
دسـتان نـمایشگاه تـابـا و  شـوکی را بـا عـنوان «پشـتِ کوه» در زیرزمین دسـتان بـرگـزار می کند. این نـمایشگاه در روز ۱ اسـفند ۱۳۹۹ افـتتاح می شـود و تـا ۲۲ 
اسـفند ادامـه خـواهـد داشـت. این سـومین نـمایش تـابـا و شـوکی در دسـتان اسـت. آثـار این دو هـنرمـند پیش از این در «همنشینی بـا سَـرِ درازِ قـصّه» (زیرزمین 

دستان، دی ۱۳۹۷) و «پوسته» (اتاق برق، پروژه ی ۱۹ از ۵۰، دی ۱۳۹۶) به نمایش درآمده اند.  
اولین نـمایش تـابـا و شـوکی، «پـوسـته» یک چیدمـان چـندرسـانـه ای بینارشـته ای بـود که شـامـل یک پـرفـرمـنس ضـبط شـده، انیمیشن، نـقاشی و آثـار سـه بـعدی 
می شـد. این چیدمـان، اولین تجـربـه ی هـنرمـندان در شکل دادن بـه یک فـضای جـدید در میان فـضای نـمایش اصلی بـود، که در نـمایش بـعدی، «هـم نشینی 
بـا سَـرِ درازِ قـصّه» گسـترش یافـت و بـا تفکیک فـضا از طـریق چیدمـان هـای جـداره مـانـند، روایت چـندالیه ای ارائـه می شـد. در پـروژه ی حـاضـر نیز، در ادامـه ی 
همین رویکرد و بـا تغییر شکل هـمان فـرم هـای جـداره ای که در نـمایش قـبل اسـتفاده شـده بـود، فـضای نـمایش بـه بـخش هـای مـختلف تقسیم شـده، تـا 

دنیای متفاوتی شکل گرفته و مخاطب در یک مسیر طراحی شده همراه آثار شود.  
درون مـایه و مـوضـوع نـمایشگاه اخیر، کوه و بـازنـمایی هـای آن اسـت، امـا اینجا کوه، صـرفـاً یک عـنصر فُـرمی و بـهانـه ای بـرای سـوی افکنی تجـربـه هـای شخصی 
هـنرمـندان، بـا هـدف آفـرینش تجـربـه ای مـنحصر بـه فـرد از آن، شـده اسـت. رفـتن بـه کوه و تجـربـه ی آن، فـرد را در مـعرض تجـربـه ای نـو قـرار می دهـد که 

تفاوت ها و تعارض هایی چشمگیر با آنچه انسان شهری تجربه می کند دارد. 
در ادامـه ی رویکردی که تـابـا و شـوکی در نـمایشگاه قبلی مشـترک خـود بـه کار گـرفـته بـودنـد، در طـول بیش از یک سـال، بـا مـطالـعه و پـژوهـش روی مـوضـوع 
کوه از مـنظر اسـطوره ای، نـمادشـناسی و نـشانـه شـناسی، بسـتری بـرای نـمایشگاه اخیر بـه وجـود آورده، تـا بـر اسـاس آن ارائـه ای چـندرسـانـه ای شـامـل نـقاشی، 
مـجسمه، مـجسمه هـای حـرکتی، آثـاری تـعاملی، ویدیو و انیمیشن، نـمایش دهـند. رویکرد چـندرسـانـه ای این نـمایشگاه در هـریک از آثـار نیز دیده می شـود، بـه 

طوری که رسانه های مختلف و تکنیک های مرسوم آن ها در هرکدام برای نتایج بدیع، تلفیق شده اند.  
تجـربـه ی کوه، مـعموالً امـری مـتعالی، غیرعـادی و غیرواقعی قـلمداد می شـود. امـا در سـده هـا و دهـه هـای اخیر، این تجـربـه مـبدل بـه نـوعی تـفریح و سـرگـرمی، 
یا منبعی بـرای اسـتخراج مـواد مـعدنی شـده، و از کهن الـگوهـای مـرسـومـش، یعنی مکانی مـقدس و الـهام بـخش، فـاصـله گـرفـته اسـت. در این نـمایشگاه نیز، 

تفاوت این دیدگاه ها به صورت تعریف چند قلمرو در فضا، به پیرو قلمروسازی و قلمروزدایی نمایش قبلی، صورت گرفته است.  
یک نـقاشی بـزرگ نـماینده ی آن میدان دید وسیعی اسـت که بـه بیننده احـساس تسـلط بـر ورطـه هـای زیر پـایش را می دهـد. احـساس نـگاه از بیرون، 

مشاهده و پوشاندن کل زاویه ی دید، هم قدم ورود به محیط نمایشگاه است.  
دیواره هـا، یا بـه قـول هـنرمـندان، «غـشاهـایی» که از نـمایش قبلی بـازیافـت شـده، این بـار در مـقابـل رویکرد طبیعت گـرا، رنـگ و لـعابی مـصنوعی گـرفـته انـد، چـرا 
که «هـنر، هـرچـه بیش تـر در تـالش بـرای بـازنـمایی عینی طبیعت بـاشـد، بیش تـر مـصنوعی جـلوه می کند». این دیواره هـا، سـازه ای داالن مـانـند سـاخـته انـد که 
بخشی از نـمایش را بـر بسـتر و سـاخـتاری مـحصور تـعریف کنند. چـنان غـارهـایی که در طـول تـاریخ الـهام بـخش، مـقدس، و دورافـتاده بـوده انـد، این فـضای 

محصور، نمادی از رفتن به دل کوه و عمق زمین، و از منظر دیگر، فضای درونی هنرمندان محسوب می شود.  
آثـار تـعاملی نـمایشگاه، از طـرف دیگر، تغییر دیدگـاه تـقدس آمیز بـه کوه و آن وجـه سـرگـرمی از کوه را نـمایش می دهـند که زاده ی نـگاه سـده هـای اخیر اسـت؛ و 

البته تجربه ی بازگشت از کوه به شهر، و چند نفس عمیقی که در دشتِ میانِ راه تجربه می شود.  
تـابـا فجـرک و شکوفـه خـرم رودی بـه عـنوان یک گـروه دو نـفره پـروژه هـای مشـترکی تـعریف کرده و پیش می بـرنـد. آن هـا در سـال ۱۳۹۵، حین همکاری در یک 
پـروژه ی بـزرگ تـر گـروهی در فـرهنگسـرای نیاوران بـا یکدیگر آشـنا شـدنـد. سـرآغـاز کار مشـترک آن هـا، عـالقـه ی هـردو بـه بـازنـمایی خـود در رسـانـه ی هـنری بـود، 
که در تـصویرسـازی هـای همیشگی از فیگور خـود در آثـارشـان مـشهود اسـت. در آثـار این دو، خـودکاوی و وجـوه تـعاملی/اجـرایی، در تـناسـب بـا زنـدگی شخصی و 
تجـربـه هـای مـرتـبط بـا هـنر، سـرچـشمه ی کار اسـت. بـا تـمرکز بـر اسـتفاده از رویکردهـای متکثر، آثـار تـابـا و شـوکی از طـبقه بـندی هـای مـرسـوم دور شـده، بـه امـور 
روزمـره نـزدیک تـر می شـونـد. در ویدیوهـا و تـصاویرشـان، یکدیگر را نـمایش می دهـند که راوی تجـربـه ی کار مشـترک بـاهـم انـد. پـروژه هـای این دو، میان 
چـندرسـانـه ای و چـندرشـته ای بـودن در حـرکت انـد، و بـا اسـتفاده از تکنیک هـا و رسـانـه هـای مـختلف، از جـمله انیمیشن، ویدیو، اجـراهـای زنـده یا ضـبط شـده، تـا 
نـقاشی، تـصویرسـازی، و آثـار سـه بـعدی و بـزرگ، سعی در بـه وجـود آوردن یک بـدنـه ی منسجـم و پیوسـته هسـتند. تـابـا فجـرک (م. ۱۳۶۷، تهـران) هـنرمـند 
اجـراگـر (پـرفـرمـنس)، رقـصنده، و پـژوهـشگر اسـت. او دانـش آمـوخـته ی ادبیات انگلیسی از دانـشگاه تهـران، و فـارغ التحصیل کارشـناسی ارشـد ادبیات انگلیسی، 
بـا تـمرکز بـر ادبیات بی مـعنا و اجـرای بی کالم، از دانـشگاه شهید بهشـتی اسـت. آثـار او تـاکنون در چـندین نـمایشگاه گـروهی و اجـرای عـمومی بـه نـمایش درآمـده  
اسـت. تـابـا فجـرک در کنار آثـار انـفرادی خـود، بـا گـروه هـای هـنری و هـنرمـندان حـوزه هـای دیگر همکاری می کند. شکوفـه خـرم رودی (م. ۱۳۶۶، هـمدان) 
دانـش آمـوخـته ی نـقاشی از دانشکده ی هـنر و مـعماری تهـران (کارشـناسی) و دانشکده ی هـنر و مـعماری یزد (کارشـناسی ارشـد) اسـت. او در طـول فـعالیت 
هـنری خـود بیش تـر بـر طـراحی تـمرکز کرده، امـا در سـال هـای اخیر در زمینه ی انیمیشن و کارهـای چـندرسـانـه ای نیز فـعالیت می کند. طـراحی هـا، نـقاشی هـا و 

انیمیشن های شکوفه در بیش از ده نمایشگاه و چندین پروژه ی گروهی به نمایش درآمده اند. 
هـنرمـندان مـایل انـد از کمک هـای مهـران افـشار، اشکان زهـرایی، محـمدحسین غـالم زاده، سیاوش نقشـبندی، طـال آذرخـش، زهـرا رسـتمیان، طـهورا آیتی، 
مهـدی نـوید، و همچنین همکاری صمیمانـه ی سـام رکنی ونـد، پـارمیس افخـم ابـراهیمی، ملیکا زنـدی، علیرضـا کاظمی، ایلیار محـرابی و روشـان تکلمی در 

زیرزمین دستان تشکر کنند.  
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Dastan presents “Over There”, an exhibition of works by Taba & Shooki. The exhibition will open on February 19 and continue 
through March 12, 2021. This is the third exhibition of Taba & Shooki at Dastan, following “Tales of Interdisciplinia: The Curious 
Company of a Very Long Tail” (Dastan’s Basement, January 2019) and “Memebrain” (Electric Room, 19/50, December 2017). 

“Memebrain”, their first collaborative project, was an interdisciplinary multimedia installation consisting of a recorded 
performance, animation, paintings and three-dimensional works. In “Memebrain”, the artists created a space within the exhibition 
space, a trend which would be continued and expanded upon in their next exhibition, “Tales of Interdisciplinia: The Curious 
Company of a Very Long Tail” in which a number of different territories were created to present a multi-dimensional narrative. 
The current project follows a similar approach, and recycles the same wall-like structures uses in the previous exhibitions, 
reusing and reshaping them to create territories within the exhibition space; an alternative world designed to take the viewer 
into a visual and narrative path.  

The subject matter of this exhibition is the mountain and its depictions. Yet, here the mountain is a mere form and an excuse to 
project the artists’ personal experiences unto, so as to create a unique experience of it. Visiting the mountain, one encounters 
new experiences that are fundamentally different from life in the city.  

Following their previous approach, over the recent year, the artists focused on the topic from several different points of study, 
including mythological, symbolism and semiotics, and moved on to design a multi-disciplinary and multi-media context comprising 
painting, three-dimensional work, interactive and kinetic pieces, video and animation. Such an approach, while evident in the 
general outlook of the show, remains discernible in each of the pieces, as each work features a unique intermixing of media.  

The mountain experience is often perceived as a sublime, elevated and unreal experience. Nevertheless, in recent history, this 
experience has morphed into a type of entertainment, while the mountain has also become a place for extraction of materials, 
moving away from their archetypal concepts of a sacred place and a source of inspiration. In this exhibition, this metamorphosis 
has become a motivation for the territorialization/de-territorialization of the gallery space, to present layers of their narrative.  

A large painting symbolizes the grand, wide, and panoramic view one feels while overlooking the territories below, and seeks to 
cover the viewer’s field of view when entering the show.  

The parchment-paper walls, or “membranes” as the artists refer to them, recycled from the previous show, this time stand 
against a naturalistic depiction approach and are covered with artificial and vivid colors, since “as art seeks to depict nature 
more objectively loyal, it becomes more artificial”. The membranes have created a hallway, defining a part of the exhibition as a 
confined territory. Like the archetypal sacred or inspirational remote caves in history, this narrow path symbolizes the journey 
inside a mountain and into the earth, or the inner world of the artists.  

The interactive pieces in the exhibition, on the other hand, stand for the aforementioned recent change in our perception of the 
mountains: from being sacred to becoming objects of entertainment. Moreover, they symbolize the return journey from the 
mountain to the city, standing on the open plain and taking a few deep breaths farewell.  

Taba Fajrak and Shokoofeh Khoramroodi (Taba & Shooki) are an artist duo based in Tehran, Iran. They began working together 
in 2016 after meeting during a collaborative urban art project at Niavaran Cultural Center. The duo’s collaborative effort started 
with an interest in the representations of the self in art, which is reflected in the omnipresent imagery of their own figures in 
their pieces. Implicit in their work is the idea that self-reflexivity and performativity of the artist’s life and artistic conventions 
tend to be original sources of creation. Trying to defy any neat categorization in their work, they believe that everyday life is a 
potential subject matter for art. They have depicted and recorded themselves in their pictures and videos, narrating the stories 
and their experiences as they work together as a duo. Discerning between interdisciplinary, multidisciplinary and 
transdisciplinary practice, the duo’s project is to make use of different techniques and media to form an interconnected body of 
work which encompass a wide range from animation, video, live and recorded performances to paintings, illustrations and three-
dimensional large-scale installations. Taba Fajrak (b. 1989, Tehran, Iran) is a performance artist, dancer, and researcher. She is a 
graduate of English Language and Literature from the University of Tehran. She continued her studies in nonsense literature 
and non-verbal performance, obtaining a master’s degree in English Literature from Shahid Beheshti University (Tehran). Her 
pieces have been featured in several exhibitions and public performances. Taba frequently works in collaboration with other 
artists from a range of different disciplines. Shokoofeh Khoramroodi (b. 1988, Hamedan, Iran) studied Painting at the Faculty of 
Arts & Architecture (Azad University, Tehran) and Yazd Faculty of Art & Architecture. Focusing mostly on drawing over her career, 
more recently she has experimented in animation and multidisciplinary work. Shokoufeh’s drawings, paintings and animation 
pieces have been featured in more than ten group exhibitions, as well as a number of collaborative projects. 

The artists would like to thank Mehran Afshar, Ashkan Zahraei, Mohammad Hossein Gholamzadeh, Siavash Naghshbandi, Tala 
Azarakhsh, Zahra Rostamian, Tahoora Ayati, Mehdi Navid for their support, and the team at Dastan’s Basement including Sam 
Roknivand, Parmiss Afkham Ebrahimi, Melika Zandi, Alireza Kazemi, Iliyar Mehrabi and Roshan Takallomi for their help during the 
show’s setup. 
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