
دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه عـاطـفه مجیدی نـژاد را بـا عـنوان «بـازدید: زیروجی» در زیرزمین دسـتان اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز ۲۳ آذر ۱۳۹۷ افـتتاح 
می شود و تا ۷ دی ادامه خواهد داشت. 

این اولین نـمایشگاه انـفرادی عـاطـفه مجیدی نـژاد در دسـتان اسـت. آثـار او پیش از این در یک نـمایشگاه دونـفره («بـازدید»، هـمراه بـا صـدف حـسامیان، 
زیرزمین دسـتان، شهـریور ۱۳۹۵)، دو نـسخه از نـمایشگاه «بـه روزرسـانی»، و «مـولتیپلیسیتی-۱» (وی گـالـری، بیرون از دسـتان، مهـر ۱۳۹۶) بـه نـمایش 

درآمده اند.  

عـاطـفه مجیدی نـژاد (م. ۱۳۶۲، اصـفهان) دانـش آمـوخـته ی کارشـناسی نـقاشی از دانـشگاه هـنر اصـفهان و کارشـناسی ارشـد نـقاشی از دانـشگاه تهـران اسـت. 
آثـار اخیر او که در این نـمایشگاه ارائـه شـده انـد شـامـل یک چیدمـان و طـراحی هـایی در رسـانـه هـای مـختلف هسـتند. «ایوان تـرکیبات قـراردادی»، مجـموعـه ای از 

طراحی های او که اولین بار در نمایشگاه «بازدید» ارائه شدند، اولین ارائه از آثاری بود که حدود چهار سال است در حال شکل گرفتن هستند. 

چـاپ هـای شیشه ی عـاطـفه مجیدی نـژاد از مجـموعـه ی «ایوان تـرکیبات قـراردادی» کنکاشی در مـعماری، ایدئـولـوژی سـازمـان یافـته، و نـظام هـای بـرسـاخـته ی 
انـسان هسـتند. این هـنرمـند از طـریق خـطوط تکرارشـونـده و شیوه ی تـماس آن هـا بـا سـطح کاغـذ، فـضاهـایی بـا پـرسـپکتیوهـای عمیق سـاخـته، که حـاکی از 
سـلطه گـری این بـناهـا اسـت. اسـتفاده از چـاپ شیشه بـاعـث می شـود تـا ضـمن حـفظ ویژگی هـای چـاپ دسـتی، هـریک از آثـار مـنحصربـه فـرد بـاشـند: «این تکنیک 

به کارها وجهی غیرمستقیم داد که وابسته به اتفاق و کنش با کاغذ بود.» 

این هـنرمـند در ادامـه ی رونـد کارش پـس از ارائـه ی آثـار در نـمایشگاه «بـازدید»، بـا تـمرکز بـر اسـتفاده از تکنیک هـای مختلفی هـمچون مـونـوپـرینت (چـاپ 
شیشه) و طـراحی بـا ذغـال و مـرکب، مـطالـعات خـود را روی فـضاهـای مـعماری ادامـه داد. او در یک دوره ی رزیدنسی در آمسـتردام (تـابسـتان/پـاییز ۱۳۹۷،  
بنیاد Stichting Open Ateliers Zuid-Oost) و طـراحی یک چیدمـان بـا اسـتفاده از نـقاشی روی پـارچـه هـای تـور، رونـد تـازه ای در مـطالـعاتـش بـر پـرسـپکیتو در 
مـعماری را بـه نـمایش گـذاشـت که در نـمایشگاه اخیر بـه صـورت یک چیدمـان هـفت مـتری ارائـه شـده اسـت. این بـرخـورد در راسـتای حـفظ عـناصـر بیان مـندی 
پـرسـپکیتو در عین تقلیل دادن آن هـا بـر سـطوح تـخت صـورت گـرفـته اسـت. «زیروجی» (بی وزنی) در عـنوان این نـمایشگاه اشـاره ای بـه تعلیقی اسـت که در 

شرایط بی وزنیِ حاصل از پرسپکتیو تخت در چیدمان نمایشگاه به وجود می آید.  

Dastan is pleased to announce Atefeh Majidi Nezhad’s solo exhibition titled “Revision: Zero-G” at Dastan’s Basement. 
The exhibition will be open for public viewing from December 14 through December 16, 2018. 

This is the first solo exhibition of works by Atefeh Majidi Nezhad at Dastan. Her work was previously shown in a duo 
exhibition (“Revision”, with Sadaf Hesamiyan, Dastan’s Basement, September 2016), as well as two iterations of 
Dastan’s annual “Update” exhibitions, and “Multiplicity-1” (V-Gallery, Dastan:Outside, October 2017). 

Atefeh Majidi Nezhad (b. 1983, Isfahan, Iran) holds a master’s degree in painting from the University of Tehran (Tehran, 
Iran) and a bachelor’s degree in painting from the Art University of Isfahan (Isfahan, Iran). Her recent series, “Iwan of 
Conditional Configuration” was first exhibited in “Revision” (2016). The works exhibited in the current show have been 
four years in the making. 

Atefeh Majidinezhad’s monotype prints from her “Iwan of Conditional Configuration” series, are an exploration in the 
architecture of organized ideology and man-made systems. Through repeating lines and their quality of interaction 
with the media, the artist has created grand perspectives, referring to being weighed under the hegemony of such 
structures. The use of monotype printing has caused each piece to be unique, while maintaining the characteristics 
of manual printing: “Using this technique gave the works an ‘indirect’ aspect that relied on incidence and interaction 
with the media.” 

Following her previous work, she focused on using techniques like mono-print, charcoal and ink drawing, to continue 
her studies on architectural settings. During a residency at Stichting Open Ateliers Zuid-Oost (Summer/Autumn 2018, 
Amsterdam, the Netherlands) she created an installation by painting on lace fabric to create architectural 
landscapes. The seven-meter-wide installation in this exhibition follows that practice. The approach seeks to convey 
the expressiveness of perspective elements in an architectural setting while reducing the same aspects into flat 
surfaces. “Zero-G” (weightlessness) in the title of the exhibition is a reference to the suspension and 
weightlessness felt by experiencing the flat perspective of the installation.
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