
دسـتان بـا همکاری Empty Space Studio، نـمایش لیال میرزاخـانی را بـا عـنوان «سـنگ هـا، رودخـانـه» در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش که 
شامل یک چیدمان بر اساس سنگ های رودخانه ای و دو طراحی است، در روز ۲ شهریور ۱۳۹۷ افتتاح و تا ۷ شهریور ادامه خواهد داشت.  

لیال میرزاخـانی (م. ۱۳۵۷، تهـران) هـنرمـند تجسمی سـاکن رُم (ایتالیا) اسـت. آثـار او که در حـوزه هـای مختلفی هـمچون طـراحی، نـقاشی، ویدیو و 
اینستالیشن هسـتند، تـاکنون در پـنج نـمایشگاه انـفرادی در تهـران و رُم ارائـه شـده انـد. او در آثـارش رویکردی مکاشـفه وار و شـاعـرانـه داشـته، عـمومـاً 
سعی در بـازآفـرینی تجـربـه هـای غـریزی و طبیعی دارد. «سـنگ هـا، رودخـانـه» یک چیدمـان بـر اسـاس سـنگ هـای صیقلی رودخـانـه ای اسـت. نـمایش 
حـاضـر، سـومین چیدمـان از این سـری از کارهـای لیال میرزاخـانی اسـت. این مجـموعـه ابـتدا بـا تجـربـه هـای هـنرمـند در یک رزیدنسی هـنری در ایتالیا 
شـروع شـد که در آن، او بـا تـمرکز روی تجـربـه ی انـسانی در محیط طبیعت، روی سـنگ هـای رودخـانـه و بـرخی رَدهـا و نـقوش آن هـا مـطالـعه نـمود. 

نتیجه ی مطالعه ی او در یک مجموعه ی طراحی («ارتعاش ها») و چیدمان «سنگ ها، رودخانه» دیده می شود. 
هـنرمـند دربـاره ی این چیدمـان می گـوید: «سـنگ از کوه جـدا می شـود، بـه داخـل رودخـانـه می افـتد، دچـار دگـرگـونی می شـود، صیقل می خـورد و در 
مسیر رودخـانـه روان می شـود. این اسـتعاره ای اسـت از زنـدگی: هـمچون سـنگ هـا می غلتیم و تجـربـه می کنیم. سـنگ هـای بـه نـمایش درآمـده، 
سـنگ هـایی مـعمولی هسـتند که از رودخـانـه جـمع شـده انـد و نـشانـه هـایی که از این سـفر بـر روی بـدن شـان حک شـده اسـت: بـا رنـگ نـقره ای درخـشان 
شـده انـد تـا ارزشی داده شـود بـه تجـربیاتی که انـسان هـا هـمچون جـواهـراتی در درون خـود پـس انـداز می کنند.» او در ادامـه می گـوید: «رودخـانـه تـوسـط 
دو طـراحی (از مجـموعـه ی «ارتـعاش هـا») بـر گـوشـه ای از فـضا نـمایندگی می شـود؛ دو مـوج ارتـعاشی که بـا حـوصـله بـا مـداد آبی بـر روی کاغـذ نـقش 
بسـته انـد. این دو طـراحی بـدون بـرنـامـه ریزی قبلی بـا خـطی تکرار شـونـده از سمتی از کاغـذ شـروع شـده انـد و رفـته رفـته فـرمی فی الـبداهـه بـه خـود 

گرفته اند، همانند اینکه سنگی را بر روی آب بیندازیم تا موجی را که آب تصمیم می گیرد از خود بسازد را تحسین کنیم.» 
اسـتودیوی Empty Space یک فـضای هـنری در مـرکز شهـر تهـران اسـت که در سـال ۱۳۹۷ تـوسـط مهـدیار جـمشیدی تـأسیس شـد. در پـروژه ی حـاضـر، 

این استودیو با پیشنهاد و برگزاری یک جلسه ی گفت وگو با هنرمند در روز سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷، با اتاق برق همکاری کرده است. 

Dastan in collaboration with Empty Space Studio is pleased to announce “Stones and the River”, a presentation by 
Leila Mirzakhani at Electric Room. The show, an installation comprised of river stones and two drawings will be open 
to public view from August 24 to August 29, 2018. 
Leila Mirzakhani (b. 1978, Tehran) is an Iranian visual artist based in Rome. Working in the fields of drawing, painting, 
video and installation, her work has been exhibited in five solo exhibitions in Tehran and Rome. Using a meditative 
and poetic approach, she aims to recreate instinctual and natural human experiences in her works. “Stones and the 
River” is an installation based on smooth river stones. The current show is the third iteration of this series that 
started during an artist residency in Italy when the artist contemplated on human experiences in nature. Using 
natural elements such as stones, she focused on their textures and natural formation which resulted in a series of 
drawings (“Vibrations”) and the installation. 
Discussing the work, Leila Mirzakhani writes: “The stones leave the mountain and fall into the river, they are 
transformed, made smooth through erosion and flow in the river. This is a metaphor of life: we travel like pieces of 
stone and experience different things. The stones in this show are very normal stones gathered from rivers; they 
exhibit marks of this journey on their bodies: they are made to glow using silver paint so as to value the 
experiences of humans that are like gems.” 
She continues: “The river is represented by two drawings (from “Vibrations” series) in the space —two vibrating 
waves that have been meticulously drawn using blue pencils on paper. These two have been created without prior 
planning and by repeating lines from one side of the paper, and are results of an improvisatory technique. They are 
like when we throw a piece of stone into water to appreciate the waves that the water decides to create.” 
Empty Space Studio is an arts studio created in 2018 by artist Mahdyar Jamshidi. Following a program of artist talk 
sessions, Empty Space Studio has contributed to the current Electric Room project by suggesting and hosting an 
artist talk on Tuesday, August 28.
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