
دسـتان، نـمایش مـریم فـرهـنگ را بـا عـنوان «روایت خـامـوش اشیاء» در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش در روز ۲۷ بـهمن ۱۳۹۶ افـتتاح و 

تـا ۲ اسـفند ادامـه خـواهـد داشـت. این نـمایش چیدمـانی از محیط خـانگی اسـت که بـر تـأثیرات مـتقابـل هـنرمـند و محیط زنـدگی، و شیوه ی 

آرایش اطـراف بـا اسـتفاده از هـنر و ازآن خـودسـازی اشیاء، تـأکید می کند. چیدمـان نـمایشگاه بـا الـهام از رویکرد هـنرمـند بـه تـرکیب اشیاء و آثـار 

هـنری در خـانـه اش شکل گـرفـته اسـت. این چیدمـان بـا تـرکیبی از ویدیوهـای آرشیوی، و یک قـطعه مـوسیقی محیطی (سـاخـته ی کاوه راد) 

تکمیل شده است. 

زروان روح بـخشان، که کار این هـنرمـند را دنـبال کرده، دربـاره ی این ارائـه می گـوید: «سـخن از زنـدگی روزمـره اغـلب بـا اشـاراتی بـه خـمودگی و 
افسـردگی و رونـد تکراری امـور هـمراه اسـت، حـال آن که در مـا در جـهانی زنـدگی می کنیم که هـمه چیز، هـر روز پیچیده تـر می شـود. الـبته که این 

امـر بـه واسـطه ی تکنولـوژی و دسـترسی آسـان بـه خیلی چیزهـا چـندان بـه چـشم نمی آید، زیرا تـصور بـر این اسـت که امـروزه هـمه چیز و هـمه کاری 

آسـان تـر شـده اسـت. از سـوی دیگر، در جـغرافیای مـا، بسیارنـد کسانی که زنـدگی دوگـانـه ای را تجـربـه می کنند؛ قـواعـد و معیارهـای حـریم 
خـصوصی زنـدگی بـا قـوانین و شـرایط فـضای عـمومی بسیار مـتفاوت و اغـلب در تـضاد اسـت. در چنین مـوقعیتی نـقاشی چـون مـریم فـرهـنگ، بـا 

اتکاء بـه آن چـه در محیط خـانـه می بیند، روایتی شخصی از مـناسـبات مـتناقـض جـهان پیرامـون را بـه تـصویر می کشد؛ تـقریباً تـمام اشیاء حـاضـر 

در نـقاشی هـای وی، هـمان اشیاء مـوجـود در خـانـه ی او هسـتند. بـنابـراین او نـقاش طبیعت بی جـان اسـت. الـبته بـا تخیلی داسـتان پـردازانـه از 

اسـتعاره هـای تـصویری در قـالـب مـوقعیت حـضور و غیاب بهـره می گیرد تـا حکایت خیال خـود را بـر طبیعت بی جـان نـقاشی هـایش سـوار کند و 
لحـظاتی گسسـته از روایت زنـدگی را بـه تـصویر بکشد. حیوانـاتی که هـر کدام ویژگی هـای نـشانـه شـناختی خـود را دارنـد، در هـمراهی بـا خـطوط و 

لکه رنگ های متنوع و نیز دوخت و دوز و امثال آن، لحظات روایت را پیش برده و در چیدمان غریب خانه آرام می گیرند.» 

Dastan is pleased to announce “The Silent Narrative of Things”, a presentation of Maryam Farhang’s ‘domestic realm’ 
at Electric Room. The show will be open to public view from February 16 to 21, 2018. The presentation is an installation 
of ‘home’ and ‘domestic atmosphere’, emphasizing on the interaction between the artist and their surroundings, and 
the way they lay out their home using art and appropriated objects. The presentation is inspired by the artist’s 
approach to using a mix of objects and artworks in her house. The installation is complimented by archival videos 
and a piece of atmospheric music (composed by Kaveh Raad).  

Zarvan Rouhbakhshan, who has been following the artist’s work, describes this show as: “talking about daily life is 
always accompanied by references to exhaustion, boredom , and routines; while we are living in a world where 
everything is getting more complicated day by day. This is not palpable because of the technology and easy access 
to most of the things, because there a general consensus that everything and every action is easier nowadays. On 
the other hand, in the land we live in, many are experiencing a dual life. Rules and regulations of the private life are 
far different from those of the public, and to some extents, they are contradictory. In fact, in conditions as such, a 
painter like Maryam Farhang, using what she sees in her house, shows a personal narrative of what she sees in 

the world around her; almost all of the objects in her painting belong to her house. Therefore, she is a still-life 
painter with an imagination for storytelling, who uses visual metaphors in an absence/presence perspective to tell 
her own story in the still life of her paintings and demonstrate frictions of the life. The animals which possess their 
own semiotic characteristics, followed by spots, lines, knots and threads, flow the moments of the narration and 
settle down in the strange presentation of the house.” 
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با تشکر از فروشگاه افق برای حمایت از آماده سازی هفتگی دیوارهای 
اتاق برق!

Thank You Ofogh Art Department Store for Sponsoring 
Electric Room’s Weekly Makeover the Night Before Every 
Show!


