
دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی آثـار مـقداد لُـرپـور را بـا عـنوان «دریابـار» در دسـتان+۲ اعـالم می کند. این نـمایشگاه، که نخسـتین نـمایشگاه 

انفرادی بزرگ این هنرمند در دستان محسوب می شود، از تاریخ ۲۱ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ بر پا خواهد بود.  

مـقداد لـرپـور (م. ۱۳۶۲، شیراز) دانـش آمـوخـته ی رشـته ی نـقاشی دانـشگاه شـاهـد تهـران اسـت. آثـار او تـاکنون در سـه نـمایشگاه انـفرادی، از جـمله 

دو نـمایشگاه در گـالـری مـاه، و بیش از بیست نـمایشگاه گـروهی و آرت فـر بین المللی (از جـمله نـمایش انـفرادی آثـار او در غـرفـه ی دسـتان در 

«سیدنی کانـتمپورری ۲۰۱۷»، شهـریور ۱۳۹۶) بـه نـمایش درآمـده انـد. هـم چنین نـمایشی از این هـنرمـند بـا عـنوان «تـنگاب» (مـرداد ۱۳۹۶)، 

ششمین پروژه از پنجاه پروژه ی اتاق برق بود. «تنگاب» اکنون بخشی از این نمایش بزرگ تر در دستان+۲ است. 

عـنوان «دریابـار» اشـاره ای اسـت بـه جـایگاهی که هـنرمـند/مـخاطـب در بیشتر آثـار این نـمایشگاه در آن قـرار می گیرد. این واژه ی پهـلوی، که از 

تـرکیب واژه ی «دریا» بـا پـسونـد مکانی «ـبار» سـاخـته شـده اسـت، در فـرهـنگ دهخـدا ابـتدا بـه مـعنای «شهـری که کنار دریا بـاشـد» ثـبت شـده، امـا 

معانی دیگری از جمله «جزیره»، «دریای بزرگ» و «باران سیل آسا» نیز برای آن گفته شده است. 

مـقداد لـرپـور، پـس از مجـموعـه ی پیشینش که در آن حیوانـات در محیط طبیعت دیده می شـدنـد، در مجـموعـه ی اخیر، که نتیجه ی حـدود چـهار 

سـال کار مسـتمر اسـت، بـر خـودِ محیط و همچنین بـر مـنظره نـگاری و تـأثیرگیری از وجـوه مـختلف طبیعت تـمرکز کرده اسـت. او بـا دقتی 

وسـواس گـونـه و از زاویه هـای دید بـه خـصوصی بـه طبیعت می نـگرد و در آثـارش سعی می کند در عین بـازنـمایی طبیعت، زیرالیه هـایی اسـطوره ای 

به محیط های موردنظرش ببخشد. 

هـنرمـند در این مـدت بـا سـفر بـه چـندین «دریابـار»، از جـمله مـنطقه ی تـنگاب، دریاچـه ی پـریشان، دریاچـه ی بـختگان، و جـزیره ی هـنگام، که 

هـرکدام تـاریخی کهن دارنـد، بـه جسـت وجـوی این زاویه هـای دید پـرداخـته اسـت. او تـأثیر فـصل هـا و تغییرات انـسانی و طبیعی را بـر این نـقاط بـا 

عکاسی ثـبت نـموده تـا روی رفـتار «انـسانی» طبیعت مـطالـعه کند. بـه جـز مـطالـعات نـقاشـانـه، مـقداد لـرپـور دسـت بـه سـاخـتن اشیاء سـه بـعدی 

ظریفی زده است که انگاری برخی از آن ها از میان آب ها بیرون آمده اند. 

در آثـار ارائـه شـده در این نـمایشگاه، هـنرمـند بـا نـظاره کردن آب هـایی که وجـودشـان بـه تغییرات انـسانی یا طبیعی بسـته اسـت، نـوعی انـتظار را در 

آن هـا می جـوید. از این مـنظر، او بـا ایجاد تـرکیب بـندی هـایی که مُـقطّع و تـخت دیده می شـونـد و تحـمیل زاویه هـای دید مـوردنـظرش بـه مـخاطـب، 
در نگریستن به آب هایی که در خط افق گم شده اند، به جای نگاهی صوفیانه*، فقدان و غیاب را جست وجو می کند.  

دریاچـه ی پـریشان یکی از دریاچـه هـای 

آب شیرین ایران در اسـتان فـارس بـود. در 

شــرق کازرون، در بین کوه هــای آهکی و 

جـنگل هـای حـاشیه ی جـنوبی زاگـرس قـرار 

گـرفـته و از مـناطـق حـفاظـت شـده در جـنوب 

کشور بـه حـساب می آید. کف دریاچـه از 

رسـوبـات دانـه ریز، خـرده هـای گیاهی و 

جـانـوری و نیزارهـایی پـوشیده شـده اسـت 

که در صـورت کاهـش آب هـای ورودی یا 

بـارنـدگی از آب خـارج می شـونـد. دریاچـه ی 

پـریشان در سـال هـای اخیر بـه خشکی 

کامل رسیده است. 

دریاچــه ی بــختگان، در شــرق اســتان 

فــارس، دومین دریاچــه ی بــزرگ ایران 

ی  نـتیـجـه  در  کـه  دریـاچـــه  ایـن  بـــود. 

فـرونشسـت میان کوه هـا پـدید آمـده بـود، 

تــقریباً ۷۰ تــا ۱۰۰ کیلومــتر طــول دارد. 

سـواحـل آن در فـواصـل دور بـا رسـوبـات 

سفیدرنــگ تبخیری پــوشیده شــده و در 

فـاصـله هـای نـزدیک تـر پـوشیده از رسـوبـات 

تیره تـر اسـت. دریاچـه ی بـختگان هـم اکنون 

کامـالً خشک و بـه شـوره زاری تـبدیل شـده 

و در آن مـنطقه عـامـل پـراکنده شـدن گـرد 

و غبار و ریزگردها شده است. 

جـزیره ی هـنگام در جـنوب جـزیره ی قـشم 

و در نـزدیکی تـنگه ی هـرمـز واقـع شـده 

اسـت. اهـالی آن بیش تـر بـه مـاهیگیری، 

ویـژه صیـد کـوســـه، و پـــذیـرایی از  بـــه 

گــردشــگران اشــتغال دارنــد. ســاحــل 

نـقره ای این جـزیره بـا شـن هـای مشکی و 

نـقره ای فـرش شـده و شـب هـنگام، نـور 

فیتوپـالنـگتون هـا سـاحـل را بـه رنـگ آبی 

درمی آورد. آب هــای اطــراف جــزیره ی 

هـنگام زیستگاه دلفین هـایی اسـت که بـا 

گـرم شـدن آب وهـوا در سـال هـای اخیر 

کم تر دیده می شوند. 

تـــنـگـاب نـــام مـــنـطـقـه ای در نـــزدیکی 

فیروزآبـاد (در جـنوب اسـتان فـارس) و در 

فـاصـله ی ۹۰ کیلومـتری جـنوب شهـر شیراز 

اســت. ســد تــنگاب در این مــنطقه، که 

تـاریخی کهن دارد و بـر روی رودخـانـه ی 

فیروزآبـاد بـنا شـده، بیش از سـه مـاه در 

سـال زیر آب می رود و پـس از این دوره، 

بـا فـروکش کردن آب، محیط خشک شـده 

تغییراتی نسبت به قبل می کند. 

* «دریابــار» در میان صــوفیان کنایه از 

 ساحل بیکرانه ی توحید است.
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Dastan is pleased to announce “Daryábár”, Meghdad Lorpour’s first major solo exhibition at the gallery. The 
exhibition which will be hosted at Dastan+2 opening on May 11 and continuing through June 1, 2018, will be the 
artist’s first solo in four years.  

Meghdad Lorpour (b. 1983, Shiraz, Iran) studied painting in Shahed University, Tehran. His work has been 
exhibited in three solo exhibitions, including two at Mah Art Gallery, as well as over twenty group exhibitions 

and international art fair presentations (most recently a solo presentation in Dastan’s booth at Sydney 
Contemporary 2017). “Tangab” (August 2017), a project by the artist which is now part of the this exhibition at 
Dastan+2, was the sixth project among Electric Room’s program of fifty projects.  

“Daryábár” is a reference to the artist/viewer’s point of view when looking at most of the works in the 
exhibition. This Middle-Persian* word is comprised of the word “Daryá” (lit. ‘sea’) and the ‘place’-signifying suffix 

“-bár”. In Dehkhoda Dictionary** the word’s primary definition is recorded as “a city located at a sea’s coast” but 
other meanings, including “large sea” and “heavy rain” have been noted for this word.  

Following his previous series of paintings which included animals in their natural habitats, the current series 

which has been four years in the making, focuses on nature itself —landscapes and the different aspects of 
the natural environment. The artist has meticulously looked at nature through certain points of view and 

sought to induce inner mythological layers to his settings while depicting nature. 

During the period when he worked on this series, the artist visited a number of Daryábár locations to search 
for these points of view. His destinations included Tangab area, Lake Parishan, Lake Bakhtegan, and Hengam 

Island, all of which were home to ancient human settlements and possess an aura of mythological history to 
them. In these travels, using photography, he recorded both the effects of seasons, and human and natural 

interventions on these areas in order to study the ‘human’ behavior of nature. Aside from his painterly studies, 
he has made delicate three-dimensional objects that seem to be salvaged from the waters. 

Inspecting waters whose existence is dependent on human or natural parameters, the artist seeks a sense of 

waiting in the works presented in this exhibition. In this aspect, using sequenced and flat compositions and  
vantage points imposed to the viewer, Meghdad Lorpour searches for an absence or a lack, instead of looking 

with the eye of a Sufi***. 

* Middle Persian (c. 300 – 800 BCE) // ** Dehkhoda Dictionary is the largest and most comprehensive dictionary of Persian 
language // *** In Sufism, daryábár is interpreted as the limitless coast of monotheism/the unity of God. 

L a k e P a r i s h a n w a s a 
freshwater lake in Iran’s Fars 
Province, towards east of the 
city Kazeroun and along 
Zagros Mountains and its 
forests . The area is a 
protected zone in the south 
of Iran. The lake’s bed is 
covered with small-grain 
sediments, plant and animal 
remains and reeds, that stand 
out of the water when water 
level is low. During the recent 
years the lake has completely 
dried. 

Lake Bakhtegan , in the 
eastern part of Fars Province, 
was Iran’s second largest 
lake. Having been born due to 
the subsiding of the nearby 
mountains, the lake’s bed is 
about 70 to 100km wide. The 
lake’s coast is covered with 
white sediments (caused by 
vaporization) in it’s narrower 
areas and darker sediments 
in its wider zones. Today, the 
lake is completely dried 
causing dust to scatter in the 
area.  

Hengam Island is located to 
the south of Qeshm Island 
near Hormuz Isthmus. Its 
residents earn their living by 
fishing, especially hunting 
sharks, and through tourism. 
The island’s silver coast is 
covered with black and silver 
sand and is blue-lit during 
the night by the glow edited 
by phytoplankton. Surrounding 
waters are home to dolphins 
who do not frequent the area 
as often recently due to 
global warming. 

Tangab is a region near 
Firouz-Abad, some 90km 
south of the city of Shiraz in 
the southern Iranian province 
of Fars. The area is home to 
an ancient dam, which causes 
the plants and land to go 
under water for over three 
months each the year and 
‘things’ to resurface after the 
water season. The area goes 
through drastic changes each 
year due to the flow of water 
into it, making it a new land 
each time the waters dries.
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