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یاسـمن نـوذری (زیرزمین دسـتان) — دسـتان نـمایشگاه انـفرادی علی بهشـتی بـا عـنوان «مُـظلِم» را بـه نـمایش می گـذارد. این 

نـمایش از ۱۶ مهـر ۱۴۰۰ آغـاز می شـود و تـا ۳۰ مهـر ادامـه دارد. این سـومین نـمایشگاه انـفرادی علی بهشـتی در زیرزمین دسـتان 

اسـت. نـمایش هـای او پیش از این بـا عـنوان «تـاویل» و «نـامـحسوس» بـه تـرتیب در سـال هـای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۶ بـرگـزار شـده اسـت. در 

این نمایشگاه طراحی های در هیئت آثار دوبعدی با ترکیب رنگ اتومبیل، پیگمنت سیاه، مرکب و تونر ارائه شده اند.  

آثـار بهشـتی در چـند مجـموعـه ی اخیرش مـطالـعات فـرمی را در وضعیت مـعمارگـونـه ای پیش گـرفـته اسـت. ویژگی هـای مـدیوم در 

این تـصاویر بـه چـالـش کشیده می شـود و این تـصاویر بین پـرینت، طـراحی و عکس سیالـند. «مُـظلِم»، عـنوان این نـمایش بـه 

شیء ای ارجـاع دارد که در ذات خـود تـاریک اسـت و تـنها در صـورت تـابـش نـور امکان بـروز پیدا می کند. این اشیا در قـالـب فـرم هـایی 

ایزولـه در آثـار او بـازتـاب می یابـند و این سیاهی بـه  آن هـا خصلتی مـعنادار می دهـد. هـنرمـند صـفات سـوژه هـایش را تـا حـدی کاهـش 

می دهـد تـا مـاهیت آن بـه کلی تغییر کند. بـه همین دلیل مـنبع تـصویری آثـارش مـبهم بـاقی می مـانـد و بـا وجـود اینکه مـنابـع 

تـصویرش گـاه از طبیعت، مـعماری یا نـقش مـایه هـای سنتی اسـت، مـوضـوع تـصاویرش تـن بـه دسـته بـندی نمی دهـد. هـنرمـند مـعتقد 

اسـت که بـا وجـود مـشابهـت هـای گـاه بـه گـاه آثـارش بـا تـصاویر فـرمـالیستی اوایل سـده ی بیستم، آن هـا از گـذرگـاه هـای مـعنایی 

متفاوتی می گذرد و برگرفته از شناخت درونی و زیستی او است. 

علی بهشتی (م. ۱۳۶۷، قم) فارغ التحصیل گرافیک و نقاشی از دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی است.  
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Yasaman Nozari (DB) — Dastan's Basement presents "Opaque", a solo exhibition of works by Ali 

Beheshti. "Opaque" starts on October 8, 2021 and will be on view until October 22, 2021  This is the 

artist's third solo exhibit at Dastan’s Basement. He has held two other shows, "Interpretation" and 

"Insensible", with Dastan's Basement in 2017 and 2019m respectively. In this exhibition, Beheshti 

presents designs in the form of two-dimensional works with a combination of car color, black pigment, 

ink and toner.  

Beheshti regards his recent collections as "studies in form within an architectural framework." 

Characteristics of the medium in these works are put to test and images move between print, drawing, 

and photograph. "Opaque", the title of this show, refers to an object that emits no light and can only 

appear in the presence of light. This object is reflected in the body of isolated forms in his works and 

this blackness gives them a semantic character. The artist reduces the attributes of his subjects to 

change their nature. For this reason, the visual source of his works remains obscure, and although 

they are inspired by nature, architecture, or traditional motifs, their subject matter cannot be readily 

categorized. The artist believes that despite the occasional similarities of his works with the formalist 

works of the early twentieth century, they go through different semantic passages and are derived 

from his inner and environmental. 

Ali Beheshti (b. 1988, Qom) graduated in graphics and painting from the Faculty of Art and Architecture 

of the Islamic Azad University.
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