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کیارش علیمی (زیرزمین دسـتان) — زیرزمین دسـتان از جـمعه ۷ آبـان مـاه ۱۴۰۰ میزبـان «شـرم» اسـت. «شـرم» اولین نـمایش 

انـفرادی آثـار سمیرا شـاکری در زیرزمین سـت و تـا جـمعه ۱۴ آبـان مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. سمیرا شـاکری (م. ۱۳۶۲، تهـران) در 

تهـران سکونـت و فـعالیت دارد. از زمـان فـارغ التحصیلی (۱۳۸۷) در رشـته ی نـقاشی از دانـشگاه هـنر و مـعماری تهـران تـا کنون در 

نمایشگاه های گروهی بسیاری در ایران و خارج از کشور شرکت کرده  است.  

شـاکری در مجـموعـه ی جـدیدش بـه آرشیوی کمابیش هـمگانی از تـصاویر ایران بـعد از انـقالب بـاز می گـردد. از تـمبر و اسکناس 

گـرفـته تـا دیوارهـای شهـر و کتاب هـای درسی، این بـایگانی تـصویری بخشی از حـافـظه ی تـصویری جـامـعه ی ایرانی را شکل داده 

ا سـت. هـنرمـند در این بـازگشـت، که بیش از بـازنـمایی بـه رویارویی عـاطفی  بـا دریافـتش از عکس هـای بـایگانی پـرداخـته، حـس 

غـالـبش – شـرم – را می کاود. این شـرمی  سـت آلـوده بـه خـشم و از آرمـان هـای شکست خـورده ی فـردی و گـروهی سـر بـرآورده  اسـت. 

شاکری این خشم را بیشتر متمایل به عصیان علیه «خود» می بیند.  

در «شـرم» شـاکری در دو رویکرد بـه سـاخـت تـصویر در دو دسـته سـطح مـرتـبط و درعین حـال مـتفاوت پـرداخـته  اسـت. اول 

طـراحی هـا او بـا قـلم و مـرکب اسـت که در آن هـا از اثـر مسـتقیم، سـریع، و سـرراسـت ابـزارش در خـلق تـصویر اسـتفاده می کند. و در 

دسـته ی دوم نـقاشی هـایی از مـواد مـختلف روی فیبر که از الیه هـای پـرتـعداد رنگی و در فـرایندی بـه مـراتـب طـوالنی تـر از طـراحی هـا 

خـلق شـده انـد. طـراحی هـا در نـظر او بـنا بـه بی واسـطگی ابـزار بـه بیان و مـقصود اصلی هـنرمـند نـزدیک تـر اسـت، در حـالی که طـوالنی  

بودن و پیچیدگی های نقاشی های روی فیبر مجال انتخاب و دخل وتغییر بیشتری در تصاویر به او داده اند.  
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Kiarash Alimi (DB) — Dastan's Basement presents "Shame", a solo presentation of works by Samira 

Shakeri, opening Friday, October 29, 2021. "Shame" will be on view through Friday, November 5. 

Samira Shakeri (b. 1983, Tehran) lives and works in Tehran. Since graduating in Painting (2008) from 

Tehran's University of Art, she has participated in many group exhibitions inside and outside Iran. 

"Shame" is her first solo exhibition at Dastan's Basement. 

In "Shame", Shakeri returns to more-or-less familiar images springing out the Revolution of 1979. 

From stamps to money, from city walls to schoolbooks, these images have formed part of the 

visual memory of the Iranian society. In this return to archival visual material, she comes upon a 

prevailing feeling – shame. This is a shame imbued with rage, coming from a sense of loss of 

individual or collective ideals. Shakeri sees this rage as a rebellion against the self. 

In "Shame", the artist's approach to image construction is balanced on two connected but separate 

planes. Her drawings with pen and ink are direct, to-the-point, and straightforward. Her paintings 

on various media on fiber are made of multiple layers of paint with slow execution. To her, the 

drawings are closer to her intention while the complexity of painting on fiber offers a choice of 

tampering with the final image.
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