
مهـرداد قـاسـم خـان (زیرزمین دسـتان) —  زیرزمین دسـتان از تـاریخ جـمعه ۱۵ بـهمن مـاه ۱۴۰۰ میزبـان نـمایش «سـپری بـرای پـنهان 

شـدن»، مجـموعـه اخیر شـادی یثربی، خـواهـد بـود. این کارنـما در اولین همکاری شـادی یثربی بـا زیرزمین دسـتان بـه نـمایش 

درآمده و در تاریخ ۲۹ بهمن به  پایان خواهد رسید. 

در مجـموعـه پیش رو، هـنرمـند بـا تـأثیر پـذیرفـتن از مـعماری اسـالمی و بـه کار بسـتن تـرکیب بـندی هـندسی عـناصـری چـون طـاق و 

گـنبد -- که وی آنـان را اسـتعاره ای از «سـرپـناه» می دانـد -- تـصویری  بـه گـفته او «نـاامـن» از محیط شهـری اطـرافـش ارائـه می کند. 

هـنرمـند بـا خـراشیدن سـطح مـقوا (الیه اول) چنین فـضایی را بـازتـولید کرده و آن را بـه عـنوان یادواره ای روزمـره در مـقابـل چـشمان 

بیننده قـرار می دهـد. عـناصـر مـعماری اسـالمی در سـاحتی انـتزاعی بـا فـرم هـندسی واقعی خـود پیونـد خـورده، سـاده سـازی شـده، و 

از دل هـر قـطعه مـقوایی همین فـرم هـای هـندسی زاده و بـه یکدیگر پـرچ می شـونـد. یثربی از دل ایده ی کمال زیبایی شـناسی 

اسـالمی بـه سـطحی اثـرپـذیر می رسـد که بـا نـقص و جـراحـت بـر مـادیت خـود تـأکید می کند. بـه عـبارتی، او در تـمرین هـنری خـود 

تـصاویر نـاب و ایده هـای مُثُلی را خـاکی و زمینی می کند. او بـر سـطح این حجـم مـقوایی، بـا رویکردی بـدوی و عـامـدانـه، جـراحـت 

وارد می کند، مـثالً می خـراشـد یا رِخـنه دار می کند، تـا نـشانی از زخـم بـر کالـبد شهـر بـه یادگـار بـاقی بـمانـد. این عـناصـر تـصویری بـه 

وجـود آمـده، در تـعادلی نسـبی، کنار یکدیگر قـرار می گیرنـد و در نـهایت، جـایی در مـقابـل واقعیتی عـمق نـمایانـه، حـافـظه شهـر بـر الیه 

اول یا سـطح مـقوا حک می شـود. هـر خـراشیدگی یا سـوراخ روزنـه ای اسـت بـه الیه هـای پسین حجـم مـقوایی، گـویا هـر زخـم روایت گـر 

سرانجام خود است. 

شـادی یثربی (زاده ۱۳۶۸) فـارغ التحصیل رشـته گـرافیک از دانـشگاه آزاد اسـت و در تهـران فـعالیت هـنری خـود را پیش می بـرد. 

اولین کارنـمای انـفرادی خـود را در گـالـری نَک بـا نـام «آخـال» (تهـران، ۱۳۹۶) بـرگـزار کرده و در چـند نـمایشگاه گـروهی مـثل «هـو اَم 

آی؟» («که ام من؟») در میتن پراجکت (تورنتو، ۱۴۰۰) شرکت داشته است. کارنمای پیش رو سومین نمایش انفرادی اوست. 

| خبـرهــای زیرزمیـــن توسط نویسندگان مختلف و بـا روحیـه بازیگوشانه/تجربی زیرزمیـــن دستـــان تهیـه می شـود. | 

شادی یثربی 
سپری برای پنهان شدن 

۱۵ تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ 

زیرزمین دستان 

تهران، خیابان فرشته، خیابان بیدار، پالک ۶ 

تلفن: ۳۱۱۴ ۲۲۰۲ - ۰۲۱ 

 http://dastansbasement.gallery/ وب سایت
@dastansbasement اینستاگرام

Shadi Yasrebi 

A Shield to Hide Behind 

4 - 18 Feb 2022 

Dastan’s Basement 

#6 Bidar, Fereshteh St., Tehran, Iran 

Telephone: +98 21 2202 3114 

Website: http://dastansbasement.gallery/ 

Instagram: @dastansbasement



Mehrdad Ghasemkhan (DB) — Dastan’s Basement plays host to “A Shield To Hide Behind” by 

Shadi Yasrebi, starting on Friday, February 4, 2022. The exhibition is Shadi Yasrebi’s first 

collaboration with Dastan’s Basement at her third solo exhibition. The exhibition will be on view 

until Friday, February 18. 

In this exhibition ,by taking influence from Islamic Architecture, the artist is using elements like 

domes and arches – which she metaphorically calls “sanctuary” – to present an “unsafe” image 

of the urban environment. Yasrebi scrapes the surface of cardboard pieces to create her 

works and offers it as a mundane reminder to viewers. Elements of Islamic Architecture 

interact with their real geometric forms in an abstract realm. Simplified, from each cardboard 

piece a geometric form emerges and is riveted to another. Yasrebi arrives at an 

impressionable surface from the ideals of Islamic aesthetics, which insist on its materiality 

through injury and deformity. In other words, in her artistic practice, the artist brings 

allegorical images down to earth. The cardboard is scratched, sometimes poked, in a primitive 

and willful way to leave signs on the body of the city. These visual elements appear next to 

each other in relative equilibrium and, ultimately, against a seemingly profound reality, the 

memory of the city is etched on the surface of the cardboard. Every scratch or perforation is 

a peeping hole into another layer of the cardboard as if each injury is narrating its destiny. 

Shadi Yasrebi (b. 1989) is a graduate of Graphic Design from Azad University. She lives and 

works in Tehran. She held her first solo exhibition, “Akhal’, at Nak Gallery (2018, Tehran) and 

has participated in group exhibitions, such as “Who Am I?” at Mayten’s Project (2022, Toronto). 

This exhibition is her third solo. 

 | Dastan’s Basement press release texts are prepared by individual writers and in keeping with Basement flair. |
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