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Dastan is pleased to announce the opening of Alma Sinai’s solo exhibition titled “Where 
My Past Expires in a Deed” at Dastan’s Basement. The exhibition will be open for public 
viewing from December 30, 2016, through January 10, 2017. This is Alma Sinai’s first 
exhibition at Dastan. Her work has been previously featured in several group 
exhibitions in Iran, USA, Australia, Italy, India and the UAE. 

Alma Sinai (b. 1989, Tehran, Iran) started work on “Where My Past Expires in a Deed” in 
2015 with one of the videos displayed in this exhibition, “Where My Past Expires in a 
Deed” (2’22’’, color and sound). Using TV test patterns as hangers, the video explores 
the realm of human memory and remembrance. “The sense of suddenness and 
abruption of the color bars is triggered by a personal experience in my childhood, 

where an unanticipated appearance of the color bars that happened because my 
mother had partially recorded two videos on top of each other”, the artist writes. 

“As a result” she continues, “…the first would end with an unexpected interruption and 
inaccessibility but not a conclusion in its own narrative, thus the cartoon or video 
suffered an unexpected, forced end that was caused by the appearance of the color 

bars and then continued with a new story, something absolutely irrelevant and 
different, a new cartoon or film. Consequently, the color bars and the beep noise 

stand as a void-holder in wake of an abruption and perpetually emblematize loss and 

absence.” 

This series consists of a series of manual prints (dry-points, mono-prints, and 

photo-transfers) that show sketched portraits, and two videos. The portraits are part 
of the artist’s remembrance of memories past. On how these pieces work to 
complement each other, Alma Sinai writes “Static position of memories as a recollection 

is embodied in the still format and inert motifs of the print works. In contrast, the video 
typically portrays transformation of memories through the repetition of the animated 

and sound motifs offered by the video format. Therefore, the co-depending animation 

and stillness of these two media in the works of the show is to be perceived in virtue 
of a passage from the narrative fragments to the practice of narration which, by 
definition, expires in the past tense.” 



دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی آلـما سینایی بـا عـنوان «مـاضی مُـقطّع» در زیرزمین دسـتان را اعـالم 

می کند. این نـمایشگاه در روز دهـم دی مـاه ۱۳۹۵ افـتتاح و تـا بیست ویکم این مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. 
این اولین نـمایشگاه آثـار آلـما سینایی در زیرزمین اسـت. آثـار او پیش از این در چـندین نـمایشگاه گـروهی 

در ایران، آمریکا، استرالیا، ایتالیا، هند و امارات متحده ی عربی به نمایش درآمده اند. 

آلـما سینایی (م. ۱۳۶۸، تهـران) کار روی «مـاضی مُـقطّع» را از سـال ۱۳۹۴ بـا یکی از ویدیوهـایی («مـاضی 

مُـقطّع»، ۲ دقیقه و ۲۲ ثـانیه، رنگی، بـا صـدا) که در این نـمایشگاه ارائـه شـده شـروع کرد. در این اثـر، 

الـگوهـای تِسـتِ تـلویزیونی، در کنکاشی در حـافـظه ی انـسانی و یادآوری خـاطـرات، بـه عـنوان تـرجیع بـند 

اسـتفاده شـده انـد. آلـما سینایی دربـاره ی این ویدیو می نـویسد: « حـس انـقطاع و غیرمـترقـبه بـودن نـوارهـای 

رنگی تـلویزیونی بـرای مـن بـرخـاسـته از تجـربـه ای شخصی در کودکی ام اسـت. هـنگامی که این نـوارهـای 

رنگی بـا صفیرِ بیپِ مـمتد، بـه یک بـاره و پیش بینی نشـده، بـر صـفحه ی تـلویزیون ظـاهـر شـدنـد. چـرا که مـادرم 

یک ویدیو را روی بخشی از ویدیوی دیگر ضبط کرده [بود].» 

او در ادامــه می گــوید: «این بــاعــث شــده بــود ویدیوی اول بــا وقــفه ای غیرمــنتظره و بــه گــونــه ای 

دسـترس نـاپـذیری بـه پـایان بـرسـد، انـقطاعی که نمی تـوانسـت در مـقام پـایان درخـوری بـرای روایت خـود 

بـاشـد. از این رو، کارتـون، یا هـمان ویدیوی اولی، بـا ظـهور نـوارهـای رنگی دچـار پـایانی تحـمیلی و 

غیرمـنتظره می شـد که بـا داسـتانی تـازه ادامـه می یافـت، ادامـه ای مـطلقاً بی ربـط و مـتفاوت، بـا یک فیلم یا 

کارتـون جـدید. بـه این تـرتیب این نـوارهـای رنگی و صفیرِ بیپ بـرای مـن، هـم پـرکننده یِ خـألیی شـدنـد که 

هم از انقطاع ناشی شده و هم عالمت دائمیِ غیاب و فقدان اند.» 

این مجـموعـه از دو ویدیو و چـند پـرتـره ی چـاپ دسـتی (درای پـوینت، مـونـوپـرینت، و فـوتـوتـرانـسفر) تشکیل 

شـد. پـرتـره هـا بخشی از یادآوری هـای هـنرمـند از خـاطـرات گـذرکرده هسـتند. آلـما سینایی دربـاره ی چـگونگی 

ارتـباط این آثـار می گـوید: «هیبت ایستا و مـوتیف هـای سـاکن آثـار چـاپ دسـتی بـه مـنزلـه ی بـرش هـای 

مَقطعی از وضعیت خـاطـرات در حـافـظه انـد. در مـقابـل، اثـر ویدیویی بیان نـمونـه واری بـه دسـت می دهـد از 

دگـردیسی خـاطـرات در بسـتر تکرار مـوتیف هـایی که پـویا و مـصوت انـد. بـنابـراین نسـبت میان ایستایی و 

پـویایی دو قـالـب چـاپ و ویدیو در این مجـموعـه را بـاید در گـذار از تکه هـای روایی تقطیع یافـته بـه فـعل 

روایت فهمید که علی القاعده صرف ماضی دارد.»


