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There was a hole right into the underworld, but you preferred to take the stairs and 

have now walked down to the basement. Welcome! The underworld, whether as the 

realm of what can move beyond the lawful and is hence considered criminally capable, 

or as the abode of the dead, where they are said to be still living on, is ultimately 

where both the potentials and the actuals share the same presence and effect the 

same force. Rules of the underworld are that of a shadow play; they allow for the 

diffusion of contours, the melting of concrete shapes. An enlightenment of another 

kind. In the best of cases, this world never really takes shape.  

This duo presentation by Mimi Amini and Mamali Shafahi serves as a point where two 

practices confront and is a privileged moment for the artists to distance from one’s 

own practice and approach the other’s, to appropriate skills for the inappropriate 

and practice the impractical. This exhibition is therefore based on blended formation. 

Not only the modes of display but the very integrities of all that is on display are 

rooted in a collective spirit that revisits previous individual works while reflecting on 

the becoming of shared atmospheres. This exhibition is not about figuring out the 

right way of making certain things, or non-things, appear; it’s an attempt to craft a 

nature of appearances, where nothing exceeds, nor falls short of, the real world of 

the Great Outdoors. 

The three of us first met him on the shore. We had gone on a trip and he joined us 

thereafter for the rest of our days in the island. Now, few months later, we are all 

meeting him again in the underworld, where our steps land on the sand, again, but 

only virtually and via transparent sheets of plastic. His presence, though, is fenced 

off and his appearance is that of silhouettes. He’s more of an image than flesh and 

energy. Yet he doesn’t attain an iconic state as he keeps on living a life of anonymity. 

His body is mirroring that of the audience, not only under the lights that change in 

sequence and let us temporarily take on exotic looks, but also in light of the 

perceptive legacies of the white cube where, as Brian O’Doherty once put it, “while 



eyes and minds are welcome, space-occupying bodies are not.” Sat inside a cage, he 

is surrounded by neons and abstract shapes, those of the shaky shadows that 

moving bodies and still objects cast, of crumpled glowing gauzy fabrics left here and 

there, and of forms that derive, again, from the past: leftover cutouts from Amini’s 

previous works, and a wall piece of hers lying on the ground, are incorporated into 

Shafahi’s system of lighting that arranges the single space of exhibition into various 

time strata. Each interim period activates certain forms and makes others disappear. 

Almost everything is in transition, transgressing — forms and figures fade into 

specters, dispatched to the depths of the earth, excited to merge with the afterlife 

and transcend. This picturesque landscape of crafted appearances is a studio drama, 

where the actant (artist-protagonist) is caught in the midst of the frozen ruins of 

past practice. But aspires to higher spires. 

Do you hear it, the sound that rushes in and soon fades out? Could it be an echo of 

the Seven Trumpets? Should we imagine so, it might be then possible to draw further 

associations: The figure lying on the ground, with a specifically reworked appearance 

due to its present placement, could be seen as the shadow of the Angel of History, 

which was once being blown into the future while fixedly staring at the past and us, 

the onlookers. The bulked up geometry of this silhouette pertains to the profile of a 

blank plateau, oriented as a stage for projecting free associations that hauntingly 

come back from the past or hurriedly arrive from the future. 

This text was written by Mahan Moalemi on the Occassion of "The Underworld and its 

Emergent Effects", an exhibition of works by Mimi Aimni and Mamali Shafahi , May 2016, 

Dastan's Basement, Tehran, Iran. 
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جهان زیرین و اثرات ناشیه 
ماهان معلمی 

سـوراخی بـود که صـاف سـر از جـهان زیرین در می آورد، امـا شـما تـرجیح دادید که بـا پـله بـه این پـایین، بـه 
زیرزمین بیایید. خـوش آمـدید! جـهان زیرین، چـه بـه عـنوان حـوزه ی آنـچه می تـوانـد فـراتـر از قـانـون رود و در 
نتیجه تـوان مجـرمـانـه دارد، و چـه بـه عـنوان مـأوای مـردگـان، آنـجا که بـنا بـه گـفته هـا آن هـا هـنوز بـه زیستن  
می گـذرانـند، نـهایتاً جـایی سـت که هـم بـالـقوگی هـا و هـم هـرآنـچه فعلیت یافـته حـضوری هـم ارز دارنـد  و 
نیرویی یکسان اعـمال می کنند. قـوانین جـهان زیرین هـمان قـوانین سـایه بـازی انـد؛ خـطوط محیطی پـخش 
می شـونـد، اشکال سـفت و سـخت ذوب می شـونـد و گـونـه ای دیگر از روشـنگری  سـر بـر می آورد. بـا این 

حال، این جهان در بهترین حالت هیچگاه فرمی به خود نمی گیرد. 

نــمایشگاه دونــفره ی میمی  امینی و مملی شــفاهی در حکم نــقطه ی بــرخــورد دو رشــته فــعالیت 
هـنری سـت، و در نتیجه لحـظه ی خـاصی سـت بـرای هـر کدام از هـنرمـندان تـا از فـعالیت خـود کمی فـاصـله 
بگیرنـد و بـه فـعالیت دیگری کمی نـزدیک شـونـد. از این رو، این نـمایشگاه مبتنی بـر نـوعی شکل گیری 
درهـم آمیخته اسـت. نـه تـنها شیوه ی نـمایش بلکه تـمامیت هـر آنـچه بـه نـمایش درآمـده ریشه در روحی 
جـمعی دارد که هـم کارهـای قبلی را بـازبینی می کند و هـم در فکر چـگونگی ایجاد جَـوی مشـترک اسـت. 
دغـدغـه ی این نـمایشگاه یافـتن راه درسـتِ بـه ظـهور رسـانـدن چیزهـا یا نـاچیزهـا نیست، بلکه تـالش 
می کند تـا طبیعتی از ظـواهـر بـسازد، و این در حـالی سـت که هیچ چیز نـه می تـوانـد از جـهان واقعیِ آن 

بیرون پیشی بگیرد و نه خود را از آن پس بکشد. 

مـا سـه نـفر او را نخسـتین بـار روی سـاحـل مـالقـات کردیم. بـه سـفر رفـته بـودیم و از لحـظه ی مـالقـات بـه 
بـعد او مـا را در بـاقی روزهـای مـان در جـزیره هـمراهی کرد. حـاال، مـاه هـا بـعد، همگی او را در جـهان زیرین 
دوبـاره مـالقـات می کنیم، جـایی که بـاز قـدم بـر شـن و مـاسـه می گـذاریم امـا تـنها بـه شکلی مـجازی، از پـس 
ورقـه هـای شـفاف پـالسـتیکی. امـا حـضور او اینجا در حـصار قـرار گـرفـته و ظـاهـرش بـه شـبح شـبیه اسـت. 
جـنسش بیشتر از تـصویر اسـت تـا گـوشـت و پـوسـت و انـرژی. بـا این حـال بـه آیکون هـم تـبدیل نمی شـود 
چـرا که بـه زیست بی نـام ونـشانـش ادامـه می دهـد. پیکرش آیینه ی پیکر بـازدیدکنندگـان این نـمایشگاه 
اسـت. نـه تـنها از بـابـت این نـورهـا که گـاه بـه گـاه عـوض می شـونـد و بـه چهـره هـای مـان ظـاهـری اگـزوتیک 
می بـخشند، بلکه همچنین از بـابـت میراث ادراکیِ مکعب سفید گـالـری که بـه نـقل از بـرایان اُدُئِـرتی 
«اگـرچـه چـشم و ذهـن را بـا آغـوش بـاز می پـذیرد امـا بـدن هـایی را که فـضا را اشـغال می کنند از خـود 
می رانـد.» او درون یک قـفس نشسـته و اطـرافـش نـئون هـا و اشکال انـتزاعی پـخش انـد؛ سـایه هـای لـزران 
بـدن هـای متحـرک و اشیای سـاکن، پـارچـه هـای نـورانی و درهـم پیچیده، و فـرم هـایی که بـاز از گـذشـته 



نـشأت گـرفـته انـد: تکه بـریده هـای بـه  جـا مـانـده از کارهـای قبلی امینی، و همچنین یکی از آثـار دیواریِ او، 
درون سـاخـتار نـورپـردازی شـفاهی قـرار گـرفـته انـد، سـاخـتاری که فـضای یگانـه ی نـمایشگاه را بـه الیه هـای 
زمـانی مـتنوع تقسیم می کند. هـر کدام از این بـازه هـا بـرخی فـرم هـا را ظـاهـر می سـازنـد و بـرخی دیگر را 
پـنهان می کنند. تـقریباً هـمه چیز در حـال گـذار اسـت، در حـال فـرا رفـتن از مـرزهـایش — فـرم هـا و 
پیکره هـا هـمان قـدر که مـثل ارواحی در قـعر زمین بـه نـظر می رسـند، از هیجانِ ظـهور دوبـاره در حیاتی آتی 
آکنده انـد. این مـنظره ی بـدیع از ظـواهـر دسـت سـاخـته صـحنه ای سـت از درام آتلیه، جـایی که هـنرمـند، این 
بـازیگر نـقش اول، در میانـه ی خـرابـه هـایی از فـعالیت هـای پیشین گیر افـتاده، امـا اشـتیاق سـاخـتن 

باروهایی بلندتر او را به پیش می برد. 

می شـنوی؟ این صـدایی را که نـاگـهان سـر می رسـد و زود مـحو می شـود می شـنوی؟ ممکن اسـت پـژواک 
هـفت شیپور روز رسـتاخیز بـاشـد؟ اگـر ممکن اسـت که چنین تخیل کنیم، پـس احـتماالً تـداعی هـایی دیگر 
هـم ممکن انـد: پیکری که درازکش روی زمین قـرار گـرفـته، و ظـاهـرش بـنا بـه این جـایگیریِ بـه خـصوص 
تغییراتی کرده، می تـوانـد در حکم سـایه ی فـرشـته ی تـاریخ بـاشـد، فـرشـته ای که بـاد بـه سـمت آینده 
می بُـردش درحـالی که رو بـه گـذشـته داشـت و بـه چهـره ی مـا بینندگـان نـگاه می کرد. هـندسـه ی 
حجـم یافـته ی این سـایه ی شـبح گـون انـگار که بخشی از مـقطع فـالتی بکر و خـالی سـت، صـحنه ای سـت بـرای 

تاباندن تداعی های آزاد که بی اختیار از گذشته باز می گردنند یا سراسیمه از آینده فرا می رسند. 

این مـتن تـوسـط مـاهـان معلمی بـه مـناسـبت نـمایشگاه «جـهان زیرین و اثـرات نـاشیه»، پـروژه ای از میمی 
امینی و مملی شفاهی، خرداد ۱۳۹۵، در زیرزمین دستان نوشته شد. 

◼	کلیه ی حقوق متن برای ماهان معلمی و زیرزمین دستان محفوظ است


