بــه بعــی از نمایش هــای ســال 1۴۰1 نگاهــی 
داشــته ایم و بــه نظــر می رســد در مســند رســانه قــدرت بیش تــری در بازنگــری 
داریــم. شــاید مــرور یــک ســال در ســطحی وســیع تر، منجــر بــه نتیجــه ای عمیق تــر 

مثل دست  یافنت به چشم اندازی جامعه شناخیت شود.
آیــا اوضــاع اقتصــادی ایــران طــوری بــر نقاشــان تأثــری گذاشــته کــه انــدازه ی بــوم 
اغلــب آن هــا آب رفتــه باشــد؟ شــاید بــه مــواد دست ســاز روی آورده باشــند و 
تجربه هــایی مــادی بــا رنگ دانــه و چســب و پارچــه ببینیم. شــاید دســرتیس محدود 
یــک جامعــه بــه منابــع اطالعــایت جهــاین ماننــد اینرتنــت، باعــث شــده باشــد تــا 

مروری بر نمایشگاه های سال ۱۴۰۱ 
نگار کریم خاین



هرمنــدان بــه آرشــیو ها و رســانه های چــایپ ماننــد کتــاب و عکــس و روزنامــه 
تــازه ی خــود  رجــوع کننــد. زمــاین کــه هرمنــد در کارگاه خــود بــرای تولیــد اثــر 
عکس هــای خانوادگــی اش را بــرش می زنــد شــاید بــه این نیندیشــد کــه یک جامعه 
همــراه او رس خــود را بــه پشــت برگردانــده اســت. امــا مــا همــراه »زمینــه« کــه ده ها 

نمایشگاه با درون مایه هایی یکدست دیده ایم، چه؟ 
رجــوع بــه خاطــرات همیشــه بــا تحریــف آن همــراه اســت. مــا هیــچ گاه رویــداد 
اصلــی را بــه یــاد نمی آوریــم بلکــه آخریــن نســخه ی به یادمانــده را بــرای دســتکاری 
ثانویــه بــریون می کشــیم. مــروری کــه بــر »مــرور نمایشــگاه ها«ی زمینــه می شــود 
تنهــا نگاهــی بــه تصاویــر ثابــت آثــاری نیســت کــه یــک بــار نمایــش داده شــده اند. 
هرکــدام ماجــرا و تجربــه ای شــخیص یــک انســان اســت از یــک بازدیــد. مســریی از 
ــد. شــدت و حــدت تأثــری  ــدن را در یــک فضــا مشــخص می کن قــرار گرفــنت یــک ب
نــور، رنــگ و مــاده بــرای هــر فــرد نســبت بــه جنســیت، قومیــت و ویژگی هــای فــردی 
ــد. خیلــی ســاده چیدمــاین پرجزئیــات کــه روی زمــن قــرار گرفتــه  او تغیــری می کن
باشــد، کســاین را کــه بــه خــم شــدن عــادت ندارند از حــوزه ی امن خود خــارج می کند. 
شــاید زمــاین کــه بــه خوانــدن ایــن مرورهــا از منظــر فــردی یکســان بنشــینیم ردی 
از تجربه هــای پیشــن در هــر نمایشــگاه بیابیــم، درســت ماننــد تأثــری یپ دریپ 
گســرتده  ای کــه هــر عضــو کوچکــی مثــل گالــری، هرمنــد، اثــر و حــیت رضب قلــم در 

شکل گریی یک دوره ی هری می گذارد.
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»آثار اخیر در دوران قرنطینه«
فریدون آو

نمایشگاه انفرادی چیدمان و نقاشی
گالری »+۲« و »زیرزمین دستان«

۱۹ فروردین تا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ 
ــد  ــات نقــایش از ســفیدی و روشــنایی رشوع می شــود، درســت مانن ــر اوق بیش ت
ــور بخــورد ســیاه و پدیــدار  ــه آن ن ــه شــکل تناقض آمــزی هــر آن چــه ب عــکایس، ب
می شــود، امــا زمــاین کــه هرمنــد ســطح تــریه را بــرای کار برمی گزینــد انــگار ماجــرا 
برعکــس می شــود. گــویی هــر رد کــه بــر آن ســطح می انــدازد روزنــه و خــرایش 
اســت کــه نــور از آن جــاری شــده اســت. ایــن روشن ســازی بــا عمــل نقاشــانه ی آو 
ــوار  ــد، در ســمت تاریــک دی ــن داســتان، مــا همــراه هرمن صــورت می گــرید. در ای
همــه ی چزهــای  کــه  اســت  تاریکــی  اتــاق  همــان  قرنطینــه  گرفته ایــم.  قــرار 
هیجان انگز خارج از آن رخ می دهند. شاید این ماندن در خانه ما را از محیط های 
طبیعــی دور نگــه داشــته و ایــن عطــش بــرای لمــس و دیــدن طبیعــت نتیجــه ی آن 
باشــد. بــه خصــوص بــرای فریــدون آو کــه طبیعــت همیشــه جرقــه ی اصلــی بــرای 

خلق کارهایش بوده است.

»آثار اخری در دوران قرنطینه«،
فریدون آو،

گالری »+2 «و »زیرزمن دستان«
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»چهارده هنرمند از سده  چهاردهم«
نمایشگاه گروهی نقاشی 
به کیوریتوری فریدون آو

گالری »هما«
۱۸ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ــاً  ــل کــه دقیق ــن دلی ــه ای ــد؛ جفــت ب ــر تشــکیل می دهن ــد جفــت اث نمایشــگاه را چن
اثــر بعــدی فاصلــه داشــته باشــند.  از دو  اثــر  کــه هــر دو  طــوری چیده شــده اند 
اســپات الیت ها )نورهــای لکــه ای( هــم رضب آهنگ دوتایی نمایش را تکرار می کنند. 
هــر جفــت از آثــار متعلــق بــه یــک هرمنــد اســت. برچســب اطالعــایت کــه کنــار آن هــا 
قــرار گرفتــه تنهــا اســم را نشــان می دهــد، خــری از اســم مجموعــه و یــا اســم اثــر 
نیســت. البتــه آثــاری کــه از هــر هرمنــد انتخــاب شــده آثــاری هســتند کــه معمــواًل به 
آن شــناخته می شــود. فریــدون آو صحنــه ی هــر کشــور خــود را بــه خــویب مطالعــه 
می کنــد؛ همــان مقــدار و شــاید بیش تــر از آن چــه تولیــد می کنــد، هــر تهیــه می کنــد. 
فعالیــت او در جایــگاه کیوریتــور و مجموعــه دار بــه شــکل نزدیکــی بــه یکدیگــر گــره 
خورده  اســت. او جســورانه نمایشــگاه را بازتاب کوتاهی از هر یک ســده می خواند. 
بــا وجــود ایــن در ســطحی مــوزه ای بــا صدها هرمنــد کار نمی کند یــا رواییت با ترتیب 
وقــوع زمــاین شــکل نمی دهــد. آو ایــن چهــارده هرمنــد را برمی گزینــد و از هرکــدام 
یــک جفــت اثــر نشــان مان می دهــد:  مســعود اصــالین، نجمه پاشــایی، علــی رازقندی، 
ــی، صــادق  ــاری، ملکــه نائی ــژن صف ــرج تهــراین، ب ــازی، ای ــده ای داوود کاظمــی، های
بریــراین، امــری خجســته، شــقایق عــریب، لیــال پازوکــی، افشــان دانشــور، مجیــد فعــال.

»چهارده هرمند از سده  چهاردهم«،
به کیوریتوری فریدون آو،

گالری »هما«
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»یادداشت«
عاطفه محرری

نمایشگاه انفرادی نقاشی
پروژه های »۰۰۹۸۲۱«

۱۱ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ 

معمـوالً دقـت بـه تکنیـک مـواد و شـیوه ی نقـایش البـه الی حرف هـای مهم تر دربـاره ی 
مفهـوم و موضـوع گـم می شـوند. خصوصـاً زمـاین کـه اثـر، هم چـون کارهـای عاطفـه 
محـرری، بازنمایانـه و عیـی باشـد کم تر می شـود در وصفش دربـاره ی تجربه ی ترکیب 
رنـگ و طراحـی فـرم  صحبـت  کـرد. شـاید اندازه ی کارها باشـد کـه یادآور تجربه هـایی در 
زمـان آمـوزش هر می شـود. کشـمکش هایی ماننـد این  که چطور چند فـرد را هم زمان 
در یک کادر بگنجانیم؟ اغلب نمای دور و چشم انداز هایی که فیگورها را کامل در خود 
جای می دهد را یا در بوم های چند مرتی، به شیوه ی استادان قدیم، و یا در قاب سینما 
و عکس دیده ایم. هرمند، که پیشینه ی معماری هم دارد، رابطه ی خویب با مقیاس و 
پرسپکتیو دارد. او فیگورها را بازیگران اصلی نمی بیند که تمام جزئیات شان را به دقت 
نمایش دهد. آن ها پرسـوناهایی در یک نمای بزرگ تر هسـتند. حیت خود او در جایگاه 

بیننده ی اولیه از آن ها فاصله گرفته و تنها پشت یا نیم رخشان را می بیند.
همان طــور کــه بــه نظــر می رســید کادرهــای افقــی ادوارد هاپــر از یــک فیلــم برداشــته 
شــده اند، ایــن نقایش هــا گــویی بــه عکس هــایی ارجــاع می دهنــد کــه بــا گــویش گرفتــه 
شــده اند. آن هــا فــوری بــودن یــک عکــس را با ثابت کردن شــعله ی آتش یا حرکــت افراد 
نشــان می دهنــد. امــا در عــن حــال پرداخــت نقاشانه  شــان حالــیت از رجوعــی پرتأمــل بــه 
یک خاطره را دارند. این تصاویر هرچند یادداشت هایی شخیص باشند، برای مخاطب 

آشنا هستند.

»یادداشت«،
عاطفه محرری،

پروژه های »۰۰۹۸21«
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»باغ محصور«
نویسا صیادیان

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گالری »شریف«

۱۶ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ 
در هــر معــارص نمی تــوان یــک روش مرســوم را بــرای نمایــش طبیعــت نــام بــرد؛ 
ــه فرم هــای ارگانیــک و  ــب ب ــد شــیوه ی خــود را دارد. امــا چشــم مــا اغل هــر هرمن
ــارص طبیعــی را از  ــد عن ــان ســعی می کن ــادت دارد. نویســا صیادی خطــوط افقــی ع
ــوان منظــره  ــه عن ــان ب ــار او هم چن ــن، آث ــا وجــود ای ــد، ب ــی خــود جــدا کن بســرت اصل
ــری،  ــرای بخــی از دیوارهــای گال شــناخته می شــوند. حــیت انتخــاب رنــگ ســز ب

یادآور مجدد فضایی است که او درباره ی آن نقایش می کند.
قاب هــای هرمنــد گــویی از چنــد تصویــر برش خــورده ســاخته شــده اند. برش هایی 
کــه در یــک کل فهــم می شــوند و در عــن  حــال مســتقل هســتند. صیادیــان آثــار 
خــود را بــه ســتارگان تشــبیه می کنــد، ئش هــایی کــه تصویــر آن هــا را ســال ها پــس 
از حضورشــان در یــک موقعیــت  دریافــت می کنیــم. زمــان اهمیــت نــدارد تنهــا 

وضعیت قرار گرفنت شان است که نمایش می یابد. 

»باغ محصور«،
نویسا صیادیان،
گالری »رشیف«
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۹

»چند وضعیت«
مینو عمادی

نمایشگاه انفرادی نقاشی 
گالری »اُ«

۲۳ اردیبهشت تا ۳ خرداد ۱۴۰۱
»چنــد وضعیــت« در واقــع بــه چنــد زمینــه اشــاره می کنــد، چنــد موقعیــت مختلــف کــه 
هرکــدام باعــث شــکل گریی بخــش خــایص از آثــار هرمنــد شــده اســت؛ از شــیفتگی 
ــه نقایش هــا  ــه ویژگــی تخــت رنگ هــا و رصاحــت را ب ــک ک ــه هــر گرافی ــد ب هرمن
بخشــیده، تا تمرین  یوگا و حیت قوانن بنیادی جهان. در بخش ورودی نمایشــگاه 
ــرای برشــمردن ایــن زمینه هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه منت هــا و  دیــواری ب

طراحی های مرتبط با هرکدام روی آن نصب شده است.
از نظــر هرمنــد تمــام هیجــان نقــایش بــه چالش برانگــز بــودن آن اســت. زمــاین کــه 
قــرار باشــد او در نقــایش از قواعــد طبیعــت پــریوی کنــد، دیگــر مســئله ای بــرای حــل 
کــردن و در نتیجــه لــذیت برایــش وجــود نخواهــد داشــت. بنابرایــن، هرمنــد دنیــا و 
ــاْن عنــارص هرهــای تجســمی و  ــد. ایــن زب ــا قانون هــای خــود را خلــق می کن زبــاین ب
زیبایی شــنایس را بــه کار گرفتــه تــا هــم وضعیت هــایی از زندگــی شــخیص هرمنــد 

را توصیف کند و هم مسائلی برای خود تصویر به وجود بیاورد.

»چند وضعیت«،
مینو عمادی،

گالری »اُ«

۹



1۰

»بر باد رفته«
پروژه ی پویا آریان پور

 به کیوریتوری مریم مجد
کارخانه ی قند کهریزک

۱۶ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۱
ایــن چیدمــان تجربــه ای شــخیص و روایــیت از زندگــی هرمنــد اســت. بــا وجــود ایــن، 
عنــارص مختلفــی آن را بــه یــک نســل و جامعــه نســبت می دهنــد. ایــن موضــوع کــه 
آثــار در مقیــایس چنــن بــزرگ اجــرا شــده اند، یــا اشــاره ی فرمــی بــه پرچــم، بــه 
ــک  ــده ی تک ت ــه کــه منعکس کنن ــده ی ملت هــا و اســتفاده از آین ــوان متحدکنن عن
تماشــاگران اســت به شــکلی ضمــی ایــن چیدمــان را از روایــیت فــردی فراتــر می برد. 
بخــش دیگــری از چیدمــان کــه طراحی هــا و منابــع الهــام هرمنــد کنــار یکدیگــر 
نصــب شــده اند بــه مــا نشــان می دهــد کــه فــرد نمی توانــد خالــق یکتــای اثــر باشــد 

و بسرت تخیل هرمند در نظامی معارص شکل گرفته است.
بــه طــور کلــی بــاد موضوعــی اصلــی اســت. عاملــی کــه موجــب حرکــت می شــود، 
تازگــی و ویژگی هــای مثبــت را همــراه مــی آورد و در عــن حــال هــر آن چــه را تــا پیــش 
از ایــن ثابــت بــوده اســت جابه جــا می کنــد و تغیــری می دهــد. آریان پــور مــواد ســنگیی 
ماننــد آینــه و آهــن را بــه حرکــت در مــی آورد، کاری کــه تنهــا بــا قطعــه قطعــه ســاخنت 

آن ها ممکن است. او رواییت از معلق بودن و دگرگوین را شکل می دهد.

»گر بر فلکم دست بدی چون یزدان…«

»بر باد رفته«،
پروژه ی پویا آریان پور،

کارخانه ی قند کهریزک
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مریم عابدی
نمایشگاه انفرادی نقاشی 

گالری »اثر«
۶ تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

آثــار مریــم عابــدی بــرای یــک تجربــه ی رو در رو خلــق شــده اند. او یــک تصویر رصف 
تولیــد نمی کنــد بلکــه نقــایش را می بافــد. ســطح کار خــود را بــا بافــنت نوارهــایی کــه 
بــا پارچــه ی بــوم ســاخته شــدن، ماننــد تــار و پــود، می ســازد و ســپس نقــایش 
ــه آن  ــا یــک ئش ب ــه چشــم نقش برجســته ی ــم ب ــن نمی توانی ــا وجــود ای ــد. ب می کن
بنگریــم، آن قــدر نظــم و هــر دســت در آن دخیــل اســت کــه گــویی ایــن برش هــا 
ــادآور  ــه یــک ســطح یکدســت تبدیــل می شــوند. ایــن دقــت و نظــم ی ــار دیگــر ب ب
ســازه های معمــاری و بناهــای باســتاین ای اســت کــه حضــور دســت را در خــود 
محــو کرده انــد. در عــن حــال رمــز و رازی در آن هــا نهفتــه  اســت. مریــم عابــدی 
ــا یــک زبــان رمزگــون  نشــانه های عالــم هندســه و طبیعــت را بــه کار می گــرید و ب

به نقایش تبدیل می کند.

11

»گر بر فلکم دست بدی چون یزدان…«،
مریم عابدی،
گالری »اثر«
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»فرازفرود«
پیمان شفیعی زاده و محمد غزالی

نمایشگاه چیدمان و عکس
کیوریتوریال پروژه های »وتن«

»پروژه های نواحی« 
۲۰ تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

نمایشــگاه دونفره ی »فرازفرود« تصویری از دو روی یک ســکه را نشــان می دهد. 
ــاره ی چــزی صحبــت می کنــد کــه مــدام می چرخــد و بــه مفهــوم متضــاد خــود  درب
تبدیــل می شــود. بــرای اشــاره ای ملموس تــر، در بیانیــه ی نمایشــگاه از خاطــره ی 
بــازی »باالبلنــدی« اســتفاده شــده اســت. جــایی کــه تنهــا بــا یــک لمــس نقش هــای 
متضــاد جابه جــا می شــدند. مــا بــا وارد شــدن بــه گالــری هــم درگــری چنــن پویــایی ای 
می شــویم. بــرای تماشــای یــک تابلــو آمده ایــم امــا قــاب پیمــان شــفیعی زاده خالــی 
بــه نظــر می رســد. گــویی جایگاه مــان تغیــری کــرده و آن ســوی دیــوار قــرار گرفته ایم، 
پشــت تابلــو را می بینیــم، جــایی کــه ســیم نگه دارنــده از میــخ آویــزان می شــود. در 
امتــداد ایــن داســتان تضــاد و تعویــض، آثــار محمــد غزالــی قــرار می گرینــد. بــه 
ــازی شــدن  ــد کــه حــیت موقــع فاتــح و پــریوز ب حــی از درماندگــی ارجــاع می دهن
هــم رساغ مــان می آیــد. امــا این بــار قصــه دربــاره ی فــرار نیســت. اتفاقــاً ایــن حــس 
درماندگــی بــا لمــس درمــان می شــود. عکس هــای غزالــی دربــاره ی تصویــری از 
ــاده باشــیم  یــک منجــی اســت، تصویــری کــه زمــاین کــه در قعــر گــودال گــری افت

محو می شود و کم کم خیالی به نظر می رسد.

»فرازفرود«،
شفیعی زاده و محمد غزالی 

کیوریتوریال پروژه های »وتن«، 
پروژه های نواحی 

12



»ملعبه ای برای لیلیث«
حمزه فرهادی

نمایشگاه انفرادی نقاشی و چیدمان
گالری »اعتماد«

۲۷ خرداد تا ۲۱ تیر ۱۴۰۱
متــی کــه در مدخــل نمایشــگاه قــرار دارد خطــاب بــه لیلیــث نوشــته شــده اســت. 
او را بــه خانــه ای پــر از پنجــره دعــوت می کنــد کــه در آن بزمــی جــاری اســت. تک تــک 
بوم هــای نقــایش   بــا قوس هــایی معماری گونــه همگــی تداعی گــر قــاب پنجره انــد. 
در گوشــه ی کادرهــا هــم اشــارایت بــه ایــن بــزم وجــود دارد، از ظرف هــای میــوه تــا 
جام هــایی پــر از نوشــیدین . در تمــام کارهــا، قطعــه ای نامتعــارف وجــود دارد. چــزی 
کــه بــه نظــر می رســد همــان اســباب بازی لیلیــث باشــد. هربــار هــم شــکل و جنــس 
ــار دیگــر شیشــه ای و  ــی و فلزگــون و ســنگن، ب ــار صیقل ــد. یک ب آن تغیــری می کن
شــکننده و بــاری بادکنکــی و معلــق. ایــن حلــن متغیــری درســت در زبــان نمایشــگاه 
هــم تکــرار می شــود. ابتــدا در کارهــا ارجاعــی بــه یــک شــخصیت از داســتاین الهــی، 
کهــن و خیال انگــز دارد، ســپس نشــانه هایی از طراحــی معــارص را در ظــروف 
نقــایش شــده می بینیــم. در نهایــت همــه ی آن هــا یــک نقطــه ی مشــرتک پیــدا 
می کننــد، گــویی ایــن بــزم و تفریــح و میــوه و گل چــزی اســت کــه ســال ها تکــرار 
شــده  اســت. یــک وانیتــاس؛ تصویــری یــادآور گــذرا بــودن همه چــز. ملعبــه ای کــه 

همیشه آینه ایی است و آخر بازی ما را به دیدن خودمان تنها می گذارد.

»ملعبه ای برای لیلیث«،
حمزه فرهادی،

گالری »اعتماد«
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1۴

»شب/توافق«
امین طهرانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گالری »طراحان آزاد«

۱۰ تا ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۱
ــه ای از ادبیــات تشــبیه شــده  ــه نمون ــه ی نمایشــگاه ب ــار امــن طهــراین در بیانی آث
دنبــال  را  و قصــه ای  روایــت  اتفاقــاً  نقایش هــا  داستایفســکی.  ادبیــات  اســت، 
نمی کننــد. طهــراین حــیت شــخصیت های تصاویــرش را در یــک فضــا قــرار نمی دهد. 
ــه ادبیــات از نظــر نــوع برخــورد اســت: در جســارت، صــر  و  شــباهت کارهــای او ب
دقــت. او داســتاین تعریــف نمی کنــد امــا احساســات را توصیــف می کنــد. حــیت اگــر 
حــی را بــه واســطه ی رفتــار انســاین تصویــر نکنــد بــه معنــای واقعــی کلمــه حــال 
و هــوا را می ِکشــد. تصویرهــا و پرداخــت او آن قــدر کالســیک اند کــه گــویی ســوژه 
را بــا شــمع و بــه طــور موضعــی روشــن می کنــد و بــایق چزهــا در تاریکــی فــرو 
می رونــد. امــا بــه نظــر می آیــد ســیاهی چــزی نیســت کــه بــر او چــریه شــود. هرمنــد 

تاریکی را در آغوش کشیده و بر آن غالب است.

1۴

»شب/توافق«،
امن طهراین،

گالری »طراحان آزاد«



»زمان در گذر«
الهام پورخانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گالری »باوان«

۱۷ تیر تا ۳ مرداد ماه ۱۴۰۱
هرمنــدان نقــاش معمــواًل بــه آســاین جرئــت وارد شــدن بــه عالــم نگارگــری را پیــدا 
نمی کننــد. همیشــه تعلیــم و آمــوزش ایــن  هــر اصولــی ســخت گریانه داشــته 
اســت. البتــه کــه الهــام گرفــنت و بــه کار بســنِت زیبایی شــنایِس مکتب هــای مختلف 
نگارگــری در نقــایش  معــارص کار رایجــی اســت. الهام پورخاین شــیوه و مهارت های 
مختلفــی مثــل تذهیــب و تشــعری و پــرداز را بــه خــویب فــرا گرفتــه و بــه کار می بنــدد. 
مهارت هــایی کــه بــه او اجــازه می دهنــد تــا بتوانــد ساختارشــکی کنــد. او تصاویــری 
کهــن از داســتان های نظامــی، فــردویس و… را بازســازی می کنــد و چزهای جدیدی 
بــه آن هــا احلــاق می کنــد. »زمــاِن در گــذر« رفتــار هرمنــد را بــا تاریــخ نشــان می دهــد، 
چــزی کــه در حــال محــو و پــاک شــدن اســت. بخش هــایی از آن نیــاز بــه مرمــت 
ــرای  ــا بســرتی ب ــد ت ــایق بمان ــاک شــده ب ــد و بخش هــایی دیگــر بهــرت اســت پ دارن

ساخنت چزهایی بهرت باشد.
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»زمان در گذر«
الهام پورخاین

گالری »باوان«
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»به سمت ما می آید«
درسا بسیج

نمایشگاه انفرادی چیدمان ویدئو و عکس
 به کیوریتوری البرز کاظمی 

گالری »زیرزمین دستان«
۳۱ تیر تا ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۱

زمــاین کــه بــه نابــودی چــزی می اندیشــیم، فراینــدی زمان بــر و تدریجــی بــه ذهن مان 
نمی رســد، بیش تــر بــه حلظــه ای ناگهــاین، چــزی شــبیه بــه یــک انفجــار فکــر می کنیــم. 
درســا بســیج بــا زمان بنــدی ایــن زوال و نابــودی بــازی می کنــد. او گذر زمان را درســت 
پــس از انفجــار بــه مــا نشــان می دهــد. زمــاین کــه یــک تــوده ی گاز آرام آرام گســرتده 
و محــو می شــود و انفجــار اثــری مانــدگار از خــود بــه جــای می گــذارد. دو تصویــر 
بــزرگ کــه روبــه روی هــم در گالــری نصــب شــده اند ایــن توده هــای گازی را نشــان 
می دهنــد. تصویــر از یــک نمایشــگر دیجیتــال عــکایس شــده اســت و بــه همن علت 
محــو و نــرم می نمایــد. هرمنــد در ویدئــویی کــه میــان ایــن دو اثــر نصب شــده اســت 
بــه زمــاین دیگــر اشــاره می کنــد. بــه نظــر می رســد ایــن آســمان آیب، آرامــی پیــش از 
واقعــه و انفجــار را نشــان بدهــد. چنــد ثانیــه کــه از ویدئــو می گــذرد، فریم هایی کوتاه 
ایــن آرامــش را بــرای چنــد صــدم ثانیــه مخــدوش می کننــد. بــه حــدی کــه نمی توانیــم 

حیت متوجه شویم که تصویر چه چزی را می بینیم.

»به سمت ما می آید«،
نمایشگاه انفرادی درسا بسیج،

گالری »زیرزمن دستان«
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»درگیری با نور«
نمایشگاه انفرادی چیدمان 

امیرسامان  ابراهیمی 
چیدمان صدا: نیما پورکریمی

گالری »امکان«
۷ تا ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

هرمنــدان معــارصِ بســیاری حــول مــواد و مرتیــال کنجــکاوی می کنند، مثــالً این که 
ــد.  ــر آب روی کاغــذ ســفر می کنن رنگ دانه هــای ســنگن و ســبک چطــور  ســوار ب
کجــا قرمز هــا از زرد هــا کند تــر حرکــت می کننــد و کجــا یکدســت نارنجــی دیــده 
می شــوند. آن هــا دغدغه هــا و احساســات انزتاعــی خــود را در بــازی با مــواد ملموس 
می ســازند. امریســامان ابراهیمــی ایــن تجربــه را بــا کاغــذ حــراریت انجــام می دهــد. 
ــا فشــار و حــرارت دادن  ــد و ب ــایق می مان ــا ماســکه کــردن ســفید ب ســطحی کــه ب
گاهــی حــیت بــا یــک انگشــت اثــر می پذیــرد. فرایند تشــکیل ایــن تصویرهــا بیش تر 
شــبیه عــکایس اســت تــا نقــایش چــرا کــه نــور عاملــی بــرای حــرارت دادن و ســیاه 
ــار همــراه قطعــه ای ســمعی از نیمــا پورکریمــی  ــن آث ــن کاغذ هاســت. ای شــدن ای

نمایش داده شده اند. او براساس این تصاویر صدا را طراحی کرده است.

»درگریی با نور«،
چیدمان امریسامان  ابراهیمی 

و نیما پورکریمی،
گالری »امکان«
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»فراموشم مکن«
آناهیتا باقری

نمایشگاه انفرادی چیدمان حجم و ویدئو
مجموعه ی هنر معاصر »سو«
۲۱ مرداد تا ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

نقــایش بــه واســطه ی تخیــل تجربــه ی فراگــریی اســت کــه بــه هرمنــدان محــدود 
نمی شــود. همــه ی مــا بــدون هیــچ ابــزاری در پهنــه ی آســمان تنهــا بــا تخیــل خــود، 
ابرهــا را بــه اشــکال مختلــف نســبت داده ایــم و در ذهــن چزهــایی کشــیده ایم. 
ســپس ســعی کرده ایــم گوش هــا، چشــم ها و پــوزه ی موجــودی را کــه می بینیــم 
بــرای دیگــری توصیــف کنیــم تــا تصویــر در ذهــن او هــم شــکل بگــرید. معمــواًل 
ایــن تصاویــر عمــر کوتاهــی داشــته اند و حــیت خودمــان هــم آن  شــکل ها را زود از 
خاطــر برده ایــم. آناهیتــا باقــری راه تثبیــت آن هــا را در خلــق هــر می بینــد. در واقــع 
کاغــذ و  مــاده ی ســبک  او  و خیــاالت جســم می بخشــد.  تجربه هــا  ایــن  بــه  او 
پاپیه  ماشــه را درســت ماننــد ابــر معلــق می کنــد؛ طــوری کــه بــا حــرکات خفیــف بــاد 
ــازه  ــم از بــن مــی رود امــا در عــن  حــال شــکل های ت ــری کــه می بینی تمــام تصوی
می آفرینــد. آثــار او مــدام در حــال تغیرینــد. حجم هــا از هر زاویه فــرم کامالً متفاویت 
بــه خــود می گرینــد و بســرتی بــرای تخیــل فراهــم می کننــد. منظــره بــرای هرمنــد 

مفهومی سیال و همیشه در حال تغیری است.

»فراموشم مکن«،
آناهیتا باقری،

مجموعه ی هر معارص »سو«
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»نگه داشتن ها«
ندا میرحسینی

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گالری »اُ«

۲۸ مرداد تا ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱
آثــار نــدا مریحســیی هــم در موضــوع و هــم در شــیوه ی اجــرا دربــاره ی زمــان و 
حافظه انــد. آثــار نــدا مریحســیی کــه آن هــا را بیش تــر از جنــس طراحــی می دانــم 
شــفاف هســتند. طراحــی فعالیــیت اســت وابســته بــه زمــان و امــکان روایت گــری و 
نمایــش زمــان را بــه هرمنــد می دهــد. نقــایش بیش تــر شــبیه محصولــی نهــایی 
ــار  ــر ســنگیی رنگ هــا دفــن شــده  اســت.  آث ــد کشــیده شــدنش زی اســت کــه رون
ــه ی  ــد در بیانی ــد. هرمن ــد را نشــان می دهن ــار هرمن ــخ خــود و رفت مریحســیی تاری
نمایشــگاه دربــاره ی کار بــا مــداد رنگــی می نویســد کــه »رونــدی الیــه الیــه اســت«. او 
فرآینــد طراحــی را ماننــد ظاهــر شــدن عکــس پوالرویــد توصیــف می کنــد، طــوری کــه 
آرام آرام ســطح ســفیدی یــک رویــداد و خاطــره ای را نشــان می دهــد. اگــر از نزدیــک 
کارهــا را نــگاه کنیــم، می توانیــم ایــن الیه هــا را از هــم تمــز دهیــم. او پذیــرای چنــن 

نزدیک شدین است و در کارهایش فضایی صمیمی و دوستانه می سازد.
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»بیرون از زمان«
پری دخت مشک زاد

نمایشگاه انفرادی حجم و چیدمان
گالری »اثر«

۱۱ شهریور تا ۱ مهر ماه ۱۴۰۱

پری دخــت مشــک زاد موضــوع خاطــره را کاوش می کنــد. او متوجــه اســت کــه 
معمــواًل همــه ی مــا هنــگام تجربــه ی رویداد هــای ناخوشــایند بــه دشــوار بــودن آن 
واقــف هســتیم، امــا هرچــه زمــان بگــذرد و از آن دور شــویم، تلخــی آن را کم تــر بــه 
ــایق  ــان شــریین ب ــا گــذر زمــان هم چن ــم. برعکــس، خاطــرات خــوش ب ــاد می آوری ی

می مانند. خویش بیش تر در یک دورنما معنا پیدا می کند.
کودکــی از خوش تریــن و آزاد تریــن دوراین  اســت کــه او تجربــه کــرده و در ایــن 
مجموعــه بــه یــادآوری آن می پــردازد. حجم هــای نمایشــگاه بــدن نــوزاداین را نشــان 
می دهنــد کــه معلــق و رهــا هســتند؛ گاهــی تنهــا و گاهــی در کنــار انــدام غول آســای 
یــک بزرگســال. بــا وجــود آن  کــه ایــن فرم هــا از مرتیــال ســخت و ســنگن فلــز 
ســاخته شــده اند، تصویــری کــه در ایــن نمایــش ســاخته اند بــه شــدت نــرم، انســاین 
و ســبک اســت. هرمنــد شــیوه ی خــایص بــرای ســاخت حجم هــا یافتــه اســت کــه 
بــه رونــد یــادآوری خاطــره نزدیــک باشــد. بــرای او خاطــره چــزی بــه نظــر می رســد 
کــه آرام  آرام اجــزای را می بافــد. مســریی پیوســته کــه نمی تــوان یــک جــز آن را 
بــدون برهــم زدن بقیــه تغیــری داد. ایــن حجم هــا در نهایــت تنهــا یــک تصویــر 
می ســازند. و شــبیه یــک هولوگــرام، خــأ را بــرای تصور کردن آن محصــور کرده اند.

»بریون از زمان«،
پری دخت مشک زاد،

گالری »اثر«
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»زیر کاله خود«
گیزال وارگا سینایی

نمایشگاه انفرادی چیدمان و حجم
گالری »این جا«

۱۸ شهریور تا ۸ مهر ماه ۱۴۰۱
گــزال وارگا ســینایی از نســلی می آیــد کــه رفتــار متفــاویت بــا هر دارنــد. هر آن چنان 
»واال« نیســت کــه تنهــا بــا اصطالحــات تخصــیص و ســنگن دربــاره ی آن صحبــت 
کنــد. در عــوض حلــی مهربــان و شــریین  بــه کار می بــرد. ایــن را می تــوان در مــورد 
ــن  ــق ای ــرای خل ــد. او ب ــه اش فهمی ــدن مــنت بیانی ــا خوان ــدن او ی ــدون دی ــارش ب آث
مجموعــه از  قنــد قصه گــویی اســتفاده می کنــد و شــرییی خیــال از جنــی کودکانه 
را تصویــر می کنــد. البتــه تمــام ایــن تصــورات بــرای دور شــدن از واقعیــت تاریــک 
جنــگ و مــرگ اســت. گــزال خــود در دوران جنــگ جهــاین دوم بــه دنیا آمده و شــاهد 
جنــگ ایــران و عــراق بــوده اســت. او ایــن تلخــی را از نزدیــک حــس کــرده اســت. 
جنــگ رسبــازان را تبدیــل بــه مهــره  می کنــد، هویت شــان را می گــرید و نام شــان را 
پــاک می کنــد. گــزال بــه کمــک همــان قصه هــا، آن هــا را، رسبــازان را، از اعــداد 
ــراق و  ــا رنگ هــایی ب ــد. کاله خودهــای یکســان را ب ــه افــراد تبدیــل می کن ــاره ب دوب
زیبــا نقــایش  می کنــد. اژدها و پرنده هــایی رسخ و صوریت قابلیت های هیجان انگز 
خیــال را تصویــر می کــن، تمــام آن چــه می توانســت در زیــر کاله خــود و در ذهــن 

رسبازان بگذرد.

 »زیر کاله خود،
گزال وارگا سینایی،

گالری »این جا
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دفترهای زمینه

صاحب امتیاز 

و مدیرمسئول

دبیرتحریریه

نویسنده

ویراستار

مدیرهنری

طراح گرافیک

مدیر اجرایی و مدیر پروژه

مدیر رسانه های اجتماعی

مدیر فناوری

مدیر فنی

سرپرست مارکتینگ

سرپرست روابط عمومی و 

مالتی مدیا

طراحی و تولید ویدئو

سرپرست پروژه های محتوایی

کارشناس شبکه های اجتماعی

کارشناس پروژه ژنوم

کارشناس داده

مدیر مالی

اسفند 1۴۰1

 محمد مهمانچی

سیاوش خائف

نگار کریم خاین

دلناز ساالربهزادی

پیمان پورحسن )استودیو کارگاه(

سپیده هرمند )استودیو کارگاه(

فریده ابطحی

یاسمن نوذری

پرهام مرادی

اشکان قویدل )آرمان پردازان نوژن(

کیانا ابریشمی

هلیا رضایئ

 

خاتون فاروقى

نگار کریمخاین

فاطمه حیدر حسیی

محسن توکلی

طرالن یب طرف

منصور دهقاین

●  تمام حقوق مادی و معنوی نریه ی زمینه به پلتفرم زمینه 

تعلق دارد.

●  نقل و بازنر مطالب زمینه با ذکر منبع آزاد است.

●  محتوای منتر شده رصفاً نظر نویسندگان است و لزوماً 

منطبق با دیدگاه زمینه نیست. 
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