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How Blue Was Blue,

The Blue of Sky

....,I do not know where it was;

I shall never know...

I know that it was Spring

And the garden of the king...

How blue, so blue was

The blue of the sky!

Tell me a story nanny...

All stories are

That day, and the garden,

and the lady

I was in that solitude...

Excerpts from a poem

by Fernando Pessoa

آبـــی چـــه آبـــی بــود،
آبـــــی آسمـــــــان

...، کجا بود، نمی دانـم؛
هرگز هم نخواهم دانست...

می دانـــم بهــار بود
و بــاغ قصــــر پادشــاه...

چــه آبـی، چــه قـدر آبـی
بــه آبــِی آسمـــان!

دایــه برایــم قصه ای بگو...
تمــام آن قصـه هــا 

از آن روز،  آن بـاغ، و آن زن
بـودنـــــــد

ومـن در تـنهــایِی مـطلق...

بخــشی از شعــری
نوشـته ی فرنانـدو پسـوآ

Keyvan Mahjoor
Keyvan Mahjoor was born and raised in the historical city of Isfahan, Iran,

where from a very young age he was immersed in ancient art historical context and 

the city’s complex, multilayered cultural fabric. The masters of the art of Persian 

miniature painting trained him as a miniaturist. Even though modern in appearance, stylistic 

references of miniature painting are still evident in the composition and design 

elements of his latest drawings. Keyvan Mahjoor’s sketches are narrative and lyrical; 

they weave together human figures, mythical characters, and symbolic forms;

and are embedded with arabesque designs and calligraphy. The use of text for 

i l lustrative purposes is a common and repetitive theme in Mahjoor’s drawings. 

Historically, the function of call igraphic inscriptions used in Persian paintings and 

i l lustrations served both an aesthetic and informative purpose. While the scripts 

and text in Keyvan Mahjoor’s drawings are incomprehensible, perhaps of greater 

importance is the manner by which the text has been implemented within the pictorial space

and the cavities the words occupy within the framework of the drawings.  Upon the completion

of his degree in Persian Literature from University in Shiraz, Mahjoor worked

for the Niavaran Cultural Centre of Tehran for five years, and later established 

Ketab-e-Azad, a bookstore and publishing company in 1979. He moved to Montreal, 

Canada in 1981 where he has been based since, and continues to be an active voice 

for cultural and humanitarian causes in the exiled Iranian community. Having begun

his exhibition practice only in the last couple of years, Mahjoor’s works have been

enthusiastically received in various venues in Montreal , Toronto, Tehran and Beirut. 

كيــــوان مهجـــــور
کیوان مهجور در شهـر تاریـخی اصفهـان متولـد و در طـول دوران زنـدگی در این شهـر شـیفتـه ی

بستر تاریخی هنر کهـن و بافت فرهنگی چندالیه و پیچیده ی آن شهر شد. او مینیاتور ایرانی را
از بهترین استادان این هنر آموخت. با وجود این که طراحی های اخیر او رویی مدرن به خود گرفته اند،

ریشه های نقاشی مینیاتور هنوز هم در ترکیب بندی و عناصر سازنده ی آن ها مشهود است.
طراحی های کیوان مهجور روایی و تغزلی هستند؛ آن ها فیگورهای انسانی، شخصیت های اسطـوره ای

و فــرم هـای سمـبلیــک به هـم دوخــتـه شـده انـد و در طراح هـای سنتـی و اسـلیمی،
و خـط ریشـه دوانیـده انـد. استفـاده از نوشــته با هـدف تصـویرسـازی در طـراحی هـای مهجـور 

بسیار متـداول و تکرار شونـده است. از نظـر تاریـخی، نقش خوش نویسی در نقـاشی هـا و
تصویـرسـازی هـای ایـرانی هـم بـا اهـداف زیــبایی شناخـتی و هم تشـریحی بوده اسـت.

بـاوجـود نـاخــوانـا بـودن نوشـته هــا در طـراحی هـای کیــوان مهجــور، نـوع استفــاده از آن
در فضــای تصویــری و حفره هــایی که آن هــا در طـراحی هـا پـر می کنند، اهمیت بیش تری دارد.

مهجـــور پــس از فــارغ الـتحصــیلی در رشــته ی ادبـیات فـارسی از دانشگاه  شـیــراز،
به مدت پنج سال در فرهنگسرای نیاوران کار کرد و سپس در ١٣٥٧ «کتاب آزاد» را تأسیس نمود

که یک کتاب فروشی و بنگاه چـاپ بود.او در سال ١٣٥٩ به مونترال کانـادا مهـاجرات کرد
و از آن زمان در ایـن شهر زندگی می کند. او در این بستر صدایی پـررنـگ در مسـائـل فرهـنگی و
انسانی جامعه ی تبعید شده ی ایران است. او برگزاری نمایشگاه هنری را در چند سال اخیر شـروع کرده،
اما بـازخـورد نمــایش آثـارش در مونتـرال، تورنتـو، تهـران و بیـروت بسـیار پـرشـور بـوده اسـت.

ايـن كاتالــوگ بــه مناســبت نمـــايشگاه «كيـــوان مهــجور» 

در خـرداد نــود و پنــج  در زيـرزمـين دسـتان منتشـر شـده اسـت.

متن :كيوان مهجور - ناشر: زيرزمين دستان - هماهنگی: نينا عبادى
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