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مهـرداد قـاسـم خـان (زیرزمین دسـتان) — زیرزمین دسـتان آخـرین مجـموعـه کلثوم صـالحی را بـا عـنوان «کتابـخانـه بـابِـل» از تـاریخ ۳ تـا 

۱۷ دی مـاه ۱۴۰۰ بـه نـمایش می گـذارد. «کتابـخانـه بـابِـل» سـومین نـمایشگاه انـفرادی کلثوم صـالحی اسـت که بـرای نخسـتین بـار در 

زیرزمین دسـتان بـرگـزار می شـود. صـالحی مجـموعـه حـاضـر را طی دو سـال گـذشـته آفـریده، دوره ای که کمتر کسی مـتوجـه عـواقـب 

بـلندمـدت وقـایع رخـداده در آن بـوده. بـه گـفته هـنرمـند: «در دو سـال گـذشـته تـجارب جـدیدی در سیکل معیوب هسـتی و تکرار تـاریخ 

بدست آوردیم! آثار این کارنما هم از این اتفاق ها بی بهره نیستند.» 

«کتابـخانـه بـابِـل» از دو بـخش تشکیل شـده: کتابـچه هـای دسـت سـازی که از چـاپِ تـصاویر جـمع آوری شـده تـوسـط هـنرمـند سـاخـته 

شـده انـد، تـصاویری که شـامـل سـاخـتمان هـای ویران، پـرتـره سـربـازان از شکل افـتاده، ابـزار شکنجه، و ارگـان هـای زیستی بـدن جـانـداران 

اسـت. قـسمت دیگر، چیدمـانی از حجـم هـای کوچک سیمانی اسـت که بیشتر بـه تلی از نـخالـه سـاخـتمانی شـبیه اسـت. کلثوم صـالحی در 

بـرخـورد بـا خـلق هـر اثـر شیوه ای کامـال بـدوی پیش گـرفـته. بـا نمک سـود کردن صـفحات چـاپی کتابـچه هـا و نیز بـه واسـطه جـنس تـصویری 

مورد مطالعه او، همچنین تولید حجم های کوچک و غیر متشابه، حس زوال در لحظه را پیش چشم مخاطب می کشاند. 

کلثوم صـالحی (م. ۱۳۶۷، زنـجان) از سـال ۱۳۸۶ فـعالیت حـرفـه ای خـود را در زمینه نـقاشی و مـجسمه شـروع کرد. اولین نـمایش 

انـفرادی خـود را در سـال ۱۳۹۴ بـا عـنوان «سـرزمین هـرز» بـه نـمایش درآورد و تـا کنون در پـروژه هـای دیگری بـه صـورت فـردی یا گـروهی 

شـرکت داشـته، که بـرای مـثال می تـوان بـه نـمایش «بـارِ زمـان» در اردیبهشت مـاه ۱۳۹۷ در پـروژه هـای اتـاق بـرق دسـتان؛ یا نـمایش 

گـروهی «بی سـایگی یا...» (بـه سـال ۱۳۹۸، کیوریت شـده تـوسـط آیدین خـانکشی پـور در فـضای وی کافـه اشـاره کرد. وی در سـال ۱۳۹۸ 

مـوفـق بـه کسب جـایزه بـرتـر هـنر مـعاصـر ویستا شـد. صـالحی مجـموعـه حـاضـر را  در راسـتای مجـموعـه  پیشین خـود یعنی «واحـه»(۱۳۹۷، 

گـالـری اُ) خـلق کرده سـت. آثـار صـالحی قـالـباً شـامـل چیدمـان  هـا، چـاپ هـای دسـتی، مـجسمه  (حجـم) و طـراحی سـت. وی در خـلق آثـار خـود 

چنین رسانه هایی را به کار گرفته تا در بستری تعاملی حداکثر ارتباط با مخاطب را از این راه بجای آورد. 
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Mehrdad Ghasemkhan (DB) — Dastan's Basement presents "The Library of Babel”, a collection of 

works by Kolsum Salehi, opening on Friday, December 24, 2021. The exhibition will be on view until 

Friday January 07, 2022. "The Library of Babel" was conceived in the past two years, a period 

whose long-term effect we are not yet privy to. "In the past two years we have gained new 

experiences in the vicious cycle of existence and history!" says the artists, "Works in this 

exhibition are informed by the current circumstances." "The Library of Babel" is her first solo 

exhibition at Dastan's Basement. 

The Body of "The Library of Babel" is composed of two sections. The first are handmade books 

made of collected images of demolished buildings, portraits of disfigured soldiers, instruments of 

torture, and biological organs of living creatures. The second section is a space-specific 

agglomerative installation of what resembles detritus. Kolsum Salehi's approach is primitive [in 

nature]. The salt-cured handmade prints or the fragmented abstract constructs give off a sense 

of immediate decadence.  

Born in  1988  Kolsum  Salehi  developed  her  professional  career  as  a  painter  and  

sculptor.  She held  her  first  solo  exhibition  (“The  Waste  Land")  in  2015  and  has  

participated  in  numerous solo or  group exhibition projects,  including  "Weight  of  Time"  ( a 

solo project via Dastan:Outside  Electric  Room,  2018), or  "Shadowlessness or..."  (Group 

exhbition, Curated  by  Aidin  Xankeshipour  in  2019,  V-Gallery).  She  was  given  the  Vista  

Prize  in  2019.  "The Library  of  Babel"  follows  Kolsum  Salehi's  previous  series  "Oasis"  (O  

Gallery,  2018).  She  is  a multimedia  artist  that  invites  the audience to interact with her work.
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