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«شرایط مزمن آن ها» 
مهسا کریمی 

اتاق برق 

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

۱۹ آبان تا ۱ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ 

اتاق برق پنج شنبه ها تعطیل است 

دسـتان نـمایش چیدمـان نـقاشی هـای مـهسا کریمی بـا عـنوان 
«شـرایط مـزمـن آن هـا» را در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش از 

۱۹ آبان تا ۱ آذر ۱۳۹۶ برپا خواهد بود. 

«شـرایط مـزمـن آن هـا» مجـموعـه ای شـامـل طـراحی و نـقاشی هـای 
فیگوراتیو روی کاغـذ و بـوم اسـت. در این مجـموعـه، هـنرمـند از 
ارتـباطـات کالمی الـهام گـرفـته و می گـوید: «روشـن اسـت که پیام هـای 
غیرکالمی سـابـقه ای بسیار طـوالنی تـر از کلمات در تـاریخ بشـر دارنـد. 
در واقـع، این شکل از ارتـباط انـسان بـا خـود و یا بـا دیگران، بـرایم 
جـذاب بـوده اسـت؛ بـه طـوری که در نـگاه اول بـه یک عکس تکی یا 
چـند نـفری و یا حتی در مـواجـهه بـا اجـتماعی انـسانی، رفـتارهـای 
غیرکالمی آن هـا را بسیار صـریح تـر و قـابـل اطمینان تـر از ارتـباطـات 
کالمی آن هـا یافـتم. همین تـمرکز طـوالنی مـدت مـن بـر روی ارتـباطـات 
غیرکالمی افـراد، عـلت خـلق کارهـای این دوره ی مـن شـد. مـن در 
حـقیـقـت، دریـافـــت شـخـصی خـــودم را در مـــواجـــهـه بـــا چـنیـن 

موقعیت هایی نقاشی کرده ام.» 

مـهسا کریمی (م. ۱۳۶۰، سـبزوار) دانـش آمـوخـته ی طـراحی گـرافیک از 
مـدرسـه ی تـافـه (سیدنی، اسـترالیا) اسـت. آثـار او تـاکنون در سـه 
نـمایشگاه انـفرادی در گـالـری طـراحـان آزاد، و چـندین نـمایشگاه 

گروهی به نمایش درآمده اند.

“Their Chronic Conditions” 

Mahsa Karimi 

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

November 10 — 22, 2017, 16:00 — 20:00 

Electric Room is Closed on Thursdays 

Dastan is pleased to display an installation of 
paintings by Mahsa Karimi titled “Their Chronic 

Conditions” at Electric Room from November 10 to 
November 22, 2017. 

“Their Chronic Conditions” consists of a series of 
figurative drawings and paintings on paper and 
canvas. In this series, the artist has been inspired by 

non-verbal communication, stating: “Clearly, non-
verbal messages have a longer history than words in 

human history. In fact, this means of communication 
with oneself and others, has been very interesting to 
me, and whenever looking at a portrait or a group 

photo, or even while interacting with a community, I 
have found their non-verbal messages more frank 

and more reliable, than their verbal communication. My 
long-term focus on these, led to creating this series; 
they are my interpretations of such states of 

communication. 
Mahsa Karimi (b. 1981, Sabzevar, Iran) studied graphic 

design at Sydney TAFE. Her work has been shown in 
three solo exhibitions at Azad Art Gallery 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!


