
تیم تحـریریه دسـتان —  زیرزمین دسـتان مجـموعـه ی تـازه ی نیکی فـالح فـر را بـه نـام «کشتی نـوح» بـه نـمایش می گـذارد. این اولین نـمایشگاه 

انـفرادی فـالح فـر اسـت و نخسـتین تجـربـه همکاری اش بـا زیرزمین را نیز رقـم می زنـد. «کشتی نـوح» از ۴ شهـریور آغـاز می شـود و تـا اول مهـر 

ادامه دارد و شامل مجموعه ی نقاشی ها و طراحی هایی با اکرلیک و مدادرنگی و مداد آب رنگی روی مقوا است. 

نـقاشی هـای نیکی فـالح فـر در پی خـلق جـهانی شخصی اسـت که از زنـدگی روزمـره و پیونـد آن بـا تخیلش تـغذیه می شـود. انـسان، حیوان، و 

عـناصـر طبیعی نـقش هـای اصلی را در نـقاشی هـایش بـازی می کنند. آن هـا در تـعامـل بـا یکدیگر و در فـضایی تکه چسـبانی شـده بـر سفیدی 

سـطح اثـرپـذیر تـصویر می شـونـد. هـمواره نیز در نـزاع قـدرتی نـمایشی یکی بـر دیگری چیره اسـت. این تـصاویر مـخاطـب را بـه پیدا کردن خـطی 

روایی بـرمی انگیزانـند، امـا تـنها تکه هـایی از یک روایت را تـصویر می کنند، تکه هـایی که ریشه در عکس هـای فـالح فـر، از خـودش، و فـضای 

شخصی اش دارد و در رونـد خـلق آثـار بـا هـم تـرکیب می شـونـد. حـذف مـشخصات مکانی، و اسـتفاده از رنـگ هـای تـخت، این تکه هـا را بیش از 

پیش بـه هـم مـتصل می کند. رابـطه ی انـسان و حیوان پـس از کووید-۱۹ بـرای هـنرمـند اهمیت بیشتری پیدا کرده. در انـزوایی که فـاصـله گـذاری 

اجـتماعی بـه هـمه دیکته  کرد، مـوجـودات دیگری بـه نـاخـودآگـاه هـنرمـند نـفوذ کردنـد. «کشتی نـوح» تکه هـایی از زنـدگی هـنرمـند را پـایه قـرار 

می دهد تا مجالی برای تخیل و خلق دنیایی فانتزی مهیا کند. 

نیکی فـالح فـر (م. ۱۳۷۸) فـارغ التحصیل کارشـناسی رشـته ی مـجسمه سـازی از دانـشگاه هـنر تهـران اسـت. او فـعالیت حـرفـه ای خـود را در سـال 

۱۳۹۹ بـا نـمایشی گـروهی بـه نـام «تـاکنون بـدون عـنوان» در گـالـری دلـگشا آغـاز کرد. او از آن زمـان تـا بـه امـروز در نـمایشگاه هـای گـروهی دیگری 

در ایران و خـارج از آن شـرکت کرده که از میان آن هـا می تـوان بـه شـرکت در نـمایش گـروهی مجـله ی «سـلکشنز» (۱۳۹۹)، گـالـری اعـتماد 

(۱۴۰۰)، گالری ٱ (۱۴۰۰)، آرت فر سوپر مارکت (۱۴۰۰)، آرت فر ایژیاناو (۱۴۰۰) و گالری باوان (۱۴۰۱) اشاره کرد. 

| خبـرهــای زیرزمیـــن توسط نویسندگان مختلف و بـا روحیـه بازیگوشانه/تجربی زیرزمیـــن دستـــان تهیـه می شـود. | 
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Dastan’s Editorial Team — Dastan's Basement presents a new collection of works by Niki Fallahfar titled 

"Noah's Ark". This is Fallahfar's first solo exhibition and her first collaboration with Dastan's Basement. 

"Noah's Ark" will open Friday, August 26, 2022 and shall be on view until Friday September 16. The 

exhibition features paintings and drawings done by acrylic, color pencil and watercolor pencil on 

cardboard. 

Paintings of Niki Fallahfar trace a personal world defined by everyday activities of the artist and her 

imagination. Human beings, animals, and natural elements play the main role in her frames. They appear 

on the surface of the work through their interaction with each other and the use of collage on the white 

surface of the work. One element is always dominant in a power struggle. These works invite the viewer 

to follow the storyline but they provide only fragments of the story. These are fragments that have 

their roots in self-portrait photographs of Fallahfar and photographs of her personal space, fused 

together in the process of creation. Elimination of spatial characteristics and the use of flat colors, 

connect these fragments. The relationship between humans and animal became significant with Covid-19. 

In the isolation imposed by social distancing mandates, other creature unconsciously slipped into the 

artist's unconscious. "Noah's Ark" offers fragments of the artist's life to create a space for the creation 

of a fantasy world.  

Niki Fallahfar (b. 1997) studied sculpture at Tehran University of Art. She started her professional 

activities in 2020 with a group exhibition at Delgosha Gallery. Since then her works have been featured 

in group exhibitions in “Selections Magazine” (2021), Etemad Gallery (2021), O Gallery (2021), Supermarket 

Artfair via Paadmaan (2021), Asia Art Fair via +2 (2021) and Bavan Gallery (2022). 

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