
دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه گـروهی نـقاشی «فیگورهـا» را، بـا آثـاری از داریوش حسینی، رعـنا فـرنـود، ارسیا مـقدم، فـرشید ملکی، و 
علی نصیر، بـه انـتخاب بهـزاد نـژادقـنبر در دسـتان+۲ اعـالم می کند. این نـمایشگاه، که نخسـتین نـمایشگاه در فـضای جـدید 

دستان+۲ است، در روز ۴ اسفند ۱۳۹۶ افتتاح می شود و تا ۱۸ اسفند ادامه خواهد داشت. 

سحـر عـسگری، نـویسنده در حـوزه ی هـنرهـای تجسمی، دربـاره ی آثـار بـه نـمایش درآمـده می نـویسد: «در این مجـموعـه، آثـار نـقاشـانی 
گـرد هـم آمـده  که علی رغـم تـفاوت هـای شخصی  شـان می تـوان در نـحوه ی مـواجـهه ی آن هـا بـا کار نـقاشی، رگـه ای مشـترک را دنـبال 
کرد. هیچ یک از این نـقاشـان بـه نیت تـحقّق طـرح و پـالنی از پیش مـوجـود دسـت بـه کار نـقاشی نـزده انـد. همچنین علی رغـم آن که 
بـرخی از این هـنرمـندان مـدّتی کوتـاه یا طـوالنی بـا نـقاشی انـتزاعی درگیر بـوده انـد، انـتزاع مـحض دیگر بـرای آن هـا پـاسخی 
راضی کننده نیست. بـه عـبارتی می تـوان گـفت هـمه ی آن هـا بـه دنـبال فیگورهـای نـابی هسـتند که از دل خـودِ کار نـقاشی بیرون 

می آید. 

شـاید آغـازگـاه اغـلب این آثـار چـندان تـفاوتی بـا نـقاشی انـتزاعی نـداشـته بـاشـد. در این جـا هـم کار بـا خـود خـط هـا و لکه هـا آغـاز 
می شـود و هیچ پـالن مـدوّن و کاملی در ذهـن نـقاش نیست. خـط هـا و لکه  هـای اوّلیه بیش تـر از روی تـصادف ظـاهـر می شـونـد تـا بـنا 
بـه ضـرورت. امـا در ادامـه ی فـرایند، بـه تـدریج شکل هـایی پـدید می آیند که حـضور خـط و لکه  را در قـسمت هـای دیگر ضـروری 
می کنند. این نسـبت در سـرتـاسـر نـقاشی مـدام تکرار می شـود و بخشی بـر بـخش دیگر تـأثیر می گـذارد؛ درسـت مـثل نـقاشی انـتزاعی، 
این جـا هـم نـه قـرار اسـت روایتی از پیش مـعلوم فـرآیند را در نـقطه ای مـتوقـف کند، و نـه مـدل و الـگویی از بیرون حـدود و ثـغور کار 

را معیّن کند. 

امـا تـفاوت کار این نـقاشـان بـا انـتزاع نـاب در این نکته نـهفته اسـت که دیگر هـراسی از پـدید آمـدن فیگورهـا وجـود نـدارد. بـرعکس، 
در بـازی تـصادف و ضـرورت، این فیگورهـا هسـتند که بـر صـحنه ی نـقاشی فـراخـوانـده می شـونـد و بـا نسـبت هـای ضـروری خـود، کلیّت 
نـقاشی را رقـم می زنـند. نسـبت هـایی که گـویی از مـاجـرایی پـنهانی بین فیگورهـا خـبر می دهـد و بـه همین دلیل وسـوسـه ی کشف 
داســتان آن هــا را در مــا بــرمی انگیزد. میان این زن و آن حیوان چــه رابــطه ای وجــود دارد؟ این فیگور از جــان آن یکی چــه 
می خـواهـد؟ امـا این داسـتان هـا که بـرآمـده از نسـبت هـای بـصری هسـتند، بـه هیچ روایت ادبیِ از پیش مـوجـودی ارجـاع نمی دهـند و 

نمی توان با کالم بازگویشان کرد. 

این فیگورهـا فـقط شـهادت می دهـند که همگی از دل وضعیتی مشـترک بـرآمـده انـد؛ وضعیت مشـترکی که هـمان میدان نـقاشی 
اسـت و نسـبتی ضـروری میان آن هـا بـرقـرار کرده اسـت. از این حیث، میان جـهان مـا بـا جـهان آن هـا شـباهـتی هسـت که مـا را 
وامی دارد در پی روایت آن هـا بـگردیم. امـا بـه مـحض چـنگ زدن بـه روایت هـای آشـنایمان، فـرسـنگ هـا از این جـهان غـریب فـاصـله 

می گیریم. 

بـرای کشف این جـهانِ جـدید، پـرسـش از نیّات هـنرمـند هـم چـندان بـه کار نمی آید. چـرا که در این جـا نـقاش هـم دیگر یک راوی 
دانـای کل نیست. این خـودِ فیگورهـا و تـنش هـای بـصری میان آن هـا هسـتند که تعیین می کنند چـه داسـتانی بـاید شکل بگیرد. 

نقاش در این میان صرفاً کسی است که به تنش میان فیگورها و تعامل آن ها آشناست. 

بـدین تـرتیب وقتی از غـرابـت این جـهان جـدید صـحبت می کنیم مـنظورمـان فـروبـردن این جـهان در هـالـه ای اسـرارآمیز نیست که 
هیچ کس بـدان دسـترسی نـدارد. کافی اسـت از عـادت هـای مـألـوف دیدن و از حـقنه کردن روایت هـای از پیش مـوجـود فـاصـله بگیریم 
و مـانـند نـقاش، خـود را در مـعرض این تـنش هـای بـصری قـرار دهیم. آن وقـت قـادر خـواهیم بـود این فیگورهـا را طـور دیگری ببینیم 

 و شاید اگر بخت  یارمان باشد، کل زندگی هایمان را.»
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Dastan is pleased to announce “Figures” at Dastan+2. “Figures” is a group painting exhibition featuring 

works by Dariush Hosseini, Rana Farnoud, Arsia Moghaddam, Farshid Maleki, and Ali Nassir, selected by 

Behzad Nejadghanber. The exhibition, marking the inaugural show at Dastan+2’s new location, will be 

open for public viewing from February 23 through March 9, 2018. 

Sahar Asgari, writer in the field of visual arts, writes on the works exhibited: “This collection consists of 

works by artists whose seemingly unalike personal careers bear a certain trail of commonalities. None 

of these artists worked on a pre-determined plan or sketch. Although some of them had practiced 

abstract art for a while or for a long period; pure abstraction fell short of their expectations. In other 

words, it can be claimed that they are all looking for individual figures coming out of the very process 

of painting. 

Perhaps, the starting point of these works are not far from abstract painting. In these works, the 

process of painting begins with lines and spots created by chance rather than necessity, without any 

codified plan. Meanwhile throughout the process, the generation of some forms necessitates the 

formation of other lines and spots. Such a relation is constantly repeated throughout the painting, 

one affecting the other. Just like abstract painting, there is no pre-determined narrative to interrupt 

this process and no boundaries or frameworks to limit and restrain the work. 

Yet, these artists approach their works without any fear of figure formation, which is symptomatic of 

pure abstractionism. On the contrary, in the game of chance and necessity, figures are summoned up 

to the paintings to determine the painting by their necessary relations. Relations that bear the secret 

bonds between the figures, and tempt us to discover their story. What is going on between this 

woman and the animal? What has this figure got to do with the other? But these stories are the 

result of visual relations, they do not refer to any pre-existing narrative and cannot be represented 

with words. 

The only thing to which these figures testify is their common situation, i.e. the very field of the painting, 

building up necessary relations between them. In this respect, there is a correspondence between our 

worlds calling us to find out about their story. But the instant we turn to our familiar stories, we are 

thrown miles away from their uncanny world. 

On the other hand, delving into the artist’s intentions won’t be the best way to discover this new world, 

since the artist of such works is not an omnipresent narrator. It is the figures and their interactions 

that determine the stories. The painter is only the person who is familiar with the figures, their 

tensions and interactions. 

Therefore, talking about the eccentricity of this world is not meant to mystify or make it unobtainable. 

We just need to distance ourselves from common habits and injecting the already available narratives, 

and like the painter, expose ourselves to these visual tensions. Then, we would be able to see, in a 

new way, these figures, and if be lucky, our own lives.”

فیگورها 
نمایشگاه گروهی نقاشی 

۴ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ 
دستان+۲ 

تهران، خیابان فرشته، خیابان بیدار، پالک ۸، طبقه ی دوم 
تلفن: ۳۱۱۴ ۲۲۰۲ - ۰۲۱ 

 http://dastan.gallery/ وب سایت
@dastansbasement اینستاگرام

Figures 
Group Painting Exhibition 

February 23 - March 9, 2018 
Dastan+2 
2nd Floor, #8 Beedar St., Fereshte, Tehran, Iran 
Telephone: +98 21 2202 3114 
Website: http://dastan.gallery/ 
Instagram: @dastansbasement


