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I ... Where from        من از ُکجــــــ ـا 
In collaboration with Maryam Art Gallery             با همکاری گالری مریم     





بیانیه 

ذهنی  دغدغه  هنر،  تاریخ  طول  در  غالبا   که  اساسی  سوال  یک 
معنویتی  عنوان   به  زادگاه   به  رویکرد   و  توجه  بوده،چگونگی  هنرمندان 
است. هنرمندانه  روایت  در  آن  آفرینی  باز  نحوه  و   شده  فراموش 
نگرشی  گیری  شکل  در  باشد  آغازی  شاید  سوال  کجا...این  از  من 
آن  هوای  و  حال  به  سفر  که  سرزمینی   به  تعمق  سر  از  و  دوباره 
جدای  سرزمینی  باشد.  داشته   هنرمند  درون  به  نیز  راهی  میتواند 
هنرمند. نگاه  و  تخیل  وسعت  به  جغرافیایی،  وعرض  طول  از 
نمایشگاه پیش رو  بهانه ای است در جهت معرفی هنرمندانی اصیل از خطه 
بار   .این  دارد  کارنامه خود  در  را  تمدن  از  ای  تاریخ هفت هزارساله  که  ای 
هنرمندانی از خطه هنر خیز  کاشان در  جستجو و هم آوایی با شکوه زادگاه 
خود،که متشکل از طبیعت،اقلیم و سنتشان  است،دریچه ای را به روی دیدگان 
ما می گشایند که شاید در نبود آن از دیدن دنیایی چنین متنوع محروم بودیم.
اغراق نیست اگر با صداقتی از جنس روحمان- که در این روزگار،کیمیایی 
جلوه  ارائه  و  کشف  از  حاصل  شعف  با  همزمان  بتوان  نایاب-  است 
کنیم. جستجو  نیز  را  خویش  خویشتن  زادگاه،  طبیعت  ناب  های 



Statement

Homeland, considering it as a forgotten spirituality 
and recreating it in artistic narrations, have always 
been a principal concern artist throughout art history.
¨I …where from¨ could be a beginning in reformation of a view of 
homeland, where having a journey to, can be a way to the artists 
inner world, the land regardless of geographical latitude and as vast 
as the artist’s view. The current exhibition is an excuse to introduce 
original artists from a locality with the 7,000-year-old history.
This time, a number of artists from the art-loving land-
Kashan-seeking the glory of their homeland which include the 
nature and tradition, which opens a window for us, without 
which we were deprived of having such a diverse world    
Without exaggeration, it could be possible to seek 
ourselves along with the bliss of exploring and presenting 
the pure features of the nature of homeland, honestly. 



Moein Memar Kashani------------50*70------------Mixed Media on Canvas-----------2021



Moein Memar Kashani------------60*45------------Mixed Media on Canvas-----------2021



Moein Memar Kashani-----------100*120-----------Mixed Media on Canvas-----------2021



Moein Memar Kashani------------120*80------------Mixed Media on Canvas-----------2021



Abbas Khanjar-------------23*38--------------Mixed Media on Cardboard-----------2019



Abbas Khanjar-------------23*38--------------Mixed Media on Cardboard-----------2019



Abbas Khanjar-------------50*53--------------Mixed Media on Cardboard-----------2019



Abbas Khanjar-------------50*53--------------Mixed Media on Cardboard-----------2019



Meysam Mokhtari----------------100*40-----------------Monoprint--------------2021



Meysam Mokhtari----------------50*53-----------------Monoprint--------------2021



Meysam Mokhtari----------------100*40-----------------Monoprint--------------2021



Meysam Mokhtari----------------23*95-----------------Monoprint--------------2021



Ali Etebar----------------Size: Different-----------------Clay--------------2021
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