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FICTIONVILLE: A PLACE
BEYOND GOOD AND EVIL
—
REFLECTIONS ON VIOLENCE
AND THE SOCIETY OF
SPECTACLE
—
BY VALI MAHLOUJI

Rokni Haerizadeh
(b. Tehran, Iran, 1978)
Rokni Haerizadeh is a painter known for his
compositions, often in sets or themes, which
weave together ancient fables and literary
figures, contemporary film and political
history. His oeuvre traverses various media
including assemblage and performancebased work, in which he often collaborates
with his brother Ramin. Rokni earned an
MA from the University of Tehran and has
held solo exhibitions in Dubai, Istanbul and
Tehran. He participated in Unveiled: New
Art from the Middle East, Saatchi Gallery,
London (2009) and Be Crowned with Laurel in
Oblivion, Thaddaeus Ropac, Paris (2010). He
lives in Dubai.
Vali Mahlouji is an independent curator, critic
and writer in transit.
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Rokni Haerizadeh, Cursed
into Slum2, from Fictionville
series, 2010, mixed
media on paper, 29.7x21
cm, courtesy of Galerie
Thaddaeus Ropac

Rokni Haerizadeh, Act Like
You Talk, from Fictionville
series, 2010, mixed
media on paper, 29.7x21
cm, courtesy of Galerie
Thaddaeus Ropac

Rokni Haerizadeh,
Adrenalin Runs in Armpits,
from Fictionville series,
2010, mixed media on
paper, 29.7x21 cm,
courtesy of Galerie
Thaddaeus Ropac

Rokni Haerizadeh, Cursed
into Slum, from Fictionville
series, 2010, mixed
media on paper, 29.7x21
cm, courtesy of Galerie
Thaddaeus Ropac
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ركني حائريزاده
–

ّ
“كل ما يجري في منطقة محتدمة بين الظلمة
والنور ،يكون معناه متالشيًا ال يكاد ُيد َرك”
جورج باتايُ ،مذنب ()1944
فريدة ومتصاعدة على
الفتة
بقدرة
يتم ّيز البشر
ٍ
ٍ
ٍ
وبحق اآلخرين،
بحق أنفسهم
ارتكاب العنف
ّ
ّ
حيث يشهد ّ
كل عام ما يزيد على مليون ونصف
المليون من حاالت الموت العنيف الذي ينزله
البشر ببني جلدتهم .وفي حين لم يسبق لنا
قط أن طالبنا أنفسنا أو قادتنا بما نطالبهم به
اليوم من الصدق بشأن استخدام العنف وغايته،
إال أننا نبقى ،نحن مواطني الحداثة ،مستهلكين
أن
لمشاهد العنف ال سبيل إلرواء نهمهم .ذلك َّ
“عربدة الوحشية الشاملة” ،كما يدعوها بودلير،
يسهل به
هي “فاتح الشهية المقرف الذي
ّ
هضم وجبته الصباحية ّ
كل
المتحضر
اإلنسان
ّ
َ
يوم”( .)1وكلما كان هذا العنف دمويًا ازداد غزوه
ّ
وتشكل أعمال ركني حائريزاده
عناوين األخبار.
األخيرة نوعًا من الكشف المسرف والمحموم عن
هذا التفاعل الثنائي على وجه الدقة :واقع العنف
والعالقة التلصصية التي تربط المشاهد بذلك
الواقع ،والتي هي عالقة سلبية أو منفعلة في
أساسها.

والشر
مكان أبعد من الخير
خيل:
ٌ
الم َت َّ
ُ
ّ
تأمالت في العنف ومجتمع الفرجة
ٌ

–

ڤالي محلوجي

ففي سوط عدو (وهي مجموعة مؤلفة من خمس
ثالثيات ُع ِر َضت في العام  ،)2010ترسم فرشاة
حائري زاده االنطباعية ،بغضب محتدم وعميق،
بشري ساد ّية تقشع ّر لها األبدان
مشاهد تعذيب
ّ
في تذكّ ٍر لكامل الواقع التاريخي المأساوي
والقمعي في مسقط رأسه (إيران) ،حيث تبدو
ّ
تلك المشاهد على أنّها “رموز للمعاناة” أو إيقونات
دنيوية (كي نستعير عبارة سوزان سونتاج) مثل
تذكرة بالموت ،موضوعات للتأمل تعمل على
حس الواقع وتعميقه .ويدرك الفنان ما
تشديد
ّ
الفن
دعاه هارولد بنتر “البحث عن الحقيقة في
ّ
وتجنّب الحقيقة في السياسة” ،فيعرض الواقع
السواء .وعلى الرغم
على َّ
أن ال مجال فيه لمزاعم َّ
من الخدر الذي يثيره الكشف ،فإن الفنان يحتفي
بالتذكُّ ر بوصفه فع ً
ال أخالقيًا .فهو إذ ينظر إلى
العنف كظاهرة إنما يواجهه على مستويات
عدة وال يكتفي بسبر مشاهده المثيرة جنسيًا
ّ
واستثمارها بل يع ّلق على فعل المشاهدة،
والتلصص ،والتجسس من مسافة مقبولة
برزًا السؤال اإلشكالي،
”االقتراب دون مخاطرة”ُ -م ِوالجمعي
سؤال التواطؤ على المستويين الفردي
ّ
(مستوى المجتمع).

ركني هايريزاده

(مواليد طهران� ،إيران.١٩٧٨ ،ي�سكن وعمل يف دبي).
ركني هايريزاده م�ص ّور معروف بلوحاته التي ي�صممها يف
جمموعات �أو �ضمن مو�ضوعات حتيك مع ًا خرافات عتيقة ،و�شخ�ص ّيات
عدة
من الأدب ،والفيلم املعا�رص ،والتاريخ ال�سيا�سي .ت�شمل �أعماله ّ
و�سائط من �ضمنها الرتكيب والأعمال التي تعتمد الأداء التي غالب ًا
ما يتعاون فيها مع �أخيه رامني .ح�صل ركني على املاج�ستري من
دبي وا�سطنبول وطهران ،كما
جامعة طهران وله معار�ض فرد ّية يف ّ
�شارك يف "بال حجاب :فن جديد من ال�رشق الأو�سط "،غالريي
�سات�شي ،لندن ( )٢٠٠٩و"ت ّوج مع لوريل يف الن�سيان" ،ثادايو�س
روبا�س ،باري�س (.)٢٠١٠

أما سلسلة األعمال الحالية ،الخالية من أخالقيات
الشفقة والتي تتخطى االفتتان الفيتشي بتصوير
الخسة البشرية تصويرًا وصفيًا ،فتحمل عنوان
ّ
اقتراب جديد وثيق يقتربه
المتَخ َّيل وتشير إلى
ٍ
ُ
حائري زاده من العنف .فهو يلتفت بمكر (وعلى
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