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No. 3 from the Mirror of Memories series, digital print on acrylic mirror Perspex, polyptych (4 panels), 120x180 cm overall, unique, 2013
شماره 3  از مجموعه خاطرات آینه، چاپ دیجیتال روی پلکسی گلَس آینه ای، 4 لته، 180×120 سانتی متر، تک نسخه، 1392



Installation view, Assar Art Gallery, Winter 2014
Remained, digital print on metal net, Perspex, 2013

نمای داخلی گالری اثر، زمستان 1392
بازمانده ، چاپ دیجیتال روی تورسیمی، پلکسی گلَس ، 1392



Installation view, Assar Art Gallery, Winter 2014
نمای داخلی گالری اثر، زمستان 1392



Installation view, Assar Art Gallery, Winter 2014
No. 2 from the Traverse series, digital print on acrylic mirror Perspex, diptych, 83x218 cm overall, unique, 2013

شماره 2 از مجموعه عبور، چاپ دیجیتال روی پلکسی گلَس آینه ای، 2 لته، 218×83 سانتی متر، تک نسخه، 1392



No. 1 from the Traverse series, digital print on acrylic mirror Perspex, triptych, 100x300 cm overall, unique, 2013
شماره 1 ازمجموعه عبور، چاپ دیجیتال روی پلکسی گلَس آینه ای، 3 لته، 300×100 سانتی متر، تک نسخه، 1392



Installation view, Assar Art Gallery, Winter 2014
نمای داخلی گالری اثر، زمستان 1392



Installation view, Assar Art Gallery, Winter 2014
No. 1 from the Journey series, suitcase, mirror fragments and digital print on metal net, 2013

نمای داخلی گالری اثر، زمستان 1392
شماره 1 از مجموعه سفر، چمدان، آینه و چاپ دیجیتال روی تور سیمی، 1392



Installation view, Assar Art Gallery, Winter 2014
Visible & Hidden, digital print on mirror, acrylic mirror Perspex - Light box, 140x100 cm, unique, 2013

پیدا و پنهان، چاپ دیجیتال روی آینه، پلکسی گلَس آینه ایـ  جعبه نور، 100 ×140 سانتی متر، تک نسخه، 1392



رفتنامابازماندن

کره های خالی چشم می دانستند
که معرفت، غیرواقع را بیش می کند

و همه ی بازی، آینه ای است بازتابیده در آینه ای دگر
ویلیام باتلر ییتس

مجموعه ی "رفتن اما بازماندن" سمیرا علیخانزاده شامل تصاویری تناقض آمیز از وحدت و کثرت، سکون و حرکت، حضور و عدم حضور 
و زمان و بی زمانی است. به تعبیری، تقارن و توازن دقیق این آثار، ساختار فیثاغورثی کلیت طرح )که متشکل از قطعات پلِکسی گلس 
قزحسان مدوری است در ردیف هایی کنار یک دیگر از چهره  ی ایراندخت ، زن جوانی در دهه ی 1310( قاعدتا باید بیننده را به سوی 
ثبات و قابل پیشبینی بودن سوق دهد، اما درعوض حس جستجو و اکتشاف را در او برانگیخته و ارتباطی عمیق و آرام با حرکتِ زمانمند 
و مکانمند ایجاد می کند. بازی کّمی این تک عکس، در نماهایی متعدد از رخ کامل و نیمه  ی زن، موجب گذر از زمان و مکان می شود، 
همچون داووِد بِنینی. هر تصویرگویی یکی از زوایای صحنه  ی زندگی است که از منظر ی متفاوت گرفته شده و بدین ترتیب حرکت را 

القا می کند.
تصاویر تکرار شونده ی ایراندخت محبوس درآینه، فراوانِی مفرط حضوِر مادی را به ذهن می آورد. این تصاویر با چنان راحتی و انعطافی کنار 
یک دیگر چیده شده اند که سلیس و پویا بنظر می رسند، همانطور که به لحاظ روانی نیز تجربه ها و موقعیت های تاریخی مختلفی  را به تصویر 
می کشند. چه آن ها را در ترتیبی منظم و پیاپی ببینیم یا درهم و بدون نظم نگاهشان کنیم، تصاویر، بازگو کننده ی زندگی ای در طول زمانند. 
این حالت های مختلف که هر یک متعلق به زمانی کوتاه   است، به هر حال، مفهوم زمانیِت ممتد در بهترین حالت ممکن  اند. نماهای مختلف از 
ایراندخت با داللت تلویحی بر واپس گرایی ها و بازشدگی های روانشناختی زمانی بی پایان را بوجود می آورند. بدین ترتیب این واریاسیون ها 

سیالیتی در زمان و مکان ایجاد کرده و گواهی می شوند بر اثبات زندگی ای که او زیست و احساساتی که او تجربه کرد.
علیخانزاده از ورای این واریاسیون ها هارمونی های موسیقایی خاطره انگیزی خلق کرده است، صداهایی همراه با ملودی هایی که به قعر 
بجاترین پرسش های وجودی می رسند. او با استفاده از تک نشانه ای برای بلند کردن شخصیت اصلی و باال بردن او به مکانی که واقعی اما 
بیش از هر چیز رویاگونه، حسرت بار و اندوهگین است به فرمولی نو برای ایجاد حرکت دست یافته است. این آینه ها که هر یک واحدی 

مستقل اند، گویای شعر اشتیاق و لطافت فرسوده ی زمان های از دست رفته و خاطرات به یاد ماندنی اند.
نکته ی قابل توجه تر آن که "رفتن اما بازماندن" همچون لوحی نانوشته است؛ سنگ لوحی داخلی و پیشین که انرژی ها و تجارب ما بر آن ظاهر 
می شود. با تغییرات نور و ناپدید شدن پرتره ی ایراندخت، چهره ی مشاهده گران در آینه های چند الیه پدیدار می شود. با این ابزار، بیرون به سوی 
درون حرکت می کند و ایراندخت به پلی به زمان و مکان ما تبدیل می شود. با بازتاب تصویرمان در آینه ها ما در سرنوشت او شریک می شویم 
و بدین ترتیب زندگی و تارخچه ی تک تک بیندگان با هنر درهم آمیخته می شود. از میان رفتن ایراندخت، عینیت یافتن مخاطب است و ما از 
مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر سیر می کنیم و این همانستی را از جهان واقع به فضاهای موهوم هنر می بریم و برمی گردانیم. این 
میزان از گرایش شاعرانه ی علیخانزاده موجب می شود با واقعیت و وهم همچون رقص میان تصاویر بدون واسطه که در آن تخیل و واقعیت 
مادی در یک سطح قرار می گیرند برخورد شود. تصویر ایراندخت به جای ما و دیگری نمونه ای از تمامیت هستی است. چنین خصلتی، آیا، 

شگفت انگیز نیست؟ آیا حس یکی بجای چندین نفر و دیگری بجای "من"  به کار آن تجربه ی ذهنی نهایی نمی آید؟
این آثار این پرسش را مطرح می سازند که آیا هنر و واقعیت یکی است؟ احتماال خیر، اما واقعیت از ورای آینه ی هنر درک می شود  از 
ورای آینه ی تاویل. بازتاب های واقعیت که در این آینه حبس شده اند ما را به حرف وا می دارند. درغیر این صورت، ما حرفی برای گفتن 
نداریم. ما با دیدن بازتاب زندگی در شیشه ای که به ما می نگرد به سواحل معنا و محاسبات وجودی می رسیم. در آثار سمیرا، این جابجایی 
میان هنر و واقعیت، میان رویا و معرفت موجب حیرت ما می شود. همان طور که ییتس مدعی بود که حقیقت و معرفت "آینه ای بازتابیده 
در آینه ای دگر" اند. آن چه سمیرا به ما نشان داده است نه تنها رود زمانِ ایراندخت است که او خود بر آن شناور بود و در آن شنا کرد و به 
اعماق فرو رفت، بلکه سفر ما نیز هست. ایراندخت، با همه ی جوانی و شادابیش در تمامی آینه ها، در زمان پیش نرفته، پا به سن نگذاشته و 

نمرده است  آن گونه که برای ما اتفاق خواهد افتاد. 
عباس دانشوری، استاد تاریخ هنر و رییس دانشکده ایالتی کالیفرنیا، لس آنجلس

ـ پرتره ی مورد استفاده ی سمیرا علیخانزاده از ایراندخت در سال 1316 گرفته شده است. ایراندخت در سال 1390 در سن 94 سالگی درگذشت.  1

Departed and Yet Remaining

Empty eyeballs knew
That knowledge increases unreality, that
Mirror on mirror mirrored is all the show.
     W. B. Yeats

Samira Alikhanzadeh’s “Departed and Yet Here” series contains paradoxical images that embody unity and multiplicity, 
stillness and motion, presence and absence, time and timelessness. In one sense, the strict symmetry and balance of 
these works, the Pythagorean structure of the overall design (made of circular iridescent plexiglass that is arranged in 
rows and encloses various head shots of a young female of the 1920s, Irandokht1), should impel one toward stability and 
predictability. And yet, the pieces evoke a sense of exploration and engender a quiet, deep connection to temporal and 
spatial motion. The quantitative play of this singular image, in various partial and full views, makes for movement across 
space and time, as does Bernini’s “David.” Each image is one angle of the panorama    suggesting motion caught from life’s 
various perspectives.
The repeated images of Irandokht held in the mirrors evoke an extravagant abundance of material presence. They are de-
signed and arranged with such elastic ease that they appear fluent and dynamic as they psychologically portray various 
historical niches and experiences. Viewed sequentially, or in any random order, the images are the unfolding of a life in 
time. These various poses, though assigning a short duration, are nevertheless the concept of extended temporality at its 
best. The different views of Irandokht give rise to interminable time by alluding to countless psychological regresses and 
extensions. The variations thus create fluidity in time and space, substantiating the life she lived and the emotions she 
experienced. 
Through these variations, Alikhanzadeh has created evocative musical harmonies, sounds with melodies that reach deep 
and wide into the most pertinent of existential questions. She has arrived at a novel formula to depict motion using a 
single sign to lift up the central figure into a space that is real but, above all, dreamlike, wistful, and forlorn. These mirrors, 
each an independent unit, bespeak the poetry of passion and the effete grace of lost times and haunting memories.    
More significantly, “Departed and Yet Here” is a tabula rasa, a blank slate interior and anterior to which unfolds our ener-
gies and experiences. For as the light changes and the portraits of Irandokht vanish, the faces of the observers appear on 
the multiple mirrors. Through this device, the outside moves inside and Irandokht becomes the bridge to our own time 
and spaces. We share her fate as the mirrors reflect us, integrating each viewer’s life and history with the art. The evanes-
cence of Irandokht is the onlooker’s materialization, and we peregrinate from space to space, time to time, transmuting 
identity from the real into the illusory spaces of art and back. This measure of Alikhanzadeh’s poetic proclivity treats reality 
and illusion as a dance of unmediated images, where substance and imagination occupy the same plateau. The image of 
Irandokht as us and as the other is a model for the totality of Being. Is not this quality mystical? Are not the sense of the 
one as many and the other as “I” grist for the ultimate subjective experience? 
These works give rise to the question, Are art and reality one? Perhaps not, but reality is understood through the mirror of 
art—the mirror of interpretation. Reflections of the real caught in this mirror make us talk. Otherwise, we have nothing 
to say. We arrive at the shores of meaning and existential reckoning when we see life’s reflection in a looking glass. This 
switch in the work of Samira between art and reality, between dream and knowledge, makes us wonder, just as Yeats 
claimed that Truth and knowledge are “mirror on mirror mirrored.” What Samira has shown us is not only Irandokht’s river 
of time on which she floated and in which she swam and drowned, but also our own journey. She, though young and 
youthful in all her mirrors, has nevertheless moved on in time, aged, and died    as will we. 
Abbas Daneshvari, PhD, Chair, Department of Art, Professor of Art History at University of California, Los Angeles

1 - The portrait of Irandokht, used by Samira Alikhanzadeh, was taken in 1937. Irandokht died in 2012 at the age of 94. 
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