
دسـتان نـمایش مینا محسنی و امیرنـصر کم گـویان را بـا عـنوان «مـمنتو مـوری» در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش که شـامـل یک 

چیدمان چندوجهی است، در روز ۲۹ تیر ۱۳۹۷ افتتاح و تا ۳ مرداد ادامه خواهد داشت.  

بـا وجـود این که این دو هـنرمـند بیش از دوازده سـال اسـت که بـا هـم زنـدگی می کنند، «مـمنتو مـوری» اولین تجـربـه ی کاری مشـترک آن هـا 

روی یک پـروژه ی هـنری اسـت. این پـروژه در اثـر بـازبینی تجـربـه هـای زنـدگی مشـترک آن هـا و فکر دربـاره ی یکی از جـدیدتـرین لـوازم اضـافـه شـده بـه 

محیط اشتراکی شان، تختخوابی که اخیراً طراحی کرده و ساخته اند، به  وجود آمد. 

این تـختخواب چـهارتیرکی، وجـوهی بسیار شخصی از زنـدگی مشـترک این دو هـنرمـند را می کاود و بـه طـور سمبلیک در فـضای اتـاق بـرق 

مـراحـل و صـورت هـای مختلفی از زنـدگی را دربـرمی گیرد —تـولـد، خـواب، عـشق (اسـتورگی، اروس)، لـذت، درد، بیماری، تـاریکی، حیات و مـرگ. 

مـخاطـب بـا ورود بـه فـضا، تـختخواب را از بـاال می بیند؛ گـویی بـه سـنگ قـبری نـگاه می کند. روی تـخت بـا مـلحفه ای سفید و دوالیه پـوشیده شـده 

که در میان دو الیه اش یک طـراحی قـرار گـرفـته اسـت. طـراحی کار مشـترک دو هـنرمـند اسـت. مـلحفه ی سفید از زیر تـخت نـوردهی شـده اسـت و 

در اثر جریان هوا و حرکت در داخل اتاق برق حرکت کرده، باعث محو یا واضح شدن طراحی می شود. 

«مـمنتومـوری» (التین: «بـه خـاطـر داشـته بـاش که می بـاید بمیری») در تفکر مسیحی نـوعی بـاور و تفکر دائمی بـه فـانی بـودن انـسان اسـت، امـا 

در این جـا بیش تـر بـازخـوانی ای از اصـطالح «کارپـه دی  یم» (التین، بـه مـعنای «دم را دریاب») مـحسوب می شـود. هِـرَم هـای خـاکی ای که در اتـاق 

قـرار دارنـد اشـاره ای بـه زنـدگی و مـرگ، و در عین حـال تجسّـدی از طـراحی کوچک گـوشـه ی دیوار هسـتند. این طـراحی کوچک زنـدگی را در حـالی 

نـشان می دهـد که تـوسـط نیستی احـاطـه شـده، و پُلی میان طـراحی هـای روی کاغـذ (کار مشـترک دو هـنرمـند) و تـختخواب چـهارتیرکی مـحسوب 

می شوند. 

— «XO مینا محسنی و امیرنـصر کم گـویان، هـم زمـان بـا کار روی چیدمـان، شـروع بـه تـعدادی کار طـراحی مشـترک کردنـد، «درسـت مـثل بـازی

بـه  طـوری که هـر کدام بـه نـوبـت کار را روی بخشی از کاغـذ پیش می بـرد. بـا وجـود این که این دو هـنرمـند در کار هـنری شـان مسیرهـای مـتفاوتی 

دارنـد، مـوضـوعـات مشـترک بسیاری نیز مـورد عـالقـه ی هـر دو بـوده، و گـفت وگـوهـای روزمـره شـان (که بـازنـمود تکامـل ایده هـا، تکنیک هـا و 

مسیرهای فکری است) بازتابی از همین مسئله است. 

———————————————————————————————————————————— 

مینا محسنی (م. ۱۳۶۳، شیراز) دانـش آمـوخـته ی نـقاشی از دانـشگاه سـوره (شیراز) و دانـشگاه هـنر اصـفهان اسـت. آثـار او تـاکنون در چـندین 
نمایشگاه گروهی در ایران، اروپا و آمریکا به  نمایش درآمده است. 

امیرنـصر کم گـویان (م. ۱۳۶۱، تهـران) دانـش آمـوخـته ی طـراحی گـرافیک از دانـشگاه سـوره (شیراز) اسـت. آثـار او تـاکنون در سـه نـمایشگاه انـفرادی 
 (به تازگی «اسرارالنسیان»، گالری آران، ۱۳۹۵) و بیش از بیست نمایشگاه گروهی در ایران، اروپا و آمریکا به  نمایش در آمده است.
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Dastan is pleased to announce “Memento Mori”, a presentation by Mina Mohseni and Amir Nasr Kamgooyan 

at Electric Room. The multi-dimensional installation will be open to public view from July 20 to July 25, 2018. 

While they have been living together for more than twelve years, “Memento Mori” is the couple’s first 

experience of working together on a single artistic project. The project was conceived after the two artists 

reviewed the shared life experiences and ended up thinking about one of the most recent additions to 

their house: a four-poster bed they had designed together. 

While it explores some of the most personal aspects of their life, the bed stands symbolically in the 

exhibition space as reminder of multiple phases and aspects of life —birth, sleep, love (storge/eros), 

pleasure, pain, illness, darkness, life and death. The viewer enters the space looking at the couple’s bed 

from above, like visiting a grave, with the bed-sheet lit from beneath. The sheet covers a drawing made by 

the two which becomes blurry or relatively sharper when affected by movement or changes in the space’s 

air flow. 

The title “Memento Mori” (Latin: “remember that you have to die”) acts not as a reference to the Christian 

theory and practice of reflection on mortality, but rather a rereading of “Carpe Diem” (Latin: “seize the day”). 

The soil pyramids bear an allusion to life and death, and at the same time embody a small drawing imprint 

in the room showing the engulfment of life in a void which itself works as a bridge between the drawings 

on paper and the four-poster bed.  

Conceiving the installation, the two artists simultaneously started to work on a series of collaborative 

drawings “like a game of tic-tac-toe” with one’s work is complemented by the other in turns. Although the 

two have different focuses and practices in their artistic work, they share interest in a wide variety of 

subject matters and living together discuss diverse issues every day, as reflected in their collaborative 

drawings which show evolutions of ideas, techniques and streams of thought. 

———————————————————————————————————————————— 

Mina Mohseni (b. 1984, Shiraz, Iran) is a graduate of painting from Soore University (Shiraz) and Isfahan 
University of Art (Isfahan). Her work has been featured in one solo exhibition in Tehran and numerous 
group shows in Iran, Europe and America. 

Amir Nasr Kamgooyan (b. 1982, Tehran, Iran) is a graduate of graphic design from Soore University (Shiraz). 
His work has been featured in three solo exhibitions in Tehran, most recently “Secrets of Oblivion” at Aaran 
Gallery, and more than twenty group shows in Iran, Europe and America.
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