
دسـتان نـمایش نـوید عظیمی سـجادی را بـا عـنوان «اِیسِجِسیس: کُنِش اوّل» در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش 

چیدمـان در روز نُـهُم شهـریور ۱۳۹۷ افـتتاح و تـا چـهاردهـم شهـریور ادامـه خـواهـد داشـت. چیدمـان فعلی بـخش اوّل از یک 

پـروژه ی سـه بخشی اسـت که قـسمت دوم آن در آبـان ۱۳۹۷ در سـاخـتمان کندوان (بنیاد پـژمـان) و قـسمت سـوم آن در سـال 

۲۰۱۹ در موزه ی هنرهای معاصر رُم (ماکرو) به نمایش خواهد آمد. 

نـوید عظیمی سـجادی (م. ۱۳۶۱، تهـران) دانـش آمـوخـته ی نـقاشی از دانشکده ی هـنر و مـعماری تهـران و آکادمی هـنرهـای 

زیبای رُم اسـت. او در سـال ۲۰۰۹ بـرنـده ی جـایزه ی بنیاد آمـادئـو مـودیلیانی شـد و سـپس در رشـته ی مـجسمه سـازی 

چـندرسـانـه ای در آکادمی هـنرهـای زیبای رُم ادامـه ی تحصیل داد. در سـال ۲۰۱۳ او در نهمین بی ینال شـانـگهای یکی از 

هـنرمـندان مـدعـو بـود. او هـم چنین در سـال ۲۰۱۸ بـرنـده ی جـایزه ی طـراحی و گـرافیک نهمین دوره ی مـوزه ی جی. فـاتـوری 

شد. 

چیدمـان حـاضـر بـه صـورت یک فـرآیند آشـنایی زدایی و آشـنایی افـزایی و بـر اسـاس خـوانشی از مـفهوم «آمبی واالنـس» (وجـود 

هـم زمـان احـساسـات یا افکار مـتضاد) اسـت که بـه صـورت یک شکل خـود را بـر بیننده نـمایان می کند. این صـورت بـه شکلی 

تغییر شکل داده که فـقط بـا درنـظر گـرفـتن پیش داوری هـای بیننده رمـزگـشایی شـود —بـه عـبارت دیگر، بیننده می بـایست کار 

را با استناد به ذهنیت شخصی خود بخواند، و نه این که معنا را به شکل عینی از آن برداشت کند. 

خـوانـش نـوید عظیمی سـجادی از «آمبی واالنـس» بـر اسـاس مـطالـعات او در اسـطوره هـا، تـاریخ فـرهنگی و ادبیات مـرتـبط بـا 

کتاب مـقدس اسـت و بـه جـای بـازتـاب یک وضعیت مـنفرد روانی، سعی می کند مجـموعـه ای از تـمام وضعیت هـای ممکن را 

نـمایش دهـد. از آن جـایی که هـر پیام یا نـمادی که از طـرف هـنرمـند ارائـه شـود مـوجـب ایجاد نـوعی از مـعنا خـواهـد شـد، در 

چیدمان فعلی از هر اشاره ای اجتناب شده است. 

این «آمبی واالنـس» اشـاره ای بـه شکلی اسـت که فـرهـنگ درک و تفسیر می شـود —فـرآیندی که بـر الیه ای بـودن تجـربـه ی 

خـوانـش داللـت دارد. چـالـش تحـمیل یک تفسیر بـه عـنوان «حقیقت» یا خـوانـش صحیح، یکی از مـهم تـرین دغـدغـه هـای در 

چیدمـان حـاضـر اسـت. در این اثـر، فُـرم هـا تغییرشکل می دهـند تـا تـبدیل بـه حـفره ای تـاریک شـونـد. —تـاریکی ای که بـه عـنوان 

محفظه ای مملو از انرژی عمل می کند تا خوانده، جست وجو و کشف شود. 
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Dastan is pleased to announce “Eisegesis: Act I”, a presentation by Navid Azimi Sajadi at Electric 

Room. The installation will be open to public view from August 31 to September 5, 2018. The current 

work is the first part of a three-act project that will follow later this year at Kandovan (Pejman 

Foundation) and MACRO (Museo d'Arte Contemporanea di Roma) in 2019. 

Navid Azimi Sajadi (b. 1982, Tehran, Iran) is a graduate of Painting from the Faculty of Art and 

Architecture (Azad University, Tehran) before moving to Rome, later graduating from Accademia di 

Belli Arti di Roma in 2009. He was awarded the Amedeo Modigliani Foundation Prize in 2009. He 

gained his Master of Fine Art in Multi Media Sculpture in 2013 from Accademia di Belle Arti di Roma, 

and in the same year was invited to the 9th Shanghai Biennale. In 2018, he was the winner of 

Premio Combat Museo G. Fattori 9th Edition in drawing and graphic field. 

Appearing to the viewer in a process of familiarization and de-familiarization, the installation is 

based on a reading of “ambivalence” that has been transformed to become a shape that can be 

demystified only by taking into account one’s presuppositions —in other words, the viewer is to 

“read into” the work, rather than extract meaning from it in an objective manner. 

Grounded in his studies on mythology, cultural history and biblical literature, Navid Azimi Sajadi’s 

reading of “ambivalence” does not merely reflect a psychological state, but aims to be an 

aggregation of all possible states. As any provided message or symbol will entail in a derived 

meaning, the artist has sought not to give away any clues. 

The “ambivalence” is both a reference to the way a culture is perceived and interpreted and the 

layeredness of the experience of reading. The challenge of presenting one interpretation as 

“truth” or the right reading is one of the main concerns in Navid Azimi Sajadi’s “Eisegesis: Act I”. In 

the installation, forms change shape to become a dark void that acts like a container of energies, 

open to be read, explored and discovered.
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