
Dastan is pleased to announce the opening of Joubeen Mireskandari’s solo exhibition titled “The 
Sacrifice —or How I Learned to Stop Worrying and Love the Blood!” at Dastan’s Basement. The 
exhibition will be open for public viewing from November 18, 2016, through November 22. This is 
Joubeen Mireskandari’s second solo exhibition at the Basement. Along with being featured in several 
group exhibition, he has co-curated (with Sogol Kashani) two “Final Encore” installation shows 
(Tarahan Azad Gallery, 2012; Dastan’s Basement, 2013). 
Joubeen Mireskandari (b. 1979, London, UK) has a long-standing career in graphic design and 
photography. His two main backgrounds, i.e. design and documentary photography, can be traced in 
the current series. “The Sacrifice —or How I Learned to Stop Worrying and Love the Blood!” is a 
contemplation of the experiences and observations of one single day. The layout of this series in the 
gallery space, which works as a narrative, appears like a study in “violence”, “society” and the “city”. 
Work on this series began when Joubeen Mireskandari documented a sacrifice ritual using 
photography. By revisiting the photographs several times, some of their aspects were highlighted in 
the artist’s mind, causing him to create parallel readings of the event. 
The visitor initially encounters a photograph that introduces the protagonist of the artist’s narrative. 
Photo-installations of this protagonist and the scene, with different perspectives, take the exhibition 
forward. “I tried to show society’s double standards of dealing with violence. The audience of the 
same ritual, when visiting an art gallery, are disgusted by looking at the same experience.” Four metal 
pieces and a slide-show of the documented sequence are the final stage of Joubeen Mireskandari’s 
exhibition. 

دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی ژوبین میراسکندری بـا عـنوان «آیین قـربـانی —یا چـگونـه یاد گـرفـتم از نـگرانی دسـت 
بـردارم و بـه خـون عـشق بـورزم!» در زیرزمین دسـتان را اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز بیست وهشـتم آبـان ۱۳۹۵ 
افـتتاح و تـا دوم آذرمـاه ادامـه خـواهـد داشـت. این دومین نـمایشگاه انـفرادی ژوبین میراسکندری در زیرزمین اسـت. او 
همچنین در کنار شـرکت در نـمایشگاه هـای مـتعدد، دو پـروژه ی گـروهی چیدمـان «واپسین اجـرا» (طـراحـان آزاد، ۱۳۹۱؛ 

زیرزمین دستان، ۱۳۹۲) کیوریتوری (همراه با سوگل کاشانی) کرده است. 
ژوبین میراسکندری (م. ۱۳۵۷، لـندن) سـابـقه ای طـوالنی در طـراحی گـرافیک و عکاسی دارد. هـردو پیش زمینه ای او، یعنی 
طـراحی و عکاسی مسـتند، در مجـموعـه ی اخیر حـضوری پـررنـگ دارنـد. «آیین قـربـانی —یا چـگونـه یاد گـرفـتم از نـگرانی دسـت 
بـردارم و بـه خـون عـشق بـورزم!» تعمقی در یک تجـربـه و مـشاهـده ی یک روزه اسـت. چیدمـان این مجـموعـه در فـضای 
گـالـری، که اسـاسی روایی دارد، هـمانـند مـطالـعه ای در «خـشونـت»، «اجـتماع» و «شهـر» عـمل می کند. کار روی این مجـموعـه 
زمـانی آغـاز شـد که ژوبین میراسکندری بـا قـرارگـرفـتن در میان یک آیین قـربـانی، سیر آن را بـا عکاسی مسـتندسـازی نـمود. 
بـازگشـت هـای مـتعدد بـه این عکس هـا در طـول زمـان، وجـوه مختلفی از آن هـا را در ذهـن هـنرمـند پـررنـگ کرد و او از این 

طریق خوانش هایی موازی از آن ها به وجود آورد. 
مـخاطـب در ابـتدا بـا یک تک عکس روبـه رو می شـود که نـقش مـعرفی قهـرمـان روایت هـنرمـند را بـازی می کند. چیدمـان هـایی 
از این قهـرمـان و صـحنه بـا زاویه هـای دید مـتفاوت، در ادامـه ی نـمایشگاه ارائـه شـده اسـت. «سعی کرده ام اسـتانـداردهـای 
دوگـانـه ی جـامـعه در مـواجـهه بـا خـشونـت را نـمایش دهـم. مـخاطـبان هـمان آیین قـربـانی، وقتی در محیط گـالـری قـرار 
می گیرنـد، بـا انـزجـار بـه هـمان تجـربـه نـگاه می کنند.» چـهار اثـر فـلزی و یک ویدئـو از سـلسله مـراتـب مـاجـرا، خـاتـمه ی روایت 

نمایشگاه هستند. 
 


