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نازنین پوینده
متولد 1360 تهران 

فارغ التحصیل مدرسه بوزآر پاریس 

فوق لیسانس در رشته هنر پالستیك دانشگاه پاریس
 

نمایشگاه های انفرادی: 

2010 گالری اریك میرشر، پاریس 

2009 گالری اریك میرشر، پاریس 

2007 بنیاد هنرمدرن و معاصر، مون لوسن فرانسه 

2004 گالری هنرهای زیبای كروس، پاریس 

برگزیده نمایشگاه های گروهی:

2011 ابرقهرمان من ـ گالری مورونو کیانگ و گالری آران، به طور همزمان

2011 پس از تخریب ـ گالری تاتیانیک، ویلینیوس لیتوانی

2011 رنگین کمان ـ گالری زوفال اوند ووم گلوک، هانوفر آلمان

2011 تشویش افکار ـ مرکز هنری رودا استن ـ گوتنبرگ سوئد

2009 ایران از داخل و خارج ـ موزٔه چلسی، نیویورک

2009 سلسله و زلزله ـ گالری هلر تقی نیا، نیویورک

2008 رو در رو ـ گالری اریک میرشر، پاریس

2008 پیکربندی امر خیالی ـ گالری ویکتور ساآوردا، بارسلون اسپانیا

2008 پیکر بندی امر خیالی ـ مرکز هنرهای معاصر، مون دو مارسان فرانسه

2007 در خلوت من ـ گالری ایرو پالستیک، بروکسل بلژیک

2007 تا 2009 بینال جوانان خالق اروپا

2007 پیکر بندی امر خیالی ـ به انتخاب پت آندرئا، الهه هلند

جوائز بین المللی 

2008 جایزه مخصوص ِارو، دوازدهمین دوره ی جایزه آنتوان مرن

2003 جایزه آلفونز سلیر، آکادمی بوزآر

 UNFPA 1995 دیپلم افتخار سازمان ملل

Nazanin Pouyandeh
Born in Tehran 1981 

Education:
2005  Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts 

de Paris, Atelier de Pat Andrea.

2007  Master 2 Recherche Arts Plastiques Université Paris I

Solo Exhibitions:
2010 Galerie Eric Mircher, Paris 

2009 Galerie Eric Mircher, Paris  

2007 Fonds d’Art moderne et contemporain, Montluçon France  

2004 Galerie des Beaux-Arts CROUS, Paris

Selected Group Exhibitions: 

2011 My Super Hero. Morono Kiang Gallery Los Angeles and 

Aaran Gallery Tehran
2011 D’après la ruine. Le Titanic, Vilnius Lithuania 

2011 Arc en ciel. Galerie vom Zufall und vom Glück, Hanovre 

Germany
2011 Disturbing the Public Opinion. Röda Sten Art Centre, 

Göteborg Sweden 
2009  Iran, Inside Out. Chelsea Art Museum, New York 

2009  SELSELEH / ZELZELEH. Galerie LTMH, New York

2008  Faces à Faces. Galerie Eric Mircher, Paris 

2009  Figuration de l’imaginaire. Galerie Victor Saavedra, Barcelone 

Spain

2008  Figuration de l’imaginaire. Centre d’art contemporain, 

Mont de Marsan France 

2007  In My Solitude. Galerie Aeroplastics, Bruxelles Belgium

2007  Biennale du Salon Jeune Création Européenne (until 

2009) 
2007  La Nouvelle Histoire. L’exposition de Pat Andrea et ses 

collègues, Pulchri Studio, Den Haag Netherland 

International Prizes:
2008 Prix spécial Erro. Douzième Prix Antoine Marin

2003 Prix Alphonse Cellier. Académie des Beaux Arts

1995 Diplôme d’honneur de la Fondation pour la Population 

des Nations Unies
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تابلوی بشارت لئوناردو که در موزه اوفیتزی فلورانس نگهداری می شود، 

بانویی  نیمرخ  پیر،  بروگل  اثر  پاتیناژبازان  همراه  به  زمستانی  منظره 

جواهرنشان  اثر نیكالس رایزر، شمایل سن سباستین شهید اثر مانته نیا و 

یا مشابه آن اثر مملینگ ... کپی های چاپی این آثار که یكی از دیوارهای 

به نقاشی دوره  او  بیانگر تعلق خاطر  را پوشانده اند،  پوینده  نازنین  آتلیه 

رنسانس است. این تصاویر فیگورهای جدا افتاده و صحنه های گروهی ای 

را که گهگاه بسیار ُپرشمارند، به نحو تمیز ناپذیری در هم می آمیزند. در 

اینجا با نمونه هائی از هنر پیشرو نظیر خودنگاره هولناک کوربه با عنوان  

مرد مستاصل و یا عكس سیاه و سفید یكی از استادانـ  و یکی از دوستان 

امروز وی  ـ پت آندرئیا، نیز رو به روئیم.

در نقاشی های نازنین پوینده امری پارادوکسیکال حضور دارد که در آن 

می توان  نخست  نگاه  در  تشویش زاست.  هم  و  کننده  هم مسحور  واحد 

از  که  دانست  رویدادهائی  تصویری  رونگاری  را  او  ابداعی  صحنه های 

واقعیت منبعث شده اند، فلذا  چشمان بیننده خود را در برابر موضوعی 

آشنا می یابد. ولی در متن رمزگشائی از محتوای این آثار، نگاه مخاطب 

می لغزد و خود را در مواجهه با نوعی معما می یابد. اگر شیوه هنرمند در 

آفریدن نقاشی هایش  واجد آدابی مطنطن و پر تفصیل است که از طریق  

پرداخت دقیق و وسواسی به جزئیات اجرایی می شود، این امر اغلب نتیجه 

تلفیق موقعیتهای گوناگونی است که در کادر نقاشی در کنار یکدیگر قرار 

می گیرند.

هنر نازنین پوینده به واسطه میزانسن )صحنه آرایی( تعین می یابد. همه 

شروع  جزئیات  و  لباس ها  انتخاب  از  که  روشی  حسب  بر  قبل  از  چیز 

می شود، و سپس حالت قرارگرفتن بازیگران و نهایتًا دکوراسیون اثر را نیز 

در بر می گیرد، مشخص شده است. نقاش نخست شخصیت های خود را 

براساس سناریویی دقیق و مجموعه ژست هایی که آنها را در متن حرکتی 

معلق مانده از یک کنش جای می دهند، بر روی بوم تصویر می کند. این 

فریم منجمد شده، معنایی مازاد به تصویر می بخشد و بعدی جهانشمول 

به آن اعطا می کند که به نحوی بی واسطه قابل رویت است. 

یك شخصیت آماده ارتكاب جنایت است، دیگری در جایگاه ناظر قرار دارد  

و سومین شخصیت مردد است که آیا باید دخالت کند یا نه، شخصیت 

را  در دست شب  فانوس  دیگران  لبه ی مغاکی می برد؛  به  را  زنی  بعدی 

روشن می کنند درحالیكه به نظر می آید  بقیه در حال جنگ بازی هستند. 

همه چیز در متن پیكره بندی بافت و زمینه تصویر فرو می ریزد: زمینه ای 

گیاهی  بافت های  ناهموار،  چشم اندازهای  از  مملو  عجیب  طبیعتی  با 

میمون گون.  حیات وحش ای  حتی  و  هراسناك،  جنگل های  اگزوتیک، 

مناظری متراکم که با این حال باری، حتی سبک، بر دوش بعد روایتی 

و  است  پرداخت  شده  جزئیات  ریزترین  با  نیستند. همه چیز  نقاشی ها 

احساس تعلیقی که بر اثر حاکم است، بیننده را دعوت می کند تا در ذهن 

خود پیش و بعد از صحنه ای که در برابر چشمانش قرار دارد تصویر کند.

امور  الگوها،  کهن  به  آثارش   در  که  دارد  اذعان  پوینده  نازنین 

اسطوره شناختی و نمادها می پردازد و بازتولید واقعیت تنها روشی برای 

و  دارند  آغاز  نه  که  روایت هائی  آنهاست.  دل  در  روایت هایش  جایگذاری 

نه پایان. داستان هایی که متعلق به همه کس، همه فرهنگ ها و نسل ها 

است. 

عالقمند   که  است  جوان  هنرمندان  از  نسلی  به  متعلق  او  ترتیب  بدین 

به ثبت حضورشان در این جهان اند و در عین حال از پیروی از تاثیرات 

مدهای متداول و روند آفرینشی که بی اطالع از گذشته اش است، سرباز 

می زنند. نازنین پوینده با بهره گیری از تجربه زندگی در غربت، به بسط 

بودن  توخالی  و  بیهودگی  بر  تاکید  با  که  می پردازد  تجسمی  زبان  نوعی 

هویت های ملی، سعی در احیای نوعی اومانیسم تصویری را دارد.
فیلیپ پیگه1

پاریس، ژوئیه ۲۰۱۰

1 منتقد ـ کیوریتور مستقل و مدیر هنری »طراحی اكنون« در پاریس



The renaissance of Nazanin Pouyandeh’s art

The Annunciation by Leonardo exhibited at the Uffizi in Florence, 

Winter Landscape with Skaters and Bird Trap by Breughel 

the  Elder, the profile of a Lady-in-waiting richly jeweled by 

Niklas  Reiser, the martyr figure of Saint Sebastian painted by 

Mantegna or another by Memling… One of the walls in Nazanin 

Pouyandeh’s artist’s studio is partly covered by a series of prints 

which indicates her attraction to Renaissance painting.

The images displayed indistinctly reveal isolated figures or group 

scenes, sometimes profuse. There is also some modern art such 

as the outrageous Self-portrait Known as The Desperate Man by 

Courbet, or even the black and white photograph of one of her 

Masters, who today has become a friend, Pat Andrea.

There is something contradictory in Nazanin Pouyandeh’s 

painting that is both fascinating and disconcerting. At first glance, 

the scenes that she invents can be viewed  as an illustrated 

transcription of events that may stem from reality and the eye 

finds itself in front of a familiar subject.

However when the content is decrypted, the eye stumbles and 

rapidly finds itself confronted by an enigma. If the way in which the 

artist composes her paintings integrates a perfectly  elaborated 

protocol sanctioned by a precise and minute attention to detail, 

this is often the result of a juxtaposition  of different situations 

brought together in the landscape in which they are portrayed.

Nazanin Pouyandeh’s art is required by the production.

Everything is set according to a determined method from casting 

to the choice of costumes and accessories and from the direction 

of the actors to the completion of the decor.  The painter first 

places his characters on the canvas according to a rigorous 

scenography and a body language that informs of the suspended 

movement of an action. The resulting freeze  frame confers 

a greater significance to the image and provides  a universal 

dimension that is immediately grasped.

One character is about to commit a murder, another is posted 

as an observer, a third wonders whether he should intervene; 

another carries a woman to the edge of an abyss - ; others light 

the night with their lanterns while others still seem to play war. 

Everything seems to topple over in the figuration of the context: 

that of an improbable nature with a rugged landscape, exotic 

undergrowth, frightening forests, monkey-like wildlife.

Overflowing landscapes that do  not burden the narrative of the 

paintings, as staggered as they may be. All the details  have 

been worked out and the over lapping impression of  suspense 

encourages the on-looker to imagine for himself both the before 

and after of the scene being played out before him.

Nazanin Pouyandeh maintains that she works on archetypes, 

mythology, and symbolism and that if she tries to reproduce 

reality it is only to place her stories in it. These stories have 

neither beginning nor end. They belong to everybody, to all the 

cultures and all generations. 

She therefore belongs to a generation of young artists anxious to 

act their presence in this world while refusing to bow to fashion 

trends and the current of a creation ignorant of its past. Using 

her own personal history  of exile, Nazanin Pouyandeh aims to 

elaborate a plastic language  confirming the vanity of national 

identities in order to attempt the renaissance of a form of pictorial 

humanism.

Philippe Piguet1

Paris, July 2010

1. Critic and Indepedent Curator, Artstic director of “Drawing Now” in Paris 
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ببر بنگال  رنگ و روغن روی بوم  55×46 سانتی متر 

Le tigre du Bengale  Huile sur toile  46×55 cm  2011



 النه میمون ها  رنگ و روغن روی بوم  61×50 سانتی متر

Les Cavernes aux Singes  Huile sur toile  50×61 cm  2011
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 فرار زیبا  رنگ و روغن روی بوم  162×130 سانتی متر

L'échapée belle  Huile sur toile  130×162 cm  2011



پارک مرکزی  رنگ و روغن روی بوم  200×160 سانتی متر 

Central Park  Huile sur toile  160×200 cm  2011
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ديويد كوچک  رنگ و روغن روی بوم  100×81 سانتی متر 

Le Petit David  Huile sur toile  81×100 cm  2011



غنيمت  رنگ و روغن روی بوم  162×130 سانتی متر 

Le Butin  Huile sur toile  130×162 cm  2011
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دوئل  رنگ و روغن روی بوم  200×160 سانتی متر 

Le Duel  Huile sur toile  160×200 cm  2011



ارکیده ها  رنگ و روغن روی بوم  100×81 سانتی متر 

Les catleyas  Huile sur toile  81×100 cm  2011
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در گفتگویی با روزنامه لوموند نازنین پوینده این گونه از آثار خود سخن می گوید: "هر چه بیشتر 

چیز یاد می گیرم، اعتمادم به وسواس هایم و تصویرهای ذهنی ام بیشتر می شود. مضمون اصلی 

تابلوهایم غریزه نخستیِن انساِن است یعنی ترس. این ترس است که به نوعی به زندگی تداوم 

می بخشد. تمّدن تالش می کند نقش سپر را بازی کند، ولی باز ترس غالب می شود."

از  است  بازتابی  اینها  ترکیب  فلسفی.  و  ادبی  تجسمی،  پیامهای  از  لبریزند  من  "نقاشی های 

شخصیت من، چهل تکه ای است از فرهنگها و آموخته های گونه گون بویژه آموخته هایی که از 

پدر و مادرم به من رسیده است. بله، آموخته های پدر و مادرم جایگاه ویژه ای دارند چون از 

آنها فراگرفته ام که تعالی فرهنگی مطمئن ترین راه  نیل به آزادی است. در آغاز کارم، عزمم بر 

این بود که ُبعِد شرقی آموخته هایم را بروز ندهم. دیرتر این ُبعد در قالب خالکوبی بر روی بدن 

دخترهای نقاشی هایم ظاهر شد."

فیلیپ دژن ـ مجله لوموند آگوست ۲۰۱۱

بیننده نخست در برابر آثار نازنین پوینده مبهوت می ماند. انگار این هنرمند جوان ایرانی تبار، 

نقشگر "داستان در منظره" است. چند لحظه بعد، پی می بریم که این درختان و آسمانها و 

بدنها و پارچه ها فقط به این دلیل چنان دل انگیز نقاشی شده اند که پریشان حالی مان را پررنگتر 

کنند. پریشانی بغرنجی که آغاز آن زمانی است که چشم واقعیت را می ببیند ولی از تعریف آن 

عاجز است. 

در جای جای آثار نازنین پوینده نابهنجاری و حرکات مبهم و پرتعلیق تصویر شده است. اگر اینها 

نماد باشند، نمی شود رمزگشایی شان کرد. این نقاشی های همصدا و هماهنگ مثل خوابهای 

بدمان ذهنمان را به سختی درگیر می کنند.

 فیلیپ دژن ـ لوموند اكتبر ۲۰۱۰

"Plus je sais de choses, dit Nazanin Pouyandeh, plus je fais confiance à mes 

obsessions et à mes images mentales. Les toiles parlent de l'instinct premier de 

l'homme - de la peur. La peur nous fait vivre. La civilisation agit comme un filtre, 

mais la peur reste." 

" il y a dans ma peinture une accumulation d'informations visuelles, littéraires, 

philosophiques. Ces mélanges sont représentatifs de ce que je suis moi-meme, 

un patchwork de cultures - dont celle que j'ai reçue de mes parents. Elle compte 

d'autant plus qu'ils considéraient l'élévation culturelle comme le plus sure moyen 

d'accéder à la liberté. A mes débuts, j'ai tout fait pour refouler le coté oriental de 

mon éducation, puis il est revenu, sous la forme de tatouages sur la peau des 

filles. "
Philippe Dagen
le monde magazine, 13 August  2011 

On reste médusé devant les oeuvres de Nazanin Pouyandeh. La jeune artiste, 

Iranienne de naissance, semble peindre des histoires dans des paysages. Mais 

il faut peu de temps pour sentir que les végétations, les ciels, les peaux et les 

étoffes ne sont peints de manière si délectable que pour rendre plus intense 

encore le malaise pernicieux qui nait quand le regard s'aperçoit de ce qui se 

passe - et qu'il est difficile de définir.

Partout des anomalies, des gestes suspendus et équivoques. Si ce sont des 

symboles, ils sont indéchiffrables. Ces toiles harmonieuse sont obsédantes, 

comme les mauvais reves.

Philippe Dagen
le monde, 31 octobre 2010
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