
تصویر  در یک ارتباط هندسی با جهان خارج می تواند ماهیت ذهنی خویش را ادامه بدهد. آنگاه جهان 

خارج هم، مولودی از آن می شود. آنچه اسکار وایلد گفته است برگردانی از این حضور است.

من در نزدیک شدن م به شهر، آن را حذف می کنم. حذف واقعّیت ِشهر، حذِف معنای آن نیست. 

آلمینییومی،  سطوح  شهری،  یخچال های  شّفاف،  سطوح  شیشه ها،  روی  بر  جستجو  با  خیره  نگاه 

آبراه ها و گودال های شّفاف، در غلظتی که از واسطه ها می گیرد، در خصلتی که نور را بسان بستری 

گسترده و پانورامیک وار- که گویی قلمرویی ست برای دیدنی نامتناهی و بی تار و پود، آن هنگام که 

با خاموش ماندن، با میدان دادن به سکوت برای قطع صداهای زائد، چشم را به مراقبه بر تکّه های 

فراپاشیده ی شهر دعوت می کند-  آن را گم می کند، از دست می دهد و گویی دیگر تعّلقی به شهر ندارد. 

عادت چشم، ندیدن می شود. در محاق و پرانتز رها کردن همه چیز و به ضرباهنگ صداهای توی سر، 

به بی زمانی وقایع پشِت سر، به حرکت های دورانی یا مرّقع گون رنگ ها در مردمک چشم پیش رفتن، 

و خواستی احترام آمیز از فرم، که آن همه غیاب، کمی شبیه رویاها، کمی شبیه ادبیات باشد. 

با قرار گرفتن در  با واریاسیون ها و تغییرات مداِم سوژه ها، که  شهر گویی تصنیفی است چند زبانی، 

افق های گوناگون از رنگ و نور، زماِن خّطی خود را به هم می زنند و گویی به سرنوشتی دیگر دچار 

می شوند.

طبیعت تقلید هنر است. 

اسکار وایلد



Saeedeh Afroukhteh

Digital Photography

Ed. 1/5 + 3 AP

2017

105x68 cm



30x41 cm



30x44.5 cm 30x43 cm



30x45 cm 40x60 cm



50x66 cm 50x69 cm      



50x74 cm 50x75 cm      



45x30 cm 45x30 cm



75x44 cm 75x45 cm



75x48.5 cm 75x50 cm



Web:www.heptagallery.com 
Email: info@heptagallery.com 

Tel:+982188309940
Address: No.3, NikooShahr DeadEnd,lranshahr St., Karimkhan St.,Tehran Iran


