
دسـتان نـمایش الـبرز کاظمی را بـا عـنوان «مـواجـهه/مـواجـهه» در فـضای سـابـق اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز ۱۹ مهـرمـاه ۱۳۹۸ 

افتتاح می شود و تا تاریخ ۲۶ مهر ادامه خواهد داشت.  

الـبرز کاظمی (م. ۱۳۶۸، تهـران) دانـش آمـوخـته ی نـقاشی از هـنرسـتان هـنرهـای زیبای تهـران اسـت. عـالقـه ی او پـس از فـارغ التحصیلی بیش تـر 

در حـوزه ی عکاسی و سینما بـوده و آثـارش بیش تـر بـر پـایه ی عکاسی و ویدیو هسـتند. این سـومین نـمایشگاه الـبرز کاظمی در دسـتان اسـت. 

آثـار او پیش از این در یک نـمایشگاه انـفرادی در گـالـری شـماره ی ۶، یک نـمایشگاه انـفرادی در زیرزمین دسـتان («تـن عکس»، ۱۳۹۷)، یک 

پروژه  در اتاق برق («تکه های تن»، پروژه ی ۱۰ از ۵۰)، و چندین نمایشگاه گروهی به نمایش درآمده اند. 
در نـمایش فعلی، هـنرمـند بـا ارائـه ی مجـموعـه ای از تـصاویر، مـخاطـب را در مـقابـل چـند دوگـانـه ی مـختلف قـرار می دهـد. بخشی از تـصاویر 

مـربـوط بـه ویدیوهـایی اسـت که او در طـول دو سـال گـذشـته در مـوصـل (عـراق)، و در زمـان پـاکسازی مـناطـق مـختلف از سـربـازان داعـش ضـبط 

کرده اسـت. این ویدیوهـا فـضاهـایی آخـرالـزمـانی را نـمایش می دهـند که بـا وجـود سکوت مسـتتر در آن هـا، نـشان از مـوقعیت جـنگ، ویرانی و 

بی ثباتی آن دارد. 
این تـصاویر که بـه قـول هـنرمـند در «حـوالی» جـنگ قـرار دارنـد، در کنار تـصاویر دیگری از محیط داخـلی، و دوره ی پـایانی زنـدگی پـدربـزرگ 

هـنرمـند بـه نـمایش درآمـده انـد. در مجـموعـه ی دوم، مـخاطـب بـا نـشانـه هـای مسـتقیم مـرگ روبـه رو نمی شـود، بلکه بـا جـزییاتی بـا اطـالعـات کم، 

اما با اشاره های عمقی، مواجه است. 
در مـواجـهه بـا هـر دوی این مجـموعـه هـا، بـه شکلی نـزدیک، و حتی صمیمی، بـا جـریان هـای حـول یک اتـفاق مـواجـه می شـویم. لـحن دیدن و نـگاه 

بـه سـوژه، مسـئله ای جـمعی را تـبدیل بـه مـوضـوعی فـردی می کند، و بـرعکس، سـوژه ای شخصی را در دید جـمعی قـرار می دهـد. در عین حـال، 

حضور عنصر دوربین، و مواجهه ی سوژه ها با آن، الیه ای دیگر به مشاهدات هنرمند و مخاطب می افزاید. 

Dastan is pleased to announce Alborz Kazemi’s “Encounter/Encounter” at the former location of 
Electric Room. The exhibition will open to public viewing on October 11, 2019 and continues through 
October 18. 
Alborz Kazemi (b. 1989, Tehran, Iran) studied painting at Tehran’s School of Fine Arts. After his 
graduation, he became more interested in photography and cinema and most of his works have been 
photography-based. This is the artist’s third solo exhibition at Dastan, following “Pieces of Body” (the 
tenth project among Electric Room’s 50 projects), and “Image Corpus” (Dastan’s Basement, February 
2019). Alborz’s work has been featured in a solo exhibition at No. 6 Gallery (2010, Tehran), and several 
group shows. 
In the current project, the artist presents a series of images to engage the viewer in dichotomies. Part 
of the project consists of videos and images the artist captured during the past two years in Mosul 
(Iraq) after it was cleared of ISIS fighters. These depict an apocalyptic situation that despite their 
silence, portray war, destruction and instability. 
These images that are formed “around war” as the artist puts it, are shown besides images of an 
inner setting, of the last days of the life of the artist’s grandfather. In the second series, the viewer 
does not encounter direct references to death, but faces small details with deep innuendos.  
Encountering both series, we face sides of an event, in an intimate way. Alborz Kazemi’s perspective 
and tone make a personal event a collective issue, and vice versa. Additionally, the presence of the 
camera and the way the subjects encounter it, adds new layers to the artist and the viewer’s 
observations.
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