
دسـتان نـمايـشگاه انـفرادی آثـار یاشـار صـالحی را بـا عـنوان «خـلوت » در زیرزمین دسـتان بـرگـزار می کند. این نـمایشگاه در روز 

جـمعه ۱۱ مهـر ۱۳۹۹ گـشوده می شـود و تـا ۲ آبـان ادامـه خـواهـد داشـت. «خـلوت» سـومین نـمایشگاه انـفرادی آثـار یاشـار صـالحی 

در دستان است و مجموعه ای از طراحی  با رنگ اکریلیک و جوهر روی مقوا و بوم و مجسمه های فلزی را در برمی گیرد.   

یاشـار صـالحی مـتولـد ۱۳۵۷ در شهـر تهـران اسـت. او پـس از اتـمام تحصیالتـش در رشـته ی روان شـناسی، فـعالیت هـنری  خـود را 

در زمینه ی نـقاشی، طـراحی، تـصویرسـازی و گـرافیک آغـاز کرد. یاشـار صـالحی بـا نشـریات گـونـاگـونی در زمینه ی کاریکاتـور، 

تـصویرسـازی و گـرافیک همکاری داشـته و آثـار او تـاکنون در نشـریات مختلفی بـه چـاپ رسیده اسـت. از سـال ۱۳۹۵، این 

هنرمند در انزوایی خودخواسته فعالیت هنری  خود را به طراحی اختصاص داده است. 

یاشـار صـالحی در نـقاشی هـای خـود، از طـریق مـشاهـده ی روزمـره ی محیط پیرامـونـش و زنـدگی روزمـره ی افـرادی که در 

هـمسایگی  او زنـدگی می کنند، کاراکترهـایی را بـه تـصویر می کشد که گـاه در کنار یکدیگر ازدحـامی از جـمعیت را بـه وجـود 

می آورنـد و گـاه بـه صـورت انـفرادی ویژگی هـای خـاص شخصیتی شـان را در مـعرض نـمایش می گـذارنـد؛ ویژگی هـایی که بـه 

واسـطه ی خـطوط پیچ  و تـاب خـورده و گـره هـایی در هـم تنیده پـررنـگ شـده انـد. یاشـار صـالحی پـس از اینکه جهـت رهـایی از 

شـلوغی کالن شهـر بـه اطـراف تهـران نـقل مکان کرد، بـه طـراحی تک چهـره هـا پـرداخـت که در آن یک کاراکتر از میان تـعداد 

بی شماری برجسته شده است.  

تک چهـره  هـا در آثـار یاشـار صـالحی تـصاویر مـتمایزی هسـتند که از صـحنه هـای شـلوغ و پـرجـمعیت نـقاشی هـای او جـدا شـده انـد. 

صـورت هـایی که گـرچـه ویژگی هـای ظـاهـری انـسانی شـان کم رنـگ شـده، بیننده را بـه وسیله ی ویژگی  هـای بـصری اغـراق  

شـده شـان در فـضایی میان انـتزاع و فیگوراسیون قـرار می دهـند. مـجسمه هـای فـلزی یاشـار صـالحی در راسـتای جسـت وجـوی 

این هـنرمـند بـرای یافـتن فـرمی آزاد تـر سـاخـته شـده انـد. هـنرمـند در این سـاخـتارهـای فـلزی بـا اسـتفاده از خـطوط شکسته، که بـه 

شکلی غیرقـابـل پیش بینی در هـم فـرو رفـته و از کنار یکدیگر عـبور کرده انـد، صـورت هـای درهـم پیچیده ای سـاخـته اسـت. بـه  

گـفته ی یاشـار صـالحی  درهـم ریختگی و گـره   در چهـره ی این مـجسمه هـای فـلزی «شکنندگی و غیرقـابـل پیش بینی بـودن روان 

انسان» را مجسم می سازند. 
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Dastan presents an exhibition of works by Yashar Salahi titled “Solitude” at Dastan’s 

Basement. The exhibition will open on Friday, 2 October, 2020, and will be on display for 

public viewing until October 23. His third solo exhibition at Dastan, this presentation 

features works of acrylic paint and ink on canvas, paper and cardboard along with metal 

wire installations.  

Yashar Salahi (b. 1978, Tehran) obtained his bachelor degree in clinical psychology. He 

began to work as a drawing artist, painter, cartoonist and illustrator immediately after 

graduation. Yashar Salahi has illustrated five books and worked with several publications; 

many of his illustrations and cartoons have been published in several magazines and 

newspapers. Having developed a preference for isolation, however, he has since decided 

to devote his time and career solely to drawing. 

Deeply affected by the daily observations of his immediate environment, Yashar Salahi 

populates his paintings with crowds and characters he is surrounded by in his 

neighborhood —sometimes depicting them in infinite numbers and at times emphasizing the 

peculiarities of each and every individual. In a move away from the busy metropolis to take 

refuge in the less crowded suburbs of Tehran, the artist zoomed in less crowded scenes 

in his paintings, focusing more on one character out of the many.  

In this series, portrayals of isolated faces are the rare scenarios that puncture the 

artist’s crowded scenes. Sticking out from the crowd —bold, empty-headed and 

dehumanized— these distorted portraits stand somewhere between abstraction and 

figuration. Yashar Salahi’s sculptural forms are an attempt to find a means by which he 

can further discharge and transform his expressive energy into visual form. Using 

unpredictably fragmented lines connected through intricate folds and knots, these metal 

wire structures suggest, as the artist relates, “the fragility and unpredictability of human 

psyche”. 
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