
دسـتان نـمایش یاس نیکپور را بـا عـنوان «نـوبـت مـنه! دیگه شـانـس نـجات نیست!» در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش که شـامـل یک 

چیدمان متشکل از چاپ های سیلک سکرین و دو ویدیو است، در روز ۱۵ تیر ۱۳۹۷ افتتاح و تا ۲۰ تیر ادامه خواهد داشت.  

در تـابسـتان ۲۰۱۴ تـعدادی از زنـان فـعال در حـوزه ی بـازی هـای ویدیویی و رسـانـه ای، در فـضای مـجازی و زنـدگی واقعی، مـورد آزار و اذیت قـرار 

گـرفـتند. این کارزار مـعموالً بـا عـنوان GamerGate# شـناخـته می شـود. حـامیان این کارزار، که مـعموالً مـرد هسـتند، ادعـا می کنند که رسـانـه هـا 

یک نـوع تـبانی غیراخـالقی بـا فـعاالن حـقوق زنـان، مـنتقدان اجـتماعی و تـوسـعه طـلبان دارنـد. بسیاری اعـتقاد دارنـد که این کارزار یک نـوع جـنگ 

فرهنگی است که محافظه کاران علیه کسانی با دیدگاه های پیشروتر در حوزه ی بازی های کامپیوتری به راه انداخته اند. 

کارزار GamerGate# تـنها مـثال خـشونـت مـردانـه در صـنعت بـازی هـای ویدیویی نیست، امـا از مـنظری کلی تـر، می تـوان آن را بـه عـنوان یک 

نـمونـه از مـشارکت فـعاالنـه ی مـخاطـب در اِعـمال خـشونـت، بـا حـفظ فـاصـله از خـشونـت واقعی و قـربـانی خـشونـت، در نـظر گـرفـت. بـا وجـود این که 

در مورد واقعی بودن «اتاق های سرخ» شک وجود دارد، اما آن ها هم مثالی از رویکردی مشابه هستند. 

یاس نیکپور (م. ۱۳۷۰، تهـران) دانـش آمـوخـته ی نـقاشی از دانـشگاه هـنر تهـران اسـت. او بـا تـوجـه بـه عـالقـه اش بـه بـازی هـای کامپیوتـری، تصمیم 

گـرفـت پـوسـترهـای بـازی هـای مـشهوری را بـه عـنوان اسـاس کار خـود انـتخاب کند. او این پـوسـترهـا را طی نـوعی فـرآیندِ ازآن خـودسـازی تغییر داد 

و بـا تکنیک هـای سیلک سکرین چـاپ کرد. نـسخه هـای او فـاقـد مـردانی اسـت که مـعموالً در این پـوسـترهـا دیده می شـونـد. بـه جـای آن هـا، 
فیگورهای زنانه در مرکز توجه قرار گرفته اند. 

چیدمـان اتـاق بـرق یک تجـربـه ی بـازی کامپیوتـری را الـقا می کند: بـازدیدکننده بـا اشـخاصی واقعی روبـه رو می شـود که در حـال انـجام یک 
«مـأمـوریت» (بـازی) هسـتند. در این مـأمـوریت، واقعیت بـه  بـازی گـرفـته شـده و در اثـر آن، عـناصـر واقعی تـبدیل بـه عـواملی مـجازی شـده انـد تـا 

مخاطب بتواند در آسایش و بدون نیاز به انتخاب به مشاهده ادامه دهد. 

Dastan is pleased to announce “It’s My Turn! No Other Chance to Survive!”, a presentation by Yaas Nikpour 

at Electric Room. The installation which is comprised of silk-screen prints and two videos will be open to 
public view from July 6 to July 11, 2018. 
In August 2014, a harassment campaign started against several women in the video game industry. The 
campaign became to be known as #GamerGate or The Gamergate Controversy. The predominantly-male 
supporters of #GamerGate claimed there was unethical collusion between the press and feminist critics/
activists, progressives, and social critics. This view has caused many to see the campaign as a classic 
culture war from conservatives against progressive approaches in the gaming industry. 
#Gamergate is not the single example of male violence in the video game industry, but in a more broader 
sense it can be classified as an instance of the viewer actively participating in the inflicted violence while 
keeping their distance from the actual violence and its victim. While the existence of Red Rooms is 
controversial, they are more extreme examples of a similar effect. 

Yaas Nikpour (b. 1992, Tehran, Iran) is a graduate of Painting from Tehran University of Art (Tehran, Iran). 
Following her interest in video games, by altering the posters of some of the most well-known games, 
Yaas Nikpour has tried to appropriate these images to her own life and surroundings. Replacing the male 
figures with the normally-sidelined female figures and using silk-screen printing techniques, she has 

created a series of new video-game-poster-style works that portray her own protagonists. 

The installation at Electric Room creates a full-on game experience: the viewer encounters real people in 
a ‘mission’, i.e. an act, in which ‘the real’ has been taken so much into play that the elements seem almost 
completely virtual, causing the viewer to conveniently remain free from making any choices.

نوبت منه! 
دیگه شانس نجات نیست! 

یاس نیکپور 

۱۵ تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷ 
اتاق برق ۳۹/۵۰ (پروژه های بیرون از دستان) 

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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