
مقدمه
آبرنِگ چينی  از هنرمندان سراسر جهان که ديدگاه واحدی را به اشتراک می  گذارند، بصورت رنگ روغن و  بار در سال 2003 شکل گرفت. اين هنر، توسط گروه متنوعی  اولين  برای  ابتدايی هنر ِجن، َشن، رن)حقيقت، نيک خواهی و بردباری(  طرح 

ترسيم شده است. اين ايده در ابتدا توسط يک برنامه ريز پروژه، مجسمه ساز و نقاش به نام آقای ژانگ کونلون مطرح شد. فکر ايجاد اين نمايشگاه، از تجربيات دوران تلخ و دردناک حبس در زندان های عقيدتی چين به وجود آمد.

ژانگ، که اصول معنوی فالون  گونگ را تمرين می  کند، زمانيکه در اردوگاه کار اجباری چين مورد شکنجه قرار می گرفت، باالترين درجات آزار و شکنجه را تجربه کرد. پس از تحمل آن دوران، او توانست جسم و روح خود را با انجام تمرين اصول معنوی 
فالون گونگ که به خاطر آن آزار و شکنجه شده بود را ترميم و درمان کند، آقای ژانگ در خالل چندين دهه از زندگی اش با استفاده از هنر، درباره اين اصول معنوی تفکر و کاوش کرده بود.

ژانگ، در سال 2004 هنرمندان ديگری را که بينش و تجربياتی نظير وی داشتند را دور هم گرد آورد. همگی آنها ندايی را احساس کرده بودند تا صدای مردمی را که فقط به دليل پايداری در حفظ ايمانشان، آنچه که يک وکيل برجسته حقوق بشر به 
عنوان يک شکل )وحشتناک از قتل عام ناميده( را به تصوير بکشند.

حقيقت، نيک خواهی، بردباری اصول بنيادين جهان هستند. اين اصول، سنگ بنای اخالقيات انسانی و پايه و اساس صلح و آزادی هستند که به فراتر از زمان و مکان، فرهنگ، مذهب، و سياست می روند.

اين نمايشگاه توجه طيف وسيعی از مردم را به خود جلب کرده و افرادی را که بيان ديدگاه های جديد در قالب هنرهای زيبا را تحسين می کنند و يا آنهايی را که به رابطه بين هنر و جامعه عالقمند هستند، جذب می نمايد. بعالوه افرادی که به طور عميق تر 
و گسترده تری به تجربيات بشری و ظرفيت انسان در غلبه بر دشواری ها عالقمند هستند را به اين نمايشگاه جذب می کند. آنهايی که به نوعی نگران وضعيت کنونی جهان معاصر، بخصوص کشور چين هستند، اهميت ويژه ای در موضوعات مورد توجه نقاشان 

اين نمايشگاه خواهند يافت. بخش عمده ای از آنچه که هنر اين نمايشگاه ارائه می دهد، برگرفته از وقايع حال حاضر در چين است و به همين دليل اين نمايشگاه به طور ويژه ای امروزی است.

تکنيک و سبک به کار رفته در نقاشی های نمايشگاه اکثرًا کالسيک است. هنرمندان تکنيک های نقاشی رنگ روغن کالسيک را که در گذشته توسط استادان قديمی استفاده می شد، به کار می برند. به همين  خاطر، آنها به شکل هنرِی مورد استفاده شان عنوان 
)رنسانس جديد( را داده اند. چند اثر ديگر نيز شامل اصول کالسيک چينی می شود که بر روی ابريشم و کاغذ نقاشی شده است.

در نهايت اينکه، اين نمايشگاه ادای احترام به هنر مقدسی است که فراتر از زمان رفته است. اين آثار عمدتًا با هدف سرگرمی يا لذت خلق نشده اند، بلکه مانند جرقه ای از يک انعکاس هستند که الهام بخش روح بوده و وجود آدمی را به اهتزاز در 
می آورند. منفعت نمايش اين هنر در ميزان قدرت اطالع رسانی آن است. بازديد آثار، قدرت درونی انسان و ظرفيت وجودی نوع بشر در مقابله و فائق آمدن بر مداخالت شيطانی را يادآوری می کند.

عالوه بر اين، بر اساس سنت هنرهای بودايی، دائويستی و ادبی چين، اين هنر به دنبال ستودن اخالق و کردار صالح و ثمرات آن است. آن در جستجوی رابطه انسان با الوهيت بوده و افق های جديدی را برای درک و تقدير اين ارتباط نمايان می کند. 
خلوص و عمق خاصی در اين آثار موجود است که آنها را برجسته می  کند. بسياری از نقاشی  ها، از تعمق درونی عميق و پايداری خلق شده اند. بسياری از بازديدکنندگان نمايشگاه، احساسی از صلح، آرامش و زيبايی را در هنگام روبرو شدن با اين آثار 
خاطرنشان کرده اند. تعدادی از آثار حس تازه ای از نوع دوستی نسبت به کسانی که در مواجه با اين فجايع در چين می باشند را القا کرده و عليرغم اينکه توسط اقيانوس ها از يکديگر جدا شده اند، آرزوی واحدی برای پيروزی خوبی بر )اهريمن( را، به 

اشتراک می  گذارند.

Introduction

The Art of Zhen, Shan, Ren (Truthfulness, Compassion and Tolerance) was first conceived in 2003. It consists of oil paintings and Chinese watercolours by a diverse group of artists from 
around the world who share a vision. That vision was initially articulated by the project’s organiser, sculptor and painter Zhang Kunlun. It grew out of the crucible of his own poignant 
experiences when he was incarcerated in China as a prisoner of conscience. Zhang, who practises the spiritual discipline of Falun Gong, was made to plumb the depths of suffering 
when he was tortured physically and mentally in the Chinese labour camp system – China’s answer to the Soviet gulag. Afterwards he was able to mend his body and soul by prac-
tising the spiritual discipline for which he was persecuted and by that which he had explored and taught for decades in his life – by art. By 2004 Zhang had brought together other 
artists whose experiences paralleled his own or who shared his concerns. They all felt a call to give their voice – visually – to the experiences of people in China who had, merely for 
their beliefs, become targets of what one leading human rights lawyer has labelled as a “terrible form of genocide”. 
Truthfulness, Compassion and Tolerance are universal principles. These principles are the cornerstone of human morality and the foundation of peace and freedom that transcend 
time and space, culture, religion, and politics. 
The exhibition captures the interest of a wide range of people. It appeals those who appreciate new explorations of the fine arts, to those who are interested in the relation of art to 
our society, to those who are more broadly interested in the human experience and in the human capacity to overcome adversity. Those who are concerned with the contempo-
rary world, particularly in China, will find a special importance in the issues the painters have engaged. Much of what this art depicts is currently unfolding and indeed, is drawn from 
real events. That is why the exhibition is particularly timely and relevant today. 
The technique of painting and the style of the paintings are mostly classical. The artists apply classical oil painting techniques once used by the old masters. Thus the artists refer to 
their art form as “New Renaissance”. Several other works also involve classical Chinese motifs, and are painted on silk or paper. 
Finally, the exhibition is also a tribute to the timelessness of a sacred art. These works are not meant so much to entertain or delight, as to spark a reflection, inspire the soul and ennoble 
the spirit. This art is meant to benefit as well as to inform. The viewer is reminded of the power of the human spirit and of the capacity mankind has to confront and overcome acts of 
evil. Furthermore, in the tradition of China’s Buddhist, Taoist and literati arts, this art seeks to extol moral righteousness and its fruits. It probes into the relation of man with the divine and 
suggests new horizons for understanding and appreciating this connection. There is a certain purity and depth marking these works. Most of the paintings, if not all, were born from 
a deep and sustained inner contemplation. Many visitors of the exhibition have mentioned a sense of peace, calmness and beauty, they felt when standing in front of these works. 
Others felt a new-found sense of shared humanity with those in China who, although separated by oceans, share a common desire for goodness and greatness with the viewer.


