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کـیـان وـطـن )م. ۱۳۵۵، تـهـران( هنرمـنـد ـطـراح ـپـرکار و خـسـتگی ناپذیر، ـسـال هاـســـت ـکـه در
جادله ـبــا جاذـبــه ـهـــا و دافعه ـهــای تهران، اـیـــن شـهــــر و تارـیـــخش را می پاـیـــد، می کـشـــد و می پژوـهـــد. م�
مهم ترـیـــن بن ـمـایه ـهــای طراحی ـهــای او در ـسـال ـهـــای اخـیــر تارـیــخ معـمــاری، طراـحـی شـهـــری و 
تغییــرات شهرـســازی تهــران بــوده اســت. حاصــل ایــن تمرکــز، ســه گانه ی گســترده ی »تهــران« بــوده  
خش آن با عنوان »تهران / فصل دوم / نقطه ی گریز« در این نمایشگاه ارائه شده است. خ ب که سومی  
آثار کـیان وطن تاکنون در هشت نمایشگاه انفرادی و چندین نمایشگاه گروهی به نمایش درآمده اند.
خ نمایشگاه انفرادی آثار این هنرمند در دستان است. آثار او قبل از این در یک نمایشگاه گروهی این اولی
خی او جموعــه ی »تهران« کیــان وطن، نگــرش تاری خ دســتان ارائــه شــده بــود. بارزتریــن وجــه م� در زیرزمــی
ختلف شهرـســـازی اـســـت. به تغییرات شــهری تهران از نگاهی معـمـــارانه به ســوی آـشـــوبی در الیه ـهـــای م�  
خی و پژوهشی نیست، بلکه اساس کار هنرمند ً مطالعه از طریق منابع تاری جموعه صرفا رویکرد این م�  
جرـبـه ی مـسـتقیم، پـیـاده روی، مـشـاهده و تمرـیـن ـبـوده، به طوری ـکـه ـخـود را ـبـا روحـیـه ی معماری ـهـا ت  
همــراه کــرده و هــم در نوســتالژیای مالیخولیایــی اجتناب ناپذیــر آن هــا و هــم بــا پیکرهــای نیمه جانشــان
زندگی کرده است. »تهران / مقدمه«، تاریخ تهران را از اواخر دوران قاجار تا اواسط دوره ی پهلوی اول،
بــا مطالعــه روی معمــاری اللــه زار، بــاغ اتادیــه و باقی مانده هــای معمــاری ایــن دوره در تهــران معاصــر، 
نماـیـش می دـهـد. »تـهـران / فـصـل اول / ـشـبانه«، ـکـه عنواـنـش را از آلـبـوم »ـشـبانه «ی فرـهـاد مـهـراد 
وام گرفـتـه، معـمـاری و ـشـرایط اجتماـعـی تـهـران در دوران پهـلـوی دوم ـتـا دوره ی انـقـاب را نماـیـش 
می دهــد - فضاهایــی ســیاه و ســفید و خلــوت، در ســکون و ســکوت، و فریادهــای یک بــاره ی شــبانه.

»تهران / فصل دوم / نقطه ی گریز«، جدال تهران با هویت را در دوران معاصر نمایش می دهد - شهرسازی  

در دوره ی بی قاـعـده ی اـمـروز ـبـرای ـسـال ها اهمـیـت ـخـود را از دـسـت می دـهـد و عناـصـری بی هوـیـت  

و بی جــا یک بــاره در فضاهایــی درمیــان یــا دور از م�یــط متعــارف شــهر قــد می کشــند. داربســت ها برپــا  

خ ـمـی رود و ـهـــر ـبــــنا تبدـیـل ـبـه ـشـیئی سرگشـتـــه درـمـــیان و بناـیـــی ـسـاخته می ـشـود، انـســـجام از ـبـی  

هاـشـورهای متراـکـم ـشـهر می ـشـود. امـیـد روـحـــانی درـبـاره ی »فـصـــل اول« نوـشـته ـبـود ـکـه »تـهــران

کیان وطن، در نمایشگاه های قبلی اش، هنوز تهرانی با اندک اصالتی بود. بناهایی آشنا از هویتی کهن و

شناخته شده، از اصالتی که هنوز بارقه هایش در البه الی خطوط تیره و کدر، تاش های سیاه و سفید و   

هاشورهای غلیط و زیرالیه های رنگ سیاه و دودی و انبوهی کدری و سیاهی دست کم قابل تشخیص بود...  

امــا ایــن تهــران جدیــد هیچ چیــز از اصالــت گذشــته و حتــی از هویــت چنــد دهــه ی اخیــر هــم نــدارد. خالــی 

خ رویـکـرد و مـسـیر و ـسـیاه اـسـت، ـتـوده ای ازـشـکل افتاده و بی رـنـگ و ـسـیاه و قیرگوـنـه.« هـمـی  

در »فصــل دوم« هــم جــاری شــده، به طوری کــه این بــار، هویــت تهــران درســت آن چیزی ســت که نیســت.
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کـیـان وـطـن )م. ۱۳۵۵، تـهـران( هنرمـنـد ـطـراح ـپـرکار و خـسـتگی ناپذیر، ـسـال هاـســـت ـکـه در مجادـلـه ـبـا جاذـبـــه ها و دافعه ـهـای تـهـران،  
اـیـــن شـهــر و تارـیــخش را می پاـیـد، می کـشـد و می پژوـهـد. مهم ترـیـن بن مایه ـهـای طراحی ـهـای او در ـسـال های اخـیـر تارـیـخ معـمـاری، 
طراحــی شـهــری و تغییــرات شهرـســازی تهــران بــوده اســت. حاصــل ایــن تمرکــز، ســه گانه ی گســترده ی »تهــران« بــوده کــه ســومین بخــش آن  
بــا عنــوان »تهــران / فصــل دوم / نقطــه ی گریــز« در ایــن نمایشــگاه ارائــه شــده اســت. آثــار کـیــان وطــن ـتــــاکنون در هشــت نمایشــگاه انفــرادی  
و چندـیـــن نمایشــگاه گروهــی ـبـــه نماـیـــش درآـمده اـنــــد. ایــن اولیــن نمایشــگاه انفــرادی آثــار ایــن هنرمنــد در دســتان اســت. آثــار او قبــل از ایــن  

در ـیـک نـمــایـشـگاه گروـهـــی در زـیـــرزـمــین دـســتان اراـئــــه ـشـده ـبــود.

بارزترـیـن وـجـه مجموـعـه ی »تـهـران« کـیـان وـطـن، نـگـرش تاریـخـی او ـبـه تغیـیـرات ـشـهری تـهـران از نگاـهـی معماراـنـه به ـسـوی آـشـوبی  
ً مطالعه از طریق منابع تاریخی و پژوهشی نیست، بلکه اساس کار هنرمند در الیه های مختلف شهرسازی است. رویکرد این مجموعه صرفا  
تجربــه ی مســتقیم، پیــاده روی، مشــاهده و تمریــن بــوده، به طوری کــه خــود را بــا روحیــه ی معماری هــا همــراه کــرده و هــم در نوســتالژیای 

مالیخولیایــی اجتناب ناپذیــر آن هــا و هــم بــا پیکرهــای نیمه جانشــان زندگــی کــرده اســت.

»تهران / مقدمه«، تاریخ تهران را از اواخر دوران قاجار تا اواسط دوره ی پهلوی اول، با مطالعه روی معماری الله زار، باغ اتحادیه و 
باقی مانده های معماری این دوره در تهران معاصر، نمایش می دهد. »تهران / فصل اول / شبانه«، که عنوانش را از آلبوم »شبانه «ی 
فرهاد مهراد وام گرفته، معماری و شرایط اجتماعی تهران در دوران پهلوی دوم تا دوره ی انقالب را نمایش می دهد _ فضاهایی سیاه و 

سفید و خلوت، در سکون و سکوت، و فریادهای یک باره ی شبانه.

»تهران / فصل دوم / نقطه ی گریز«، جدال تهران با هویت را در دوران معاصر نمایش می دهد _ شهرسازی در دوره ی بی قاعده ی امروز برای 
سال ها اهمیت خود را از دست می دهد و عناصری بی هویت و بی جا یک باره در فضاهایی درمیان یا دور از محیط متعارف شهر قد می کشند. 

داربست ها برپا و بنایی ساخته می شود، انسجام از بین می رود و هر بنا تبدیل به شیئی سرگشته درمیان هاشورهای متراکم شهر می شود. 

امید روحانی درباره ی »فصل اول« نوشته بود که »تهران کیان اوالد وطن، در نمایشگاه های قبلی اش، هنوز تهرانی با اندک اصالتی 
بود. بناهایی آشنا از هویتی کهن و شناخته شده، از اصالتی که هنوز بارقه هایش در البه الی خطوط تیره و کدر، تاش های سیاه و سفید و 
هاشورهای غلیط و زیرالیه های رنگ سیاه و دودی و انبوهی کدری و سیاهی دست کم قابل تشخیص بود... اما این تهران جدید هیچ چیز 
از اصالت گذشته و حتی از هویت چند دهه ی اخیر هم ندارد. خالی و سیاه است، توده ای ازشکل افتاده و بی رنگ و سیاه و قیرگونه.« همین 

رویکرد و مسیر در »فصل دوم« هم جاری شده، به طوری که این بار، هویت تهران درست آن چیزی ست که نیست.

کیــــان وطــن )م. ۱۳۵۵، تهــــران( هنرمنــــد طــراح پــرکار و خســتگی ناپذیر، ســال هاســـــت کــه در
ش را می پایــــد، می کشــد و می پژوهــد. ــــــادله بـا جاذبـــه هــا و دافعه هــــای تهران، ایــن شهـــر و تاریخ م�ج
مهـــم تریــــن بن مـــایه های طــــراحی های او در ســــال های اخیـــــــر تاریـــــخ معمـــــــاری، طراحــی شهـــــــری و 
ــران بــوده اســت. حاصــل ایــن تمرکــز، ســه گانه ی گســترده ی »تهــران« بــوده ــازی تهــ  تغییــرات شهرسـ
 که سومیخ بــــخش آن با عنوان »تهران / فصل دوم / نقطه ی گریز« در این نمایشگاه ارائه شده است.
آثار کیـــان وطن تــاکنون در هشـــت نمـــایشگاه انفـرادی و چندین نمایشگاه گروهی به نمایش درآمده اند.
این اولیخ نمایشگاه انفرادی آثار این هنرمند در دستان است. آثار او قبل از این در یک نمایشگاه گروهی
ی او موعــه ی »تهران« کیــان وطن، نگــرش تاریخ در زیرزمــیخ دســتان ارائــه شــده بــود. بارزتریــن وجــه م�ج
تلف شهرســــازی اســــت.  به تغییرات شــهری تهران از نگاهی معمــــارانه به ســوی آشــــوبی در الیه هــــای م�خ
ی و پژوهشی نیست، بلکه اساس کار هنرمند موعه صرفًا مطالعه از طریق منابع تاریخ  رویکرد این م�ج
ربــه ی مســتقیم، پیــاده روی، مشــاهده و تمریــن بــوده، به طوری کــه خــود را بــا روحیــه ی معماری هــا  تج
همــراه کــرده و هــم در نوســتالژیای مالیخولیایــی اجتناب ناپذیــر آن هــا و هــم بــا پیکرهــای نیمه جانشــان
زندگی کرده است. »تهران / مقدمه«، تاریخ تهران را از اواخر دوران قاجار تا اواسط دوره ی پهلوی اول،
ــر،  ــران معاص ــن دوره در ته ــاری ای ــای معم ــه و باقی مانده ه ــاغ اتادی ــه زار، ب ل ــاری ال ــه روی معم ــا مطالع ب
نمایــش می دهــد. »تهــران / فصــل اول / شــبانه«، کــه عنوانــش را از آلبــوم »شــبانه «ی فرهــاد مهــراد 
وام گرفتــه، معمــاری و شــرایط اجتماعــی تهــران در دوران پهلــوی دوم تــا دوره ی انقــاب را نمایــش 

می دهــد - فضاهایــی ســیاه و ســفید و خلــوت، در ســکون و ســکوت، و فریادهــای یک بــاره ی شــبانه.

 »تهران / فصل دوم / نقطه ی گریز«، جدال تهران با هویت را در دوران معاصر نمایش می دهد - شهرسازی

 در دوره ی بی قاعــده ی امــروز بــرای ســال ها اهمیــت خــود را از دســت می دهــد و عناصــری بی هویــت

 و بی جــا یک بــاره در فضاهایــی درمیــان یــا دور از م�یــط متعــارف شــهر قــد می کشــند. داربســت ها برپــا

 و بنایــــی ســاخته می شــود، انســــجام از بــیخ مــی رود و هــــر بـــــنا تبدیــل بــه شــیئی سرگشتــــه درمــــیان

هاشــورهای متراکــم شــهر می شــود. امیــد روحــــانی دربــاره ی »فصــــل اول« نوشــته بــود کــه »تهـــران

کیان وطن، در نمایشگاه های قبلی اش، هنوز تهرانی با اندک اصالتی بود. بناهایی آشنا از هویتی کهن و

 شناخته شده، از اصالتی که هنوز بارقه هایش در البه الی خطوط تیره و کدر، تاش های سیاه و سفید و 

 هاشورهای غلیط و زیرالیه های رنگ سیاه و دودی و انبوهی کدری و سیاهی دست کم قابل تشخیص بود...

امــا ایــن تهــران جدیــد هیچ چیــز از اصالــت گذشــته و حتــی از هویــت چنــد دهــه ی اخیــر هــم نــدارد. خالــی 

مســیر و  رویکــرد  همــیخ  قیرگونــه.«  و  ســیاه  و  بی رنــگ  و  ازشــکل افتاده  تــوده ای  اســت،  ســیاه   و 

در »فصــل دوم« هــم جــاری شــده، به طوری کــه این بــار، هویــت تهــران درســت آن چیزی ســت که نیســت.
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Kiyan Vatan (b. 1976, Tehran, Iran), a prolific drawing artist, has been monitoring, 
drawing and studying the city of Tehran and its history in an effort against its gravities
and repelling forces. The most prominent themes in his drawings in the recent years
are the architectural history, urban design and urban changes of Tehran. His focus
on these has resulted in the vast world of the “Tehran” trilogy, of which the third
installment, “Tehran / Chapter Two / Evasion Point” is on display in this exhibition.
Kiyan Vatan’s work has been featured in eight solo and numerous group exhibitions.
This is his first solo exhibition at Dastan. His work has been previously shown in
a group exhibition at Dastan’s Basement. The most significant aspect of Kiyan Vatan’s
“Tehran” is his historical approach to urban changes of Tehran from an architectural
paint of view towards a chaos in different urban layers. The approach in this series
is not merely dependent on studies using academic and historical sources, but the artist
has relied on direct experience, long walks, viewing and practice, so as to arm himself
with the spirit of the architecture, delving into their inevitable melancholic nostalgia
and living with their half-alive bodies. “Tehran / Introduction” dealt with the history
of Tehran from the late Qajar period (about 1900s) to the mid First Pahlavi era (1930s),

studying on the architecture of Laleh-Zar, Etehadieh Garden and what had been left

of the architecture of that period in contemporary Tehran. “Tehran / Chapter One / Nightly”

which had taken its name from Farhad Mehrad’s album “Nightly”, showed

the architecture and the social conditions of Tehran during the Second Pahlavi (1941)

to the 1979 Iranian revolution — black and white and quiet spaces in suspense,

and sudden cries in the air. “Tehran / Chapter Two / Evasion Point”, shows 

Tehran’s conflict with identity in contemporary times - urban planning loses its 

importance in today’s Iran for years and identity-less and out-of-place elements 

suddenly appear at in-between spaces or places outside of the defined border 

of the city. The scaffoldings are raised and a building is built, cohesion is ruined 

and each building becomes a lost object in the dense crosshatches of the city.

Omid Rouhani wrote about “Chapter One” that “Kiyan Vatan’s Tehran, in his previous 

exhibitions, was still a Tehran with some originality. Familiar buildings from an ancient 

and known identity, from an origin that its remains were to be distinguish between

the dark and vague lines, black and white touches and deep crosshatchesand under-layers

of black paint and haziness… but this new Tehran has nothing left from its genuineness

or even its identity of the recent decades. It is empty and black, a formless, colorless,

dark and tar-like mass.” This very approach is still flowing in “Chapter Two”, 

and this time, what remains of Tehran’s identity is exactly what is missing.
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