




اقدامات دفتری
28 بهمن تا 26 اسفند 1401 

گردآورندگان:  شیرین قراویسکی با همکاری شهرزاد جهان 
طراحی کاتالوگ: زهرا محمدزاده

با تشکر از آوا ضیامقدم

ــزار  ــو برگ ــاختمان س ــال 1401 در س ــی س ــای پایان ــری«، در روزه ــات دفت ــام » اقدام ــر بن ــاب و دفت ــگاه کت ــو نمایش ــر س ــه معاص مجموع
ــده  ــش درآم ــه نمای ــتر ب ــی و پوس ــر طراح ــدان ، دفت ــای هنرمن ــا، آرت بوک ه ــیو کتاب ه ــی از آرش ــگاه منتخب ــن نمایش ــد. در ای می کن
اســت.  از اواخــر مهــر گالــری ســو بعــد از یــک دوره تعطیلــی بــا همــکاری و مشــورت هنرمنــدان تصمیــم بــه بازگشــایی فضــا گرفــت. ایــن 
ــه  ــت ک ــا مدت هاس ــد. انجمن ه ــروع ش ــازه ش ــی ت ــرای تجربه های ــا ب ــاد فض ــری و ایج ــین گال ــک پیش ــر داینامی ــا تغیی ــراه ب ــایی هم بازگش
ــی  ــرای زندگ ــی ب ــیم طرح های ــزی ترس ــه ری ــری در برنام ــی، همفک ــف اجتماع ــای مختل ــور در موقعیت ه ــا حض ــف ب ــای مختل ــه روش ه ب
ــش قصــد  ــکلی از دان ــه ش ــل آن ب ــال و تبدی ــتکاری خی ــا دس ــا ب ــد. م ــذر کنن ــوند و از آن گ ــه ش ــو مواج ــای ن ــا موقعیت ه ــد ب توانســته ان
ــم. ســوال اینجاســت  ــف می کنی ــو تعری ــاره از ن ــان خــود را دوب ــدن جه ــم آم ــا گرده ــم بشــکنیم. ب ــدی را در ه ــای ناامی ــا چرخه ه ــم ت داری
ــه بازســازی در برابــر ســرکوب را دارد محافظــت کنیــم؟» اقدامــات دفتــری«  ــه از تخیــل و گردهمایــی در جامعــه ای کــه میــل ب کــه چگون
بــا حضــور و بازدیــد، بــازی و هم نشــینی قصــد دارد بــا انتخــاب آثــار از الیه هــای متفــاوت، روش هــای خــاق هنــر در شــرایط بازســاختارانه 
ــزار در  ــوان اب ــه عن ــر ب ــاب و دفت ــی کت ــن نزدیک ــر و همچنی ــل تکثی ــای قاب ــت مدیوم ه ــر قابلی ــگاه ب ــن نمایش ــد ای ــد. تاکی ــش ده را نمای
ــری  ــاوت هن ــای متف ــه اقتباس ه ــه ب ــگاه، توج ــن نمایش ــردآوری ای ــت.در گ ــوده اس ــب ب ــد و مخاط ــرای هنرمن ــل ب ــل حم ــترس و قاب دس
ــائل  ــدرت و سیاســت در مس ــا ق ــد ب ــه ی هنرمن ــا رابط ــود ت ــرد، موجــب می ش ــوان راهب ــه عن ــوم ب ــد از مدی ــه ی هنرمن ــتفاده ی آگاهان و اس
ــان  ــکاری شــهرزاد جه ــا هم ــو توســط  شــیرین قراویســکی ب ــه ی س ــن نمایشــگاه در مجموع ــری بررســی کنیم.ای ــش بهت ــا بین ــاری را ب ج
ــاب  ــی و کت ــر طراح ــش دفت ــمت نمای ــکی قس ــیرین قراویس ــد. ش ــردآوری ش ــان گ ــهرزاد جه ــط ش ــترها توس ــمت پوس ــت. قس ــکل گرف ش
ــا  ــن نمایــش ب ــا شــرایط تحمیلــی جمــع آوری کــرده اســت.»در ای ــا در نظــر گرفتــن خودمختــاری هنرمنــد در مواجهــه ب کار هنرمنــد را  ب
گــردآوری آثــار بیــش از بیســت هنرمنــد ســعی کردیــم بــا کار و تصمیــم گروهــی نــوع دیگــری از نمایــش معمــول پوســتر، کتــاب و دفتــر 
هنرمنــد را نشــان دهیــم کــه فــارغ از نظــم معمــول فضــای گالــری اســت. ناتمامــی بعضــی از دفتــر هــای طراحــی و کار گروهــی هنرمنــدان  
حکایــت از ادامــه ی فعالیــت هــای فــردی و گروهــی مــا خواهــد داشــت. بــه بیــان دیگــر، مــا بــه عهــد خــود بــا هنــر، تحقیــق و آمــوزش، 
ــاز نمی ایســتیم ــق نمــی کشــیم و ب ــم و هیــچ وقــت دســت از تولیــد، کار و خل ــرورش تفکــر انتقــادی پیرامــون واقعیــت معاصــر وفاداری و پ

شــقايق احمديان،عقيــق افخمــي و شــهاب شــاه علي،بختياري،فرهــاد بينازاده،شــهرزاد جهان،مونــا حســين زاده،شــايان 
خســروي،دژ كــرو ) كيــارش - تمكيــن (، آتوســا رادمنــش ، آيســا رشــيد،علي رادمنــد ، ماســا رضــا ، رامتيــن زاد ، 
نيمــا زارع نهنــدي ، پانيــذ ســهرابي ، كــوروش شيشــه گــران ، عرفــان صالحــي ، محمدرضــا عاليــي، ســعيد غالمــي، 
بــي ، وي شــن يانــگ علــي غفــاري ، ميــال فــن ، زهــرا محمــد زاده ، صبــا مفــرح ، مهــگل محمــدي ، مــوژان يعقو

«







Koorosh shishegaran
Strings - Ketabkar
Acrylic on paper
contain 30 pages (each 50 x 35 cm)
Edition of one
winter 2021

کتابکاِر »ریسمان ها»

 اکثر طراحی های این »کتابکار« در سال 1۳۹۹ شکل گرفتند .این طراحی ها محصول یک فرآینِد
 تکراری در دوران طوالنی  و مالت باِرقرنطینه است ؛ شبیه تجربه ی ساختن و بافتن ریسمان
 در این کار ، »ریسمان ها« تکثیر شده اند ، شبیه هستند اما هر یک با حفظ خصلت های متفاوت ،
 اصالت و شخصیت خود را دارند . »ریسمان ها« یک پروژه ی ناتمام است که از اجزای متفاوتی تشکیل
شده . در این کار ، تعدادی از ریسمان ها که ابعاد کوچکتری داشتند در قالب »کتابکار« ارائه شده اند
دید »گره ها«  پروژه ی  کنار  در  می توان  را  »ریسمان ها«  مجموعه ی 
 سال 1۳۹۷ تجربه ای با نام »گره ها« عرضه شد که مجموعه ای بود از چند ده طراحی ساده
طراحی ها  ، کار  آن  در   . ما  گره های  از  بود  یادآورگره ای  و  نماد  آن ها  از  .هریک  پانل   روی 
به مرگ سهمی زندانِی محکوم  دیه ی یک  آوری  تا در جمع  بودند  فروش عرضه شده   برای 
بزرگ تر گره ای  آنکه  امید  به  می کرد  خریداری  گره ای   ، کار  آن  مخاطب   . باشند   داشته 
 گشوده شود . گره ها می توانستند حروف یک واژه یا واژگان یک جمله باشند ؛ یا سلول هایی
می شوند بافته  هم  کنار  در  تکرار  و  ممارست  با  که  فرشی  گره های  یا  می شوند  تکثیر  که 
شکل مقوا  روی  ها  ریسمان   . ساختند  را  »ریسمان ها«  و  پیوستند  هم  به   گره ها 
از پیش  و  دارند  خود  در  متفا وتی  امکانات  و  هستند  انعطاف پذیر  پس   گرفته اند 
از نمادهایی  »گره ها«  که  همانطور   . شده اند  ارائه  هم  دیگری  شکل های  در   این 
هستند روزگار  همین  محصوالت  هم  ،»ریسمان ها«  بودند  ما  روزگار   گره های 
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Koorosh shishegaran
Birds: Diaries of 1981-82 - Ketabkar
Inkjet print on canvas
contain 50 pages (each 49 x 49 cm)
Edition of one
winter 2020

 کتابکار برای پرندگان

 انگیزه ساخت تعدادی »کتابکار« پس از ایده ی »عکسکار« برایم شکل گرفت. بخشی از ایده ی
به »کتابکار«  از  هایی  تجربه  اجرای  ارائه شد.اما  نمایشگاهی  در  در سال 1۳۷۵  ها   عکسکار 
از دوربین عکاسی افتاد و کمتر دیده شد.همانطور که در »عکسکار ها« تاش کردم   تأخیر 
»کتابکار« در  کنم  استفاده  نقاشانه  بیشتر  های  تجربه  برای  ابزارهایی  عنوان  به  عکس   و 
است کار«  »یک  تولید  و  هنری  عمل  برای  ابزاری  عنوان  به  »کتاب«  از  استفاده  هدفم  نیز 
برای من »کتابکار« عنوان قابل فهم تر و معنی دار تری در مقایسه با اصطاح »آرتیست بوک« است.
طراحی های کوچک دهه 60)خورشیدی( به نوعی روایتگر حال و هوای روزگاِر خود هستند
 سوژه های متفاوتی دارند )انسان،پرنده،گیاه و ...(؛اندازه های کوچک ، تاریخ گذاری روزانه )مثا
 60/11/12( ، جنس خطوط و نحوه  طراحی ، این تجربه ها را به یادداشت هایی شخصی و روزانه
 تبدیل کرده که خواسته و ناخواسته متأثر از زمانه ی خود هستند.بخشی از این طراحی ها که
 تصویر گر انسان جنگ زده ی دهه ی 60 بودند در سال 1۳6۹ در گالری گلستان ارائه شدند.اما
رد و نقش جنگ و خفقان در سوژه های غیر انسانِی این مجموعه طراحی هم کاما مشهود است
اند.این شده  ارائه  و  بازنگری   60 دهه   کوچک  طراحی های  از  ،تعدادی  پرندگان  کتابکار   در 
. کتابکار بیش و پیش از آنکه درباره پرندگان باشد ، روایتی شخصی از وضعیت یک دوران است
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Dej Crew( Kiarash & Tamkin ) 
Untitled
Pencil on paper
contain 80 pages (each 14 x 21 cm)
Edition of one
2015 - 2023



Nima Zaare Nahandi
Minimal free resolutions
Pigmented ink pen
contain 54 pages (each 13 x 21 cm)
Edition of one
2010



Erfan Salehi 
Untitled
Rapidograph,color pencil and chalk pastel on 120 gr 
kraft paper
23 x 23 cm
Edition of one
2023



Shaghayegh Ahmadian
Free Birds
Hand made cover & Marker & Water color on paper
20/5 x 14 cm
Edition of one
2023



Mona Hossein Zadeh
Untitled
Pencil on paper
Contain 260 pages (each page 19 x 25 cm)
Edition of one
2018



Ali Ghafari
Smaller Notebook
Ink pen & Marker 
Contain 81 pages (each page 14/5 x 9 cm)
Edition of one
2016



Dej Crew
Tehran Municipality 
Sticker Book- Dej Crewcollection   
21 x 29.7 cm
Edition of one
2008 - 2023



Bakhtiyari
Tentative
Acrylic and marker on paper
contsin 12 pages (each 21 x 29.7 cm ) 
13 hand paintings 
Edition of one
2023



Mozhan Yaghoubi
Hana Haki
Digital Print & Collage & painting on calk paper
Contain 17 pages (each page 27 x 31.8 cm)
Edition of one
2022



Ramtin Zad 
Last dance
print on paper
Contain 80 pages (each page 31 x 23 cm)
Edition 11 | 21
2023









Mahgol Mohammadi
Hafez and Karimkhan Crs.
Digital Painting
Size 1: 50 x 70 cm  Size 2: 100 x 70 cm
Edition 30
2021

Ali Radmand 
Happy 1380
Ink and water color On cardboard
49 x 35 cm
Edition of one
2001



Shayan Khosravi 
Sayanora
Silk-screen Print on archival paper
53 x 65
2021

Zahra Mohamadzade 
Untitled
Digital Print
50 x 50 cm
Edition 5
2022



Weishan Yang 
Leaving Oasis
Digital Print on Epson paper
100 x 70 cm 
Edition 20
2022

Mila Fan
Upon The River
Digital Print
40 x 30 cm
Edition 30
2021



Paniz Sohrabi
Change a thing
Digital Print
60 x 60 cm
Edition 20
2023

Aghigh Afkhami & Shahab Shah Ali
Revenge Lady(Entegham Khanoom)
Digital Print
50 x 50 cm
Edition 100
2020



Paper Works 
February 17- March 17
Curators: Shirin Gharavisky in collaboration with Shahrzad Jahan
Catalogue design by Zahra Mohamadzade
Special thanks to Ava Ziamoghaddam
 
Soo Contemporary presents “Paper Works”, an exhibition of books and notebooks in collab-
oration with Shirin Gharavisky and Shahrzad Jahan at Soo building. This exhibition com-
prises a selection of art books along with a number of art books, sketchbooks and posters 
by various artists.At the final days of October 2022, Soo Contemporary consulted a num-
ber of artists and decided to reopen the space after being closed for a short period. The 
reopening marked a change in the former dynamics of the gallery, aiming to provide a 
space that offers new experiences. Taking part in social initiatives and offering collaborative 
effort, associations and institutions have always been able to overcome new conditions 
of life and plan for new ways of living. We aim to break the chains of despair by awaken-
ing imagination and turning it into a form of knowledge. Getting together, once again we 
define our world anew. The question is how can we get together and protect imagination 
in a society which desires renovation against oppressive forces?Through exhibition and 
participation, play and company, “Paper works” presents the creative means of arts in rep-
resentational conditions, highlighting the capacity of printable media and the availability 
of books and notebooks as instances of accessible and portable means, both for the artist 
and the audience.In the curatorial process of this show, the focus has been on a variety 
of artistic adaptations along with the conscious application of effective media by artists, 
both of which pave the way for a better exploration of the artists’ relations with politics and 
power in the current situation. This exhibition was a collaboration between Shirin Ghar-
avisky and Shahrzad Jahan. Paper works  was made possible by the collaboration of two 
independent artistic platforms with Soo Contemporary.Shahrzad Jahan curated posters as 
well as presenting prints using different techniques.Shirin Gharavisky also contributed to 
the show by presenting a collection of artists’ sketchbooks centering around the theme 
of artist’s autonomy in dealing with oppression in times of crisis.“Showing a collection of 
works by more than 20 artists, we attempted to present an alternative approach on books, 
sketchbooks and posters, moving far from the usual expectations of a conventional gal-
lery display. The unfinished nature of some of the sketchbooks reflect the continuation 
of our individual activities and collective cooperation. In other words, we are loyal to our 
bounds with the arts, research and education, raising critical awareness about the con-
temporary conditions of our society and we will never stop to work, produce and create.”

Shaghayegh Ahmadian,Aghigh Afkhami & Shahab Shah Ali , Mohammadreza Alaee , Bakhtiyari , 
Farhad Bina Zade,Dej Crew ( Kiarash & Tamkin ) , Mila Fan , Ali Ghafari , Saeed Gholami , Mona 
Hossein Zadeh, Shahrzad Jahan , Shayan Khosravi,Mahgol Mohammadi , Saba Mofarah , Zahra 
Mohamadzadeh , Atoosa Radmanesh , Ali Radmand , Aysa Rashid,Masa Reza , Erfan Salehi , Paniz 
Sohrabi , Koorosh Shishegaran , Mozhan Yaghoubi, Weishan Yang , Nima Zaare Nahandi ,Ramtin Zad






