
خـانـه ی مـنوچهـری بـا همکاری دسـتان، نـمایش آثـاری از چـهار هـنرمـند را بـا عـنوان «بـرگـرفـته از طبیعت» اعـالم می کند. این نـمایش در روز ۱۹ 

اسـفند ۱۳۹۶ افـتتاح می شـود و تـا پـایان فـروردین ۱۳۹۷ ادامـه خـواهـد یافـت. در این نـمایشگاه آثـار چـهار هـنرمـند، بـهناز فـاطمی، نـریمان فـرخی، 

آوین فرهادی و کیمیا کاموری در کنار هم قرار گرفته اند. 

ویژگی مشـترک آثـاری که در این نـمایشگاه ارائـه شـده، الـهام از طبیعت، چـه در مـحتوا و چـه در تکنیک اسـت. آوین فـرهـادی، بـا رفـتن در میان 

طبیعت و بـرخـورد مسـتقیم، آثـار خـود را شـروع می کند. آثـاری از او که در این نـمایشگاه ارائـه شـده، تـحت تـأثیر روش طبیعت در شکل دهی بـه 

خـود، بـافتی اُرگـانیک دارنـد. او در این آثـار از رنـگ اسـپری و روغنی و حتی شـاخـه هـای درخـتان اسـتفاده کرده اسـت. در آثـار کیمیا کامـوری، 

«هـاگ- پـرینت هـا» آثـاری هسـتند که بـا هـاگ انـواعی از قـارچ هـا سـاخـته شـده انـد؛ هـاگ هـایی که اثـری جـوهـرگـونـه بـر سـطح سـمباده بـاقی 

گـذاشـته انـد. نـریمان فـرخی مـا را بـه دیدن بـرداشـت اش از بـرخـورد الیه الیه ی او بـا طبیعت دعـوت می کند و بـهناز فـاطمی، طبیعت را از نـو، بـا 

نگاهی به قدرت های حاکم بر آن، به ما نشان می دهد. 

در این آثـار، نـگاه هـر چـهار هـنرمـند بـه نـحوی بـه طبیعت بـوده اسـت: طبیعتی که رو بـه مـرگ می رود تـا بـار دیگر بـا پـا گـذاشـتن بـه فـصل بـهار 

بیدار شـود. بـهناز فـاطمی بـا الـهام پـذیری از آثـار شـناخـته شـده ی تـاریخ هـنر و زوال طبیعی، نـگاهـش را از طـرفی بـه نـفوذ طبیعت در تـمدن و از 

طـرف دیگر بـه گـرایش طبیعت بـه زنـدگی انـسانی انـداخـته اسـت. آوین فـرهـادی —که خیلی از اوقـات فـعالیت هـنری اش را در طبیعت بـه انـجام 

می رسـانـد— نـه تـنها از عـناصـر طبیعی نـقاشی می کشد، بلکه مسـتقیم از شـاخ و بـرگ درخـتان اسـتفاده می کند تـا چـاپ هـایی بـا 
سـایه روشـن هـای ظـریف پـدید بیاورد. کیمیا کامـوری چـند سـالی اسـت بـه مـواد طبیعی و کار کردن بـا آن هـا بـه جـای مـواد صنعتی عـالقـه مـند 
شـده اسـت؛ او بـا گـونـه ی بـه خـصوصی از قـارچ هـای مـنطقه ی بـاسک اسـپانیا کار می کند که بـه هـنگام کامـل شـدن مـاه می میرنـد و مـایعی 

جـوهـرگـونـه از خـود بـه روی زمین می ریزنـد؛ جـوهـری که کیمیا کامـوری آن را روی کاغـذ سـمباده ثـبت می کند تـا از این راه ردی پـرجـزئیات از 

مـرگ قـارچ هـا را بـه نـمایش بـگذارد. و نـریمان فـرخی بـا رنـگ هـای شـاد و لـحن صـریح نـقاشی  هـای خـود، یادآور وجـه دیگری از حیات طبیعی 
اسـت که در عین پیچیدگی، دنیایی سـاده تـر را بـه یاد بیننده می انـدازد. در مجـموعـه ی «بـرگـرفـته از طبیعت»، طبیعت آن طـور که شـاید انـتظار 

برود حاضر نیست، بلکه به واسطه ی تأثیری که با تمام وجوه تیره و روشن خود بر این هنرمندان می گذارد درک و دریافت می شود. 

درباره ی هنرمندان نمایشگاه   ——————————————————————————————————————————— 
بـهناز فـاطمی (م. ۱۳۷۰، اصـفهان) دانـش آمـوخـته ی نـقاشی از دانـشگاه گیالن (رشـت) اسـت. آثـار او تـاکنون در یک نـمایشگاه انـفرادی (۱۳۹۴، گـالـری مـتن 
امـروز، اصـفهان) و بیش از ده نـمایشگاه گـروهی در تهـران، رشـت و اصـفهان بـه نـمایش درآمـده انـد. او در سـال ۱۳۹۶ یک ارائـه ی پـژوهـش مـحور در اتـاق بـرق 

(پروژه های بیرون از دستان) داشته است. 
کیمیا کامـوری (م. ۱۳۶۵، کلن، آلـمان) هـنرمـند تجسمی ایرانی سـاکن ایالـت بـاسک (اسـپانیا) اسـت. او فـارغ التحصیل رشـته ی نـقاشی از دانشکده ی هـنر و 
مـعماری (دانـشگاه آزاد، تهـران) اسـت. آثـار او تـا کنون در نـمایشگاه هـای مـتعددی در ایران و اروپـا بـه نـمایش درآمـده اسـت. او بـه تـازگی یک دوره ی رزیدنسی 

هنری در مرکز بین المللی فرهنگ معاصر تاباکالرا گذراند که در آن استفاده از مواد ارگانیک را در آثارش تجربه کرد. 
آوین فـرهـادی (م. ۱۳۶۳، اصـفهان) دانـش آمـوخـته ی حـقوق (دانـشگاه آزاد اصـفهان، ۱۳۸۵) و نـقاشی (دانـشگاه هـنر اصـفهان، ۱۳۹۱) اسـت. آثـار او تـاکنون در 
دو نـمایشگاه انـفرادی و بیش از ده نـمایش گـروهی در ایران بـه نـمایش درآمـده انـد. او در آثـارش، هـم از نـظر مـحتوایی و هـم از نـظر تکنیکی، از محیط و 

مواد طبیعی الهام می گیرد. 
نـریمان فـرخی (م. ۱۳۶۴، تهـران) هـنرمـندی خـودآمـوخـته اسـت. او آن چـه را در روزمـره اش می بیند بـا قـوه ی تخیل بیش فـعال و بـازآرایی هـای خـالقـانـه اش 
مخـلوط کرده، آثـاری بـا مـواد و تکنیک هـای سـاده خـلق می کند. او که در ارتـباطـاتـش محـدود بـه زبـان مکتوب و اشـاره اسـت، در بسیاری از آثـارش از نـوشـتار 
 استفاده کرده. این رویکرد باعث شده تا نریمان فرخی به مرور به نوعی الفبای بصری (یا نظام نوشتاری) دست یابد که همانند هیروگلیف به نظر می رسد.
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Manouchehri House in collaboration with Dastan is pleased to announce “Nature at Work”, a presentation 
by four artist at Manouchehri House Gallery. The Exhibition will open on March 11, 2018 and continue until 
April 20. Works by Avin Farhadi, Nariman Farrokhi, Behnaz Fatemi, and Kimia Kamvari are featured in this 
exhibition. 

The common quality of the works presented in this exhibition are that they have been inspired by nature, 
both in technique and content. Avin Farhadi frequently visits nature and uses her direct approach to work 
on her pieces. Hence, her work often has organic qualities. In her paintings, she uses spray and oil paint, 
and even tree branches. In Kimia Kamvari’s work, ‘spore-prints’ are actual mushroom spores fixed on 

sandpaper. Nariman Farrokhi invites us to seeing his layered perception of nature, and Behnaz Fatemi, re-
introduces us to nature through its dominant forces. 

In this exhibition, all four artists have had their eyes on nature: a nature which is falling into its death to 
come alive again in spring. Behnaz Fatemi, inspired by famous art history works, and the idea of natural 
deterioration, focuses on the role of nature in civilization, and nature’s penchant for human life. Avin 
Farhadi —who spends much time in nature working on her pieces— not only paints natural elements, but 
uses tree branches directly to create prints with a wide range of shades. Kimia Kamvari has been working 
with organic and natural material for a few years and abandoned using synthetic materials. She uses a 
specific type of mushrooms from Basque that dies and leaves ink-like traces during full-moon. Kimia 
Kamvari fixes those traces on sandpaper, creating a detailed trace of the mushroom’s death. And Nariman 
Farrokhi, using his frank technique and joyful colors, reminds us of a different side of natural life, which 
despite its complexity, brings a simpler universe to the viewer’s mind. In “Nature at Work”, perhaps nature is 
not present the way it is expected to, but is perceived through the different inspirations it has provided 
for these four artists. 

About the Artists ———————————————————————————————————————————————— 

Avin Farhadi (b. 1984, Isfahan, Iran) is a graduate of Law (Azad University, Isfahan, 2006) and Painting (Isfahan Art 
University, 2013). Her work has been featured in two solo exhibitions and over ten group shows in Iran. In her work, 
she is inspired, both in content and technique, by nature and its materials. 

Nariman Farrokhi (b. 1986, Tehran, Iran) has developed a unique style of expression in his art, mixing what he 
observes in his everyday life with a hyperactive sense of imagination and rearrangement. His art, like his uniquely 
cool character, has a free spirit, presenting various experiences using simple materials and techniques while 
managing to take the viewer along both as an observer and a companion. 

Behnaz Fatemi (b. 1991, Isfahan, Iran) studied painting at the University of Guilan (Rasht, Iran). Her work has been 
exhibited in one solo exhibition (2015, Matn-e-Emrooz Gallery, Isfahan, Iran) and over ten group exhibitions in Tehran, 
Rasht and Isfahan. She presented a research-based project at Electric Room (A Dastan:Outside Project) in 2017. 

Kimia Kamvari (b. 1986, Cologne, Germany) is an Iranian visual artist based in Basque country. She is a graduate of 
Painting from Faculty of Art and Architecture, Azad University, Tehran. Her work has been featured in several group 
exhibitions in Iran and Europe. Most recently, she was a resident at Tabakalera International Center for 
Contemporary Culture, where she started her practice of using organic matter, leading to “Nature Change” series, 
which later contributed to the forming of her “Apeiron” series (first shown at Electric Room in 2018).
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