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Quarantine was originally designed to confine plants and animals in order to prevent 
the spread of contagious diseases and aquariums are enclosures in lands created 
to put aquatic animals and plants on display. The word “Quarantarium” is a coined 
word, consisting of “quarantine” and “aquarium”: containers that are enclosed 
with extreme care and discipline to preserve things. The former is bound by a rigid 
membrane and the latter is defined by translucent walls; yet, both are kept away 
from the community of others.

The COVID-19 pandemic has forced people to lock themselves inside their 
houses, reducing all their interactions and socializations to the screens of 
their smartphones and computers. It amounts to an imposed metaphor that 
has transformed our world and altered our conventional assumptions. From its 
very beginning, it has shown no regard for norms and expectations, and in the 
meantime, it has changed all the procedures and processes, turning differences 
into similarities. Pandemics are not only contagious by definition, but also divergent: 
a dystopic geography that is enclosed, yet integrated and boundless. Even though 
pandemics are experienced individually and personally, they create a global, 
collective panic.

The first universal result of the pandemic was solitude in which individuals turn to 
their past and their roots. The creative process of the artists of the exhibition is not 
a mere formal translation of the outside world, but invisible bridges between the 
artists’ ideas and their minds and unseen inner realms. These works are shaped by 
each artist’s reconsideration of the trauma that has been guiding his or her life. On 
the one hand, the artworks refer to a study of the individual, biological roots, and, 
on the other hand, they are remedies that make up for the loss that has scarred the 
psyche of each artist.

Sasan Abri is the photographer of urban spaces, cityscapes, and the transient 
moments of life. In order to execute his unique semi-impressionistic techniques 
in his “Faraway Nest” series, he has chosen a harsh cross-hatching approach to 
conveying the subject matters, shifting the status of the background with that of 

the foreground. Human figures in the photograph series are blurred out and vegetal 
objects have been rendered clearly. The alternation of the relationship between the 
subject and the object is the result of the artist’s contemplations in quarantine as 
he was experiencing his self-imposed solitude for several months.

Actualization of abstract forms and attention to the physical and architectural 
dimensions of objects are among the features of Anita Steinwidder’s work. Anita’s 
earlier works revolved around re-defining attires and making cloth collages in a 
conceptual fashion. Here in her “Reconstruction: Mother and Father” series, she has 
made a trip down the memory lane to revisit her estranged childhood. In order to 
create new forms, the artist has assembled the shoes that she has kept from the 
time she had spent with his grandparents, using a technique that is different from 
those of cobblers. The works represented here are following dimensional forms 
on the outside; on the inside, however, they are inspired by a pastoral childhood. 
The remains of the shoes are sewn together by the pressure of the needle to form 
rotten bodies, using rough threads in continuous and discontinuous rows, in a 
painstaking, meditation-like process.

Peter Garmusch is an artist who loves exploring new territories and making journeys 
with no sense of belonging to his hometown: he travels to near and faraway places 
to incorporate his random observations into his artworks, trying to be unbiased 
by conventional assumptions. By upsetting the origin-destination equation and 
confining everything to the starting point, the pandemic has deprived Garmusch of 
his ability to travel, transforming the physical, geographic routes into imaginary, 
subjective paths in his studio. This is what has led to the creation of “Studio Vienna” 
series. By interweaving roots and textures, Garmusch has taken a metaphoric look 
at the pandemic and time, turning common human and animal organs that has 
reached the freezing point, into cold, formless photographic shapes.

The projects exhibited in “Quarantarium” are the result of conversations between 
the three artists through virtual ports. They are now exhibiting their works through 
that very same glass window: the three bodies of works are interwoven with 
hope, sorrow, self-awareness, and growth, while their substance is shaped by 
individuality. These works are the result of a consistent comprehension of the 
artists’ past and their inner worlds and an attempt to heal the wounds that had not 
been opened before the pandemic.

QUARANTARIUM
— NIRVANA PARVIZI



SASAN ABRI
(b. 1984, Tehran, Iran)
Sasan Abri began his career as a self-taught photographer and later continued to 
study under recognized Iranian photographers and lecturers. Abri makes use of 
unusual cameras, such as pinhole camera and Polaroid. He especially enjoys working 
with Polaroid, through which he manipulates the final result by experimenting 
with various chemicals during the photographic processing in order to achieve his 
desired effect. Tehran is a dominant theme in his photographs and videos, through 
which he expresses his views on society and politics. On the other hand, he seeks 
sanctuary in nature, which he finds enchanting, unpredictable, and glorious. Abri has 
held six solo exhibitions and his works have been included in numerous national and 
international group shows. He lives and works in Tehran.

Life itself has always been my biggest inspiration. The idea of a particular work can 
start from an incident, a recollection, or my presence in a certain place.
The “Faraway Nest” series is a part of a larger body of works that started from a 
single shot back in 2015. In the photo, the real person with his back to the camera 
was in focus and the tree in the background was out of focus.
The frame was about a human and a life that was defined by time and place. Five 
years later, I decided to recreate that space in the place where I live; with the very 
same tree in that image, that has been a witness to my life every single day. The 
balcony of my house, in which I spent most of the day living and working, remained 
in the foreground of the portraits and the tree in the background. Things are now a 
bit different, however: the tree is in focus and the portraits are out of focus.
Two new factors came into play during the course of the project: one was the fate 
of the tree, which was partially cut by a neighbor, thus it looks differently, and 
the other was the COVID-19 pandemic, which made it difficult for the subjects to 
commute.
I thought of a solution: I asked the subjects to take a photo of themselves and send 
it to me. I printed the photos by a machine called Polaroid Lab and I captured the 
tree in its particular seasonal condition.
During the creative process of the “Faraway Nest” series, all its part started to 
transform organically. The tree was pruned just like me and the circumstances 
were not the way they used to be.
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FARAWAY NEST
Everybody has an individual tree and every tree makes its own human: that is how 
we make our nests with our own trees.
Each tree is unique. Nests have their own unique stories and fates as well. 
Whatever we say, write, draw, or paint is somehow related to what our trees have 
gone through. 
Talking about the past and creating new conditions are difficult. Times and places 
from the past are gone for good. Everything changes like nature itself.
Nature is mindless and unpredictable. She listens to nothing and no one. She 
does what she does. Yet, her arbitrariness makes things, tales, and histories. 
Sometimes these things blow out of proportion and that is when we need 
something more than just a dream—certainly something more than dreams that 
are not clearly outlined.
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آشیانه ی دوردست
هر آدمی درخت خودش را دارد و هر درختی آدم خودش را می سازد و این طور است که ما با  

درخت یا درخت هایمان آشیانه  می سازیم.
هیچ درختی شبیه به درخت دیگر نیست. آشیانه  ها سر گذشت و سر نوشت  خاص خودشان 

را دارند. هر آن چه می گوییم، می نویسیم و ثبت یا نقاشی می کنیم جدا از شرایطی که بر سر 
خودمان یا درخت مان رفته نیست.

از گذشته گگفتن و ساختن شرایط جدید دشوار است. زمان و مکاِن گذشته ازدست رفته 
است. و همه چیز مثل طبیعت تغییر می کند.

طبیعت غیر قابل پیش بینی  و بگی فکر است و به حرف کسی یا چیزی گوش نمی دهد و کار 
خودش را می کند و همین خودسری اوست که موضوع ها، قصه ها و تاریخ ها را می سازد. 
گاه این اتفاقات به قدری بزرگ می شوند که به چیزی بیشتر از یک رویا نیاز است، آن هم 

رویاهایگی که به وضوح ترسیم نشده  باشند.



ساسان ابری
)م.۱۳۶۳  تهران، ایران(

او فعالیت حرفه ای خود را به عنوان عکاسی خودآموخته آغاز کرد و بعدها نزد اساتید 
و عکاسان سرشناس ایرانی به کسب دانش پرداخت. ابری به استفاده از دوربین های 

غیرمعمول مانند دوربین سوراخ سوزنی عالقه مند است. کارکردن با پوالروید نیز برای او 
جذابیت خاصی دارد، چراکه از طریق آن می تواند عکس ها را دست کاری و با مواد شیمیایگی 
مختلف جلوه ی مورد نظر خود را خلق کند. شهر تهران در آثار ابری حضوری پررنگ دارد. او از 
طریق عکس ها و ویدیوهای خود از فضاهای شهری تهران، دیدگاه های سیاسی و اجتماعی 

خود را بیان می کند. از سوی دیگر، طبیعت نیز برای او حکم گریزگاه را دارد؛ طبیعتی که 
برایش باشکوه، غیرقابل پیش بینی و اعجاب انگیز است. ابری تاکنون شش نمایشگاه 

انفرادی برگزار گرده است و آثارش در نمایشگاه های گروهی متعددی در داخل و خارج ایران 
به نمایش درآمده است. او در تهران زندگی و کار می کند. 

مفهوم زندگی و اتفاق هایش منبع الهام  من در تمام مجموعه هایم بوده است، مثال یک 
حادثه، یک خاطره یا حضور در یک مکان جرقه ی ایده  و بعدتر شالوده ی کارم شده است.

مجموعه ی »آشیانه ی دوردست« بخشی از مجموعه ی بزرگ تری است که در سال ۱۳۹۴ با 
یک عکس شروع شد. در این عکس شخصی حقیقی که پشت به دوربین ایستاده در حالت 

فوکوس و  درخت حاضر در پس زمینه در وضعیت فلو بود.
این قاب درباره ی انسان بود و زندگی ای که با مکان و زمان تعریف می شود. حاال که ۵ 

سال از آن عکس گذشته تصمیم گرفتم بار دیگر فضا را به شیوه ی خودم در مکانی که در آن 
زندگی می کنم  و با همان درخِت در عکس که هرروز شاهد قصه های من بوده بازسازی کنم. 

بالکن خانه ام که بخشی از زندگی و کار هرروزه ی من در آن می گذرد شد پیش زمینه ی پرتره ها 
و همان درخت در پس زمینه باقی ماند، جایگاه ها و وضعیت ها این بار تغییر کرد و درخت در 

حالت فوکوس و پرتره ها در وضعیت فلو بودند. 
اما در روند انجام پروژه با دو مشکل یا اتفاق جدید روبرو شدم، یکی سرنوشت درخت بود 

که همسایه ای بخشی از درخت را قطع و سرووضعش را تغییر داد و دیگری پاندمی کرونا که 
رفت و آمد را برای سوژه ها سخت و محدود کرد. 

میان بری زدم و از سوژه ها خواستم به عوض من عکسی از خودشان بگیرند و بفرستند. 
عکس ها را به کمک دستگاهی به نام البراتوار پوالروید چاپ و درخت را در همان وضعیت 

فصل ثبت کردم.
در روند شکل گیری مجموعه ی »آشیانه ی دوردست« همه ی اجزاء آن مثل یک موجود زنده 
تغییرشکل دادند و از حالتی به حالت دیگر درآمدند؛ درخت مثل خود من هرس شده  بود و 

موقعیت ها مثل سابق  نبود.



STUDIO VIENNA
I really like the “fish in an aquarium “analogy, it resonated immediately with me and 
the current situation we all experience during this global pandemic.
Being able to travel is key for my work. For my Studio Projects, I usually visit foreign 
cities. I live, work and produce my art in a provisional workspace I call Studio. 
I interact and roam intensively in the unknown city. Finally, I arrange talks and 
cultural exchanges through exhibitions and publications in galleries here, there and 
everywhere it is possible.

Let me briefly explain the way I work:
Like Freud’s concept of evenly-suspended attention (Freud would probably say, he 
does so unconsciously) I try to reach an attitude that blends all prior knowledge out 
to give all things the same amount of attention. Thus, statements and impressions 
are taken in without preconceptions, allowing a step back from what is usually 
noticed, making new insights possible.
I let myself drift in the cities, their objects and their people and I am challenged with 
all my senses. Smells, sounds, images stream through me. With great openness 
and awareness towards my new environment, these sensations influence my 
perspective. This makes it possible for me to see solutions to everyday problems 
in these cities; solutions for problems that do not even arise in the familiarity of 
home. They are not just visible in the attitudes of the people around me, but also 
in the artifacts left behind. With a mixture of ethnographic interest and the joy of 
imagination, I find the exceptional in the ordinary, the art in the fast, thoughtless 
solution, the order in apparent chaos.
This approach leads me to not only (photographically) capture my findings in their 
environment, but to also bring those objects and materials into a new context. This 
allows me to experiment with the effect of the context or of combinations with 
other objects.
In the end it is about being open for new things, questioning the familiar and thus 
move your own world a little bit – be it to open it, to shift its position or even to turn 
it upside down.

PETER GARMUSCH
(b. 1974, Graz, Austria)
Grew up with the urge for freedom in the very south of Austria, and left home to 
study art history at the university in Graz. A degree in photography and media at the 
Graphische in Vienna finalized his educational path. After gathering photographic 
experience in the field of fashion he decided to fully commit himself to his art career 
in 2006. Based in Vienna he travels extensively and exhibits his findings in solo and 
group shows. For 6 years now, he engages himself in Studio Projects. A format he 
created where he encounters, examines and interchanges with foreign places by 
installing a work space of creative output. So far, I did Studio Projects in Kampala/
Uganda, Cairo/Egypt and Dakar/Senegal. His first book Studio Cairo was supposed 
to be published in early 2020, which needed another month of work in Cairo. He 
currently lives and works in Vienna.
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My work is the result of a long process, which gives rise to mostly large-scale 
photographs depicting sculptures that take center stage. These sculptures/objects 
are either readymades or things that I’ve created myself. What they have in common 
is that they’re dissociated from their surroundings and the meaning that is generally 
attributed to them.
Photographing the object/sculpture engenders an additional transformation 
process, taking everyday objects and, for example, changing their dimensions so 
much that a new context appears.

The limitations, since COVID-19 shackles the world, are influencing my work to a 
large degree. Since traveling is a major aspect in my work, I was forced to re-think 
my approach and find new solutions. …STUDIO VIENNA it is!

QUARANTARIUM: RESILIENCE IN THE TIMES OF COVID-19

What suits the topic? How can I relate and correspond to it?
Let me take you on a tour through my thoughts and considerations for this 
exhibition.

From the very beginning it was clear to me that I wanted to create symbols of
resilience - vigorous, sculptural images. The etymology of the ancient Greek word 
symbol / sumbálloō was revealing to me:
“I throw together, dash together, compare, correspond, tally, come to a conclusion”

Since I always loved fables and the theme of the exhibition brought up the analogy 
of the fish in an aquarium, I decided to go to a local meat market and get beef tripe, 
tongue and eyes as well as pig ears and lamb testicles. My goal was to create 
strong, abstract and large-scale sculptural images in an artificial gray space. To 
release the symbolic qualities even more I decided to arrange the pieces and put 
them into my freezer before photographing. A slowly defrosting tongue numb in 
front of my camera, a deeply frozen stomach not able to digest emotions, ice-cold 
ears formed to a final arrangement.
Numerous notions of form and content raised my mind, while surfing on the 
threshold between disgust and beauty, good and evil or awareness and denial.

In this period of extreme uncertainty and we have to digest and process a lot. Our 
physical and emotional resilience during lock down is tested. How can we speak 
out? What is to say now? We hear worst-case scenarios, rumors and half-truths on 
social media…
All this seems to be a complex picture puzzle not easy to rumble.
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با موانعی که کووید-19 در دنیا ایجاد کرده، محدودیت ها تا حد زیادی بر روی کار من تاثیر 
گذاشته اند. از آن جایگی که سفر مهم ترین جنبه ی کار من است، مجبور شدم رویکردم را مورد 

بازاندیشی قرار دهم و راه حل های جدیدی پیدا کنم؛ و این است استودیو وین!

کوارنتوریوم: تاب آوری در زمان کرونا

چه چیز مناسب این موضوع است؟ چگونه می توانم با آن نسبت و تطابق پیدا کنم؟
از همان ابتدا برایم روشن بود که می خواهم سمبل هایگی از تصاویر مجسمه وار شدیدا 

انعطاف پذیر بسازم. ریشه شناسی کلمه ی سمبل )sumbállō( در یونان باستان مرا به 
این جا می رساند:

»من سرهم می کنم، به هم می آمیزم، مقایسه می کنم، مطابقت می دهم، جمع می بندم، به 
نتیجه می رسم«

از آن رو که همیشه شیفته ی افسانه ها بودم و موضوع شباهت پروژه با ماهی در آکواریوم 
مطرح بود، تصمیم گرفتم به یک قصابگی محلی بروم و سیرابگی، زبان و چشم گاو و همچنین 

گوش خوک و دنبالن گوسفند تهیه کنم. هدف من ایجاد تصاویر مجسمه وار قدرتمند، 
انتزاعی و بزرگ مقیاس در یک فضای خاکستری رنگ مصنوعی بود. برای ارائه ی هرچه 

بیش تر ویژگی های نمادین، تصمیم گرفتم قطعات را مرتب کنم و قبل از عکاسی آن ها را 
داخل فریزر بگذارم.

زبان کرخت و بگی حسی که به آرامی در مقابل دوربین من یخ زدایگی می شود، شکمبه ای 
کامال یخ زده که قادر به هضم احساسات نیست و گوش هایگی به سردی یخ، ترکیب نهایگی را 

شکل دادند.
در حالی که در آستانه ی میان انزجار و زیبایگی، خیر و شر یا آگاهی و انکار در گشت وگذار بودم، 

انگاره های بگی شماری از فرم و محتوا به ذهنم رسیدند.

در این دوران عدم قطعیت مفرط، ما باید چیزهای زیادی را درک و پردازش کنیم. 
انعطاف پذیری جسمانی و عاطفی ما در دوران قرنطینه آزمایش می شود. چطور می توانیم 

صدایمان را به جایگی برسانیم؟ حاال چه باید بگوییم؟ بدترین سناریوهای ممکن، شایعات 
و موضوعات نیمه واقعی را در شبکه های اجتماعی می شنویم.

به نظر می رسد همه ی این ها یک پازل تصویری پیچیده است که سردرآوردن از آن آسان نیست.
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پیتر گارموش
)م. 197۴، گراتس، اتریش(

با اشتیاق به آزادی در جنوب اتریش بزرگ شد و خانه را ترک کرد تا در دانشگاه گراتس در 
رشته ی تاریخ هنر تحصیل کنم. دریافت مدرک عکاسی و رسانه از گرافیش در وین مسیر 

آموزشی او را تکمیل کرد. پس از کسب تجربه ی عکاسانه در زمینه ی مد، در سال 200۶ 
تصمیم گرفت که کامال به حرفه ی هنری  متعهد باشد. او در وین اقامت دارد و همواره سفر 
می کند و یافته هایش را در نمایشگاه های انفرادی و گروهی به نمایش درمی آورد. گارموش 

اکنون ۶ سال است که مشغول کار بر روی پروژه های استودیو خود است. او فرمتی را ایجاد 
کرده  است که در آن از طریق برپا کردن یک فضای کاری با خروجی خالقانه، با مکان های 
بیگانه مواجه شود و به بررسی این مکان ها و تبادل با آن ها بپردازد. او تاکنون پروژه های 

استودیو را در کامپاال/اوگاندا، قاهره/مصر و داکار/سنگال اجرا کرده  است. اولین کتاب او 
قرار بود با نام استودیو قاهره در اوایل سال 2020 منتشر شود، که یک ماه دیگر کار در قاهره 

الزم داشت و ناتمام ماند. گارموش هم اکنون در وین زندگی و کار می کند.

استودیو وین
من تشبیه »ماهی در آکواریوم« را خیلی دوست دارم؛ به طور بگی واسطه حس من و وضعیت 

فعلی ای  را که همه ی ما در این پاندمی جهانی در حال تجربه اش هستیم القا می کند.
امکان سفر کردن در کار من بسیار مهم است. برای پروژه های استودیو معموال از شهرهای 
خارجی دیدن می کنم. در یک فضای کاری موقت که نام آن را استودیو گذاشته ام زندگی و 
کار می کنم و آثار هنری می سازم. من با شهرهای ناشناخته تعامل زیادی دارم و بسیار در 

آن ها پرسه می زنم. در نهایت از طریق نمایشگاه ها و انتشاراِت گالری های این جا و آن جا و 
هرجایگی که بشود، گگفت وگوها و تبادالتی فرهنگی ترتیب می دهم.

 )evenly-suspended attention( من هم مثل مفهوم فروید از توجه شناور بگی سمت وسو
)فروید احتماال می گگفت این کار را ناخوادآگاه انجام می دهد( سعی می کنم به نگرشی برسم 

که با درهم آمیختن تمامی شناخت های قبلی، باعث می شود همه چیز به یک اندازه مورد 
توجه قرار بگیرد. بنابراین اظهارات و احساسات بدون پیش پنداشت در نظر گرفته می شوند 

و این امر باعث می شود تا یک گام عقب تر از آن چه معموال مورد توجه است برداریم و 
بینش های نو به وجود بیاید.

من دست خودم را باز می گذارم تا بگی هدف در شهرها و البه الی اشیا و مردم پرسه بزنم و 
تمام حواسم به چالش کشیده شود. بوها، صداها و تصاویر در درون من جاری می شوند. 

این احساسات، که با پذیرش و آگاهی فراوانی نسبت به محیط جدید همراه است، دیدگاه 
مرا تحت تاثیر قرار می دهند. این امر باعث می شود بتوانم برای مشکالت روزمره ی این 

شهرها راه حل  پیدا کنم؛ راه حل برای مشکالتی که حتا در فضای آشنای خانگی هم پدید 
نمی آید. آن ها نه تنها در نگرش افراد اطرافم، بلکه در مصنوعات باقی مانده نیز قابل 

مشاهده نیستند. من با آمیزه ای از عالیق قوم نگارانه و لذت تخیل، استثنایگی بودن را در 
موارد عادی، هنر را در راه حل سریگع و بدون فکر و نظم را در هرج ومرج آشکار می یابم. 

این رویکرد باعث می شود تا نه تنها بتوانم )به  طور تصویری( یافته هایم را در محیط شان 
ثبت کنم، بلکه آن اشیا و مواد را نیز وارد زمینه ی جدیدی کنم. این موضوع به من اجازه 

می دهد تا با تاثیر زمینه یا ترکیب با اشیای دیگر دست به تجربه گری بزنم. 
در نهایت موضوع این است که پذیرای چیزهای جدید باشیم، چیزهای آشنا را به پرسش 

بکشیم و در نتیجه جهان مان را اندکی به حرکت دربیاوریم - خواه به این معنا که آن را 
بگشاییم، موقعیتش را تغییر دهیم یا حتا آن را زیر و رو کنیم.

کار من نتیجه ی یک فرایند طوالنی است که باعث ایجاد عکس هایگی بزرگ مقیاس می شود 
از مجسمه هایگی که در مرکز صحنه قرار دارند. این مجسمه ها/اشیا یا حاضرآماده اند یا 

چیزهایگی هستند که خودم ساخته ام. وجه مشترک آن ها جدا شدن  از محیط پیرامون شان و 
از معنایگی است که عمدتا به آن ها نسبت داده می شود.

عکاسی از شی ء/مجسمه یک فرایند تغییر شکل اضافی ایجاد می کند، اشیای روزمره را انتخاب 
می کند و به عنوان مثال ابعادشان را در حدی تغییر می دهد که یک زمینه ی جدید ظاهر شود.



The “lock down“ hit us suddenly and there was a strange silence.
But the sky was clear blue and the birds were singing louder than before.
We were wearing masks – inhaling the air we breathed out.
It had a strange smell and taste.
People weren’t allowed to leave their houses, except for 4 reasons: 
One: to buy things of daily need, like food or medicine
Second: to help other people, who are sick or not able to help themselves
Third: to go to work, but only if your profession was systemically relevant
Four: to take a short walk or to do physical exercises 
But in any case, we should stay in physical distance to other humans, even to close 
friends or family members. They called it “Social Distancing. “

What weekday is today?
What should I eat today?
What do the statistics of infections say today?

Every day the same in the same surrounding.
I am a systemically relevant human, doing art.

Everything was still connected but human beings, groups and nations started to 
separate even more. 
“Social Distancing” became reality.

I felt thrown-back to myself and what lives inside of me.
My surrounding - my home and studio – suddenly got very small.
So, I went back to the beginning – my origin.

ANITA STEINWIDDER
(b. 1973, Judenburg, Austria)
Anita is a visual artist based in Vienna. She holds a degree in architecture. She 
established her internationally acclaimed fashion label STEINWIDDER in 2002, 
focusing on conceptual refashioning of textile waste and second-hand clothing 
for 15 years. Since 2014, Steinwidder creates three-dimensional artworks being a 
continuum of her artistic language. Her inspiration evolves from dealing in depth 
with coincidentally “found items;” objects relating to her rural origin, as well as 
other items corresponding to her very unique understanding of something being 
“of value.” For reassigning meaning, form and function of these found objects she 
uses techniques of creative interventions. Doing that, she portrays them in a new, 
unusual context. Her works have been shown in several exhibitions in Shanghai, 
Beijing, Havana, Colombo, London, Paris, Berlin and Vienna. At the 2011 Austrian 
Fashion Awards, Steinwidder was awarded the “Vienna Chamber of Commerce 
Fashion Production Prize,” and the “Green & Clean Fashion Award” in the same year. 
In 2012, Steinwidder won the “Modepalast best of 10” Prize. Her works are being held 
in several private art collections. She lives and works in Vienna, Austria.



“We only had one pair of shoes.”
This sentence speaks volumes about a generation, that witnessed the war at a 
young age: the post-war era and its deprivation; a life of hard labour and poverty; 
large and extended families (the grandmother was one of 12 children); always 
saving food, never wasting it, let alone throwing it away. Clothes were mended 
and re-worn until the original garment was completely raddled. Gratitude, humility, 
repentance. Catholicism and bigotry, a prudish handling of topics such as sexuality 
and physicality.

The child grows up with this socio-cultural imprint.  

Today, the grown-up woman chose 6 examples to depict her view on the historic 
figures of mother and father in abstract objects. 3 pairs of shoes – 3 pairs of female 
shoes and 3 pairs of male shoes, all relics of the past – are used as source material 
for each of the objects, which are all encased in box frames.

Recurring characteristics in the working method of the artist
The fragmentation of objects into smaller pieces in order to rearrange them anew. 
Eventually they are reassembled to three dimensional objects or plastic arts.

The weave, a component also common in other works of STEINWIDDER, forms the 
basic construction and binds together the single elements.  

The seam, composed of stitch by stitch into materials that are often hard to work, in 
this case leather, which is decades old, is painful – especially in its repetitions, as is 
the weave – therapy.

The entangled threads are what they are. They are unsortable, yet, will be arranged 
into a certain shape or form.

The traces of usage and the dirt will always remain visible. They are witnesses to 
time, to experiences, and to the wearer’s use of his/her things. These traces are the 
source of inspiration and the poetry in the works of STEINWIDDER. 

The repetition is meditative and therapy.

Text: Anita Steinwidder, editing: Erika Eisenhut
Translation: Alexandra Leisser

REBUILDING: MOTHER AND FATHER
Dedicated to my mothers and fathers

“Age: 50 years – being kept in the dark – outcome rage
Result – frustration by knowledge
Age: 10 years – insatiable curiosity – rage indignation
Result rage
Exclusion
Age:1 year – being abandoned – why are they abandoning me
Where are they
Age: 3 months – famished and forgotten
Age: 1 month – fear of death “

Louise Bourgeois “Destruction of the Father – Reconstruction of the Father”, Schriften und Interviews 1923-2000, 
(own translation, Alexandra Leisser)

Anita Steinwidder was born in 1973, as the second child of her biological mother and 
the third child of her biological father.
At the age of three, she was adopted by her paternal grandparents.
Henceforth, the grandfather became the adoptive father and the grandmother 
the adoptive mother. From a legal perspective, the biological father was now her 
brother.
Once the adoption came into force, the biological parents no longer provided for the 
child or fulfilled any parenting functions. They became opaque characters.
In the custody of her adoptive parents, the girl grows up in a small town in the 
countryside. Her childhood is characterized by nature, her vicinity and affinity to 
animals, and the freedom that comes with growing up in such rural environments. 
Already early on in life, the child becomes preoccupied with its origin. Always having 
been aware of the circumstance of her adoption, the question of her identity is of 
central importance. 
Who am I?
What did I genetically inherit from my biological parents? (looks, talent, 
weaknesses, physical characteristics and deficiencies)
And how has the parenting by my adoptive parents shaped me, meaning, which 
character traits of mine may be based on them having raised me? 

“You can’t understand someone until you’ve walked a mile in their shoes.”
Indian proverb



“The father, the loving dominant figure
With an embracing gesture he provides for and protects the family.“
From “Rebuilding: Mother and Father“ series

One pair of historical male shoes; cords and yarns made of natural fibers and paper; nails; wooden board; paint; 
glazed and framed in custom-built metal showcase

Unique edition - 70x65x15 cm - 2020

“The mother, the wound-up clockwork
Always working – never resting.“
From “Rebuilding: Mother and Father“ series

One pair of historical female shoes; cords and yarns made of natural fibers and paper; nails; wooden board; 
paint; glazed and framed in custom-built metal showcase

Unique edition - 70x65x15 cm - 2020



“The audacious father
He, who will ride a bull while roguishly sticking out his tongue.“
From “Rebuilding: Mother and Father“ series

One pair of historical male shoes; cords and yarns made of natural fibers and paper; nails; wooden board; paint; 
glazed and framed in custom-built metal showcase

Unique edition - 70x65x15 cm - 2020

“The manually skilled and didactic father
He is an eloquent person with strong numeric skills. An impressive looking man in his 
Sunday suit, decorated with his orders of merit. “
From “Rebuilding: Mother and Father“ series

One pair of historical female shoes; cords and yarns made of natural fibers and paper; nails; wooden board; 
paint; glazed and framed in custom-built metal showcase

Unique edition - 70x65x15 cm - 2020



“The secret bearing mother
Introverted and secluded from the outside, she guards the nest, protected by thin threads.“
From “Rebuilding: Mother and Father“ series

One pair of historical female shoes; cords and yarns made of natural fibers and paper; ribbon; nails; wooden 
board; paint; glazed and framed in custom-built metal showcase

Unique edition - 50x65x15 cm - 2020

“The fragile mother
Balancing on a narrow promontory in a slightly inclined position. “
From “Rebuilding: Mother and Father“ series

One pair of historical female shoes; cords and yarns made of natural fibers and paper; nails; wooden board; 
paint; glazed and framed in custom-built metal showcase

Unique edition - 50x65x15 cm - 2020



بازسازی: مادر و پدر
تقدیم به مادران و پدرانم

»سن: ۵0 سال ــ نگه داشته در تاریکی ــ نتیجه: خشم 
ماحصل ــ ناامید از دانش

سن: 10 سال ــ کنجکاوِی سیری ناپذیر ــ برآشفتگی خشم
نتیجه : خشم

طرد
سن: یک سال ــ رهاشده ــ چرا رهایم می کنند

کجا هستند
سن: 3 ماه ــ قحطی زده و فراموش شده

سن: یک ماه ــ ترس از مرگ«

ــ لوییز بورژوا »تخریب پدر ــ بازسازی پدر«، نوشته ها و مصاحبه ها ۲۰۰۰- ۱۹۲۳ )ترجمه ی شخصی، الکساندرا لیسر(

آنیتا اشتاین ویدر در سال 1973 به عنوان دومین فرزند مادر بیولوژیک و سومین فرزند پدر 
بیولوژیکش متولد شد.

در سه سالگی پدربزرگ و مادربزرگ پدری اش او را به فرزندخواندگی پذیرفتند.
پس از این، پدربزرگ او به پدرخوانده و مادربزرگش به مادرخوانده اش تبدیل شدند. از 

منظر حقوقی پدر بیولوژیکی او حاال برادرش محسوب می شد. 
با اجرایگی شدن فرزندخواندگی، والدین بیولوژیکی او دیگر هزینه هایش را تامین نمی کردند و 

هیچ یک از وظایف والدین را انجام نمی دادند. آن ها به شخصیت هایگی مبهم تبدیل شدند.
دخترک تحت حضانت پدرخوانده و مادرخوانده اش در روستایگی کوچک در حومه ی یک 

شهر، بزرگ می شود. کودکی او با طبیعت، مجاورت و قرابتش با حیوانات و همچنین با 
آزادی ای شکل گرفته که ناشی از رشد کردن در چنین محیط روستایگی ای است. 

او در اوایل زندگی درگیر منشاء و خاستگاهش می شود. داشتن آگاهی همیشگی به 
پیامدهای فرزندخواندگی، مسئله ی هویت را برای او به اهمیتی اساسی تبدیل می کند.

من کیستم؟
به طور ژنتیکی از پدر و مادر بیولوژیکی ام چه چیزهایگی به ارث بردم؟ )ظاهر، استعداد، 

ضعف، خصوصیات فیزیکی و نقص ها(
و پدرخوانده و مادرخوانده  ام با مراقبت از من چگونه مرا شکل داده اند، به این معنا که کدام 

ویژگی های شخصیتی من ممکن است بر اثر تربیت آن ها به وجود آمده باشد؟ 

»تا زمانی که با کگفش های آدم دیگری راه نروی )خودت را جای کسی نگذاری(، نمی توانی 
درکش کنی«

ــ ضرب المثل هندی

»ما فقط یک جفت ککفش داشتیم«
این جمله ای است بسیار گویا درباره ی نسلی که در جوانی شان شاهد جنگ بوده اند: دوران 
پس از جنگ و محرومیت هایش؛ زندگی سخت کوشانه و فقر؛ خانواده های بزرگ و پرجمعیت 

)مادربزرگ یکی از 12 فرزند خانواده بود(؛ ذخیره  کردن همیشگی غذا و هرگز هدر ندادنش، 
چه برسد به این که غذا دور ریخته شود. لباس های رفوشده و دوباره پوشیده شده، تا جایگی 

که کامال مندرس شوند. قدرشناسی، فروتنی، توبه. کاتولیک بودن و تعصب، رفتارهایگی 
خشکه مقدسانه درباره ی موضوعاتی مانند سکسوالیته و جسمانیت.

کودک با این تاثیرات اجتماعی ـ فرهنگی بزرگ می شود.

این زن بالغ امروز شش مثال را انتخاب کرده تا با آن ها دیدگاهش درباره ی شخصیت های 
تاریخی مادر و پدر را در اشیایگی انتزاعی به تصویر درآورد. سه جفت کگفش - سه جفت 

کگفش زنانه و سه جفت کگفش مردانه که همگی بقایایگی از گذشته اند - به عنوان ماده ی 
اصلی هرکدام از اشیایگی استفاده شده اند که در قاب هایگی جعبه مانند قرار گرفته اند. 

ویژگی های تکرارشونده در شیوه ی کار هنرمند
تجزیه ی اشیا به قطعات کوچک تر به منظور مرتب سازی مجددشان. آن ها در نهایت دوباره 

به اشیایگی سه بعدی یا هنرهای تجسمی تبدیل می شوند.
بافتن؛ مؤلفه ای که در سایر کارهای اشتاین ویدر نیز رایج است، ساختار اصلی را تشکیل 

می دهد و عناصر مفرد را به هم متصل می کند.
درزگیری؛ کوک زدن موادی که اغلب دوختن شان کار دشواری است، در این مورد چرم، 
که چندین دهه از عمرش گذشته. این کار یک درمان دردناک است - خصوصا در تکرار 

شدنش، همانند بافتن.

رشته های درهم پیچیده همان چیزی اند که هستند. تفکیک ناپذیرند، با این حال به شکل یا 
فرم خاصی مرتب می شوند.

اثرات استهالک و آلودگی همیشه قابل مشاهده باقی می مانند. آن ها شاهدی هستند بر 
زمان، تجربیات و استفاده ی پوشنده از وسایلش. این اثرات منبع الهام و شاعرانگی کارهای 

اشتاین ویدر هستند.

تکرار عملی ست مراقبه وار و درمانگر.



آنیتا اشتاین ویدر
)م. 1973 ، یودنبورگ، اتریش(

هنرمند تجسمی مقیم وین است. او که دارای مدرک معماری است، برند مد تحسین شده اش 
در سطح بین المللی را با نام اشتاین ویدر در سال 2002 تاسیس کرد. این برند پانزده سال 

است که بر روی تغییر مد مفهومی ضایعات نساجی و لباس های دست دوم متمرکز شده 
است. اشتاین ویدر از سال ۲۰۱۴ در حال ساخت آثار هنری سه بعدی ای است که ادامه ی 

زبان هنری اوست. او از برخوردی عمیق با اشیای به طور تصادفی »پیداشده« الهام می گیرد: 
اشیایگی مرتبط با خاستگاه روستایگی اش و همچنین سایر اشیای مربوط به درک بسیار 

منحصربه فردش از »ارزشمند بودن« چیزها. او برای تعیین مجدد معنا و شکل و عملکرد این 
اشیای پیداشده، از تکنیک  مداخالت خالقانه استفاده می کند. با این کار او آن ها را در بستری 

جدید و غیرمعمول به تصویر می کشد. آثار او در چندین نمایشگاه ازجمله شانگهای، پکن، 
هاوانا، کلمبو، لندن، پاریس، برلین و وین به نمایش درآمده است. اشتاین ویدر در جوایز مد 

اتریش )2011( برنده ی »جایزه  ی تولید مد اتاق بازرگانی وین« شد و در همان سال »جایزه ی 
مد سبز و پاک« را از آن خود کرد. او در سال 2012 جایزه ی »بهترین ده تای مدپلست« را 

دریافت کرد. آثار او در چند مجموعه ی خصوصی نگهداری می شود. اشتاین ویدر در وین 
زندگی و کار می کند.

ناگهان با حبس روبه رو شدیم و سکوت عجیبی برقرار شد.
اما آسمان آبگی و صاف بود و پرندگان بلندتر از پیش آواز می خواندند. 

ماسک زده بودیم ــ بازدم خودمان را استنشاق می کردیم.
بو و طعم عجیبی داشت.

مردم به جز چهار مورد اجازه نداشتند از خانه خارج شوند:
اول: خرید وسایل مورد نیاز روزانه مانند غذا یا دارو

دوم: کمک به آدم های دیگر که بیمارند یا نمی توانند از پس خودشان بربیایند
سوم: رفتن به محل کار، تنها درصورتی که شغلی حیاتی دارید

چهارم: برای پیاده روی کوتاه یا تمرینات ورزشی
اما در هرصورت باید فاصله ی فیزیکی مان را با آدم های دیگر، حتا با دوستان صمیمی یا 

اعضای خانواده حفظ کنیم. این فاصله را »فاصله ی اجتماعی« نامیدند. 

امروز چندشنبه است؟ 
امروز باید چه غذایگی بخورم؟

امروز آمار سرایت  چقدر است؟ 

هرروز همین ها، در محیطی تکراری. 
من آدمی با شغلی حیاتی هستم. هنرمندم.

همه چیز هنوز به هم پیوسته بود، اما انسان ها، گروه ها و ملت ها حتا بیش از پیش از هم جدا 
شدند.

»فاصله ی اجتماعی« به یک واقعیت بدل شد.

حس کردم به خودم و به آن چه در درونم زندگی می کند بازگشته ام.
محیط اطرافم ــ خانه و استودیو ــ ناگهان بسیار کوچک شد.

بنابراین به ابتدا بازگشتم ــ به خاستگاهم.



کوارنتوریوم
– نیروانا پرویزی

قرنطینه اصالتا برای محبوس کردن نباتات و حیوانات طراحی شده تا از بروز و شیوع امراض 
واگیر پیشگیری کند و آکواریوم اسارتگاهی در خشکی برای تماشای آبزیان است. واژه ی 
»کوارنتوریوم« را از ترکیب دو واژه ی قرنطینه )کوارانتین/Quarantine( و آکواریوم جعل 
کرده ام: محفظه هایگی برای نگهداری و مراقبت که با وسواس و دیسیپلین بسیار محصور 

شده اند؛ اولی با جداره ای صلب و مسدود و دومی با دیواره هایگی شفاف رو به جهان پیرامون 
اما هر دو دور از جماعت دیگران. 

پاندمی ناشی از کووید-19 آدم ها را در چاردیواری هایشان حبس کرده و همه ی تعامل ها 
و معاشرت ها را به سطح شیشه ای گوشی های تلفن هوشمند و رایانه ها محدود کرده 

است. استعاره ای تحمیلی که جهان ما و باورهای متعارف را دگرگون کرده و بگی آن که کاری 
به عرف ها و هنجارها داشته باشد از همان آغاز همه ی روال ها و رویه ها را تغییر داده و 

تفاوت ها را به شباهت تبدیل کرده است. پاندمی همان گونه که واگیر است واگرا است؛ 
ناجغرافیایگی محصور اما یکپارچه و بگی مرز که اگرچه تجربه ای شخصی و انفرادی است، 

هراسی دسته جمعی و جهانی هم هست.

تنهایگی و رجعت به گذشته ها و ریشه ها اولین نتیجه ی همه گیر پاندمی بود. هنر و روند 
کار هنری هنرمندان این نمایش صرفا رونویسی صوری از عالم بیرونی نیست، بلکه پلی 

نادیدنی میان ایده ی هر هنرمند با ذهن و ضمیر او  می سازد. این آثار در مواجهه ی دوباره ی 
هر هنرمند با ترومایگی که زندگی اش را هدایت کرده شکل گرفته اند و از سویگی معطوف به 

مطالعه ی ریشه های فردی و زیستی آن ها و از سویگی دیگر درمانی برای جبران فقدانی است 
که روان هر یک را رنجور کرده است.

ساسان ابری عکاس منظره های شهری و لحظه های گذرای زندگی است که این بار در 
مجموعه ی »آشیانه ی دوردست« برای اجرای تکنیک چاپ امپرسیونیستی  گونه ی 

منحصربه فردش، رفتاری زمخت تر و پرهاشور در انتقال سوژه برگزیده و جایگاه وضوح را در 

پیش زمینه و پس زمینه جابه جا کرده است. سوژه های انسانی در این مجموعه عکس ها 
ناخوانا و ابژه های نباتی خوانا شده اند؛ پیش زمینه با یک زنانگی  مبهم و پس زمینه با 

طبیعتی همواره درحاِل تغییر آراسته شده است. این تقدم و تاخر در خواندن رابطه ی میان 
سوژه و ابژه نتیجه ی یک مطالعه ی چندماهه در دوران قرنطینه است که هنرمند را در مقابل 

خود و جغرافیای محدود به خود قرار داد. 

تجسم یافتن فرم های انتزاعی و توجه به بعد فیزیکی و معمارانه ی اشیا از ویژگی های آثار 
آنیتا اشتاین ویدر که در کارهای پیشین اش مرکزیت را بر تعریف دوباره ی پوشیدنی ها 
و سرهم بندی پارچه به شیوه ای مفهوم گرایانه بنا کرده است. او این بار در مجموعه ی 

»بازسازی: مادر و پدر«، در فراغت و تمرکز ناشی از قرنطینه با رجوع به تجربه ی وانهادگی اش 
در خردسالی، کگفش های مانده از دوران زندگی با پدربزرگ و مادربزرگش را با روشی 

متفاوت از شیوه ی پینه دوزها به هم پیوند زده و فرم های جدیدی آفریده که در ظاهر همواره 
پیرو فرم های بعددار و در باطن ملهم از کودکی اش در روستا است. بقایای کگفش ها مثل 

پیکرهایگی مانده و پوسیده شده با فشار سوزن و همراهی نخ هایگی غیرظریف در ردیف های 
پیوسته و ناپیوسته با آیینی دشوار و زمان بر مثل مدیتیشن به هم دوخته  شده  است.

پیترگارموش هنرمندی جست وجوگر و شیفته ی سفر است که دائما به شهرهای دور و 
نزدیک سفر می کند و مشاهده های تصادفی را بدون پیش فرض های مرسوم به کار هنری 

تبدیل می کند. پاندمی با برهم زدن این معادله ی مبدا  ـ  مقصدی و محدود کردن همه چیز 
به نقطه ی مبدا و آغازین، امکان سفر را از گارموش گرفت و راه های فیزیکی و جغرافیایگی 

سفر را به راه های ذهنی  و خیالی در استودیو او تبدیل کرد که همین موضوع منجر به خلق 
مجموعه ی »استودیو وین« شد. او در این مجموعه با انعقاد رگ و ریشه  و بافت،  نگاهی 

استعاری به پاندمی و زمان کرده و ارگان های مشترک انسان با حیوان که به نقطه ی انجماد 
رسیده را در فرم های سرد بگی فرم عکاسی کرده است. 

پروژه های نمایش داده شده در»کوارنتوریوم« حاصل گگفت وگو و تبادل افکار و تجربیات 
این سه هنرمند از طریق درگاه های مجازی و ارسال و نمایش تصویر آثارشان از همان 

پنچره ی شیشه ای است: جانمایه ی هر سه مجموعه با غم، خودآگاهی و رشد بافته شده و 
جوهره اش با فردیت به سامان شده است؛ آثاری که نتیجه ی درک استمراری این هنرمندان 

از گذشته و جهان های درونی شان و کوششی برای مرهم گذاشتن بر زخم هایگی است که پیش 
از پاندمی سر باز کرده بود. 



طراح گرافیک و VR: حمید شوارعان
عکاسی پانورامیک: آرش عاشوری نیا

متن خبرنامه: مریم راضی
ترجمه از فارسی: حمید خداپناهی

ترجمه از انگلیسی: شاداب دادگر

اقامتگاه هنری کوشک با همراهی گالری محسن
با حمایت انجمن فرهنگی اتریش
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