
Dastan’s Basement is pleased to announce the opening of Mamali Shafahi and Mimi Amini’s 

installation exhibition “The Underworld and its Emergent Effects” on May 27, 2016. The 

exhibition will be open for public viewing through June 11. Mamali Shafahi’s work has been 

featured in Dastan several times and this is Mimi Amini’s first show at Dastan’s Basement. 

“The Underworld and its Emergent Effects” is the first show of “Conversation” series, a 

collaborative art project. In this show, he and Mimi Amini have worked together on a 

conversation-style experience in art-making. Using fragmented pieces of Mimi’s paintings, 

Mamali’s set and light design, and other various materials, the artists show a work-in-
progress-style depiction of the “atelier”, focusing on both the process and the experience. 

The “unfinished” space and work induce an alternative experience of observation to the 

viewer through the use of lights and atmosphere. Using a figure in the space as another 

“object” or an “objectified presence”, the show becomes an improvised experiment in the 

gallery, now turned into a studio. 

زیرزمین دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه چیدمـان مملی شـفاهی و میمی امینی بـا عـنوان «جـهان زیرین و اثـرات 

نـاشیه» را اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز هـفتم خـرداد ۱۳۹۵ افـتتاح و تـا بیست و دوم این مـاه ادامـه 

خـواهـد داشـت. آثـار مملی شـفاهی بـارهـا در دسـتان ارائـه شـده انـد و این اولین نـمایشگاه میمی امینی در زیرزمین 

دستان است. 

«جـهان زیرین و اثـرات نـاشیه» اولین نـمایشگاه از مجـموعـه -پـروژه ی «گـفت وگـو» اسـت. این پـروژه، تجـربـه ای 

دیالـوگ شکل بین او و میمی امینی بـرای خـلق هـنری اسـت. این دو هـنرمـند بـا اسـتفاده از تکه هـای نـقاشی هـای 

میمی امینی، طـراحی صـحنه و نـور مملی شـفاهی و عـناصـر مـختلف دیگر، و تـمرکز روی فـرآیند و تجـربـه، نـمایی از 

«آتلیه» و کار در حـال انـجام را بـازنـمایی کرده انـد. فـضا و آثـار «نـاتـمامِ» این چیدمـان بـه کمک صـحنه پـردازی و نـور، 

تجـربـه ای غیرمـشابـه و آلـترنـاتیو از فـرآیند مـشاهـده را بـه مـخاطـب الـقاء می کنند. بـا اسـتفاده از یک فیگور در فـضا بـه 

عـنوان یک شیء دیگر یا یک «حـضور شیءشـده»، «جـهان زیرین و اثـرات نـاشیه» تـبدیل بـه تجـربـه ای بـداهـه در 

گالری می شود، که حاال تبدیل به یک آتلیه شده است.


