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و با ارائه آثار هنرمندان
محسن وزیریمقدم
 منصور. بهروز امیریراد
 فرهاد اهرارنیا.  مجید کامرانی. طبیبزاده
 به.  شقایق عربی. هومن سلیمی
 شهریار قرایی.  مهدی رنگچی. داد الهوتی
 محمد مروستی. یاشار آذر امدادیان
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Behdad Lahooti . Mehdi Rang
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Yashar Azar Emdadian . Moha

در
ختان که برای ادامه چرخه زندگی در کره
زمین ضروری هستند ،جایگاه خاصی در
ادا
راک جمعی انسان دارند :ریشه در خاک،
قد کشیده به عرش آسمان ،قوت گرفته
از
عناصر ،درختان استعارهای هستند برای
معنای انسان بودن .هر درخت شخصیت
خاصی دارد و در قدرت و ستبری ذرات آن ا
ست که گفتمانی میان هنرمند و رسانه شکل
میگیرد.
چوب تاریخی قطعی دارد؛ روایت ج 
نگل
های باشکوه و سرسبز ،جانداران و گیاهان،
فصلها ،و زمان که در حلق ههای آن ثبت
شده است .جذابیت آغازین طبیعت و اشتیاق
وافر انسان به آن ،احتما ًال دلیل جذابیت و ادا
راک خاصی است که آثار هنری ساخته شده
با
چوب در انسان بر میانگیزند :درک روایت
چوب  -ذات اصلی ماده  -و ارتباط ذاتی
بین زمین و آب و خلوص طبیعت.
این نمایشگاه کنکاشی است بر فرم و مفا
هیم آثار سه نسل از هنرمندانی که استفاده
ویژهای از چوب در آثار هنری خود داشته
اند .بعضی از آثار بر مشخصات طبیعی چوب
ت
اکید دارند و برخی دیگر بر خالف ذرات ماده
حرکت میکنند .همزمان بازی حجم و پهنه
وسیع و شاخص حساسی 
تهای هنرمندانه و
غنای سمبولیک درختان ،گواهی بر ارتباط
عاطفی بین هنرمند و اثر هنری هستند.
هدف همچنین تجلیل از هنرمندان معاصر ای
رانی است که قصهگوئی و گفتمان شخصی
خود را در آثارشان پی میگیرند .ارجاع به ت
اریخ غنی ایران بصورت تمثیلی و درونمایههای
هنرهای پارسی در بسیاری از این آثار حاضر
هستند .با بهرهگیری از ابزارهای مختلف
این هنرمندان مرزهای کلی ماده را به ن
هایت خود میرسانند و ه مزمان مشخصههای
چوب نظیر دانه چوب ،رنگ و بافت و شالوده
را مالحظه میکنند؛ نهایت ًا گفتگوئی شکل
میگیرد که با انرژی زمین و
خورشید احاطه شده و در بافت چوب حک م 
یشود ،خلوصی
که به غایت جذاب ،الزمان و نخستین است.
نازیال نوعبشری
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 از مجموعه شاهنامه. عربعلی شروه
نقاشی اکریلیک روی دو سوی درب چوبی
1382 .  سانتیمتر120×44

“Shahnameh”
Arabali Sherveh . From series
s of wooden door
Acrylic painting on double side
120×44 cm . 2003
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محمدعلی مددی  .از مجموعه دیوها
چوب و فلز  74×30×24 .سانتیمتر 1373 .
Mohammad Ali Maddadi
From Series “Divs” . wood
74×30×24 cm . 1994

مهدی سحابی  .از مجموعه پرندهها
اکریلیک روی
چوب یافت شده  230×90×5 .سانتیمتر 1382 .

”s
Mehdi Sahabi . From series “Bird
3
200
.
cm
×5
Acrylic on Found wood . 230×90
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 محسن وزیر
 بدون عنوان از مج. یمقدم
92×36 .  چوب. موعه مجسمههای مفصلی
205×
سانت
ی
متر
مت
شکل
از
17
قطعه
.
1349
با
Pieces) . 1970
اجازه بنیاد محسن وزیری مقدم و گالری اعتماد
e” . wood . 205×92×36 cm (17
Sculptur
Untitled From Series “Articulated
Mohsen Vaziri Moghaddam .
Gallery Tehran
ad
Etem
haddam Foundation, And
Courtesy of Mohsen Vaziri Mog

 درختان من هنوز بیدارند. بهروز امیریراد
1382 . چوب و فلز

Behrouz Amirirad
My Trees are Still Awake

Wood . 230×25×20 cm,
230×27×20 cm, 230×20×25 cm,
250×22×22 cm . 2003
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 هبوط. منصور طبیبزاده
1394 .  سانتیمتر105×60×40 . چوب

Mansour Tabibzadeh . Descent
wood . 105×60×40 cm . 2015

1396 .  سانتیمتر43×45 . جعبه بست هبندی

antic
Majid Kamrani . From series “Rom

 رنگ و روغن روی صفحه چوب. عاشقانهها

 از مجموعه. مجید کامرانی

2017
on wooden crates . 43×45 cm .
Ballads” . Oil painting and print
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دریاست که با خورشید
1394 .  سانتیمتر43×45 .  خاتم. درآمیخته
d
Farhad Ahrarnia . It's the Sea Fuse

. فرهاد اهرارنیا

uetry . 43×45 cm . 2015
with the Sun . Khatam-Iranian Marq

1391 .  سانتیمتر70×55×15 .  چوب. حفره

. هومن سلیمی

. 70×55×15 cm . 2012
Houman Salimi . Cavity . wood

17

شقایق عربی  .شناور
اشیاء یافته شده و ت
رکیب مواد  270×108×44 .سانتیمتر 1395 .

Shaqayeq Arabi . Float
×108×44 cm . 2016
found objects and mix media . 270

1396 .  سانتیمتر230×140×100 . چوب و آهن

.  شجره. بهداد الهوتی

and metal
Behdad Lahooti . Tree . Wood
230×140×100 cm . 2017
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مهدی رنگچی  .شماره 13
چوب و آهن  235×64×64 .سانتیمتر 1396 .

Mehdi Rangchi . No 13
. 2017
Wood and metal . 235×64×64 cm

شهریار قرایی  .هموساکر
چوب و فلز  214×12×15 .سانتیمتر 1396 .

r
Shahryar Gharaei . homo sace
. 2017
wood and metal . 214×12×15 cm
هم
وساکر یک وضعیت استثنایی درون قانون است .و
ضعیتی که پارادوکس تقدس و گناه را توأمان
در خود حمل میکند.
"همو ساکر" اصطالحی حقوقی در نظام حقوقی
روم باستان بود و به فردی اطالق میشد که
ب هخاطر خطایی جدی از شهر طرد
میشد .با برگزاری تشریفات صدور ِ
رأی «همو ساکر» مردم
میتوان
ستند مجرم را بکشند و از مجازات مصون
باشند ،اما این کار را در مراسم قربانی ،که
م
ستلزم
سلب
حیات
بود،
انجام
نم

ی
دادند
ً
چون
مسلما نمیتوانستند چیزی را قربانی کنند که
بر
ایشان
ب

ی
ارزش بود .از اینرو ،این «انسان قر
بانی» از دایرۀ فعالیت اجتماعی و قوانین جمعی
خارج میشد و تنها قانوناجرایی برای او
قانونی
بود
که
او
را
روانۀ
تبعیدی بیبازگشت میکرد.
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1390 .  سانتیمتر105×80×80 . چوب بلوط

.  دوگانه. یاشار آذر امدادیان

H
Yashar Azar Emdadian . DOGANE

cm . 2011
. oak wood sculpture . 105×80×80

محمد مروستی  .از

cm . 2011

مجموعه
خنیاگر  .چوب  30×11×17 .سانتیمتر 1390 .

. wood . 30×11×17
Mohammad Marvasti . Minstrel

بخشی

en . 164×64×15 cm . 2017
Shahryar Gharaei . Persian Gard

از اثر محمد علی مددی از مجموعه انسان

شهریار قرایی

 .باغ ایرانی  164×64×15 .سانتیمتر 1396 .

