
دسـتان نـمایش کیمیا کامـوری را بـا عـنوان «پیرامُـن» در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش در روز ۲۹ دی ۱۳۹۶ افـتتاح و تـا ۴ بـهمن ادامـه خـواهـد 
داشـت. این نـمایش شـامـل هـاگ - پـرینت هـا و یک چیدمـان اسـت. هـاگ- پـرینت هـا آثـاری هسـتند که بـا هـاگ انـواعی از قـارچ هـا سـاخـته شـده انـد؛ 

هاگ هایی که اثری جوهرگونه بر سطح سمباده و تخته های بوم باقی گذاشته اند. 
«آپیرون (apeiron)» واژه ای یونـانی اسـت بـه معنی «(آن چـه) بـدون مـرز اسـت»، «بی نـهایت»، یا «بی پـایان». این واژه از تـرکیب پیشونـد «-a» (یعنی 
«بـدون») بـا «peirar» (بـه مـعنای پـایان، حـد، مـرز) سـاخـته شـده، و درسـت مـشابـه واژه ی فـارسی «پیرامـون» (بـه مـعنای مـرز، محیط یا اطـراف) اسـت. 
گـفته می شـود که این واژه بـرای اولین بـار تـوسـط آنـاکسیمانـدروس اسـتفاده شـد. این فیلسوف یونـانی که در قـرن هـای پنجـم و چـهارم قـبل از میالد 
مسیح زنـدگی می کرده، مـفهوم انـتزاعی «آپیرون» را بـه عـنوان «شکلی آغـازین از هسـتی» تبیین کرد. آنـاکسیمانـدروس مـعتقد بـود که این آغـاز 
می بـاید «در ریشه، بی نـهایت» و قـادر بـه خـلق، «بـدون هـرگـونـه زوال» بـاشـد؛ بـه طـوری که در «حـرکتی» ابـدی، بـدون شـروع و پـایان، در بی زمـانی، تکرار 

شود. 
این نـمایش شـامـل بخشی از مجـموعـه ای اسـت که کیمیا کامـوری، از پـاییز ۱۳۹۴، پـس از مـهاجـرت بـه روسـتای کوچکی در ایالـت بـاسک آغـاز کرد. در 
این مجـموعـه، او بـا کنارگـذاشـتن مـوضـوعـات و تکنیک هـای پیشین خـود، دسـت بـه تجـربـه هـای جـدیدی زده اسـت. او بـا گـذر از فیگور، سعی کرده راهی 
بـرای رویارویی بـا فـاصـله ی بین «هـنرمـند» و «پیرامـون او» بیابـد. کیمیا کامـوری از مـوادی که در محیط زنـدگی جـدیدش یافـته اسـتفاده می کند و 
امکان گـذر عـوامـل زیبایی شـناختی این مـواد را بـه آثـارش بـه وجـود می آورد. بـا وجـود این که این مجـموعـه بخشی از سـاخـتاری بـزرگ تـر اسـت، «آپیرون» 
بـا انـتخاب هـایی مینیمال، خـودبـسنده و شـامـل اسـت. بـه همین تـرتیب، این مجـموعـه درآمـدی بـر دغـدغـه هـای فلسفی و زیبایی شـناختی این هـنرمـند 

محسوب می شود. 
 ————————————————————————————————————————————————————————
کیمیا کامـوری (م. ۱۳۶۵، کلن، آلـمان) هـنرمـند تجسمی ایرانی سـاکن ایالـت بـاسک (اسـپانیا) اسـت. او فـارغ التحصیل رشـته ی نـقاشی از دانشکده ی هـنر و مـعماری (دانـشگاه 
آزاد، تهـران) اسـت. آثـار او تـا کنون در نـمایشگاه هـای مـتعددی در ایران و اروپـا بـه نـمایش درآمـده اسـت. او بـه تـازگی یک دوره ی رزیدنسی هـنری در مـرکز بین المللی فـرهـنگ 
مـعاصـر تـابـاکالـرا سـپری کرد که در آن اسـتفاده از مـواد ارگـانیک را در آثـارش تجـربـه کرد. این تجـربـه هـا بـه مجـموعـه ی «تغییر طبیعت» منجـر شـد که نـقش زیادی در 

شکل گیری مجموعه ی «پیرامُن» او داشت. 

Dastan is pleased to announce “Apeiron”, a presentation by Kimia Kamvari at Electric Room. The show will be open to 
public view from January 19 to 24, 2018. The presentation consists of spore-prints and an installation. The spore-
prints are made using the spores of several fungi, producing ink-like effects on sand-papers and canvas boards. 
“Apeiron” is a Greek word meaning “(that which is) unlimited”, “boundless”, “infinite”, or “indefinite”. It is made up of 
“a-” (meaning “without”) and “peirar” (meaning “end”, “limit”, “boundary”), and is akin to the Persian word “piramon”, 
meaning boundary, circumference, or surrounding. The earliest use of the word ‘apeiron’ has been attributed to 
Anaximander. The Greek philosopher, who lived in the 5th- and 4th-century BC, defined the abstract concept 
‘apeiron’ as ‘an origin of the universe’. The origin, as Anaximander believed, must be ‘unlimited in its source’ and could 
create ‘without experiencing decay’ —in an ever-repeating ‘movement’, with no start and no stop, in timelessness. 
The presentation includes a part of a series that Kimia started to develop after her move to a small village in 
Basque in autumn 2015. In this series, the artist is seen to embark on new experiences. Putting her previous 
practices behind, this time, she transcends her approaches to figuration, and tries to bring up a way to face the 
distance between ‘the artist’ and her ‘surrounding’. She uses materials that belong to her new habitat, and creates 
the possibility to carry their aesthetics to the works. Although the series is a part of a wider corpus, making minimal 
decisions, “Apeiron” works as a whole, and as such, helps introduce the main philosophical and aesthetic concerns of 
the artist. 
———————————————————————————————————————————————————————— 

Kimia Kamvari (b. 1986, Cologne, Germany) is an Iranian visual artist based in Basque country. She is a graduate of Painting from Faculty of Art 
and Architecture, Azad University, Tehran. Her work has been featured in several group exhibitions in Iran and Europe. Most recently, she was 
a resident at Tabakalera International Center for Contemporary Culture, where she started her practice of using organic matter, leading to 
“Nature Change” series, which later contributed to the forming of her “Apeiron” series. 

پیرامُن/آپِیرون 
کیمیا کاموَری 

۲۹ دی تا ۴ بهمن ۱۳۹۶ 
اتاق برق ۲۳/۵۰ (پروژه های بیرون از دستان) 

تهران، خیابان فلسطین شمالی، بین بزرگمهر و انقالب، 
روبه روی دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه آزاد، بن بست قلم چی 

 http://dastan.gallery/ وب سایت
@dastaoutside اینستاگرام

Apeiron/Piramon 
Kimia Kamvari 

January 19 - 24, 2018 
Electric Room 23/50 (Dastan:Outside Projects) 
Ghalamchi Dead End, Opposite Azad University, 
Felestin Street North, Tehran, Iran 
Website: http://dastan.gallery/ 
Instagram: @dastanoutside

با تشکر از فروشگاه افق برای حمایت از آماده سازی هفتگی دیوارهای 
اتاق برق!

Thank You Ofogh Art Department Store for Sponsoring 
Electric Room’s Weekly Makeover the Night Before Every 
Show!



آپایرون/پیرامون 
کیمیا کاموری 

«آپـایرون/پیراُمـن» مجـموعـه ی اسـت ادامـه دار از هـاگ-پـرنـت هـایی که در طـول دو پـاییز در ایالـت بـاسک انـجام شـده. این مجـموعـه 
بخشی از مجموعه ی بزرگ تری است که از دوسال پیش شروع شده است. سوژه ی اصلی طبیعت است. 

هـاگ/اسـپورا واحـدی بـارور و سـازگـار بـرای پـراکندگی اسـت که می تـوانـد بـرای مـدت مـدیدی در حـالـت خفتگی بـمانـد تـا رشـد کند و بـه 
قـارچ تـبدیل شـود. قـارچ هـایی که مـا بـه شکل قـارچ می شـناسیم، میوه ی بـدنـه ای شـبکه ایست که رسـالـت تکثیر دارد. زیر کالهک 

قارچ بیلیون ها ذره منتظرند که به بلوغ برسند و پرتاب شوند. 
رویدادهـا مـثل زنجیر پشـت سـر هـم قـرار می گیرنـد و عـامـل جـابـه جـایی و حـرکت می شـونـد. در جـایی و زمـانی بـه وجـود می آییم، و از 
آن پـس بـارهـا جـابـه جـا می شـویم تـا در مکانی رشـد کنیم و سـپس بمیریم. مـرگ لحـظه ی خـروج اسـت و پـراکندگی، احـساس سـبکی 

و بی وزنی. 
مـسافتی چـند بـاید طی شـود؛ از یک نـقطه دور می شـوی و بـه نـقطه ای دیگر نـزدیک. بـر نـقطه ای در زمین فـرود می آید، نـقطه ای که 
در آنـجا می مـانـد و هـمه چیز از آنـجا شـروع می شـود. پـخش می شـویم و بین خـود و هـر آنـچه که خـارج از خـود اسـت رشـته هـای 
ارتـباطی می سـازیم. حـرکت از انـزوا شـروع می شـود و بـه ارتـباط می انـجامـد. مـثل حـرکت کردن پیرامـونِ نـقطه، که بـه دایره منتهی 
می شـود؛ نـقطه ی شـروع و پـایان روی هـم می افـتد. دایره هـمان نـقطه اسـت که خـالی می شـود و دوبـاره پـر می شـود. بـا حـرکتِ 

زمان، مکان هویت می گیرد و به فضا تبدیل می شود. پیرامون، دور تا دوری است که ما را در بر گرفته. 
مـرزهـای مکان هـرچـه بیش تـر بـرداشـته شـود، تـا آن جـا که دیگر مـرزی بـاقی نـمانـد، فـضا نـا محـدود می شـود. تـعلق داشـتن مـنحصراً 
سـوزن شـدن بـه یک نـقطه ی واحـد خـاسـتگاه نیست؛ بسـته بـه یک هـویت چـندملیتی هـم نیست. در درون چیزی اسـت وسیع تـر 
وعمیق تـر. نـگاه مـا بـاز اسـت بـه پیرامـون و مـتمرکز روی تـولید فـرمی که بی نـهایت را قـابـل درک کند. زیبایی شـناسی بـا نـوعی بیداری 

حسی نسبت به دنیا و تجسم زیباشناسانه، مأموریت درآغوش گرفتن کل را بر عهده می گیرد. 
هـر پنجـره ی خـانـه، مـنظره ای قـاب کرده اسـت. تـصویر قـاب پنجـره، مـثل صـفحه هـای تـقویم، هـر روز عـوض می شـود. اصـًال مـثل 
زنـدگی کردن در تـقویم می مـانـد. اول صـبح، اغـلب ابـر و آفـتاب بـاهـم بـازی می کنند. هـوا مـرطـوب اسـت و بـارنـدگی زیاد؛ بـرای همین 
بیش تـر خـانـه هـا در این محـدوده ی بـاغـچه دارنـد. بـاغـچه، زمین را بـه خـانـه، و مـا را بـه چـرخـه ی طبیعی وصـل می کند. مـاده هـای 
طبیعی هـمان طـور که وارد فـضای خـانـه و مـا می شـونـد، مـاده هـای اصلی کار مـن هـم می شـونـد. پیاده روی هـای هـر روزه بـرای پیدا 
کردن مـتریال جـدید مـتودولـوژی این کار شـد. تجـربـه ی رویارویی بـا محیط جـدید، رویارویی بـا مـاده هـای جـدید بـود، و از این جـنبه 

تجربه ای مادی و المسه ای حاصل از تماس و اصطکاک. 
زمـانی که مـنظره از غـرور می افـتد و فـاصـله اش را بـا تـو کم می کند، زمـانی که قـاب تـصویر فـرو می افـتد و تـصویر سـاکت و سـاکن در 
هـم می شکند، زمـانی اسـت که انـقالب طبیعت آغـاز می گـردد و سـلسله اتـفاق هـایی زنجیروار که در ادامـه گی خـود امـتداد می یابـند. 
تـولـدهـا، مـرگ هـا و تجـزیه هـای بی وقـفه، در پـس خـود، مـاده را بـه جـا می گـذارنـد که در خـاطـره اش مـنظره را یادآور می شـود. گـذار از 

ایده آلیسم به واقعیت، از انتزاع به حضور محض، از فضا و زمان، به حقیقتی که به عنوان ماده ظاهر می شود. 
تـصویر بـا فـاصـله اتـفاق می افـتد و تجـربـه از نـزدیک. چـگونـه می تـوان تـصویری سـاخـت که تجـربـه ای از دنیا را ثـبت کند. در جـایگاه 
هـنرمـند، نـظاره گـر پیرامـونـمان هسـتیم و سعی بـر فـهم دنیای نـاپـایداری داریم که احـاطـه مـان کرده و بـر اسـاس آن تـولید فـرمی که 

بازتابِ آن شناخت باشد. 
در عکاسی، سـطح حـساس درون دوربین اسـت و دوربین بـه بـدن مـا چسـبیده وبـا آن حـرکت می کند. در نـقاشی، سـطح حـساس 
درون بـدن اسـت و بـوم نـقاشی بـه مـا نـگاه می کند و فـاصـله ی بین مـا و نـقاشی زمـان اسـت. سـطح حـساس زمین، خـاک اسـت و 
میدان تجـلی رویدادهـا و رویش هـا در طبیعت. جـایی که نیروهـای زیر زمین، روی زمین و بیرون زمین بـاهـم بـر خـورد می کنند و 
هـم سـطح می شـونـد. خـاک، نـقاشیِ بی قـاب طبیعت اسـت. سـطحی که ردپـاهـا را ثـبت می کند و بـازمـانـده ی رویدادهـا را می پـذیرد. 
جـاذبـه ی زمین، هـمان طـور که اجـرام را بـه سـمت خـود می کشد در حـالی که زیر قـدم هـایمان حـرکت می کند نـگاه مـا را نیز بـه خـود 

جلب می کند. 



طبیعت سیستمی از مـرحـله هـاسـت که مـثل زنجیر پشـت سـر هـم می آیند. از هـر مـرحـله، مـرحـله ای دیگر زاده/خـارج می شـود. 
حـرکتی از خـود بیرون شـونـده و ادامـه دار. تـبدیل هـا و تجـزیه هـای بی وقـفه و پشـت سـرهـم: تـولـد، رشـد، مـرگ، تجـزیه و تقسیم و 
بـاقی مـانـده؛ مـاده. کثرتی در کلیتی واحـد که آن را بـه اسـم طبیعت می شـناسیم. میدان تـعامـل تـمام ارگـانیسم هـا. فـصل هـا از پشـت 
هـم می گـذرنـد و دوبـاره اتـفاق می افـتند. مـاه پـر می شـود و خـالی می شـود. حـرکتی که نمی ایستد. طبیعت در بـرابـر سـاختگی بـه 
عـنوان حقیقت تلقی می شـود. کلیت یگانـه ای که در بـطن این تسـلسل و تکرار حـاضـر اسـت، حـرکتی اسـت بی وقـفه، نـامحـدود و 

بدون مرز. 
وقتی وارد فـضای انـبوه درخـت هـا می شـویم، فـضا فشـرده می شـود. فشـردگی زنـدگی ای که بیرون از مـا جـریان دارد، آدم را در بـر 
می گیرد. حـواس تیز می شـونـد و آمـاده بـرای کشف کردن. قـارچ مـثل مـنظره ای که از پشـت شـاخـه هـا در یک لحـظه نـمایان می شـود 
یا آهـویی که از گـوشـه ی چـشم می دود، یا پـرنـده ای که از شـاخـه می پـرد، از زیر شـاخ و بـرگ، افـتاده بـر زمین، در فـصل پـاییز پیدا 
می شـود. خـودش را اسـتتار می کند، بـرای همین اسـت که هیجان آدم را بـرای یافـتنش بـر می انگیزد. هـمان طـور که از بیلیون هـا 
هـاگ پـراکنده، یک هـاگ شـانـس تـبدیل شـدن بـه قـارچ را دارد، شـانـس از دیدن تـا کشف راز هـویتش تـوسـط مـا، احـتمال این که 

کشنده باشد یا خوشمزه یا روان گردان وجود دارد. 
طبیعت در بـرابـر سـاختگی می آید. سـؤال اینجا بـود که هـنر که سـاختگی اسـت چـگونـه می تـوانـد کیفیتی طبیعی/حقیقی را نـشان 
دهـد؟ چـگونـه می تـوانسـتم تـصویری از ذهـن خـلق کنم که سـاختگی نـباشـد و یا چـگونـه می تـوانـم تکرارش کنم، در حـالی که بـازنـمایی 
صـرف نـباشـد؟ بـه دنـبال راهی بـودم که فـاعلیت خـود را کم کنم و راه بـرای اینکه طبیعت خـودش را نـشان دهـد بـاز شـود. هـاگ-
پـرینت هـا مـرا شـگفت زده کردنـد. یک فـرم و تـصویر از اصطکاک بین سـوژه و سـطح. تـصویری انـتزاعی که کل را در بـر می گیرد. 

تجمع بیلیون ها ذره که بارور زندگی هستند. 
وسیع تـرین اورگـانیسم جـهان یک قـارچ اسـت، که بـدنـه ی آن بـه وسـعت ۹۶۵ هکتار در بـلومـاونـتنِ اورگـانِ آمـریکا رشـد کرده. 
می تـوان گـفت از میان تـمام گـونـه هـای زنـده در زمین چیزی مـرمـوزتـر و اسـاسی تـر از قـارچ سـانـان بـرای حیات مـا وجـود نـدارد. وحشی 
و مـرمـوز بـه وجـود می آید و مخفی؛ بیش تـر زنـدگی اش را زیر زمین سـپری می کند. تـا بـه حـال بیش از ۵ میلیون گـونـه قـارچ 
شـناسـایی شـده اسـت. زنـدگی مخفی و عجیبشان، تخیل آدم را بـر می انگیزد. ارگـانیسم پیچیده ای که نـه گیاه اسـت و نـه جـانـور. 
بیش از یک و نیم بیلیون سـال پیش، در سیر تکاملی، مسیر خـود را از دیگر اورگـانیسم هـا جـدا کرده انـد. آن هـا مـثل مـا و 
جـانـوران، هـتروتـروف (دیگرخـوار) هسـتند. بـرای همین در نـزدیکی ریشه ی گیاهـان یا روی مـتریال مـرده رشـد می کنند. آن هـا بـا 
درصـد زیادی از گیاهـان ارتـباط بـده بسـتانی دارنـد. بـدنـه ی قـارچ، میسیلیوم، که متشکل از نخینه هـای میکروسکوپی اسـت و 
سـاخـتار شـبکه ای دارد، می تـوانـد تـا فـرسـنگ هـا زیر زمین بـه دنـبال غـذا رشـد کند و آب و نیتروژن را از خـاک هـای غنی تـر و مـرطـوب تـر 
بگیرد و بـه ریشه ی گیاهـان مـنتقل کند و در عـوض شکر بگیرد. هـویت، مـعمای اول این اورگـانیسم اسـت. تـمام حـس هـای آدم را 
درگیر می کند. رنـگ، بـو و بـافـت. کالهک قـارچ را کنده و روی کاغـذی بـگذارید و آن را در طـول شـب رهـا کنید. بیلیون هـا هـاگ از 
قـالـب پـره هـای کالهک پـراکنده می شـونـد و بـر کاغـذ ثـبت می شـونـد. مـثل اثـر انگشـت: شکل یگانـه ای که تکرار نمی شـود. قـارچ هـا فـرم 

می سازند، و هر جریانی از یک جا شروع  می شود و پخش می شود. 
یک مـاه بـعد از رسیدنـم بـه بـاسک، یک روز بـا کسی که در تشخیص چـندین گـونـه قـارچ خـوراکی مـاهـر بـود بـه دنـبال قـارچ رفتیم. 
مسیری طـوالنی راه رفتیم تـا بـه محـدوده ی درخـت هـای راش رسیدیم .بـه دنـبال قـارچ پـراکنده شـدیم و هـر کس در تـنهایی خـودش 
دنـبال شـانـس خـود رفـت. یک سـبد قـارچ چیدیم. در خـانـه دسـته دسـته قـارچ هـا را سـرخ می کردیم و هـر کدام را مـزه می کردیم. 
غـذای آن روز مـا مـحصول عـزم و شـانـس مـا بـود. قـارچ هـایی که در آخـر چیده بـودیم بـعد از چـند سـاعـت کوچک می شـدنـد و مـایع 
سیاهی پـس می دادنـد. داشـتند از بین می رفـتند. آن هـا مـدت دار بـودنـد و زمـانـشان داشـت تـمام می شـد. بـرای همین بـاید ثـبت 

می شدند. شروع به کشیدن شان کردم. آن ها تا آخر به مایعی سیاه تبدیل شدند و فقط ساقه شان از حجم شان باقی ماند. 
قـارچ خـودش را هـضم کرده بـود و تـبدیل شـده بـود بـه جـوهـری سیاه. نـقاشی ام بـازنـمایی لحـظه ای از زمـان بـود که کش داده شـده 
بـود و در ظـرف خـود قـارچ بـود که بـه تـصویر تـبدیل شـده بـود. هیچ بـازنـمایی ای در کار نـبود. چیزی که ثـبت شـده بـود مجـموع 

لحظه ها پشت سرهم بودند و ماده گواه اتفاقی که افتاده بود. تصویر، زمان را هم ثبت کرده بود. 
  



Apeiron/Piramon 

Kimia Kamvari 

“Apeiron” is an ongoing series involving spore-print, accomplished during two autumns in Basque Country. 
This presentation is part of a bigger project that set off two years ago. The main subject is nature. 

Spore is an adaptive and reproductive unit for dispersal that can lay dormant for a period of time before 
development into a fungus. Fungi, which we know as mushrooms, are fruiting bodies responsible for 
reproduction. Underneath the fungus’ cap there are millions of spores waiting to be spread out.  

Events come along as in a chain, causing transformation and movement. We are born in a specific time and 
place, since then, we wander around until we settle in a certain place and grow, then die. Death is the 
moment of exit and dispersal, the sense of lightness and weightlessness.  

A distance should be passed; you distance from a point and reach another. It lands on a certain point on 
the ground, a point in which everything starts from. We are dispersed and try to build up connections 
between ourselves and those which are outside. The movement begins from isolation to connection. Like 
moving around in a circle, around a point; the beginning and the termination overlap. The circle is the point 
which is laid bare and resettled all the time. Places are identified as spaces through the passage of time. 
Apeiron is the space surrounding us.  

The more the limits of a place are omitted, the more the space’s limitlessness can be perceived. Sense of 
belonging is not necessary being pinned to a certain point of beginning, and it does not rely on a multi-
national identity as well. There is something deeper and greater within. Our perception is open to our 
surroundings and fixated upon producing a form that appropriates eternity as comprehensible. Aesthetics 
with a kind of emotional enlightenment towards the world and aesthetic perception takes the task of 
explaining the whole.  

Each house’s window is a framed landscape. The image in the window frame, like the pages of a calendar 
changes every day. It’s like living in a calendar. Most often, sun and clouds are entangled to one another 
early mornings. It’s humid and showery, that’s why most houses in the area have gardens. The garden 
connects the land to the house thus connecting us to the cycle of nature. Natural elements, as they enter 
our house and our bodies, turn into the most important material of my work.; taking routine walks to find 
new material turned into the methodology of my work. The experience of encountering a new place, new 
elements, a materialistic and somatosensory experience caused by friction and touch.  

A time when the landscape falls down and gets closer to you, when the frame of the work falls short and 
the quiet dormant image shatters, is the time in which the nature’s revolution has begun and a chain of 
events is ongoing what follows; births, deaths, continuous decompositions, leave elements which resonate 
the traces of the landscape; the transition from idealism to realism, from abstraction to absolute presence, 
from space and time, to a truth which is formed in material.  

The image happens with a distance but the event is in touch. How can we make an image that documents 
an experience of the world? As an artist, we are observes of our world trying to understand the unstable 
world surrounding us, trying to recreate a form reflecting this observation. In photography, the sensor is 
within the camera, and the camera is attached to our body, moving around with it. In painting, the sensor is 
within our body and the canvas is looking at us and time is the distance between us and the canvas. 

The sensor of the earth is soil, the ground, for anything that happens and regenerations in nature —
where the underground forces of the earth collide and coerce. Soil is the frameless painting of nature; a 
plate that archives footprints and accepts the remains of the events. Gravity, pulling everything towards 
itself walking underneath our steps, draws our glances as well.  

Nature is a system of levels following one another. Each level produces another. A divergent and 
unceasing act. Uninterrupted transformations and decompositions following one after the other: birth, 
growth, death, decomposition, division and remains —material. Pluralism within a unique whole, which we 
know as nature; the ground for the interaction of all organisms. Seasons follow one another and happen 
again. Now it is full moon, then it is half. Nothing stays. Nature encountering “the artificial” is considered the 
truth. A unique whole which is laid deep within this repetition and recurrence, is a nonstop movement; 
seamless, unending.  



When we enter the land of trees, space thickens. The thickness of the life going on in the outside 
overcomes us. Our senses are intrigued and ready for exploration. A mushroom is like a view hidden 
behind the branches of a tree or a gazelle showing up only at a glance, or a bird flying off of a tree, is 
found underneath the fallen leaves and branches of a tree, as if hiding itself, that’s why one gets excited 
searching for it. Within a million spores only one gets the chance of becoming a fungi, there exists a 
chance of its being toxic, delicious, or psychedelic, for us to discover.  

Nature comes across the artificial. The question was how can art, itself an artifice, display a true/natural 
quality? How could I create an image that was not artificial and how could I repeat it without coming up with 
a representation. I was trying to subtract my agency so that nature can express itself. The spores were 
breathtaking. An image formed by the friction of the subject on the plate. An abstract image that contains 
the whole. The gathering of a million particles conceived with life.  

The largest organism on earth is a fungus that occupies 2,384 acres of soil in Blue Mountains (Oregon). 
One can say nothing is more curious and essential for human’s life than fungi. They are born wild and 
weird and undercover, living most of their life underground. There have been 5 million types of fungi 
discovered so far. Their cryptic undercover life inspires our imagination. A complicated organism which is 
neither a flora nor fauna. More than one billion and a half years ago they diverged from other forms of 
organisms. Similar to animals and humans, they are heterotrophs, growing on dead material or roots of 
plants for this reason. They interact with a great amount of other plants. The body of a fungus, mycelium, a 
network consisting of threadlike microscopic filaments can move as deep as a thousand miles down the 
earth in search of food, extracting water and nitrogen from the wet rich soils, transporting them to other 
plants and extricating glucose in return. Identity is the first piece of the puzzle in this organism. It involves 
all the senses, color, smell, texture. Cut off the cap of the fungus and leave it for a night on a piece of 
paper. Millions of spores are released from the cap printed on the medium, unique like a finger print. The 
fungi make forms and each event begins at some point and spreads out. 

A month after I arrived in Basque, we went on a mushroom hunt expedition with someone who knew a 
bunch of edible ones. We walked a long distance and reached to an area full of beech trees. We dispersed 
to find mushrooms —each of us searching for its luck somewhere. We picked a basket full of mushrooms. 
When we got back, we cooked and tasted them one by one. Our food was the result of our hard work and 
chance. The mushrooms that were picked later, shrunk after a while, leaving out a black ink-like fluid. They 
had an ‘expiry date’ for being consumed and were dissolving. They had to be kept. I started ‘drawing’ them. 
In the end, they turned into a black liquid, the stem being the only leftover. 

The mushroom had digested itself turning into a black color. My painting was an instantaneous 
representation of time, lengthened and stretched. In fact, it was the mushroom which turned into an image. 
There was no representation. What was printed on the paper was a sequence of moments following one 
another, with the substance as the proof of what had happened. The image kept time as well.


