
Dastan’s Basement is pleased to announce the opening of Sina Choopani and 

Soroush Gharehbaghi’s three-day collaborative event titled “Error 604: Interrupt on 
Overflow” on September 30, 2016. The event will be open for public viewing through 

October 3. This event is the last of Dastan’s collaborative projects this year, which 

included shows by Mimi Amini and Mamali Shafahi, the Ghassemi brothers, a two-part 
exhibition of works by Lohrasb Bayat and Amir Mohammadzadeh, and a duo show by 

Sadaf Hessamian and Atefeh Majidinezhad.  

Sina Choopani's works have been previously featured in a solo show at Dastan’s 
Basement, but this is Soroush Gharehbaghi's first presentation at Dastan. Sina 
Choopani's works vary between print, photography and installation, while Soroush 
Gharehbaghi has a career in software development, music production and sound 

engineering. 

“Error 604: Interrupt on Overflow” is an experimental event, which seeks to create a 
‘factory’ and a ‘production line’ inside the gallery space. During the event, Sina 

Choopani will go through the process of manual silk screen print-making based on a 

number of photographs, using the silk screen equipment installed at the Basement, 
along with applying paint to some prints after their production. 

Soroush Gharehbaghi will use a series of his recent audio samples and musical ideas 
to for music production based on the silk screen and painting process. The artists, 

wearing work clothes, safety masks and gear, aim to hint at the ‘anonymity of the 
worker’. 

The artists describe the event as follows: “Error 604 is the instrument of making 
space. Its specific idiosyncrasy, its tonal and electronic/instrumental qualities, 

constitute the object of attention in this performance. In music, a cycle is a multi-part 
composition with a shared context of meaning. The parts normally represent variations 
on a theme. Error 604’s specific quality is primarily the result of its unusual spatial 

proportions. It is premiering a new era of audio visualization.” 



زیرزمین دسـتان رویداد سـه روزه ی مشـترک سینا چـوپـانی و سـروش قـره بـاغی بـا عـنوان «خـطای ۶۰۴: 

قـطع جـریان» را اعـالم می کند. این رویداد در روز ۹ مهـرمـاه ۱۳۹۵ افـتتاح و تـا ۱۲ این مـاه ادامـه خـواهـد 

داشـت. این رویداد در ادامـه ی نـمایشگاه مشـترک میمی امینی و مملی شـفاهی، نـمایشگاه بـرادران 

قـاسمی، نـمایشگاه دوبخشی لهـراسـب بیات و امیر محـمدزاده، و نـمایشگاه دونـفره ی صـدف حـسامیان و 

عاطفه مجیدی نژاد، آخرین بخش از پروژه های گروهی دستان در سال ۱۳۹۵ است. 

آثـار سینا چـوپـانی قـبالً در یک نـمایشگاه انـفرادی در زیرزمین دسـتان ارائـه شـده انـد، امـا این اولین ارائـه ی 

سـروش قـره بـاغی در دسـتان اسـت. آثـار سینا چـوپـانی در رسـانـه هـای چـاپ دسـتی، عکاسی و چیدمـان 

هسـتند، در حـالی که سـروش قـره بـاغی در رشـته ی بـرنـامـه نـویسی کامپیوتـری، تـولید مـوسیقی و مـهندسی 

صدا کار می کند. 

«خـطای ۶۰۴: قـطع جـریان» یک رویداد تجـربـه ای اسـت که تـالش می کند یک محیط «کارخـانـه»مـانـند و یک 

«خـط تـولید» را در فـضای گـالـری بـازتـولید کند.در طـول رویداد، سینا چـوپـانی فـرآیند چـاپ دسـتی 

سیلک سکرین را بـر اسـاس تـعدادی از عکس هـایش، بـر اسـاس خـط تـولیدی که در زیرزمین بـرپـا کرده، 
به همراه رنگ گذاری روی برخی از چاپ ها، پیش خواهد بود. 

سـروش قـره بـاغی از بـرخی از سـمپل هـای جـدید و ایده هـای مـوسیقایی اش اسـتفاده می کند تـا بـر اسـاس 

فـرآیند چـاپ سیلک سکرین و نـقاشی، مـوسیقی تـولید کند. هـنرمـندان بـا پـوشیدن لـباس کار و مـاسک هـای 

ایمنی، به «ناشناس بودن کارگر» اشاره می کنند. 

این دو هـنرمـند دربـاره ی این اجـرا می نـویسند: «خـطای ۶۰۴، ابـزارِ فـضاسـازی سـت. ویژگیِ خـاص در 

ايـن جـا، کیفیت مـربـوط بـه صـداسـازیِ الکترونیکی/مـحيطى بـه هـمراهی رونـد چـاپ اسـت كـه كـه ابـزار 

مـتمرکز بـر رونـد تـصويـرسـازى را در این اجـرا تشکیل می دهـند. اصـوات بـه طـور مسـتقیم نـشان دهـنده ی 

تغییرات در تـم اجـرا هسـتند. ویژگی مـهم این اجـرا، پیچیدگی هـای نـهفته در قـالـبِ فـضاییِ غیرمـعمول آن 

است، که رهیافتی متفاوت در هنر «اجرا در لحظه» را به دست می دهد.» 


