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Dastan is pleased to announce the opening of Mojtaba Tajik’s solo exhibition titled “Things” at 
Dastan’s Basement. The exhibition will be open for public viewing from November 4, 2016 through 
November 13. This marks Dastan’s first collaboration with Assar Art Gallery. Mojtaba Tajik’s works 
have been featured in twelve solo exhibitions as well was tens of group shows. 

Mojtaba Tajik (b. 1966, Tehran, Iran) started his artistic career as a photographer but soon turned to 
painting, training under the instruction of Aydin Aghdashloo. The subjects of Tajik’s paintings are 
seemingly-ordinary objects which as part of his artistic practice he collects or photographs. These 
objects include boxes, drawers, cabinets, suitcases, and smaller objects like those seen in this 
series. Through painting, he takes them out of their everyday context, transforming these ‘things’ 
into what can be perceived as symbols. For the painter, this process works as a form of 
appropriation.  

Best known for his famous ‘boxes’, Mojtaba Tajik’s current series of works, “Things”, have been in 
progress for over five years as a side project to his major series. Nevertheless, the nearly 60 
works presented in this exhibition all executed within the recent year. These “miniature drawers”, 
each at about 14x14 cm in surface and 7 cm in depth, carry in themselves an artifact of the artist’s 
everyday. When installed close together, the result bears a close resemblance to the artist’s larger 
paintings. The physical depth of these works give them a drawer-like feel, with the artist’s objects 
being ‘unboxed’. 

دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی مجتبی تـاجیک بـا عـنوان «از میان چیزهـا» در زیرزمین دسـتان را اعـالم می کند. این 
نـمایشگاه در روز چـهاردهـم آبـان ۱۳۹۵ افـتتاح و تـا بیست وسـوم این مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. این اولین همکاری دسـتان 
با گالری اثر است. آثار مجتبی تاجیک تاکنون در دوازده نمایشگاه انفرادی و ده ها نمایشگاه گروهی به نمایش درآمده اند. 

مجتبی تـاجیک (م. ۱۳۴۵، تهـران) فـعالیت هـنری خـود را بـا عکاسی شـروع، امـا خیلی زود بـه نـقاشی گـرایش پیدا کرد. او 
تـحت تعلیم آیدین آغـداشـلو، نـقاشی آمـوخـت. سـوژه هـای او اشیاء روزمـره ای هسـتند که جـمع آوری می کند، یا از آن هـا 
عکس می گیرد. این هــنرمــند از طــریق نــقاشی، این اشیاء را از بســتر روزمــرگی شــان بیرون کشیده و نــوعی حیات 
سمبلیستی بـه آن هـا الـقاء کرده اسـت. این فـرآیند بـرای هـنرمـند هـمانـند نـوعی ازآن خـود سـازی عـمل می کند: آن «چیزِ» 
روزمـره، تـبدیل بـه مـایملک شخصی او می شـود. هـم چنین، این فـرآیند اشـاره ای هـم بـه جـمع آوری مجـموعـه هـای مـختلف 
تـوسـط تـاجیک دارد: او «چیز»هـای مـوردعـالقـه اش، مـثل جـعبه هـا، کشوهـا، چـمدان هـا و اشیاء کوچک تـری که در این 

نقاشی ها می بینیم، را جمع آوری می کند. 

مجتبی تـاجیک که بیش تـر بـا مجـموعـه هـای «جـعبه »هـایش شـناخـته می شـود، بیش از پـنج سـال اسـت که در حـاشیه ی کار 
روی آثـار بـزرگ تـرش، بـه نـقاشی هـای کوچک تـری هـم می پـردازد. تـمام آثـار این نـمایشگاه، حـاصـل کار هـنرمـند در یک سـال 
اخیر بـوده انـد. این «کشوهـای مینیاتـوری»، هـرکدام ابـعاد سـطحی ۱۴×۱۴ و عـمق ۷ سـانتی مـتر دارنـد، بـه طـوری که انـگار 
هـرکدام شیئی از روزمـرگی هـنرمـند را در خـود جـای داده انـد. این نـقاشی هـا وقتی کنار هـم روی دیوار نـصب می شـونـد، 
شـباهـت چشمگیری بـه آثـار بـزرگ تـر تـاجیک نـشان می دهـند. عـمق فیزیکی این آثـار، آن هـا را شـبیه بـه کشو می کند، امـا 

این بار سوژه های هنرمند از جعبه بیرون آمده اند.


