
مهـرداد قـاسـم خـان (زیرزمین دسـتان) —  زیرزمین دسـتان از تـاریخ ۲۷ خـرداد تـا ۲۴ تیر ۱۴۰۱ میزبـان «بـازمـانـده روز»، نـمایش 

عکس هـا و ویدئـو هـای سینا شیری، بـه کیوریتوری الـبرز کاظمی  خـواهـد بـود. سینا شیری (م. ۱۳۷۰) عکاس سـاکن تهـرانْ در 

این مجـموعـه بيشـتر بـر «عکاسی خیابـانی» مـتمرکز بـوده و بـه عکس گـرفـتن از انـسان هـا و مـوضـوعـات پیش پـاافـتاده در 

خیابان ها و اماکن عمومی شهر تهران پرداخته است. این اولین نمایش انفرادی شیری در زیرزمین دستان است. 

 انـسان هـا و مـوقعیت هـایی که گـاه نـشانـه هـایی از جـغرافیای شهـر را در خـود دارد مـهمترین مـوضـوعـات در تـصاویرنـد. شیری بـا 

رویکردی مسـتندنـگارانـه درون شهـر قـدم می زنـد و بـه عکاسی از سـوژه هـا در گیرودار زنـدگی روزمـره می پـردازد. عکس هـای او 

واقعیت هـای سـاخـته شـده انـد –  گـویی لحـظاتی سـاختگی از شهـر پیش رویمان قـرار دارد. بـرخی از سـوژه هـا بـه حـضور دوربین 

آگـاه انـد و بعضی نیستند. شیری لحـظه ی مـنحصربـه فـردی از حـالـت هـای انـسانی را عکاسی می کند، گـویی شـخص در آن کنترلی 

بـر بـدن خـود نـداشـته و بـه خـود واقعی او نـزدیک تـر اسـت. هـنرمـند همچنین بـا نـورپـردازی مـصنوعی جـلوه ای صـحنه آرایی شـده بـه 

عکس هـای خـود می بخشـد. شـاید بـا الـقاء این نـگاه بـر عکس هـا، شیری رابـطه ی میان انـسان و شهـر را واکاوی می کند. این که 

چگونه انسان، شهر را تسخیر کرده و چگونه فضای شهر او را. 

تـا بـه امـروز عکس هـای سینا در نـمایشگاه هـای مـتعددی نـمایش داده شـده که از میان آن هـا می تـوان بـه فـتوویل (نیویورک، 

۱۳۹۴)، فسـتیوال عکاسی فـونکونـت دِآرل (آرل، ۱۳۹۶)، جـشنواره بین المللی هـنر سیته (پـاریس، ۱۳۹۸) و فسـتیوال میدل 

ایست ناو (بولونیا، ۱۳۹۹) اشاره کرد.  

| خبـرهــای زیرزمیـــن توسط نویسندگان مختلف و بـا روحیـه بازیگوشانه/تجربی زیرزمیـــن دستـــان تهیـه می شـود. | 
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Mehrdad Ghasemkhan (DB) — Dastan's Basement from June 17 to July 15, 2022, presents 

"Remains of the Day", A series of photographs and videographies by emerging photographer 

Sina Shiri, Curated by Alborz Kazemi. Born in 1991 Sina Shiri is a Tehran-based photographer. 

This is the artist's first solo show with Dastan’s Basement. Street photography is his primary 

focus in this collection. Sina takes snapshots of ordinary people or everyday subjects in a 

public or urban setting. 

People and situations, which at times exhibit geographical characteristics of the city of Tehran, 

are the most significant elements of each piece. With a documentary vision, Sina steps into the 

streets and takes snapshots of subjects in the throes of everyday life. Each frame is an 

arrived-at perception of reality as if we were beholding an artificial vision of urban moments. 

Some subjects are aware of the presence of the camera and others are not. Shiri photographs 

a unique moment when the subject appears to have no sense of control over his/her body; 

hence, the gesture of each character is much closer to his/her personality. By using artificial 

lighting, the photographer stages his photographs. Perhaps by applying such a vision to 

photographs, Sina Shiri deconstructs the relationship between the individual and the city – how 

humans have inhabited the city, and how the city inhabits them! 

Works of Sina have appeared in various international photography festivals including Photoville 

(2015, New York, USA), Les Rencontres de la photographie d ‘Arles (2017, Arles, France), Cité 

Internationale des Arts (2019, Paris, France), and Middle East Now Festival (2020, Bologna, Italy). 

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