
خـانـه ی مـنوچهـری بـا همکاری دسـتان، نـمایش «سـفر/پیمایش» اعـالم می کند. این نـمایش در روز ۲۱ خـرداد ۱۳۹۷ افـتتاح می شـود و تـا پـایان تیرمـاه 
ادامـه خـواهـد یافـت. در این نـمایشگاه آثـار فـریدون آو، امین اکبری، کاوه ایرانی، علی بهشـتی، شکوفـه خـرم رودی، محـمد رامـشه، شـروین شـاهـرخ، 

مرتضی قاسمی شیلسر، برادران قاسمی، امیر کمند، میالد موسوی، و میالد نعمتی در کنار هم قرار گرفته اند.  
این نـمایش بـر اسـاس تجـربـه ی سـفر طـراحی شـده اسـت. سـفر و پیمودن مسیر، چـه مسـتقیماً و چـه از دید ادبی، وجـوه گـونـاگـون و بـار مـعنایی 
گسـترده ای دارد. جـنبه هـای مـختلف این تجـربـه در هـنر و ادبیات بـه شکل اسـتعاری یا سمبلیک حـضور داشـته انـد. در این نـمایش، سـفر و حـرکت از 

جایی به جای دیگر، در آثار دوازده هنرمند از نسل های مختلف ارائه شده است.  
سـفر در نـقاشی هـای آبـرنـگ، مـرکب و کالژهـای کوچک فـریدون آو نقشی اسـاسی دارد، چـرا که در اصـل او این رسـانـه هـا را بـه عـلت سـهولـت در 
جـابـه جـایی انـتخاب می کند. مـوضـوع و مـضامین آثـاری که او در سـفر خـلق می کند عـمومـاً مـطالـعه بـر طبیعت و عـناصـر آن هسـتند و او هـمواره سعی 
می کندبـا اسـتفاده از تکنیک هـای سـبک، نـوعی بـرخـورد سهـل مـمتنع داشـته بـاشـد. کاوه ایرانی در طـول سـال هـای گـذشـته مـرتـب در حـال تغییر محـل 
زنـدگی خـود بـوده اسـت و این مسـئله در آثـارش نـمود بـارزی دارد. اصلی تـرین درون مـایه هـای آثـار او خیال بـافی و حـافـظه، تـوپـوفیلیا و بـازی بـا 
نـظام هـای نـشانـه ای اسـت. تـوپـوفیلیا، احـساس شـدید حـضور نسـبت بـه یک مکان، در عین تفکر نسـبت بـه هـویت فـرهنگی اسـت؛ احـساسی که در آثـار 

کاوه ایرانی به صورت برداشت هایی نامشخص از حافظه و مکان هایی که در گذشته از آن ها بازدید کرده حضور دارد.  
بـرادران قـاسمی در نـقاشی هـا و مـجسمه هـای خـود بیش از هـر چیز تـحت تـأثیر محیط زنـدگی و کار خـود در بـندر انـزلی هسـتند. مـجسمه ای که از 
آن هـا در این نـمایش ارائـه شـده، در راسـتای تـالش آن هـا بـرای رنـگ آمیزی و طـراحی محیط داخـلی بـر اسـاس فـضای خـارجی اسـت. یکی از آثـار 
مـرتضی قـاسمی از مجـموعـه ی حـمام هـای او نیز مـخاطـب را بـه درنـگ کردن و وقـفه ای در مسیر دعـوت می کند. شکوفـه خـرم رودی، علی بهشـتی و 
محـمد رامـشه هـرسـه از تجـربـه هـای عینی و واقعی در محیط طبیعی الـهام گـرفـته و سعی کرده انـد این تجـربـه هـای شخصی را بـا مـتریال هـا و 
تکنیک هـای مـختلف بـه اشـتراک بـگذارنـد. شـروین شـاهـرخ بیش از هـرچیز نـگاه خـود را بـه درون خـانـه مـعطوف کرده و پـرهیز از سـفر، درون مـایه ی 
بسیاری از آثـار اخیر او بـوده اسـت. سـه گـانـه ای از میالد نعمتی، دو اثـر از میالد مـوسـوی، یک مـجسمه از امیر کمند و یکی از آثـار اخیر امین اکبری، 

باقی این نمایش را تشکیل می دهند.  

Manouchehri House in collaboration with Dastan is pleased to announce “Journey/Passage”, a presentation by 
twelve artist at Manouchehri House Gallery. The exhibition will open on June 11, 2018 and continue until August 10. 
Works by Fereydoun Ave, Amin Akbari, Kaveh Irani, Ali Beheshti, Shokoufeh Khoramroodi, Mohammad Ramshe, Sharvin 
Shahrokh, Morteza Ghassemi Sheelsar, Ghassemi Brothers, Amir Kamand, Milad Mousavi, and Milad Nemati are 
featured in this exhibition.  
The current exhibition has been designed based on the experience of traveling. To travel and to move through a 
path, both directly and figuratively, have significant connotations. Different aspects of this experience have been 
also discussed in arts and literature, metaphorically and symbolically. This exhibition presents journey and passage 
in the works of twelve artists.  
Traveling is fundamental in Fereydoun Ave’s small ink pieces, watercolors and collages, since he uses such 
techniques due to their simplicity and convenience when traveling. His themes frequently include studies on nature 
and its elements, bringing him to use of simple techniques for sublime discoveries. Kaveh Irani has moved many 
times during the past few years and this has put a significant influence on his work. The most important themes in 
his work include memory, Topophiila and plays on urban sign systems.  
Ghassemi Brothers’ primary inspiration come from their environment —the coastal city of Bandar Anzali. The three-
dimensional piece presented in this exhibition concerns their excitement to paint their surroundings and make their 
interior environment even more similar to the aura of the coastal town. One of the pieces from Morteza Ghassemi’s 
baths series invites the viewer to stop and engage in a meditative experience along the path. Shokoufeh 
Khoramroodi, Ali Beheshti and Mohammad Ramshe have used their personal experiences in the natural environment 
to create a similar experience for the viewer. Sharvin Shahrokh has focused his attention on his inner world of 
home and the avoidance of travel or movement have been major themes in his recent works. A triptych by Milad 
Nemati, two pieces by Milad Mousavi, a small work by Amir Kamand and a recent sculpture by Amin Akbar have been 
also featured in this exhibition.
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