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که عقالنیت از آن رخت بربسته باشد، هیوالها خلق مى کند،  اما پیوند آن دو، مادر هنرهاست.«  »تخیلى 
علم به ندرت شعرى را که سزاوار آن باشد به خود دیده است. اخترشناسى، دانش معمارى و هندسه ى کرات، بیش تر مواقع 

آغشته به تخیل بوده است. خیره شدن به آسمان ها و تعریف نظام رفتارى و جوهر آن،مى تواند بر قوه ى تخیل تکیه کند. 
تیکو براهه، اخترشناس دانمارکى که در قرن شانزدهم میالدى زندگى مى کرد، فرد خوشبختى بود که توانست اولین َاَبر نواختر را 

مشاهده کند - مرگ یک ستاره ى ُپرجرم. در اثر این خوش اقبالى، بزرگ ترین اسطرالب آن زمان توسط شاه دانمارک 
به او هدیه شد. او فردى خودپسند و عالقه مند به ضیافت هاى سلطنتى بود با بینى ای از جنس نقره - او بینى اش را 

در یک دوئل از دست داده بود - و در آخر، جان خود را به خاطر زیاده روى در ُشرب خمر در یک میهمانى سلطنتى از دست داد. 
مشاهدات و پژوهش هاى او به دستیارش یوهانس کپلر رسید، مردى پارسا با اخالص روحانى باال. کپلر قوانین حرکت کرات 

 در مدارهاى بیضوى را تدوین کرد، همین طور قوانین دیگرى که امروز هم داراى اعتبار علمى هستند. 
کدام از   »نه تنها عناصر یک خواب توسط فکرهاى آن خواب تعیین مى شوند، بلکه هر 

خواب-فکرها با عناصر متعددى در خواب بیان مى شوند. ارتباط ایده ها، یک عنصر از خواب را به تعدادى از خواب-فکرها 
هدایــت مى کنــد و یــک خواب-فکر را بــه عناصر مختلف.« 

کپلر« و »خواب براهه« اشیاء ذهنى این دو اخترشناس را در غالِب یک خواب تصور مى کنند؛  »خواب 
کرده و زندگى علمى و احساســى آن دو را تغذیه مى کرده اند. اشــیائى که ذهن شــان را مدام مشــغول 

ذهن ما از نخستین لحظه ها، بازنمایى هایى از دنیا خلق مى کند و  ما به سمبلیزه  کردن و مدیریت بازنمایى هاى پیچیده ترى
کــه در یــک دوره از زندگــى، اشــیاء واقعــى دنیــا را  ادامــه مى دهیــم. اســباب بازى ها نــوع ویــژه اى از بازنمایــى هســتند، چــرا 

کاربردى اسباب بازى ها  کاربرد خود را به تدریج از دست مى دهند. ُبعد   بازنمایى مى کنند، اما این 
کارهایم به آن توجه دارم.  که من در مجموعه اى از  به عنوان مدل ها و فیگورهایى براى معرفى دنیا است، 

درخت ها مناظر آغازین زمین پیش-انسانى و پیش-حیوانى را تشکیل مى داده اند. رابطه ى ما با آن ها قالبى پیچیده دارد، 
کــه در احترامــى عمیــق خــود را بیــان مى کنــد. آن هــا میزبان اجــداد دور ما بوده انــد و نیازهاى فراوان مادى مــا را فراهم کرده اند. 

احترام ما براى درخت ها شاید در کهن ترین بخش هاى ذهن مان جاى دارد، در قلمرو احساسى و لیمبیک 
که ما با اقوام دور خود در طبیعت، یعنى نخستیان، سهیم هستیم. چوب، جسم ارگانیک آن ها، 

ح گشوده شده.  که براى ما بسیار آشناست، تجسد سال ها زندگى ارگانیک است، که هم چون طومارى از جوار
 تنه ى درخت مانند استعاره ایست از میزان زمان، که سال ها، قرن ها و هزاره ها را در خود متجسد مى کند. 
در این تصاویر، این رابطه ى ما با درخت ها بر پایه ى زمان است که من سعى بر کشف و بازنمایى آن دارم.

این تنه ها به خاطر سن غیرقابل تصورشان، حکم صورت هاى ازلى درخت ها را دارند که رد انسان بر آن ها نقش بسته است. 

کرده و  گرایشی قوی به رویکرد متدیک در خلق هنری دارد. او آثارش را با تحقیق آغاز  نیما زاع نهندی )متولد ۱۳۶۲، تهران( 
با روش های تحلیلی راهش را میان دغدغه های بیان گری خود می یابد. به جای تمرکز روی موضوعی خاص، نیما در هرکدام 
از مجموعه هایش از سوژه های مختلف استفاده می کند و آن ها را از منظر رویکرد ویژه ی خود می گذراند. استناد او به گفته ی مشهور 
لئوناردو داوینچی، »نقاشی یک دغدغه ی فکری ست«، بیان گر اعتقاد راسخ او به روش، تحلیل و مطالعه در کار هنری است.

غ التحصیلی،  نیما در طول دوران تحصیل در مدرسه ی ملی عالیه ی هنرهاى زیبا )بوزار( در پاریس، و پس از فار
دو سال رزیدنسی کاسا دو والسکس )مادرید، اسپانیا(، بیان و فلسفه ی شخصی خود را توسعه داد. 

تکنیک ظریف و جزئیات پرکار آثار او، همانند رویکردش به سوژه های آثارش، در طول زمان شکل می گیرند، 
کار مستمر است. مجموعه ی حاضر با عنوان »کوزا منتاله«  به طوری که در مواقعی رسیدن به اثر نهایی مستلزم ماه ها 

کــه مجموعه ای از افکار را  کــه اولیــن نمایشــگاه انفــرادی نیمــا را تشــکیل می دهد، تصاویری تعّمق گونه اند   )۱۳۹۴-۱۳۸۹(
به مخاطب القا کرده و یک مسیر فکری در ذهن او آغاز می کند. در نگاه اول، آثار او ظاهری روایت گونه دارند، 

کــه در آن تصاویــر بــه اندیشــه ها، و اندیشــه ها بــه افــکار فکــر می کننــد. امــا بررســی دقیق تــر، جهانــی دیگــر را پدیــدار می کنــد 
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مقدمه

كوزا منتاله فرانسیسکو گویا
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ال كلسو
مداد رنگی و چاپ روی كاغذ

212 × 149 س م
El Coloso

Pencil and Print on Paper
2016 - 149 x 212 cm

النه سازی
چاپ روی كاغذ

212 × 149 س م
Nesting

Print on Paper
2016 - ? x ? cm



شاعر
كاغذ مداد رنگی روی 
133 × 95 س م
The Poet
Pencil  On Paper
2015 - 95 x 133 cm

تحلیل آزاد مینیمال
راپيد روی كاغذ

175 × 133 س م
Minimal Free Resolutions

Pigment Pen on Paper
2010 - 133 x 175 cm
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راپيد رو
س م
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itness
Pigm

ent Pen on Paper
2010  - 79 x 110 cm
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راپيد رو
س م

 100 × 110
Engine 2
Pigm

ent Pen on Paper
2015  - 100 x 110 cm

ت آنتوان
سن

ی كاغذ
راپيد رو

س م
 79 × 110

Saint Antoine
Pigm

ent Pen on Paper
2010  - 79 x 110 cm

موتور 1
ی كاغذ

راپيد رو
س م

 75 × 110
Engine 1
Pigm

ent Pen on Paper
2015  - 75 x 110 cm
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Nima Zaare Nahandi (b. 1983, Tehran) has a penchant for methodical approach  
to artistic creation. He starts his works with research and analytically finds his way 
through his expressional concerns. Each period of his works takes a set of 
particular subjects and processes them through the perceptive outlook of his approach. 
His reference to Leonardo da Vinci’s famous quote, “pittura è una cosa mentale”*, 
serves as an articulation of his firm belief in method, analysis and study in artistic practice.
Graduating from the prestigious École nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris, 
and spending a two-year-long art residency at the prominent Casa de Vèlazquez in Madrid,
he developed his personal style and philosophy. His delicate technique and ultra-fine details,
like his approach to his subjects, develop over time, in instances taking over months of 
continuous work to evolve into the final oeuvre.
Marking his first solo exhibition, Nima’s current series of works, “Cosa Mentale” (2015-2010),
present contemplative images to invoke a strand of ideas and initiate a thought-process 
in the mind of the viewer. At first sight, his works can be thought of as narratives, but a deeper 
analysis unveils an alternative world in which images think ideas, and ideas think thoughts.

Nima Zaare Nahandi
Dastan 2
22 Jan - 13 Feb 2016

“La fantasía abandonada de la razón produce monstruos, 
pero unida a ella es la madre de las artes.” 
Science has rarely seen the poetry it deserves. Astronomy, the science of the architecture 
and the geometry of skies and spheres, has been mostly tied with imagination. 
Gazing at the sky and conceiving systems to define its behavior and substance, can heavily 
involve imagination. Tycho Brahe, the 16th — century astronomer, was the fortunate person 
to observe the first supernova — the death of a massive star. This encounter had him awarded 
the largest astrolabe of his time by the Danish king. He was an arrogant royal-feast-enjoying 
astronomer with an artificial nose made of silver — he had lost his nose in a duel — who 
finally died of excessive alcohol consumption in a royal party. His observations 
and research were passed to his assistant, Johannes Kepler, a modest ascetic man of high divine 
devotion. Kepler established the elliptical patterns of planetary rotation and 
many laws which have stayed valid up to now. “Not only are the elements of the dream 
determined several times over by the dream-thoughts, but the individual dream-thoughts are 
represented in the dream by several elements. Starting from an element of the dream, 
the path of the association leads to a number of dream-thoughts, and from a single dream-thought, 
to several elements of the dream.” 
“Kepler’s Dream” and “Brahe’s Dream” imagine the mental objects of these astronomers through  
this dream pattern — objects that obsessed them and nourished their emotional and scientific life.  
From the very first moments of our lives, our mind creates representations of the world,  
and we continue to symbolize and manipulate more complex representations.
Toys are a special kind of representation, since during periods of our lives they represent 
the real objects of the world, but they are gradually abandoned for this use. 
It is this utilitarian aspect of toys as models and figures to introduce the world, 
that interests me. Trees constitute the primordial landscapes of pre-human, pre-animal earth. 
Our relationship with them has a complex form manifested in a deep veneration for these species. 
They hosted our far ancestors and provided our many material needs. 
Our respect for trees probably resides in the most archaic parts of our mind — in the emotional 
and limbic territory we share with our relatives in nature: the primates. Wood, their organic substance, 
so familiar to us, is years of organic life deployed like a vascular fresco. Tree logs can be seen as 
a metaphorical measure of time, incarnating years, centuries and millenniums. 
It is this time-based relationship that I explore and represent in my works. These logs for 
their inconceivable age, represent archetypal forms of trees, manipulated and anthropized.
“Fantasy abandoned by reason produces monsters, united with it, it is the mother of the arts.” 

* Painting is 
   a mental
   occupation
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