
دسـتان بـا افـتخار نـمايـشگاه انـفرادی شیوا یوردخـانی بـا عـنوان «زمین بـازی، جـایی که مـاده و مـداخـله بـا هـم مـالقـات می کنند » را در 

زیرزمین دسـتان بـرگـزار می کند. این نـمایشگاه در روز جـمعه ۲۱ خـرداد ۱۴۰۰ گـشوده می شـود و تـا شـنبه ۴ تیر مـاه ادامـه خـواهـد 

داشت. این اولین نمایش انفرادی شیوا یوردخانی در زیرزمین دستان است و چیدمانی از آثار سه بعدی و ویدئو را در بر می گیرد.  

مجموعه ی «زمین بازی، جایی که ماده و مداخله با  هم مالقات می کنند» نمایانگر آگاهی هنرمند از ساختار و محیطش است.  

در این مجـموعـه، هـنرمـند بـه صـورت مسـتقیم بـا مـاده  ی اولیه سـروکار دارد و محیط پیرامـونی خـود را در فـرآیند خـلق اثـر دخیل 

می سـازد. شیوا یوردخـانی در این مجـموعـه، بـا در نـظر گـرفـتن شـرایط اجـتماعی-اقـتصادی متغیر حـال حـاضـر، بـه اسـتفاده از مـواد 

در دسـترس بهـره بـرده و در فـرآیندی سیال، بـدون در نـظر داشـتن طـرح اولیه، بـه تـولید «اشیا» پـرداخـته اسـت— اشیائی که در 

شکل هـایی انـتزاعی و بـدون کاربـرد سـاخـته شـده  و بـا قـرار گـرفـتن در محیط هـای مـختلف مـعنا پیدا کرده انـد. هـنرمـند در این 

مجـموعـه بـا بـه کارگیری مـاده و محیط وارد فـضایی ذهنی  می شـود که در آن فـرم هـا و مـواد تـعریف نشـده تـنها زمـانی از نـظر بـصری 

قـابـل درک می شـونـد که در فـضاهـایی هـمچون زمین هـای خـالی قـرار می گیرنـد. در «زمین بـازی، جـایی که مـاده و مـداخـله بـا هـم 

مالقات می کنند» ماده و محیط به عنوان قلمرویی برای بیان هنری به کار گرفته شده اند.  

شیوا یوردخـانی، مـتولـد ۱۳۶۲ در گـرمـسار، هـنرمـند چـند رسـانـه ای و فـارغ التحصیل کارشـناسی ارشـد نـقاشی از دانـشگاه هـنر تهـران 

اسـت. او پـس از اتـمام تحصیالت خـود از نـقاشی فـاصـله گـرفـت و بـه مـنظور پـررنـگ کردن ابـعاد اجـتماعی و اقـتصادی در فـعالیت و 

درک هـنری خـود، بـه اسـتفاده از رسـانـه هـای جـدیدی هـمچون ویدیو، حجـم و چیدمـان روی آورد. در فـعالیت هـنری شیوا یوردخـانی 

اهمیت سوژه ی «محیط» بیانگر ارتباط بین تجربه زیسته ی هنرمند و بیان مندی هنری است.  
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Dastan is pleased to present a solo exhibition of works by Shiva Yourdkhani titled “The 

Playground, Where Material and Intervention Meet” at Dastan’s Basement. The exhibition will 

open on Friday, 11 June, 2021, and will be open on display for public viewing until June 25. Her 

first solo show at Dastan’s Basement, this exhibition features an installation of three-

dimensional works and video screening.  

Situated in the gap between life and art, “The Playground, Where Material and Intervention 

Meet” indicates the formal and environmental consciousness of the artist, where she directly 

engages with the material and incorporates her surrounding environment in her creative 

process. Affected by the unstable and rapidly-changing socio-economic situation, Shiva 

Yourdkhani’s choice of easily-accessible material as well as her fluid production process –

where the objects are made without any preparatory sketch in mind– create a sense of 

instability. Fashioned in abstract forms with no specific function, the objects assume a life of 

their own when placed in different contexts. In her engagement with both the material and the 

environment, the artist enters into a subjective realm in which indistinctive forms and 

undefined material are aesthetically comprehensible when located in gaps and empty spaces. 

In “The Playground, Where Material and Intervention Meet” both the material and the space 

are used as territories for artistic expression.    

Shiva Yourdkhani (b. 1984, Garmsar, Iran) is multimedia artist and a graduate of painting from 

Tehran University of Arts. Moving away from painting to experience other forms of expression, 

Shiva Yourdkhani started using new media to highlight the socio-economic dimensions of her 

artistic perception. The significance of environment in her practice indicates the connection 

between an artist’s lived experience and their artistic expression.
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