
دسـتان نـمایش پیمان کنجکاو را بـا عـنوان «اسکرین سیور» در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش که شـامـل نـه نـقاشی، یک ویدیو و یک 

چیدمان است، در روز ۵ مرداد ۱۳۹۷ افتتاح و تا ۱۰ مرداد ادامه خواهد داشت.  

در دوره ای که اسـتفاده از نـمایشگرهـای سی آر تی (المـپ پـرتـوی کاتـدی) مـعمول بـود، اسکرین سیورهـا (مـعنای تـحت اللفظی «مـحافـظ 

صـفحه ی نـمایش») تـنوع بی نظیری داشـتند. این مـحافـظ هـا که بیش تـر اوقـات بـه شکل یک بـرنـامـه ی کامپیوتـری کم حجـم بـودنـد، بـا اجـرا هـنگام 

بی کاربـودن کامپیوتـر از آسیب دیدن صـفحه ی نـمایش در اثـر نـمایش دادن طـوالنی مـدت یک تـصویر جـلوگیری می کردنـد. اسـتفاده از اسکرین 

سیورهـا در انـواع صـفحه هـای نـمایش کامپیوتـرهـای خـانگی، نـمایشگرهـای شهـری، و نـمایشگرهـای دسـتگاه هـای خـودپـرداز بـانکی رواج داشـت. 

در عین مـحافـظت از نـمایشگر، اسکرین سیورهـا بـا درخـواسـت ورود کلمه ی عـبور هـنگام بـازگشـت بـه محیط اصلی، حـفاظ هـای امنیتی دسـتگاه 

را افزایش می دادند و یا امکان اجرای فرمان ها یا برنامه هایی را در پس زمینه ایجاد می کردند. 

پیمان کنجکاو (م. ۱۳۶۴، تهـران) در نـمایش فعلی، ضـمن اسـتفاده از اسکرین سیور بـه عـنوان نـمادی از زیبایی شـناسی دوره ای خـاص، از 

مـدل سـازی هـای اولیه ی سـه بـعدی کامپیوتـری بـه عـنوان مـنابـع الـهام بـرای نـقاشی هـایش اسـتفاده کرده اسـت. این مـدل سـازی هـا اشـاره ای 

مسـتقیم بـه دوره ای از زنـدگی این نسـل دارد که در آن کامپیوتـرهـای رومیزی عـنصری از زنـدگی روزمـره و بخشی از محیط خـانـه شـده بـودنـد. 

ویدیویی که در نـمایش ارائـه شـده نیز از زیبایی شـناسی کامپیوتـری دهـه ی ۱۹۹۰ و پیش از آن، در تـرکیب بـا عـناصـر هـنر کالسیک و تکنیک هـای 

مدل سازی سه بعدی استفاده می کند. 

Dastan is pleased to announce “Screen Saver”, a presentation by Peyman Konjkav at Electric Room. The 

show, comprised of paintings, video and an installation will be open to public view from July 27 to August 1, 

2018. 

During a period when CRT displays were widely used, there were a plethora of different screen savers 

available. These ‘savers’ which were usually a light computer software that was run when the computer 

was idle and prevented burn-ins and similar damages to the display. During that period, use of screen 

savers was common in personal computer monitors, urban displays, and the small monitors of ATMs. 

Additionally, screen savers provided more security by requiring a password every time the user wanted to 

return to the main tasks, or making it possible to run other tasks (like a virus scan) in the background. 

In “Screen Saver”, Peyman Konjkav (b. 1985, Tehran, Iran) has sought to use screen saver as an allusion to 

the aesthetics of a certain period of early three-dimensional modeling. Those aesthetics have been 

sources of inspiration for his paintings as well. Moreover, his installation depicts an era of this 

generation’s life when the personal computer and CRT displays had become part of the household and 

daily life. The five-minute-long video shows the same aesthetics from the 1990s and before that in collage 

with elements of classical art and 3D-modeling.
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