
دسـتان نـمایش کوشـا مـوسـوی را بـا عـنوان «پـارازیت هـای شهـری» در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش که شـامـل تـعدادی نـقاشی و یک مجـموعـه 

عکس مستند است، در روز ۱ تیر ۱۳۹۷ افتتاح و تا ۶ تیر ادامه خواهد داشت.  

کوشـا مـوسـوی بـرای «پـارازیت هـای شهـری» بـرچسـب هـایی شـبیه بـه هـم بـرگـزیده اسـت که تـقریباً تـمام شهـر را پـوشـانـده انـد. این بـرچسـب هـای رنـگارنـگ و بـه 

ظـاهـر جـذاب مـربـوط بـه شـرکت هـا و پیمانکارانی هسـتند که در زمینه ی لـولـه بـازکنی و تخـلیه ی چـاه بـه عـرضـه ی خـدمـات می پـردازنـد و بـا فـونـت هـای 

یکنواخت و شماره ی تلفن های بزرگ چاپ می شوند. 

او اشـاره می کند که بـرای اوّلین بـار این شیوه ی آنـارشیستی تبلیغات تـوجّـه او را در یکی از سـفرهـایش در سـال ۱۳۹۴ بـه تهـران بـه خـود جـلب کرده و 

از هـمان زمـان شـروع بـه عکاسی و آرشیو آن هـا کرده اسـت —بـرچسـب هـایی که در نـگاهِ اوّل بـه خـاطـر تـنوّع رنگی زیاد، شـباهـت زیادی بـه کارهـای 

پاپ آرت داشتند. 

او بـرای بـزرگ نـمایی این مـعضل شهـری-اجـتماعی و تـأکید بـر این عـمل خـرابکارانـه که تـا حـدود زیادی بـه جـای بـرخـورد، تحـمّل می شـود، آن هـا را ده 

بـرابـر انـدازه ی اصلی (۸۴ × ۴۲ سـانتی مـتر) بـا رنـگ اکریلیک روی بـوم نـقاشی کرده و فـضا را کم و بیش بـه هـمان شیوه ی بی نـظم و پـر هـرج و مـرجی 

پوشانده که در فضای شهری روی ورودی ها و درهای ساختمان های مسکونی، تجاری و اداری به چشم می خورند. 

نکته ای که بـرای او در طـول این تجـربـه کم کم اهمیّت زیادی پیدا کرد حـضور چشمگیر نـام کسانی بـود که روزی افـرادی مـشهور و تـأثیرگـذار در 

زمینه هـای تـاریخی، سیاسی و یا مـذهـبی بـوده انـد و بـه همین خـاطـر خیابـان هـا و محـلّه هـای اصلی شهـر بـر اسـاس اسـامی این مـشاهیر نـام گـذاری 

شده اند: شریعتی، فاطمی، کریمخان و نام هایی از این دست، در کنار واژه هایی مانند تخلیه ی چاه و لوله بازکنی! 

کوشـا مـوسـوی (م. ۱۳۵۵، تهـران) هـنرمـند طـراح و نـقاش، و دانـش آمـوخـته ی مـعماری اسـت. او در کنار کار در حـوزه ی مـعماری، بـخش مهمی از 

وقـتش را صـرف طـراحی، نـقاشی و سـاخـت آثـار حجـمی می کند. آثـار او تـاکنون در چـندین نـمایشگاه در شهـرهـای مـختلف ایران، اروپـا و آمـریکای 

شمالی به نمایش درآمده اند. کوشا موسوی در تهران و برلین زندگی و کار می کند. 

Dastan is pleased to announce “City Noises”, a presentation by Koosha Moossavi at Electric Room. The show, 
comprised of a number of paintings and a booklet of documentary photographs, will be open to public view from 
June 22 to 27, 2018. 
Koosha Moossavi chose colorful yet similar advertising stickers which have taken the city by storm, promoting 

services like plumping or pipe repair, with large-sized phone numbers of the contractors, as the subject of his new 
series: “City Noises”. Koosha Moossavi writes that this anarchic way of advertising first got his attention back in 2016 
on one of his trips back to Tehran. He started documenting them with his mobile phone as to him they were very 
much like Pop Art. Then in order to emphasize the social Issues caused by this vandalistic yet tolerated act, he 
decided to use them as the subject for his paintings. Enlarged by ten times, multiple acrylic painted canvases which 
cover the wall of the space more or less in the same chaotic way that they appear in the city on the entrance of 
every residential/commercial building. 
The irony which he later thought about was the texts accompanying these adverts relating to the general services 
used the names of certain districts or neighborhoods: Shariati, Fatemi, Karimkhan, etc. —named after famous and 
influential public figures significant for their historical, political or religious roles. 
Koosha Moossavi (b. 1976, Tehran, Iran) is a painter, drawing artist and sculptor based in Berlin and Tehran. He is a 
graduate of architecture and interior design but dedicates the major part of his time to visual art. His work has 
been exhibited in numerous exhibitions in Iran, Europe and North America. 
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۱ تا ۶ تیر ۱۳۹۷ 
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تهران، خیابان فلسطین شمالی، بین بزرگمهر و انقالب، 
روبه روی دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه آزاد، بن بست قلم چی 
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 Thank You Ofogh Art Department Store for Sponsoring Electric Room’sبا تشکر از فروشگاه افق برای حمایت از آماده سازی هفتگی دیوارهای اتاق برق!
Weekly Makeover the Night Before Every Show!


