
دســتان نــمايــشگاه انــفرادی آثــار کــیارش عــلیمی بــا عــنوان «پــیاده روی در مــرغــزار» را در زیــرزمــین دســتان بــرگــزار مــی کــند. ایــن نــمایــشگاه 

در روز جـمعه ۱۰ مـرداد ۱۳۹۹ بـازگـشایـی مـی شـود و تـا ۲۴ مـرداد ادامـه خـواهـد داشـت. ایـن سـومـین نـمایـش انـفرادی آثـار کـیارش عـلیمی 

در دستان است و مجموعه ای از نقاشی با آبرنگ ، رنگ روغن و جوهر روی کاغذ و پارچه ی بوم را در برمی گیرد.

کــــیارش عــــلیمی، مــــتولــــد ۱۳۶۴ در تهــــران، هــــنرمــــند تــــجسمی، نــــویــــسنده، و ســــردبــــیر نشــــریــــه ی الــــکترونــــیکی زمــــینه اســــت. او نــــقاشــــی را در 

هـنرسـتان هـنرهـای تـجسمی آمـوخـته اسـت و در تهـران کـار و فـعالـیت مـی کـند. اخـتصار در فـرم و بـه کـارگـیری سـیال  رنـگ هـا از خـصوصـیات 

اصلی نقاشی های او است. او نقاشی را یک «فعالیت ذهنی» و روشی برای «فکر کردن از طریق کار کردن» می داند.

مجــموعــه ی حــاضــر، بــه هــمراه پــیش درآمــد آن، «مــریــخ روی دریــاچــه»، کــه در ســال ۱۳۹۸ در اتــاق بــرق بــه نــمایــش گــذاشــته شــد، نــمایــانــگر 

نـوعـی گـذار در زبـان بـصری کـیارش عـلیمی اسـت. در آثـار حـاضـر در ایـن مجـموعـه، هـنرمـند بـا پشـت سـر گـذاشـنت سـبک هـای بـازنـمایـانـه و 

فـیگوراتـیو، بـه نـوعـی انـتزاع و گـزیـده گـویـی روی آورده کـه اسـتفاده ی مـاهـرانـه از رنـگ سـایـه هـا و گـراداسـیون رنـگی از مـشخصه هـای اصـلی 

آن  است.

آثـــار مجـــموعـــه ی «پـــیاده روی در مـــرغـــزار» غـــالـــبا بـــه واســـطه ی [تـــکنیک هـــایـــی نـــظیر]  حـــرکـــت مـــواج قـــلمو، اســـتفاده از رنـــگسایـــه هـــا، و مـــرکـــز 

گـریـزی پـرسـپکتیو بـه هـارمـونـی دلـپذیـری در تـرکـیب بـندی دسـت یـافـته انـد. هـنرمـند در ایـن مجـموعـه هـر یـک از رنـگ هـا را بـه  عـنوان یـک مـتغیر 

مــنحصربــه فــرد بــه کــار مــی بــرد. هــم جــواری  و تــفاوت هــای اقــلیمی  رنــگ هــا در ایــن آثــار، رابــطه  ای دیــالــکتیک مــیان آنــها بــرقــرار مــی  کــند و فــردیــت 

تک انگارانه شان را دستخوش تغییر می سازد.

کـیارش عـلیمی در نـقاشـی هـایـش از بـلوک هـای رنـگی اسـتفاده مـی کـند کـه مـرزهـای نـامـشخصی  دارنـد و در فـضا شـناورنـد. در تـالش بـرای 

غـلبه بـر هـو یـت بـخشی و تـعیین فـردیـت  محـدودکـننده بـرای رنـگ هـا ، هـنرمـند بـه وسـیله ی نـمونـه هـای رنـگی، آنـالـیز و واسـنجی رنـگی در آثـارش، 

ثــبت فــرآیــند و نــشان دادن گــراداســیون هــای رنــگی را بــه نــام گــذاری و  پــیرانــمایــی آنــها تــرجــیح مــی دهــد. دال هــای بــصری ایــن هــنرمــند بــه تــبع 

ســیالــیتی کــه در بــه کــارگــیری رنــگ هــا وجــود دارد، بــه یــک جســتار تــبدیــل شــده؛ جســتاری کــه صــرفــا پــرســش هــایــی را مــطرح مــی کــند، بــی آنــکه 

لزوما به دنبال پاسخ مشخصی باشد.

بیانیه ی هنرمند
در مـرغـزار ایسـتاد و بـاز مـالـک تـنهایـی خـود شـد. از مـیان سـبزه  و بـوتـه هـا بـاال آمـده بـود. حـاال تـا انـتهای دشـت را از هـر سـو مـی دیـد. الاقـل 

این طور فکر می کرد. هرنای نازک علف تاری بود تا سینه ی مرغزار را با آسمان پیوند دهد. 

 آن جا، کمی پایین تر از درختان و پرندگان، می دید که ایستاده در مرغزار همه چیز پیداست.
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Dastan presents an exhibition of new works by Kiarash Alimi titled “A Walk in the Prairie” at 

Dastan’s Basement. The exhibition will open on Friday, 31 July, 2020, and will be on display for public 

viewing until August 14. His third solo exhibition at Dastan, this presentation features 51 pieces of 

watercolor, oil, and ink paintings on canvas and paper. 

Currently living and working in Tehran, Kiarash Alimi (b. 1985, Tehran) is a visual artist, writer, and 

the chief editor of Zamineh, a free content viewing digital platform focusing on visual arts. Kiarash 

Alimi studied painting at Tehran School of Visual Arts. His paintings reveal an extreme reduction of 

form, a fluid handling of color, and a profound self-reflective approach that foregrounds his 

explorations in painting as “a mental activity” and “thinking through doing”. 

The current exhibition, along with its introductory presentation, “Mars Over Lake” (2019) at Electric 

Room, marks a transition in Kiarash Alimi’s visual language. In a move away from representation 

and figuration towards abstraction and economy of means, the visual imagery of this series is 

characterized by a subtle manipulation of tones and a mastery in gentle, gradual gradation of 

color. 

The pieces in “A Walk in the Prairie” are mostly formed by color gradations, fluid and sinuous brush 

marks, and a decentralized perspective, resulting in delicately harmonious compositions. Each 

color, in this series, is treated as a distinct variant, building up a dialectical relationship with its 

adjacent color. Such continual subjectification of the colors to the climactic differences of their 

neighbors, results in the final alterations of their solipsistic individualities. 

In his paintings, Kiarash Alimi employs bands and blocks of color, blurred at the edges and afloat 

in the space. His swatches, color wheels, and calibrations favor gradation and process 

documentation over delineation, defying rigid identities and restrictive subjectivities. Tendered with 

a fluid handling of color, the artist’s visual signifiers turn into a constant self-reflective inquiry, 

posing questions not necessarily demanding any specific answer. 

Artist’s Statement 

He stood in the prairie and yet again claimed his own solitude. He had climbed up from among 

grass and shrubs. He could now see the limits of the plain from all sides, or at least he so 

thought. Each slender leaf of grass was a thread, sewing the prairie to the sky. 

There, a bit further down below the birds and trees, he saw how, standing in the prairie, all is but 

visible.
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