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«زبان مشترک» 
میالد نعمتی 

اتاق برق 

خیابـان فلسـطین شـمالی، نـرسیده بـه خیابـان انـقالب، روبـه روی دانشکده ی هـنر و 
معماری دانشگاه آزاد، بن بست قلم چی 

۵ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ 

اتاق برق پنج شنبه ها تعطیل است 

دسـتان نـمایش چیدمـان نـقاشی هـای میالد نعمتی بـا عـنوان «زبـان 

مشـترک» را در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش از ۵ تـا ۱۰ آبـان 

۱۳۹۶ برپا خواهد بود. 

میالد نعمتی کار روی «زبـان مشـترک» را از حـدود یک سـال پیش 

آغـاز کرد. چیدمـان حـاضـر که بـر اسـاس فـضای اتـاق بـرق طـراحی 

شـده، مجـموعـه ای از نـقاشی هـای روی تـخته ی ام دی اف بـا تکنیک 

استنسیل و اسپری، و رنگ پالستیک است. 

میالد نعمتی (م. ۱۳۷۰، تهــران) دانــش آمــوخــته ی نــقاشی در 

هــنرســتان هــنرهــای زیبای تهــران اســت. آثــار او تــاکنون در یک 

نـمایشگاه انـفرادی (زیرزمین دسـتان، ۱۳۹۵) و چـندین نـمایشگاه 

گروهی به نمایش درآمده اند.

“Mutual Tongue” 

Milad Nemati 

Electric Room 
Ghalamchi Dead End, Opposite Azad University, Felestin Street North, 
Tehran, Iran 

October 27 — November 1, 2017, 16:00 — 20:00 

Electric Room is Closed on Thursdays 

Dastan is pleased to display an installation of 

paintings by Milad Nemati titled “Mutual Tongue” at 

Electric Room from October 27 to November 1, 2017. 

Milad Nemati began work on “Mutual Tongue” about 

a year ago. The current installation, which has been 

designed for Electric Room, consists of a series of 

paintings on MDF boards using spray paint, stencils 

and acrylic. 

Milad Nemati (b. 1991, Tehran, Iran) studied painting 

at the Fine Art School, Tehran. His work has been 

shown in a solo exhibition at Dastan’s Basement 

(2015) and several group shows.

با تشکر از فروشگاه افق برای حمایت از آماده سازی هفتگی دیوارهای 
اتاق برق!

Thank you Ofogh Art Department Store for Sponsoring 
Electric Room’s Weekly Makeover the Night Before Every 
Show!


