
دسـتان نـمایشگاه آثـار بـرادران قـاسمی را بـا عـنوان "مـاهی بـزرگ" در دسـتان+2 اعـالم 

می کند. این نـمایشگاه در روز 2 اسـفندمـاه 1398 افـتتاح می شـود و تـا 23 اسـفند ادامـه 

خـواهـد داشـت. این نـمایشگاه شـامـل چـند اثـر انـفرادی و آثـار مـتعدد مشـترک از این سـه بـرادر 

اسـت. این سـومین نـمایشگاه مشـترک مـرتضی، سینا و مجتبی قـاسمی شیلسر در دسـتان 

است. 

عـالوه بـر نـمایشگاه هـای انـفرادی بـرادران قـاسمی در زیرزمین دسـتان، آثـار مشـترک آنـها پیش 

از این در نـمایشگاه «اتـاق قـرمـز» (زیرزمین دسـتان، تیر مـاه 1395) و «اتـاق آبی» (یکی از 

پـروژه هـای بیرون از دسـتان در وی گـالـری، اسـفند مـاه 1396) بـه نـمایش درآمـده  اسـت. الزم بـه 

ذکر اسـت بـرادران قـاسمی در نـمایشگاه  «کاوشـگر» (بـاحـث Bahith) در گـالـری گـزلی لـندن 

 (The Breeder) 1397 در دِ بـــریدِر (Condo Unit Athens) (1398) و کانـــدو یونیت آتـــن

حـضور داشـتند. هـم چنین در فـروردین 1396 رویا خـواجـوی میزبـان پـروژه ی «اتـاق قـرمـز 2: 

پرندگان مهاجر» در گالری الگا وایمر در نیویورک بود.  

بـرای روشـن شـدن وضعیت آثـار مشـترک بـرادران قـاسمی می تـوان بـه مسیری که طی کرده انـد 

رجـوع کرد. اگـر آغـازگـاه این نـوع آثـار را پـروژه ی «سـنترفـولـد» رضـا آرامـش بـدانیم، «اتـاق قـرمـز» را 

می تـوان مـرحـله ی کشف انـرژی هـا و امکانـات آنـها دانسـت. نـمایشگاه بـعدی، «اتـاق آبی»، 

نتیجه ی تـمرکز بـر درونـمایه هـا و تکنیک هـای مشـترک شـان بـود و حـاصـل این تـمرکز بـرای آنـها 

مـواجـه شـدن بـا تـعلقات شـان بـه شهـر، زادگـاه و محـل زنـدگی شـان. پـروژه ی «مـاهی بـزرگ» 

 درست در ادامه ی همین روند قرار گرفته است.
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Dastan is pleased to announce an exhibition of solo and collaborative 

works by Ghasemi Brothers titled “Big Fish” at Dastan+2. The exhibition will 

be open for public viewing from February 21 through March 13, 2020. The 

exhibition, featuring a large number of collaborative works along with a 

handful of solo works, is the third presentation by Morteza, Sina, and 

Mojtaba Ghasemi Sheelsar at Dastan. 

In addition to their solo exhibitions at the Basement, their collaborative 

work was previously featured in “Blue Room” (V-Gallery, A Dastan:Outside 

Project, February 2018) and in “Red Room” (Dastan’s Basement, July 2016). 

Moreover, in July 2019, they participated in “Bahith” (seeker) at Gazeli Art 

House, London, and in October 2018, in Condo Unit Athens at The Breeder. 

Also, in April 2017, Roya Khadjavi Projects hosted “Red Room 2: Migratory 

Birds” in New York’s Elga Wimmer Gallery. 

To Illustrate the collaborative works of Ghasemi Brothers looking on the 

path which they followed can be significant. If considering “Centerfold” of 

Reza Aramesh as the starting point of these works, the “Red Room” can be 

recognized as a milestone where their energy and capabilities initially were 

explored and acknowledged. Their next show, “Blue Room” was the result of 

focusing on their mutual technics and themes. The "Big Fish" project follows 

the same process.
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