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Taus Makhacheva, What? Whose? Why?

1 November – 15 November 2013

In her practice Makhacheva deals with a question 
of intercultural exchange, integration and a notion 
of national identity. In the situation of contemporary 
Russia this set of questions, without any doubt has 
a particular political poignancy. After the decades 
of the Soviet Union state machine meticulous, 
but nonetheless failed, efforts to homogenize the 
diverse ethnic and national groups living on its 
territory into one nation of ‘Soviet people’, there 
is an acute need to rethink, recontextualise and, 
reappropriate one’s identity. Through her work 
Taus Makhacheva comes to grips with the socio-
cultural context of her native Dagestan; – one 
of the Russian Republics in Northern Caucasus 
that has decidedly dense and multilayered ethnic, 
historical and cultural background. Makhacheva 
seeks to establish her own personal connection to 
this context, which adds a deeper, more intimate 
dimension to her work. In her videos, Makhacheva 
brings out and exposes a multitude of interrelated 
issues ranging from ethnicity, cultural integration to 
the metaphysical bond with nature that has always 
been an important part of Dagestani mindset. 

The projects The Fast and The Furious 2011 and 
Let me be Part of a Narrative 2012, put under 
scrutiny two very masculine social rituals – car 
racing and dogfights. Here the artist is interested 
in the symbolic framework through which the 
masculinity is performed and how it re-defines 
the familiar concept of these pastimes. With a 
methodical approach of an ethnographer she 
dissects these phenomena and exposes their 
true function – a performative play used to deal 
with underlying social issues and frustrations of 
everyday life.  

In the video installation Let me be Part of a 
Narrative, (2012) the main subject of inquiry – the 
masculine performative play is looked at in a wider 
context of post – Soviet cultural disorientation. The 
rupture point is introduced through juxtaposition 
of the archival footage about famous Soviet 
wrestler of Dagestani origins Ali Aliev, an example 
of propaganda myth making of the time, and the 
videos about contemporary dogfights in Dagestan 
that Mahkacheva shot herself.   

On the occasion of her first exhibition in Teheran, 
Taus Mahkacheva will reinterpret the Untitled, 
2010 a cross disciplinary project that comprises 
performance and installation. The project will be 
especially performed during the travel driving 
along the Caspian from Dagestan to Azarbaijan 
and then to Iran.
When the work was first performed in Moscow in 
2010, it addressed and attempted to transcend the 
new class divide that became so poignant in big 
cities. The artist fabricated an ordinary household 
item – a transparent luggage bag, which was then 
offered to be exchanged with any other item of 
luggage. In order to reach to the general public, 
Mahkacheva took the transparent bag to flea 
markets and put an advert in the daily ‘Hands to 
Hands’ newspaper. By taking the transparent bag 
with her on the trip the artist opens a new chapter 
in her critical debate. She puts in the spotlight 
an uneasy history of the relationship between 
Iran and Russia and brings into discussion new 
questions - that of international geo-politics, 
historical, social and cultural interconnections. 

the fast and the furious
photographic series of three, 90x60 cm
video
21 min., 6 sec., colour, sound
2011
camera: Alexandr Sinyagin, Shamil Gadzhidadaev

Taus Makhacheva’s work, The Fast and 
the Furious, depicts a series of social shifts 
that illustrate the impact of visual media on 
contemporary society. The setting is a street racing 
subculture, in which drivers congregate on the new 
highway that links Makhachkala, the Dagestan 
Republic’s capital, to its airport. Once there 
they orchestrate illegal races under the cover of 
darkness. Every Saturday night in the early hours 
of the morning men dressed head to toe in black 
meet at prearranged locations to take part in the 
races or to watch from the roadside.
For each individual present, regardless of whether 
their participation is passive or active, the races 
symbolize a sense of belonging to an elite, 
exclusive, members-only club into which only real 
men are allowed. For an alpha male the car is an 
extension of his body and his sense of self. He will 
pay great attention to the car’s design and spend 
hours tuning and maintaining his vehicle.
To be accepted as a part of the community, Taus 
seeks to emulate the behavior of these men by 
modifying her 4x4. She does this by covering it 
with fur originating from old Soviet fur coats found 
at flea markets in Moscow. Although she was not 
eventually able to race due to a police raid shutting 
down the activities of the subculture, an artistic 
intervention into an urban environment did occur.
The project is implemented via two media devices. 
One is the impressive large format advertising 
quality photographs of a souped up car that rather 
ironically resonates with the image of a wild beast. 
On the flipside, the video shot by the artist while 
she is driving around the city is in stark contrast 
to the perfect images above. It is in this tense 
interaction of the media that the main question is 
posed whether one can dispense with ideology 
and images imposed by the media.

Alexey Maslyaev
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let me be part of a narrative
three screen video installation
dog fights

19 min., 51 sec., colour, sound
dog fights. Interviews 

13 min., 22 sec., colour, sound
archival chronicles 
23 min., 19 sec., b/w, sound
camera: Shamil Gadzhidadaev, Nariman Gafurov

After that there is something or other: a few 
symbols, but they are enough for there to be up 
and down, beginning and end, right and left, front 
and back.

– Georges Perec1

I tell a story. I add one detail to another and thus, 
piece by piece, a narrative takes shape, leading 
from point A to point B.
I imagine that the events take place in late 
summer or maybe early fall, before the weather 
has turned foul. It is cool outside (many people are 
wearing long-sleeved sweaters and jackets) and 
sunny. It is quite possible that it is not early fall but 
spring...
When I talk about something, I am constantly 
distracted. Discovering an interesting detail in the 
story (as Georges Perec writes, “We note only the 
unusual, the peculiar, the somewhat exceptional, 
but we should do just the opposite”2), I give it all 
my attention, seemingly to the detriment of the 
main plotline. However, I am sure that examining 
and discussing these things can disrupt the 
familiar order and displace the horizon of the 
everyday. Then it turns out that the story is not as 
straightforward as we imagine. And what seems 
obvious is not obvious at all.
Stories accidentally overhead in a cafe, tales 
invented to impress, “facts” from the lives of 
celebrities read in a magazine, and reports of 
accidents and incidents on the news; archival 
documents in a public library, and notes scattered 
on a table to make it appear one is working; 
newsreels and documentary shorts about the life 
of the nation shown before the main feature at the 
cinema...
How do know that we are talking about what 
we know? What texts do we choose and what 
sources do we reference? What legitimates the 
way we imagine ordinary people and historical 
figures, events and conflicts? The conceptual 
framework that generates such a text has to 
be problematized: we have to ask how the 
institutional system maintains the superiority of a 
particular history (one of many) and, consequently, 
the dominance of a certain image of a national or 
regional culture, a social group, a social or political 
figure. 
The project Let me be a part of a narrative is 
about how in the gap between official history 
and personal and/or collective history-memory 
there is something that makes our experience 
of history diverse, polyphonic. Maybe it is the 
memories of witnesses and oral histories; maybe 
the literature of witness; maybe fictional films and 
documentaries, theatrical performances, public 
events and works of visual culture...
In a story of sporting achievements and victories 
something allows us to catch sight of an intimately 
human drama of defeats and difficulties amidst 
the medals and cups. And in a tale about dog 
fighting competitions in the Republic of Dagestan 
something forces us to overcome the image of the 
region broadcast by official media and to imagine 
alternative symbols inherent to a particular cultural 
context, symbols that are neither imposed nor 
imported by the outside world.
Taus Makhacheva’s project presents multi-layered 
narratives (only a few characters, of course, only 
a few symbols) that have a direct impact on our 
image systems. It raises the question of how to 
create and represent a text that is not monological 
but intersubjective, a text based on the dialogic 
principle of knowledge production.
Whatever the case, I tell a story told by the artist, 
who tells a story told by people...
1 Cit. from the Russian ed. of the book by Georges 
Perec “Espèces d’espaces” (Paris: Galilée, 1974): 
Перек Жорж, Просто пространства: Дневник 
поль¬зователя. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 
2012: с.1516-.
2 Cit. from the Russian ed. of the book by Georges 
Perec “Espèces d’espaces” (Paris: Galilée, 1974): 
Перек Жорж, Просто прост¬ранства: Днев¬ник 
пользова¬теля. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 
2012: с.79.

Alexey Maslyaev

می کند دور هم جمع می شوند. جائی که آن ها مسابقات 
غیرقانونی را در زیر تاریکی ترتیب می دهند. هر یک شنبه 

شب، در ساعات اولیه صبح مردانی که از سر تا نوک پا سیاه 
پوشیده اند برای شرکت در مسابقه یا تماشای آن از کنار جاده 
در مکان های از پیش تعیین شده یکدیگر را مالقات می کنند. 
برای هر فرد حاضر، صرف نظر از مشارکت فعال یا منفعلش  

این مسابقات به نوعی حسی از تعلق داشتن به یک کلوِپ 
اختصاصِی طراز اول را که فقط عضوهایش حق ورود دارند و 

تنها مردها در آن پذیرفته شده اند القا می کند. برای یک مرد 
درجه ی یک ماشین ادامه ی بدن ش و حسی از خود محسوب 

می شود. او توجه زیادی را صرف طراحی ماشین می کند و 
همچنین برای تنظیم کردن و نگهداری از آن ساعت های 

زیادی را صرف می کند.
برای عضویت در این جامعه تائوس در صدد تقلید رفتار این 

مردها و تغییر شکل ماشین 4*4 خود برآمد. او برای انجام چنین 
کاری ماشین را با استفاده از پشِم کت های شوروی سابق که 
در بازارکهنه فروش های مسکو پیدا کرده بود پوشاند. اگرچه 

در نهایت تاووس به علت حمله ی پلیس و تعطیلی فعالیِت 
گروهک ها موفق به انجام مسابقه نشد، با این حال تعامل هنری 

در یک محیط شهری به وقوع پیوست.
این پروژه توسط دو دستگاه رسانه ای به انجام رسیده است. از 
طرفی عکس هایی با کیفیت تبلیغاتی و در اندازه های بزرگ 
که در آن ها یک ماشین تقویت شده به طور استعاری تصویر 
یک حیوان وحشی را تداعی می کند و در طرف دیگر، در 

تضادی کامل با تصاویر کامل گذشته،  ویدئویی از آرتیست که 
در آن او درون شهر در حال رانندگی ست. در این برهم کنش 
پرتنِش رسانه است که سوال اساسی مطرح می شود: آیا کسی 
می تواند از شر ایدئولوژی و تصاویری که توسط رسانه تحمیل 

می شوند خالص شود؟
متن:  الکسی ماسالیُف

بگذار بخشی از یک روایت باشم
ویدئوچیدمان در سه بخش

جنگ سگ ها: 19 دقیقه و 51 ثانیه، رنگی به همراه صدا
جنگ سگ ها، مصاحبه: 13 دقیقه و 22 ثانیه، رنگی به 

همراه صدا
رویدادنامه آرشیوی: 23 دقیقه و 19 ثانیه، سیاه و سفید، به 

همراه صدا
دوربین: شمیل قاضیدادف، نریمان غفورف

قصه ای می گویم. جزئیات را یکی پس از دیگری اضافه 
می کنم و قطعه قطعه روایت شکل می گیرد؛ از »آ« شروع 

می شود و به »ب« می رسد.
خیال می کنم اتقاق ها در آخر تابستان یا اوایل پاییز رخ داده اند، 

قبل از اینکه هوا خراب شود. بیرون سرد است و آفتابی ) خیلی 
از مردم کت ها و پلیورهای آستین بلندشان را پوشیده اند(. خیال 

می کنی بهار است، نه اول پاییز.
وقتی درباره ی چیزی حرف می زنم، پشت سر هم حواسم 
پرت می شود. جزئیاتی جالب را در داستان کشف می کنم 

) همان طور که جرج پِرک می نویسد: » ما فقط به غیرعادی 
اشاره می کنیم، به خاص، به چیزی استثنائی، اما دقیقا باید 
برعکس عمل کنیم(، تمام حواسم را به این کار می دهم، 
انگار می خواهم طرح داستان را به هم بریزم.  با این حال، 

مطمئنم امتحان کردن و پرداختن به این چیزها می تواند نظم 
آشنا را خراب کند و افق های زندگی روز مره را جایگزین. 

بعد، داستان آن طور مستقیم که ما تصور می کردیم از آب در 
نمی آید. و آن چیز که واضح بوده؛ دیگر اصال واضح نیست.

داستان هایی اتفاقی در سر در کافه ، »حقایقی« درباره ی 

آدم های مشهور که در مجله ها نوشته شده، و گزارش هایی از 
حوادث و پیشامدها در اخبار؛ اسناد جمع آوری شده در یک 
کتابخانه ی عمومی، و یادداشت های پخش و پال بروی یک 

میز تا بگوید کسی اینجا کار می کرده؛ فیلم های خبری کوتاه 
و مستندها درباره ی زندگی یک ملت قبل از فیلم اصلی در 

سینما...
چه طور بدانیم درباره ی چیزی که می دانیم صحبت می کنیم؟ 

چه متن هایی را انتخاب می کنیم و به چه منابعی ارجاع 
می دهیم؟ چه چیزی طریقه ی تصور کردن افراد عادی، 
شخصیت های تاریخی، اتفاقات و چالش ها را مشروع 

می کند؟ چهارچوب های مفهومی ای که چنین متن هایی 
را ایجاد می کنند باید به پرسش کشیده شوند: باید این سوال 

مطرح شود که چگونه سیستم های سازمانی برتری یک تاریخ 
خاص)از میان بسیاری( و در نتیجه تسلط یک تصویر قطعی از 

یک فرهنگ ملی یا منطقه ای، یک گروه اجتماعی، یا یک 
شخصیت اجتماعی یا سیاسی را حفظ می کنند؟

پروژه ی »بگذار بخشی از یک روایت باشم« درباره ی این است 
که چگونه در شکاف بین یک تاریخ رسمی و تاریخ/حافظه ی 

شخصی) ویا جمعی( چیزی وجود دارد که تجربه ما از تاریخ را 
متنوع و چندصدا می کند. شاید این حافظه ی شاهدان و تاریِخ 
شفاهی است؛ شاید این ادبیاِت گواهان است. و شاید فیلم های 
تخیلی، اسناد، اجراهای تئاتری، رخدادهای عمومی ویا اثری از 

فرهنگ بصری.
در داستان دستاوردهای ورزشی و پیروزی ها چیزی ست که 

به ما اجازه می دهد در میان مدال ها و جام ها ماجرای صمیمی 
بشریت در شکست ها و دشواری ها را مشاهده کنیم. و در 

قصه ی رقابت جنگ سگ ها در جمهوری داغستــان چیزی 
ا ست که ما را مجبور می کند بر تصویری از این منطقه که 

توسط رسانه های رسمی پخش می شود غلبه کنیم و سمبل های 
جایگزیِن نهفته در یک بستر خاص فرهنگی را به تصور 

درآوریم، سمبل هایی که از دنیایی خارجی نه تحمیل شده اند 
و نه صادر.

پروژه ی تائوس  ماخاچوا روایت های چندالیه را ارائه می کند 
)تنها تعداد کمی شخصیت و البته تنها تعداد کمی سمبل( که 

تاثیری مستقیم بروی سیستم های تصویری ما دارند. این مسئله ی 
چگونگی ایجاد و بازنمایی یک متن میان سوژه ای، و نه تک 
گویانه را پیش می کشد، متنی براساس اصول گفتگوِی تولید 

دانش.
مورد هرچه که باشد، من داستانی را که هنرمند گفته می گویم، 

هنرمندی که داستان مردم را می گوید.
متن:  الکسی ماسالیُف

بیوگرافی هنرمند:
تائوس ماخاچوا فارغ التحصیل لیسانس و فوق لیسانس هنرهای 
زیبا از دانشگاه گلد اسمیت لندن می باشد. از جمله نمایش های 

برجسته ی او در جشنواره ها یا بینال های بین المللی می توان به 
حضورش در پنجاه و پنجمین بینال ونیز، یازدهمین بینال شارجه، 

چهارمین بینال هنر معاصر در مسکو و همچنین هفتمین بینال 
لیورپول انگلستان اشاره کرد. او همچنین تجربه ی برپایی نمایش 
در موزه ها و  گالری هایی نظیر موزه هنرهای معاصر مسکو برای 

قسمت سوم از پروژه ی تاریخ ویدئوآرت در روسیه،  گالری 
کالورت لندن برای نمایش »تمرین برای زندگی روزمره«، 

گالری ایمپرونته میالن برای نمایش »محاکات«، موزه هنرهای 
معاصر پِرم برای نمایش »قفقاز بزرگتر« را در کارنامه دارد.

This exhibition became possible with kind support of FC group and Mr. Sepand Mousavi.
Special thanks to Kaveh Khorram, Simin Movvahedi and Aryan Broujerdi/DiMatti Studio, Amirali Ghasemi/Parking Gallery and Sohrab 
Kashani/Sazmanab center for contemporary art.

Translation by Parisa Hakiminia

ماخاچــوا  در کارهایش به مسائل تبادل بین فرهنگی، 
یکسان سازی و همچنین مفهوم هویت ملی می پردازد. بدون 

شک، مسائلی ازاین دست در شرایط امروز روسیه دارای 
حساسیت های سیاسی خاصی می باشند. بعد از دهه ها تالِش 

موشکافانه، اگرچه همراه با شکست، که توسط جماهیر شوروی 
برای یکپارچه سازی گروه های متفاوت قومی و ملی ساکن در 
این منطقه تحت نام »مردم شوروی« صورت گرفت، نیازی مبرم 
برای دوباره فکر کردن، دوباره در بستر بردن و دوباره تخصیص 
دادن هویت افراد احساس می شود. تائوس ماخاچوا در آثارش 

تحت تاثیر مستفیم شرایط اجتماعی-فرهنگی سرزمین مادری 
اش داغستان، یکی از جمهوری های روسیه در شمال قفقاز که 

قطعا دارای زمینه های چندالیه ی قومی، تاریخی و فرهنگی 
می باشد  قرار دارد. ماخاچوا در کارهایش به دنبال بنیان 

نهادن رابطه ای شخصی با این زمینه است و این موجب شده 
کارهایش دارای ابعادی صمیمی تر و عمیق تر باشد. ماخاچوا 

در ویدئوهایش بسیاری از موضوع های مرتبط به هم،
 از قومیت و یکسان سازی فرهنگی گرفته تا علقه ی 

متافیزیکی به طبیعت که بخش مهمی از طرز تفکر مردم 
داغستان است به منصه ظهور می رساند.

پروژه های »تند و چابک« به سال 2011 و »بگذار من بخشی 
از یک روایت باشم« به سال 2012 به موشکافی دو آئین 
اجتماعی بسیار مردانه یعنی مسابقه ماشین رانی و جنگ 

سگ ها می پردازد. در اینجا هنرمند عالقه ی خود را به 
چهارچوب های نمادین که در آن ها مردانگی به ظهور 

می رسند و اینکه چگونه مفاهیم آشنای این سرگرمی ها دوباره 
تعریف می شوند نشان می دهد.

در ویدیو چیدمان »بگذار من بخشی از یک روایت باشم « 
به عنوان  موضوع اصلی این کنکاش ،بازی نمایشی مردانه  
در زمینه ای گسترده تراز جابجایی فرهنگی  پسا-شوروری 

بررسی شده است.  شکاف اصلی از میان مقابل هم قراردادن 
فیلم آرشیوی درباره علی اف کشتی گیر شوروی که اصالتی 

داغستانی داشت، به عنوان نمونه ای از ایجاد پروپاگاندای 
اسطوره ای زمان، و ویدئوهایی از جنگ سگ ها در داغستان 

که خود ماخاچوا آن ها را گرفته است شکل می گیرد.
به مناسبت اولین نمایشگاه تائوس ماخاچوا در تهران،  صاو 

پروژه »بدون عنوان« به سال 2010  را که یک پروژه  چندرسانه 
ای  شامل  نمایش و چیدمان می باشد بازبینی خواهد کرد. این 

پروژه به طور اختصاصی در مسیر مسافرت زمینی از داغستان 
به آذربایجان و از آنجا به ایران و در طول دریای مازندران 

اجرا خواهد شد. اولین بار که این کار در مسکو در سال 2010 
نمایش داده شد، شکاف طبقاتی ای را که در شهرهای بزرگ 

بسیار تکان دهنده شده بود مورد خطاب قرار داد. هنرمند  
وسایل معمولی خانگی را سر هم کرده است- یک چمدان 
شفاف که قرار بود با هر چیز دیگری از چمدان مبادله شود. 

برای دسترسی به عموم مردم، مخاچوا چمدان شفاف را به یک 
بازار کهنه فروشان برد و یک اگهی در روزنامه »هند تو هند« 

منتشر کرد. با حمل چمدان شفاف  در طول سفر هنرمند فصل 
جدیدی در بحث انتقادی خود باز کرده است. او  تاریخ پر 

التهاب روابط بین ایران و روسیه  را رد مرکز توجه قرار میدهد و 
سوال جدیدی در مورد روابط بین المللی، ژئوپلیتیکی ،تاریخی، 

اجتماعی و فرهنگی دو کشور را مطرح میکند .
داریا کیرسانوا

       

تند و چابک
سری عکاسی متشکل از سه عکس 90 در 60 سانتی متر به 

همراه یک ویدئو: 21 دقیقه و شش ثانیه، رنگی و همراه با صدا، 
به سال 2011، دوربین: الکساندر سینیاگین، شمیل قاضیدادوف

»تند و جابُک« اثر تاووس ماخاچوا یک سلسله از تغییرات 
اجتماعی را نشان می دهد که در آنها تاثیر رسانه ی بصری بر 

جامعه ی معاصر به تصویر در می آید. صحنه، خیاباِن  مسابقه ی 
گــــروهک هایی است که در آن راننــده ها در اتوبانی که 
ماخاچکاال، پایتخت داغستان، را به فرودگاه این شهر وصل 

ده آبان تا بیست آبان 1392
 نمایش ویژه: ساعت هفت عصرِ جمعه 10 آبان

 افتتاحیه: 10 آبان سه تا هفت عصر  
گفتگو با هنرمند و کیوریتور: شنبه، 11 آبان، ساعت پنج عصر 

 بازدید: همه روزه، از ساعت سه تا هفت عصر 
 تلفن: 22176280 فکس: 22176279
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Taus Makhacheva (born 1983) 

• 2007 BA Fine Art Goldsmiths College (London)
• 2013 MA Fine Art Royal College of Art (London) 
• Selected exhibitions: Aluminium, Leyla 

Akhundzadeh, curator (Fourth Baku 
International Biennale of Contemporary Art, 
2009)

• History of Russian Video Art, Volume 3, Antonio 
Geusa, curator (Moscow Museum of Modern 
Art, 2010)

• Practice for Everyday Life, David Thorp, curator 
(Calvert 22, London, 2011)

• Affirmative Action (Mimesis), Marco Scotini, 
curator (Impronte Contemporary Art, Milan, 
2011)

• Greater Caucasus, Irina Yashkova, curator 
(PERMM Museum of Contemporary Art, 2011)

• Rewriting Worlds, Peter Weibel, curator (Fourth 
Moscow Biennale of Contemporary Art, Main 
Project, ArtPlay Сentre, 2011)

• Quarantania, David Thorp (John Hansard 
Gallery, Southampton, 2012)

• 7th Liverpool Biennial: City States-Makhachkala, 
Topography of Masculinity, Irina Stark and Kelly 
Klifa, curators (LJMU Copperas Hill Building, 
Liverpool, 2012)

• The Process of Instance of Breaking Open, 
Maria Kotlyachkova and Emmeli Person, 
curators (Kalmar Konstmuseum, Sweden, 2013)

• Re: emerge - Towards a New Cultural 
Cartography, Yuko Hasegawa, curator (11 
Sharjah Biennial, Sharjah, UAE, 2013)

• Love me, Love me not, Dina Nasser-Khadivi, 
curator (55 Venice Biennial, collateral event, 
Venice, 2013).

In 2011 Taus Makhacheva was shortlisted 
for Kandinsky Art Prize and in 2012 won 
the Innovation Art Prize (National Centre for 
Contemporary Arts, Moscow) in the “New 
Generation” category. 
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