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Garden of Eden Moving; A Petrified Tribe 

در پـژوهـش هـای هـنری ام، بیش از هـر چیز دیگری بـه مـناظـر شهـری و ارتـباط میان بـدن انـسان و مـعماری تـوجـه 

دارم: ارزش، مـادیت، قـدرت/نـاتـوانی، و مـالکیت بـدن، در تـناسـب بـا سـاخـتن یک بـنا و یا گسـترش پـروژه هـای 

توسعه ی شهری. در بسیاری از کارهایم، به تاریخ، و رابطه ی میان فرم ها، مادیت و مفاهیم می پردازم. 

از آن جـا که مـنبع الـهام چیدمـان هـای مـن مکان هـایی واقعی و شـرایطی اسـت که بـاعـث بـه وجـودآمـدن آن هـا شـده 

اسـت، مـواد مـورد اسـتفاده در حجـم هـایم مـعموالً از تـاریخچه یا روایتی که می خـواهـم شـرح دهـم بـرگـرفـته شـده انـد. 

ارائـه ی کارم در رسـانـه ی چیدمـان بـه مـن اجـازه می دهـد تـا تـصاویر و قـصه هـای چـندالیه را بـه شکل یک تجـربـه 

بـازگـو و در عین حـال آن هـا را در فـرم هـایی یکتا خـالصـه کنم —بـه طـوری که پیچیدگی مـحتوا حـفظ شـده، امـا 

به صورتی ملموس ارائه شود. جنس و فرم خاص هرکدام از کارها، بخشی از قصه را روایت می کند. 

In my artistic research I am engrossed in urban landscapes, the relationship between the 

human body and architecture: the value, materiality, power/powerlessness and ownership of 

the body in relation to the construction of a building or the expansion of urban development 

projects. In my works I also address history, the relationship between forms, materiality and 

concepts. 

As my installations’ point of departure are actual physical places and the circumstances 

around their crystallization, the materiality of the sculptures are often borrowed from the 

aspects of the (hi)story I am about to narrate. The medium of installation allows me to unfold 

the multi-layered images and narratives into an experience while at the same time 

condensing them into singular form where the complexity of the content is retained but 

displayed in a tangible way. The specific materiality and form of each piece tells a part of the 

story.


