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ــا ســنگ ها و کوه هــا، آب هــا و بادهــا همــراه بودنــد و پــس از پیدایــش  درختــان نخســت ب
گونه هــای  حیــاِت  ســرآغاِز  باســتان،  دوره ی  انســاِن  بــرای  زیســته اند.  نیــز  او  بــا  انســان 
مختلــف تک درختــی بــود کــه ماننــد ریســمانی، بــا شــاخه ها و ریشــه هایش آســمان را بــه 
 ، زمیــن پیونــد مــی داد. در نــگاه اســطوره ای درختــاِن بــه شکوفه نشســته، بی بــار و بــاردار
ــد از چرخــه ی زندگــی و  راســت قامت و افتــاده، خــزان زده و سرماســوخته اســتعاره ای بودن

مــرگ. 
اگرچــه امــروز دیگــر ماننــد گذشــته درخــت رازآلــود و مقــدس نیســت امــا بــه عنــوان عامــِل 
تنــوع زیســتی و ســتوِن حیــات در زمیــن، دغدغــه و مســئله ی بســیاری از فعــاالِن محیــِط 
زیســت، هنرمنــدان و گروه هــای مختلــف مــردم اســت. بــا وجــوِد ایــن نگرانی هــا، اکنــون 
نســلی،  هــر  کافی ســت  نابودی انــد.  معــرض  در  دیگــری  دوره ی  هــر  از  بیــش  درختــان 
تجربه هــای کودکــی اش را بــکاود تــا حضــور گســترده ی درختــان و گیاهــان و باغــاِت پــر از 
دار و درخــت را در آن هــا بیابــد و دریابــد کــه امــروز ســکوِت رنگیــن درختــان، جایــش را بــه 

هیاهــوی تاریــِک آلودگــی و حضــوِر ســنگین ســاختمان های بتونــی داده اســت. 
درختــان بــه عنــوان کهن تریــن خویشــاونِد انســان بــا الیه هــا و دایره هایــی کــه در تنه شــان 
می ســازند، جــزو نخســتین موجــوداِت نگهــداِر زمــاِن  خــود هســتند. از ایــن منظــر درخــت 
هــم  درخــت،  اســت.  زمــان  حامــِل  کــه  بودنــی  و  بــود  یعنــی  نامیــد  یاد-بــود  می تــوان  را 
یادبــودی اســت از هســتی انســان و هــم خــودش موجــودی اســت از جنــِس یــاد. شــباهت 
ایــن کهن الگــو بــا انســان در تمــام زمان هــا، بیــش از همــه در شــعر و ادبیــات بیــان شــده 
ــادر و  ــام م ــت؛ در مق ــته اس ــان نشس ــای انس ــاز ج ــبیه و مج ــاِن تش ــه زب ــت ب ــه درخ چنان ک
، انســان بی خــرد و خردمنــد، و حتــی بــا صفــات انســانی چــون دوســتی،  زهــدان، یــار و دلبــر
بخشــندگی، امیــد، ایســتادگی و افتادگــی وصــف شــده اســت. افــزون بــر کلمــات، درخــت در 

 . تصاویــر نیــز حضــوری دیریــن دارد؛ از نقــوش غــاری تــا هنــر مــدرن و معاصــر

بــا آن کــه بارهــا نمایشــگاه هایی بــا موضــوِع درخــت برگــزار شــده اســت ولــی بــاز هــم بــا توجــه 
، »یاد-بــود« در گالــری ســو  بــه ابعــاد بی شــماِر حیاتــی و هنــری درخــت بــرای انســاِن معاصــر
می خواهــد بــا آشــنایی زدایی از موضــوِع درخــت، بازتــاِب آن را در ذهــن و نــگاه، بــر بــوم و 
-دیدنــی کنــد تــا بــا تأکیــد بــر نقــش و حضــور درخــت در زیســت جهان  مصالــح هنرمنــدان باز
، پیامدهــای غیابــش را برجســته ســازد. ایــن نمایشــگاه درختــان را  ثــار انســانی در ایــن آ
نــه در تنــوع زیســتِی طبیعــی بلکــه در تنــوِع ذهنــی و تخیلــِی هنرمنــدان مجســم می کنــد. 
امــا تجربــه ی زیبایی شــناختی انســان در  راززدایــی شــده  هرچنــد درخــت در زمانــه ی مــا 
بســتری از انــواع رویارویی هــا بــا درخــت غنــی شــده اســت؛ از مواجهــه بــا تنانگــِی درخــت تــا 
معنــا و مفهــوم آن، از درخــت بــه عنــوان یــک کل تــا تک تــک اجــزای آن، از ریشــه و بــرگ تــا 
ســاقه و میــوه، از رابطــه ی درخــت و انســان بــا کلیــِت هســتی، درخــت بــه عنــوان ظــرِف زمــان 
ــود«  ــا. درنهایــت، »یاد-ب ــا ترکیبــی از ســایه ها و رنگ هــا و فرم هــای ایســتا و پوی ــا درخــت ب ت
ثــار هنرمنــداِن نســل های  کوشــیده اســت تــا برخــی از ایــن جلوه هــای متنــوع درخــت را در آ

مختلــف بــه نمایــش بگــذارد. 

شیال کاشانی، کیوریتور

یاد-بود
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سهراب سپهری
Sohrab Sepehri

رنگ روغن روی بوم
۸۹.۶ × ۶۰.۱ سانتیمتر
Oil Colour on Canvas
60.1 x 89.6 cm



فریده الشایی
Farideh Lashai

رنگ روغن روی بوم
۷۰ × ۷۰ سانتیمتر
۱۳۸۴
Oil Colour on Canvas
70 x 70 cm
2005

از نگاره های کاخ هشت بهشت
اکرلیک، آبرنگ، گواش روی مقوای دست ساز
38*56 سانتیمتر 
 1400
From the murals motifs of Hasht Behesht Palace
Acrylic, Watercolor, Gouache on paper
56x38cm
2021



علی رضا
Ali Reza

مداد روی کاغذ
۳۳ × ۲۳ سانتیمتر
Pencil on Paper
23 x 33 cm



رنگ روغن روی بوم
۴۵ × ۳۵ سانتیمتر
Oil Colour on Canvas
35 x 45 cm



مداد روی کاغذ
۷0 × ۵۰ سانتیمتر 
۱۳۵۶

علی گلستانه

Pencil on Paper
50x70 cm
1977

Ali Golestaneh



آبرنگ روی کاغذ
۴۴.۷ × ۷۳.۵ سانتیمتر
۱۳۷۲
Watercolor on Paper
73.5x44.7 cm
1993



فرشید ملکی
Farshid Maleki

اکریلیک، قلم فلزی و روانویس روی کاغذ
42 × ۳۵.۵ سانتیمتر
۱۳93
Acrylic, Metal-Tip Pen and Liner Pen on Paper
35.5 x 42 cm
2014



بیژن بصیری
Bizhan Bassiri

افق ذهن
چاپ آرشیوی دیجیتال روی کاغذ عکاسی
۳ نسخه
۸۰ × ۱۸۰ سانتیمتر
۱۴۰۰
Paesaggio della mente
Digital Archival Print on Photographic Paper
Edition of 3
180 x 80 cm
2021



حسین محجوبی
Hossein Mahjoubi

شکوه نور و آرامش در طبیعت شمال ایران
رنگ روغنی روی بوم
90 × 90 سانتیمتر
139۴
The Sublime Light and Calm of Northern Iran’s Natural Landscapes
Oil Colour on Canvas
90 x 90 cm
2015



رضا درخشانی
Reza Derakhshani

بدون عنوان
۱۵۰ × 100 سانتیمتر
1387
Untitled
100 x 150 cm
2008



فریدون آو
Fereydoun Ave

درختان ۳
ترکیب مواد روی کاغذ
۴۴.۵ × ۳۷ سانتیمتر
۱۳۹۹
Trees III
Mixed Media on Paper
37 x 44.5 cm
2021

از سعدآباد
اکرلیک، آبرنگ، گواش روی مقوای دست ساز
38*56 سانتیمتر 
 1400
From SaadAbad
Acrylic, Watercolor, Gouache on paper
56x38cm
2021



درختان ۵
ترکیب مواد روی کاغذ
۴۴.۵ × ۳۷ سانتیمتر
۱۳۹۹
Trees V
Mixed Media on Paper
37 x 44.5 cm
2021

از نیاوران
اکرلیک، آبرنگ، گواش روی مقوای دست ساز
38*56 سانتیمتر 
 1400
From Niyavaran
Acrylic, Watercolor, Gouache on paper
56x38cm
2021



منوچهر نیازی
Manouchehr Niazi

بدون عنوان
رنگ روغن روی بوم
۷۰ × ۵۰ سانتیمتر
۱۳۷9
Untitled
Oil Colour on Canvas
50 x 70 cm
2000



اسمبالژها
ترکیب مواد
۱۰ × ۷۵ × ۳۵ سانتیمتر
1۴۰۰
Assemblages
Mixed Media
35 x 75 x 10 cm
2021

شقایق عربی
Shaghayegh Arabi



اسمبالژها
ترکیب مواد
۸ × ۱۵ × ۳۷ سانتیمتر
1۴۰۰
Assemblages
Mixed Media
37 x 15 x 8 cm
2021



اسمبالژها
ترکیب مواد
۸ × ۲۱ × ۴۹ سانتیمتر
1۴۰۰
Assemblages
Mixed Media
49 x 21 x 8 cm
2021



اسمبالژها
ترکیب مواد
۱۱ × ۱۶ × ۶۸ سانتیمتر
1۴۰۰
Assemblages
Mixed Media
68 x 16 x 11 cm
2021



آرمان یعقوب پور
Arman Yaghoubpour

بدون عنوان
اکریلیک روی بوم
80 × 120 سانتیمتر
۱۳۹۹
Untitled
Acrylic on Canvas
120 x 80 cm
2020



محسن فوالدپور
Mohsen Fouladpour

بدون عنوان
ترکیب مواد روی کاغذ
۴۶ × ۳۱ سانتیمتر
۱۴۰۰
Untitled
Gouache and Ecoline on Paper
31 x 46 cm
2021



افسانه مدیرامانی
Afsaneh Modiramani

کوهپایه سبز
پارچه دست ساز و سوزن دوزی
۵۰ ×۱۰۰ × ۲۵۰ سانتیمتر
1۴۰۰
Green Foothills
Handmade Textile & Embroidery
250 x 100 x 50 cm
2021



ساله شریفی
Salé Sharifi

یادآور
اکریلیک و آبرنگ روی کاغذ
۷۰ × ۱۰۰ سانتیمتر
1400
Reminder
Acrylic and Watercolor on Paper
100 x 70 cm
2021



روزبه نعمتی شریف
Rouzbeh Nemati Sharif

37
ترکیب مواد
۳۰ × ۵۰ × 131 سانتی متر
۱۴۰۰
37
Mixed Media
131 x 50 x 30 cm
2021



درخت چگونه کشیده می شود؟
ترکیب مواد روی بوم
121 × 114 سانتیمتر
۱۳۹۸

بدون عنوان
ترکیب مواد روی بوم
۵۶ × ۱۸۴ سانتیمتر
۱۳۹۸

How is a tree drawn?
Mixed Media on Canvas
114 x 121 cm
2019

Untitled
Mixed Media on Canvas
184x56
2019

علی رسام
Ali Rasam



صراحی رفعتی
Sorahi Rafati

جنگل وحشت
ترکیب مواد روی کاغذ
۷۰ × ۳۵ سانتیمتر
۱۴۰۰
Scary Forest 
Mixed Media on Paper
35 x 70 cm
2021



مهسا هاشمی
Mahsa Hasehmi

بدون عنوان
پاستل گچی روی کاغذ
۴۴.۵ × 33 سانتیمتر
۱۴۰۰
Untitled
Dry Pastel on Paper
33 x 44.5 cm
2021



بدون عنوان
پاستل گچی روی کاغذ
۴۸.۵ × 33 سانتیمتر
۱۴۰۰
Untitled
Dry Pastel on Paper
33 x 48.5 cm
2021



بدون عنوان
پاستل گچی روی کاغذ
۶۶ × ۴۸.۵ سانتیمتر
۱۴۰۰
Untitled
Dry Pastel on Paper
48.5 x 66 cm
2021



آناهیتا باقری
Anahita Bagheri

سه هزار
پاپیه ماشه
۶۰ × 80 × 120 سانتی متر
۱۴۰۰

دو هزار
پاپیه ماشه
۳۰ × ۳۰ × ۱۸۰ سانتی متر
۱۴۰۰

Three Thousand
Papier Mache
120 x 80 x 60 cm
2021

Two Thousand
Papier Mache
180 x 30 x 30 cm
2021
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Trees were originally acquainted with rocks and mountains, waters 
and winds, and after the emergence of human beings, they have lived 
alongside us. For the ancient human, the origin of life was a unique 
tree which acted like strands of an enormous rope, connecting the 
earth to the heavens with its branches and roots. From a mythological 
standpoint, blossoming, fruitful, bare, standing, broken, autumnal, and 
frosted trees were all metaphors of the cycle of life and death. 

While trees are not particularly mysterious or sacred today, they 
are still a powerful concern among environmental activists, artists and 
people from different walks of life, as they serve as symbols of natural 
diversity and terrestrial life. Nevertheless, despite these concerns, 
trees are facing the most serious dangers during our time. We do not 
need to reach too far; looking back at our memories of childhood, 
each generation may remember the experience of walking near an 
abundance of trees and gardens, realizing that the colorful silence of 
trees has been now replaced with the loud noise and pollution and the 
weighty presence of concrete buildings. 

As one of the oldest relatives of human beings, trees are among the 
first species to keep time using the rings and layers in their trunks. As 
so, trees can be called relics; they are an existence resulted by time. 
Trees are both commemorations of the existence of human beings, and 
themselves beings of memory. This similarities of this archetype with 
humankind have been best expressed in literature and poetry, with 
trees becoming symbols and metaphors of human beings, becoming 
mothers, uteruses, beloveds, friends, wise and foolish people, or 
gaining attributes such as friendship, mercy, hope, resistance and 
humility. Aside from being described in words, they have been part 
of visual literature from ancient times, from cave paintings to modern 
and contemporary art. 

There have been many exhibitions dedicated to trees. However, 
considering their multitude of artistic and biological aspects for 
contemporary people, 'Remembering Being' at Soo Contemporary 
seeks to reintroduce this concept to the viewer using the materials 
and canvases created by the artists, through an effort towards 
defamiliarization of the subject, and by emphasizing on the role and 
presence of trees in the pieces and the world of their artists so as to 
highlight the effects of their absence in the contemporary world. This 
exhibition depicts trees in the diverse contemplative and imaginative 
approaches of the artists, and not in their biological diversity. While 
trees have become demystified in our times, the aesthetic experience 
of human beings have been enriched with their encounters with trees; 
from the very sensual experiences of touching a tree to their symbolic 
and conceptual readings, from its image as a whole to each and every 
one of its components, from roots and leaves to bole and fruits, from 
the relationship between humans and trees and the entirety of the 
universe, and from trees as containers of time to trees as composites of 
shadows, colors, dynamic and static forms. Ultimately, the exhibition 
has sought to exhibit a selection of these aspects and attributes in the 
works of artists from different generations. 

 Sheila Kashani, Curator

Remembering Being
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