
WARNING: A VERY SMALL PERCENTAGE OF PEOPLE, DUE TO PHOTOSENSITIVE EPILEPSY, MAY EXPERIENCE A 
SEIZURE WHEN EXPOSED TO SOME VISUAL IMAGES IN THIS EXHIBIT, INCLUDING FLASHING LIGHTS OR 

PATTERNS THAT MAY APPEAR IN THE ARTWORKS. VIEWER DISCRETION IS ADVISED. 

—————————————————————————————————————————————— 

Dastan is pleased to announce “Dar-al-Wrong”, a presentation by Dar-al-Hokoomeh, as part of 
The Wrong Biennale at V-Gallery. The show will be open to public view from February 2 to 9, 2018. 

The Wrong is one of the largest and most comprehensive digital art biennales today. The online 
biennale happens in pavilions —curated virtual spaces in any online accessible media where 
selected artworks are exhibited. The offline biennale happens in embassies —art spaces, 
galleries, institutions and artist run spaces in cities around the world which feature temporary AFK 
projects, featuring live performances, workshops, artist talks and exhibitions. DAHProject presents 
the first Iranian Pavilion and the first Embassy inside Iran with “Dar-al-Wrong”. The pavilion is 
online at: www.daralwrong.com and The Embassy is presented at V-Gallery in collaboration with 
Dastan:Outside Projects. 

—————————————————————————————————————————————— 
Curators: Mohsen Hazrati, Milad Forouzandeh | Artists: Marzieh Alihosseini, Nahal Arian, Mojdeh Azimi, Mehdi Bahrami, 
Maryam Dehbozorgi, Maryam Dian, Milad Forouzandeh, Mohsen Hazrati, Mohammad Amin Hagh-Panah, Hanif Hagh-
Talab, Ali Honarvar, Mahshid Mahboubifar, Soroush Mohammadi Pouya, Parastou Mohammadpour, Mani Nilchiani, Milad 
Nourani, Paria Shabani, Hasti Shokrzadeh, Masoud Zaare, Mohsen Zaare 

* Daar-al-Hokoomeh (DAHProject) is non-profit project founded in 2014 by Mohsen Hazrati and Milad Forouzandeh 
in Shiraz, Iran. With a vision to create a space dedicated to emerging artistic practices, workshops, talks, 
presentations and exhibitions, Dar-al-Hokoomeh Project seeks to expose the creative community and general 
public to the potentials of Contemporary Arts. especially new technologies and New Media theory and practice. 

—————————————————————————————————————————————— 
Sponsors: Goethe Institute, Folder Foundation, 

Dr. Hashemi Tari Medical Imaging Clinic, Alin Clothing, Aassttiinn, Aartmaart 

!  

thewrong.org drhashemitari.ir aassttiinn.com aartmaart.com

خطاسرا 
دارالحکومه 

۱۳ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ 
وی گالری (پروژه های بیرون از دستان) 

تهران، خیابان فلسطین شمالی، بین بزرگمهر و انقالب، 
روبه روی دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه آزاد، بن بست قلم چی 

 http://dastan.gallery/ وب سایت
@dastanoutside اینستاگرام

Dar-al-Wrong 
DAHProject 

February 2 - 9, 2018 

V-Gallery (Dastan:Outside Projects) 
Ghalamchi Dead End, Opposite Azad University, 
Felestin Street North, Tehran, Iran 
Website: http://dastan.gallery/ 
Instagram: @dastanoutside



هشدار: درصد کوچکی از افراد ممکن است به علت صرع حساس به نور، در معرض نورهای چشمک زن برخی آثار 

این نمایش، دچار حمله ی تشنجی شوند. بازدید از این نمایشگاه به این افراد توصیه نمی شود. 

 ———————————————————————————————————————
دسـتان، نـمایش «خـطاسـرا» را که پـروژه ای از دارالحکومـه، و بخشی از بینال بین المللی «ِدرانـگ (The Wrong)» اسـت، 
اعـالم می کند. این نـمایش در روز ۱۳ بـهمن ۱۳۹۶ افـتتاح و تـا ۲۰ بـهمن در وی گـالـری (پـروژه هـای بیرون از دسـتان) 

ادامه خواهد داشت. 
«ِدرانـگ» از بـزرگ تـرین و جـامـع تـرین بینال هـای هـنر دیجیتال امـروز اسـت. بـخش آنـالین دوسـاالنـه در «پـاویون هـا» اتـفاق 
می افـتد؛ نـمایشگاه هـای آنـالینی که نـمایشگاه گـردان، آثـار مـنتخب را در آن ارائـه می دهـد. بـخش آفـالین دوسـاالنـه در 
«سـفارت هـا» اتـفاق می افـتد: نـمایشگاه هـایی در جـای جـای جـهان که نـمایشگاه گـردان، پـروژه هـایی را در طـول دوسـاالنـه بـه 
نـمایش می گـذارد. دارالحکومـه بـا «خـطاسـرا» اولین دوره ی این بینال در ایران را بـرگـزار می کند. بـخش آنـالین پـروژه در 
آدرس www.daralwrong.com قـابـل دسـترس اسـت. بـخش نـمایشگاه بـا همکاری پـروژه هـای بیرون از دسـتان، در 

وی گالری برگزار شده است. 
 ———————————————————————————————————————
کیوریتورهـا: مـحسن حـضرتی، میالد فـروزنـده | هـنرمـندان: نـهال آریان، مهـدی بهـرامی، مـحسن حـضرتی، محـمد امین حـق پـناه، حنیف 
حـق طـلب، مـریم ده بـزرگی، مـریم دیان، مـسعود زارع، مـحسن زارع، پـریا شـعبانی، هسـتی شکرزاده، مـرضیه علیحسینی، مـژده عظیمی، میالد 

فروزنده، مهشید محبوبی فر، پرستو محمدپور، سروش محمدی پویان، میالد نورانی، مانی نیلچیانی، علی هنرور 
*  دارالحکومـه پـروژه ای مسـتقل اسـت که در سـال ۱۳۹۲ تـوسـط مـحسن حـضرتی و میالد فـروزنـده در شهـر شیراز راه انـدازی شـد. هـدف اصلی 
این پـروژه ایجاد فـضایی در جهـت نشـر و گسـترش هـنر مـعاصـر و مـشخصًا هـنر رسـانـه ی نـو بـا بـرگـزاری ورکشاپ، جـلسات تخصصی، نشسـت و 
بـرگـزاری نـمایشگاه، اسـت. دارالحکومـه بـا مـحوریت فـعالیت وابسـته بـه شیراز، در راه سـاخـت فـضایی بـاز و خـالق بـرای هـنرمـندان و عـالقـه مـندان 

به هنرهای دیجیتال است که در آن به نمایش پتانسیل ها و خواص هنرهای وابسته به تکنولوژی می پردازد. 
 ———————————————————————————————————————

حامیان: مؤسسه ی گوته، بنیاد فولدر،مرکز تصویربرداری پزشکی دکتر هاشمی طاری، پوشاک آلین، آستین، آرت مارت 
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