


مجتبی   تاجیک

«تن - ها»
"TAN-HA (LONELY/ BODIES)"



1. From the Tan-Ha (Lonely/ Bodies) series
Acrylic on canvas
180x110 cm
2016
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از مجموعه ی تن - ها 
کریلیک روی بوم ا
110 × 180 سانتی  متر
1۳۹۵

2. From the Tan-Ha (Lonely/ Bodies) series
Acrylic on canvas
180x108 cm
2016

از مجموعه ی تن - ها 
کریلیک روی بوم ا
108 × 180 سانتی  متر
1۳۹۵

3. From the Tan-Ha (Lonely/ Bodies) series
Acrylic on canvas
180x110 cm
2016

از مجموعه ی تن - ها 
کریلیک روی بوم ا
110 × 180 سانتی  متر
1۳۹۵
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4. From the Tan-Ha (Lonely/ Bodies) series
Acrylic on canvas
180x110 cm
2017

از مجموعه ی تن - ها 
کریلیک روی بوم ا
110 × 180 سانتی  متر
1۳۹۶
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5. From the Tan-Ha (Lonely/ Bodies) series
Acrylic on canvas
180x116 cm
2017

از مجموعه ی تن - ها 
کریلیک روی بوم ا
11۶ × 180 سانتی  متر
1۳۹۶

6. From the Tan-Ha (Lonely/ Bodies) series
Acrylic on canvas
180x115 cm
2017

از مجموعه ی تن - ها 
کریلیک روی بوم ا
11۵ × 180 سانتی  متر
1۳۹۶

7. From the Tan-Ha (Lonely/ Bodies) series
Acrylic on canvas
180x130 cm
2017

از مجموعه ی تن - ها 
کریلیک روی بوم ا
1۳0 × 180 سانتی  متر
1۳۹۶

8. From the Tan-Ha (Lonely/ Bodies) series
Acrylic on canvas
180x100 cm
2016

از مجموعه ی تن - ها 
کریلیک روی بوم ا
100 × 180 سانتی  متر
1۳۹۵
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For those who are not familiar with Mojtaba Tajik’s background as a painter, I only point out the fact 
that he entered this realm from photography. In his work, significance of photography is more than 
just a realistic technique. From the beginning, he was aware of the importance of composition in 
creating images and tied a major part of his visual approach to restrained painted frames and the 
objects that were somehow trapped in them.
Mojtaba tajik is of the few contemporary artists who has denoted his artistic identity by recounting 
the visual memory of the middle class. In his earlier paintings, the stack of small and constricted 
boxes along with the objects they held, narrated symbolic stories of this class: solitude, isolation, 
trapped paper rockets, burnt flights and small and familiar objects that flew past our eyes and 
landed in the absolute darkness of the boxes.
His recent series displayed in this exhibition, however, could be considered as a clear conversion 
from his familiar world. In his new choice of objects - limited to clothes hung from hangers - the 
objects have fled the darkness of boxes and sat on wide and lit but concrete and cold backgrounds. 
Does this new approach imply the fact that Tajik has convinced himself to leave his familiar tight 
frames and move out to the cold but exposed outside world? Or maybe this dislocation only 
explains how he extends his personal limitations to the free world outside? I leave it up to the 
smart audience of this exhibition to make a decision. But I, personally, rather stand in front of these 
paintings and fantasize. As if some kind of music is heard from behind the clothes and the walls. A 
kind of music that is soft but not sad, inviting you to put on your clothes and get ready, as if a party 
is to begin…

Kourosh Safinia
Fall 2017 

برای بیننده ی ناآشنا با پیشینه ی نقاشانه ی مجتبی تاجیک به ذکر این تاریخچه بسنده می کنم که او از حرفه ی عکاسی 
به دنیای نقاشی وارد شده است. اهمیت این سرمنشاء در آثار او بیش از تکنیک واقعگرایی عکاسانه است. او از ابتدا 
به اهمیت قاب بندی در خلق یک تصویر واقف بوده و بخش عمده ای از رویکرد بصری خویش را به قاب های بسته و 

اشیای گرفتار در تگنای آنها گره زده است.
که هویت هنری خویش را به بازگویی حافظه ی تصویری طبقه ی میان  مجتبی تاجیک از معدود نقاشان معاصر است 
شهری بازگمارده است. در نقاشی های پیشین او انبوه جعبه های تنگ و کوچک به همراه اشیای درونشان داستان های 
سمبولیک از سرنوشت این طبقه ی شهری حکایت می کردند: تنهایی، به دورافتادگی، موشک های کاغذی گرفتار آمده، 
گیر درون  گذشته و به تاریکی فرا که با سرعتی تمام از برابر چشمانمان  کوچک و آشنایی  پروازهای سوخته و اشیای 

جعبه ها سپرده می شدند.
مجموعه ی اخیر در این نمایشگاه چرخشی آشکار در فضای آشنای هنرمند به شمار می رود. در این انتخاب جدید 
اشیای او تنها به لباس های آویخته به چوب رختی محدود شده اند، از تاریکی جعبه ها به درآمده و بر پس زمینه ای بسیط 
که تاجیک به خود قبوالنده است تا  کرده اند. آیا این نگاه تازه به این معناست  و نورانی اما سرد و سیمانی جا خوش 
یکبار برای همیشه از قاب های تنگ و آشنای خود به درآمده و به فضای باز سرد بیرون آن نقل مکان کند؟ یا شاید این 
که او تنگناهای خویش را به فضای آزاد بیرون از خود نیز تعمیم می دهد؟ قضاوت را به  جابجایی تنها موید آن است 
کنم.  بیننده هوشمند این نمایشگاه وا می گذارم. خود اما ترجیح می دهم تا در برابر این نقاشی ها ایستاده و خیال بافی 
که آرام است اما  گوش می آید. ترانه ای  که از پس این لباس های آویخته و از آن سوی دیوارها نوای آرام ترانه ای به  گویا 

غمگین نیست. شما را دعوت می کند تا رخت بر تن کرده و آماده شوید.
شاید ضیافتی در راه است.                                  

کوروش صفی نیا                                                                                                                     
                                                                                                                     پاییز 1۳۹۶
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