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”“ سایههای عدن
˝SHADOWS OF EDEN˝

1391 ، سانتیمتر۱80×120 ، رنگ روغن روی بوم،بدون عنوان از مجموعه سایههای عدن
Untitled from the Shadows of Eden series, oil on canvas, 180x120 cm, 2012

1392 ، سانتیمتر40×30 ، رنگ روغن روی بوم،بدون عنوان از مجموعه سایههای عدن
Untitled from the Shadows of Eden series, oil on canvas, 40x30 cm, 2013

1392 ، سانتیمتر40×30 ، رنگ روغن روی بوم،بدون عنوان از مجموعه سایههای عدن
Untitled from the Shadows of Eden series, oil on canvas, 40x30 cm, 2013

1391 ، سانتیمتر۱80×120 ، رنگ روغن روی بوم،بدون عنوان از مجموعه سایههای عدن
Untitled from the Shadows of Eden series, oil on canvas, 180x120 cm, 2012

1391 ، سانتیمتر24×32 ، رنگ روغن روی مقوا،بدون عنوان از مجموعه سایههای عدن
Untitled from the Shadows of Eden series, oil on cardboard, 24x32 cm, 2012

1392 ، سانتیمتر40×30 ، رنگ روغن روی بوم،بدون عنوان از مجموعه سایههای عدن
Untitled from the Shadows of Eden series, oil on canvas, 40x30 cm, 2013

1392 ، سانتیمتر80×60 ، رنگ روغن روی بوم،بدون عنوان از مجموعه سایههای عدن
Untitled from the Shadows of Eden series, oil on canvas, 80x60 cm, 2013

1392 ، سانتیمتر80×60 ، رنگ روغن روی بوم،بدون عنوان از مجموعه سایههای عدن
Untitled from the Shadows of Eden series, oil on canvas, 80x60 cm, 2013

Modern Art and Garden of Eden

The experience of art is an experience after the world has come to an end…. When reduced to
pure and naked existence, like the existence of the shades Ulysses visits in Hades, life dissolves
into a shadow.
Emmanuel Levinas

The Garden of Eden, a metaphor for light and blossoming, the place for happiness and proximity, is the original
exemplar of the youth of a village described in the beginning of the novel One Hundred Years of Solitude by
Marquez: “… built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stones….” Besides
youth and light, it is the concept of magic that bridges the two places to Marquez’s novel. It is the shibboleth that
unlocks the gate to the realm of art and all discussions about it. But before magic, it is the Garden of Eden itself
that somehow characterizes art. The pre-modern artist whose art used to serve religion and rituals, considered
his mission to be imitating the creative act of the Creator; or as Walter Benjamin puts it, the Adamite used to
replicate the creative act of God in naming the creatures. The immediacy or magic of Adamite language was
the echo of the silent talks of nature reaching his attentive mind. After the fall from paradise, nature, too, lost its
call and man’s language took an instrumental and communicative character. Modern art that misses any link to
Eden, thus, is due to obliterate this surplus aspect of language, refusing to act as a medium to convey information
and conceptual knowledge. Within so many artistic theories and reflections on art, this understanding has had
repercussions. For instance, Levinas states “Art … contrasts with knowledge. It is … a descent of the night, an
invasion of shadow. To put it in theological terms: [modern] art does not belong to the order of revelation. Nor
does it belong to that of creation”. Modern art is the art of dark light and shadows. On the other hand, the modern
artist nevermore fills his canvas with image. Rather, he eradicates it from all kinds of visuals: Malevich’s black and
white squares and Jasper Johns’ wiping out De Kooning’s drawing are standard translations of such approach.
Shadows of Eden
The paintings from the Shadow of Eden series could be, however roughly, compared with Andy Warhol’s works
such as his pictures of Monroe, Mick Jagger or Mao which are fading repetitions of a single picture. They could also
be explained in respect of Levinas’s statement saying “to paint a world that is emptied of objects”. Or described
as “poor painting” (as in Grotowski’s poor theater) because of the simplicity and daunting dominance of negative
space in each one of them. In the paintings, parts of flowers or plants (mostly leaves) are reiterated in one or two
faint colors and faded away gradually. And the process of fading away has afflicted the visual form as well.
The coming together of these particular paintings creates a rhythm, not in its usual sense as in music that witnesses the inner law of the artistic order of the works, but as a means by which parts of a single painting, as well as
the entire works of the series impose themselves on viewers, and hence, disengage themselves from reality. The
incompleteness and destituteness of the paintings invoke neither deficiency nor scarcity but completeness and
unanimity. Rhythm, here, embodies a situation in which the paintings open up to us without us having asked for
it. Or rather, their entry into us is one with our entry into them. It is in this rhythm that I/eye are replaced by a place
in which artworks and viewers contribute to a community whereby another mode of being is experienced*. This
mode of being is not being in both consciousness and unconsciousness but of waking from a dream, of a state of
being shrouded in aura of virgin novelty and unreality. This formula is as the very explanation that was presented
by Charles Baudelaire in his “The Painter of Modern Life” about Constantin Guys. It said of a state of seeing the
world after a prolonged malaise, of a state which is one of the first, forerunner formulas of modernism.
Shahriar Vaghfipour- Winter 2013
* The main technique of modernism is being faithful of an artwork to its own medium. On the one hand, the word of milieu comprises of Latin word of
medius, that is the original form of medium, and lieu, Latin word for place. On the other, medius means mode too.

هنر مدرن و باغ عدن

 مثل وجود ارواح، [جهانی] که به وجود ناب و عریان فروکاسته شده....تجربهی هنر به مانند تجربهی جهانی است که به انتها رسیده باشد
. جایی که زندگی در سایهای محو میشود،و سایههایی که اولیس در هادس مالقات میکند
اِمانوئل لِویناس

ِ  الگوی اصیلِ جوانیِ دهکدهای است که صد سال تنهای، مکانِ سعادت و قرابت،باغ عدن استعارهی روشنایی و شکفتگی
ی
 «بناشده در کنارهی رودخانهای از آب زالل که بر بستری از سنگهای جالخورده:مارکز با توصیفِ آن آغاز میشود
 یعنی همان اسم رمزی که دروازهی، جادو نیز این دو مکان را به رمانِ مارکز وصل میکند، جز جوانی و نور.»...میدوید
. خود باغ عدن است که به نوعی تکلیف هنر را مشخص میسازد، اما پیش از جادو.هنر و سخن گفتن از آن را میگشاید
 رسالت خود را تقلید از عمل خالقِ آفریننده میدانست؛،هنرمندِ ماقبل مدرن که هنرش در خدمتِ دین و مناسکِ آئینی بود
 زبان آدم. عمل خالق خداوند را تکرار میکرد، آدم ابوالبشر در عمل نامگزاری بر مخلوقات،چنانکه به تفسیر والتر بنیامین
 طبیعت نیز آوای خویش را از، با هبوطِ جهان.ابوالبشر انعکاس آوای صامت طبیعت بود که به گوش شنوای او میرسید
 هنر مدرن که هرگونه پیوندی را با بهشت از دست.دست داد و زبان بشر به رسانهی اطالعات و معرفت مفهومی بدل شد
 یعنی تنزدن از رسانهی اطالعات و معرفت، رسالتش حذف این سویهی اضافی یا ناشی از هبوط زبان است،داده است
 مثالً در این حکم لویناس، پژواک این بینش در دامنهی وسیعی از تأمالت در باب هنر مدرن شنیده میشود.مفهومی بودن
 اگر این موضوع را در چارچوب االهیاتی. نوعی هجوم سایهها، فرا رسیدن شب است...  هنر.که «هنر در تقابل با دانش است
 هنر مدرن هنر.»بیان کنیم هنر [مدرن] به نظام وحی یا مکاشفه تعلق ندارد؛ همچنان که به نظام آفرینندگی یا خلق کردن
 بلکه آنرا از هر تصویر و هر، نقاش مدرن دیگر تابلوش را با تصویر نمیپوشاند، از طرفِ دیگر.نور سیاه و سایهها است
 مربعهای سیاه و سفید مالویچ و پاک کردن نقاشیِ دکونینگ به دستِ جاسپر جانز ترجمهی:چی ِز دیگری پاک میکند
.سرراست چنین نگرشیاند
سایههای عدن
 میک جگر و مائوی اندی وارهول قیاس، با تابلوهای مریلین مونرو،نقاشیهای این مجموعه را میتوان به شکلی فاضالنه
کرد که تکرار عکسی واحد و محوشونده از یک الگو هستند یا به نحوی با حکم «نقاشیکردن از جهانِ خالیشده از
 یا سادگی و غلبهی موحش فضاهای خالی تابلوها را نوعی «نقاشی بیچیز» (به قیاس از،ابژه»ی لِویناس توضیحشان داد
 در یک یا دو، این مجموعه تابلوها تکرارِ جزئی (عمدتاً برگها) از چند گل یا گیاه.«تئاتر بیچیز» گروت ُفسکی) بنامیم
. محوشدنی که همان عنصر یا شکل بصری را نیز مبتال میسازد،رنگِ کمرنگاند که اندکاندک رو به محوی میگذارند
 البته نه به معنای معمول موسیقایی اش که،گرد آمدن این مجموعه تابلوها کنار یکدیگر ضرب آهنگی را شکل می دهند
 بلکه به معنای شیوهای که اجزای یک تابلو و همچنین کل تابلوهای،ناظر به قاعدهی درونیِ نظام هنریِ این آثار است
 سادگی و بیچیزیِ این تابلوها. از واقعیت برکنده میشوند،مجموع ه خود را به مخاطب تحمیل میکنند و بدینصورت
 ضربآهنگ در اینجا گویای موقعیتی است.القاءکنندهی نه نقصان یا کمبودی بلکه کاملشدگی و واحد بودنشان است
 حتا گویا همراه با گشودگی تابلوها به روی،که تابلوها خود را به روی ما میگشایند بدون آنکه ما آنها را گشوده باشیم
 چشم جای خود را به مکانی میدهد که در/ در این ضربآهنگ است که من. ما نیز خود را به روی آنها میگشائیم،ما
 نه،* این وجه از بودن.) دیگر از بودن را تجربه میکنندmode( آن تابلو و بیننده در اجتماعی شریک میشوند که وجهی
 جهان را هالهای از، بلکه تجربهی برخاستن از خواب است که در آن،بودن در آگاهی است و نه بودن در ناخودآگاهی
 دربارهی، این توصیف نظیر همان توصیفی است که شارل بودلر در مقالهی نقاش زندگی.تازگی و ناواقعیت پوشانده است
 آن را با اصطالح «دیدنِ جهان پس از برخاستن از بستر بیمارییی طوالنی» بیان میکند و یکی از،نقاشیهای کنستانتنگی
.نخستین و پیشتازترین صورت بندیهای مدرنیسم را ارائه میدهد
1392 شهریار وقفی پور ـ زمستان

 یعنی تحقق ایدهی رسانهی،) نابmedium(  غایت هنر مدرنیستی آن است که رسانهی، چرا که بنا به تفسیری هگلی از زیباشناسی کانتی،* صناعت اصلی مدرنیسم را میتوان اینگونه تفسیر کرد
. یا وجه نیز استmode  به معنایmedius ، از طرف دیگر. به معنای مکانlieu  (رسانه یا واسطه) وmedium  یا همانmedius  مرکب است ازmilieu  اجتماع یا، از طرف دیگر.خاص خود باشد
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