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Untitled, oil on canvas, 130x160 cm, 2014
بدون عنوان، رنگ روغن روی بوم، 160×130 سانتی متر، 1393



Untitled, oil on canvas, 160x130 cm, 2014
بدون عنوان، رنگ روغن روی بوم، 130×160 سانتی متر، 1393



Untitled, oil on canvas, 120x100 cm, 2011
بدون عنوان، رنگ روغن روی بوم، 100×120 سانتی متر، 1390



Untitled, oil on canvas, 130x120 cm, 2011
بدون عنوان، رنگ روغن روی بوم، 120×130 سانتی متر، 1390

Untitled, oil on canvas, 120x180 cm, 2014
بدون عنوان، رنگ روغن روی بوم، 180×120 سانتی متر، 1393



Untitled, oil on canvas, 170x110 cm, 2015
بدون عنوان، رنگ روغن روی بوم،110×170 سانتی متر، 1394



Untitled, oil on canvas, 120x350 cm overall, 120x100 cm left and right panels, 120x150 cm center panel, 2012
بدون عنوان، رنگ روغن روی بوم، 350× 120 سانتی متر، 100×120 سانتی متر لت چپ و راست، 150× 120 سانتی متر لت میانی، 1391



Untitled, oil on canvas, 150x90 cm, 2015
بدون عنوان، رنگ روغن روی بوم، 90×150 سانتی متر، 1394



Untitled, oil on canvas, 150x130 cm, 2013
بدون عنوان، رنگ روغن روی بوم، 130×150 سانتی متر، 1392



Untitled, oil on canvas, 100x100 cm, 2011
بدون عنوان، رنگ روغن روی بوم، 100×100 سانتی متر، 1390



خانم! مراقب دست هاتان باشید. پاهاتان را طوری كنار هم بگذاريد كه از كادر نقاشی ام بیرون نزند.
اينجا صحنه ی نمايش نیست. اين تنها يك نیمكت است و يك صندلی. نگران چهره تان نباشید. بخنديد. اگر هم مايل ايد 
گريه كنید يا حتی می توانید پلك های تان را روی هم بگذاريد. كافی ست. با چشم های بسته خواهید ديد. اينجا اشیاء همه 
خیره مانده اند به شما؛ به اين لحظه. اگر مايل نیستید چیزی نگويید اما بگذاريد اين لحظه هرگز تمام نشود. اين كاناپه يك 
كاناپه ی معمولی نیست، به  آسانی در هر اتاق نشیمنی جا نمی شود. عرضش به عرض زندگی ست و طولش با شما. می توانید 

همانطور كه نشسته ايد قد بكشید. اتفاقی نخواهد افتاد.
برخالف نقاشی های پیشین الهه حیدری در مجموعه ی صندلی ها، اين بار در مجموعه ی حوالی اجسام، »حضور« جای خود 
را به »غیبت« داده است. زنی در نقاشی ها تكرار می شود، زنی كه الزاماً زن نیست. در قامتش از برآمدگی های زنانه  نشانی 
نیست. او زنی بی چهره است كه می تواند هر جنسیتی داشته باشد و با اين حال حضور ظريف و آرامی دارد. اندام های باريك 

زن به جای خود او حرف می زنند. شايد الهه حیدری می خواهد به ما بگويد: »مرا با دست هايم ببین.« 

فیگورها در آثار او همه نشسته اند. بنشینیم تا شايد حرفی رد و بدل شود. ساكن باشیم شايد كه جهان ما آرام بگیرد. در جهان 
آثار الهه حیدری اتفاقی نمی افتد. همه چیز ساكن است. صلح در زمینه ی رنگ های تیره و مات و در تنهايی اتفاق می افتد. 
در يكی از نقاشی ها كه شامل سه كار متصل در قطع بزرگ است  زنی با پیراهنی سیاه بر كاناپه نشسته است.  مثل آن است 
كه زن از عزاداری و ناآرامی به امنیت كاناپه پناه برده باشد. او كفش هايش را در آورده و كنار كاناپه انداخته. اكنون زمان 

استراحت فرارسیده است. بر روی كاناپه ی بی جان نقاشی الهه حیدری شايد بتوان كمی نشست و جان گرفت.

فیگورها در آثار حیدری تنها هستند. آن ها در كنار اشیاء نشسته اند و تنها هستند. پايه ی صندلی ها ظريف  و شكننده است، 
مبل ها مقوايی اند و استحكام ندارند. همه چیز در سطح اتفاق می افتد: در يك لحظه. در اين لحظه اما شايد بتوان به سكونی 
دست يافت.  مسافری چهره اش را در راه جا می گذارد. در يك لحظه توقف می كند، در مكانی بی ابعاد، بر جايی می نشیند كه 

سقوط  تقريباً حتمی ست. اما او در آن لحظه زندگی می كند، بی هیچ حرف و سخنی، بی دغدغه ای. در صلح.

 آزاده طاهايی ـ پايیز 1394

Madam! Be careful with your hands. Keep your legs together in a way they won’t extrude my composition.
This is not a stage. It’s only a bench and a chair. Don’t worry about how you look. Smile; or cry if you wish. You may 
even close your eyes. That would be also fine. You shall see with your eyes shut. Here, the objects are all staring at 
you, at this very moment. Don’t speak a word if you don’t want to but let this moment last forever. This is not an 
ordinary sofa. It wouldn’t fit easily to just any living room. Its width is as the width of life is and its length, well 
you decide. You can grow taller while you are sitting, nothing shall happen.
Unlike Elaheh Heidari’s previous paintings in the Chairs series, this time in Around Objects, ‘presence’ has given 
itself to ‘absence’.  A woman is being repeated in these paintings, a woman that may not necessarily be a woman. 
There are no signs of feminine voluptuousness in her stature. She is a faceless woman who can be of any gender, 
yet has a calm and elegant presence. Her slender body parts speak for her instead.  Perhaps, Elaheh Heidari wants 
to tell us: “Look at me through my hands.”

Figures are all seated in her works. Let’s sit down to perhaps make some kind of dialogue happen. Let’s be still so 
that maybe our world would get calmer. In the world of Elaheh Heidari’s works nothing happens. Everything is 
still. Peace prevails in a dark and opaque background, in solitude. In one of the large format triptychs, a woman 
in a black dress is sitting on a couch. It’s as if she has fled mourning and unrest to the safety of the couch. She has 
taken off her shoes and thrown them beside the couch. Now it’s time for rest. Perhaps one can sit on the lifeless 
couch in Elaheh Heidari’s painting and revive. 

Figures are all solitary in Heidari’s works. They sit beside objects and are lonely. The chair legs are delicate and 
fragile; the sofas are of cardboards and nonresistant. Everything happens on the surface, in a single moment. In 
that moment however, it might be possible to reach stability. A traveler leaves behind his image on the way. He 
stops for a moment in a space with no dimension and sits in a place where falling is inevitable.  But he lives in that 
moment, without a word and with no worry.  In peace.  

Azadeh Tahaie - Fall 2015
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