
دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی آثـار علی رضـوی را بـا عـنوان «اشکال دینامیک» در زیرزمین دسـتان اعـالم می کند. این 

نـمایشگاه، که اوّلین نـمایشگاه علی رضـوی در دسـتان اسـت، در روز هجـدهـم مـرداد ۱۳۹۸ افـتتاح می شـود و تـا تـاریخ اوّل شهـریور 

ادامه خواهد داشت.  

علی رضـوی (م.۱۳۵۶، تهـران) دانـش آمـوخـته ی رشـته ی مـهندسی مکانیک و کارشـناس ارشـد نـقّاشی ا سـت. او که بیش از بیست 

سـال اسـت که در حـوزه هـای طـراحی گـرافیک و نـقّاشی فـعالیت می کند، در سـال هـای اخیر بیش تـر بـر نـقّاشی و نـقّاشی محیطی 

تـمرکز داشـته، آثـارش در نـمایشگاه هـای مـتعدّدی در ایران، امـارات متّحـده ی عـربی، اروپـا و آمـریکا بـه نـمایش درآمـده انـد. از جـمله ی 

نـمایش هـای اخیر این هـنرمـند می تـوان بـه یکی از نـسخه هـای «گـفت وگـویِ تـصویری» (هـمراه بـا فـریدون آو و شـقایق عـربی، گـالـری 

توتال آرت، دبی، ۱۳۹۷)، و «جهانِ اشیاء» (نمایش انفرادی، گالری فرشته، تهران، ۱۳۹۷) اشاره نمود. 

علی رضـوی مـعموالً نـقاشی هـایش را از جـزئیات شـروع می کند و بـه همین تـرتیب بـا اضـافـه نـمودن جـزئیات بیش تـر، آن هـا را بـه 

کلیّتی تـبدیل می کند که میدان دید مـخاطـب را دربـرمی گیرنـد. مـنابـع الـهام این هـنرمـند بـه نسـبتی متغیّر، تـصاویر دنیای روزمـره، و 

تجسّمی از خیاالت او هسـتند. تـصویر نـهایی، هـمانـند کُالژی هـمگن شـده از شیء هـا، مکان هـا، نـام هـا، افکار، و نـهایتاً اشکالی 

فُرم مِحور، تجسّمی از مسیر فکری هنرمند به دست می دهد.  

رویکرد این هـنرمـند نسـبت بـه سـاخـتاربخشی بـه نـقّاشی هـایش، منجـر بـه نـوعی پـویایی شـده که هـمراهی مـخاطـب را از هـر مـبدأ بـه 

هـر مـقصدی در مسیر افکار او ممکن می کند: فـرم هـای تـصویری، در عین قـراردادن نـشانـه هـای آشـنا، ردّپـای هـنرمـند در سـفرِ 

فکری اش را مخفی می کنند، بـه طـوری که مـخاطـب در انـتخاب روایت خـود، مـختار اسـت. بسیاری از نـقّاشی هـای بـزرگ تـر علی 

رضـوی، در عین داشـتن شـباهـت زیاد بـه «خـط خـطی هـای روزمـره (Doodle)»، از نـظر مـفهومی نیز بـه آن هـا نـزدیک هسـتند؛ بـا این 

تـفاوت که، چـنان که در خـط خـطی، ذهـنِ طـرّاح در ظـاهـر مـشغول مـوضـوعی بـه جـز طـرّاحی سـت، علی رضـوی در تـالش اسـت تـا 

مـحتوای نـاخـودآگـاهـش را تـبدیل بـه شکل هـایی روی سـطح کند. هـنرمـند، بـا هـدف احـاطـه کردن بیش تـر مـخاطـب بـا فـضای 

ذهنی اش، فضای نمایش را با اجرای فرم هایی روی دیوار که از نقّاشی هایش بیرون آمده اند طراحی کرده است. 

علی رضـوی، بـا سـاده و محـدود کردن ابـزارِ طـراحی/نـقّاشی خـود، سعی می کند بیانـگری اش را بیش از هـر چیز بـر فـرم هـا و 

تغییرات آن هـا متّکی نـماید. در جـدیدتـرین آثـار علی رضـوی که در این نـمایشگاه ارائـه می شـونـد، فـرم هـای تک رنگی بـه بـرخی 

طـرّاحی هـای او اضـافـه شـده انـد. شکل هـای تک رنـگ او، در تکمیل فـضای نـمایش، هـمانـند نـشانـه هـایی جـغرافیایی در نـقشه ی کلّی 

محیط قرار گرفته اند.  

علی رضـوی دربـاره ی تجـربـه ی اجـرای آثـارش در مجـموعـه ی «اشکال دینامیک» می نـویسد: «در مکانی مشـرف ایستاده ام و بـه 

سـفری در کهکشان و اشکالی تـبدیل شـونـده و متغیّر می نـگرم. هـمه چیز بـزرگ تـر نـمایان می شـود و از تغییر و جـابـه جـایی تـصاویر، 

 حیات شکل می گیرد. شکل ها به هم تبدیل می شوند و من در این حجم و بُعدِ اشکال خودساخته غرق می شوم.»
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Dastan is pleased to announce the solo exhibition of works by Ali Razavi titled “Dynamic Shapes” at 

Dastan’s Basement. The exhibition opens on Friday, August 9, 2019, and will continue through August 23, 

2019. This is the first exhibition of works by Ali Razavi at Dastan.  

Ali Razavi (b. 1977, Tehran) initially studied mechanical engineering, but after almost twenty years of working 

in the arts and design sectors, went on to obtain a post-graduate degree in painting. He has been 

exclusively focused on painting and site-specific drawings since then. In recent years, his work has been 

exhibited at tens of exhibitions in Iran, the UAE, Europe and North America. Most recently, in 2018, he was 

part of a “Visual Dialog” series exhibition (with Fereydoun Ave and Shaqayeq Arabi) at Total Arts at the 

Courtyard in Dubai, UAE, and a solo exhibition of his work was hosted at Tehran’s Fereshte Gallery in early 

2019.  

Ali Razavi usually starts his works with drawing details and continuously moves on to create more details 

until they make a larger whole that encompasses the viewer’s field of view. His sources of inspiration are a 

mixture of images from everyday life and representations from his imagination. The ultimate image reflects 

the artist’s mental route as a homogenized collage of objects, places, names, thoughts and eventually 

forms and shapes.  

The artist’s approach to the structuring of his paintings brings about a dynamism that allows the viewer to 

delve into the progression from any arbitrary starting point. While presenting familiar imagery to the 

viewer, the shapes manage to hide the artist’s footprints, thus the viewers can create their own narratives 

and sequences. Many of Ali Razavi’s larger pieces appear like doodles —drawings created while the 

subject’s attention is occupied with other matters. Nevertheless, they are indeed conscious 

representations of the artist’s mind and subconscious. To invite the viewer to an even more panoramic 

view into his world, Ali Razavi has extended his drawings to the gallery walls and windows.  

By simplifying and limiting his painting and drawing tools, Ali Razavi seeks to make his expressions as 

reliant on forms and their changes as possible. In his most recent works, a number of which are 

presented in this exhibition, colored shapes in the form of patches appear in some paintings. Adding a new 

dimension to the show, they work like geographical landmarks and complement the environmental map 

presented by the artist.  

Writing on his approach in “Dynamic Shapes”, Ali Razavi states: “I’m standing at a point where it feels as if I’m 

looking upon a journey through a galaxy and changing shapes. Everything appears larger and life is 

created out of the changing and moving of images. Shapes transform into each other and I am lost in this 

self-made dimension of mine.”
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