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Disclaimer: The artist, Lohrasb Bayat, and the gallery, Dastan, state that they strongly 
condemn all forms of terrorism and stand together in solidarity and sorrow with all victims 
of terrorism anywhere in the world. The works in this exhibition represent deep criticism of 
terrorists and terrorism. 

Dastan’s Basement is pleased to announce the opening of Lohrasb Bayat’s solo exhibition 
entitled “—” on July ??, 2016. The exhibition will be open for public viewing through August 5. As 
part of Dastan’s planning for a number of collaborative projects, this show is the first part of 

a two-part exhibition at the Basement. Amir Mohammadzadeh’s “Positive” will follow, opening 
on August 13. 

This is both artists’ first solo exhibitions at the Basement. Lohrasb Bayat’s works have been 
previously shown in a Dastan Outside the Basement project in Sam Art. Amir 
Mohammadzadeh’s work was exhibited in “White” at the Basement. 

While presenting two very different images, both artists have an inductive approach towards 
creating their works, starting with singular elements that eventually make up the work as a 

whole. Their technique consists of crosshatches with extra-fine details, while their methodical 

perspectives command distortions in their images, creating seemingly polar opposites —yet 
almost identical traces of their material can be found on the paper. 

The works in this series are created using sketch markers. These markers, while increasing 
the latitude for creating finer details, maximize the risk of error, with true care needed for 
completing each work immaculately —referring also to the subject matter and the delicate 
approach towards portraying judgement, urging the viewer that even a slight mistake can 
lead to extreme violence. 

Lohrasb Bayat has used his own staged photographs, images from news websites, 
newspapers and other media, as bases for his paintings. His works focus on the relationship 
between the guard and the prisoner, describing it as a “close relationship”. Lohrasb Bayat 
has put the characters in a “domestic” atmosphere where they are sometimes wearing 
casual clothing. He has also staged himself both as the dominant and the dominated, playing 
on ideas of violence, perspective, judgement and ideology. Lohrasb Bayat’s works show a 

study into the notorious micro-culture of terrorists in today’s historical context. 



تـوجـه: هـنرمـند، لهـراسـب بیات، و گـالـری، دسـتان، اعـالم می کنند که که هـمه ی انـواع تـروریسم را قـویاً محکوم کرده، 

بـا تـمام قـربـانیان تـروریسم در هـمه جـای جـهان احـساس همبسـتگی و هـمدردی می کنند. آثـار نـمایش داده شـده در 

این نمایشگاه بیانگر انتقاد و محکومیت عمیق تروریست ها و تروریسم هستند. 

زیرزمین دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی لهـراسـب بیات بـا عـنوان «—» را اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز 

15 مـرداد ۱۳۹۵ افـتتاح و تـا 23 این مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. این نـمایشگاه اسـت. این نـمایشگاه اولین قـسمت 

از یک نـمایشگاه دوبخشی، و یکی از پـروژه هـای گـروهی دسـتان در سـال جـدید اسـت. نـمایشگاه «پـوزیتیو» امیر 

محمدزاده بالفاصله پس از این نمایشگاه در تاریخ 29 مرداد افتتاح خواهد شد. 

این اولین نـمایشگاه انـفرادی هـردو هـنرمـند در زیرزمین اسـت. آثـار لهـراسـب بیات قـبالً در یکی از پـروژه هـای 

دسـتان بیرون از زیرزمین در سـام آرت نـمایش داده شـده بـود. آثـار امیر محـمدزاده نیز سـال گـذشـته در نـمایشگاه 

گروهی «سپید» در زیرزمین به نمایش درآمده بودند. 

بـا وجـود تـمام تـفاوت هـایی که در آثـار این دو هـنرمـند دیده می شـود، هـردو نسـبت بـه خـلق آثـارشـان رویکردی جـزء 

بـه کل داشـته انـد، بـه طـوری که کار را از کوچک تـرین عـناصـر شـروع می کنند و بـه همین شکل تـا بـه وجـودآمـدن تـصویر 

نـهایی پیش می رونـد. تکنیک هـردو متشکل از هـاشـورهـایی بـا جـزئیات ظـریف اسـت، و نـگاه روشـمندشـان بـه 

اعـوجـاج هـایی که در بـرخی از نـقاشی هـایشان بـه وجـود می آورنـد، روی کاغـذ ردپـایی دوقطبی امـا یکسان از مـواد 

مورداستفاده برجای می گذارد. 

آثـار این مجـموعـه ی پـرکار بـا اسـتفاده از مـاژیک خـلق شـده انـد. اسـتفاده این مـتریال، در عین افـزایش قـدرت کار 

روی جـزئیات، خـطر اشـتباه را بـاال می بـرد و در نتیجه حـساسیت بـاالیی بـرای اجـرای دقیق الزم اسـت —مسـئله ای 

که بـه سـوژه ی آثـار و رویکرد ظـریف هـنرمـند بـرای نـمایش قـضاوت اشـاره دارد —کوچک تـرین اشـتباه می تـوانـد منجـر 

به خشونتی افراطی شود. 

لهـراسـب بیات از عکس هـای صـحنه سـازی شـده ی خـودش، تـصاویر سـایت هـای خـبری، روزنـامـه هـا و رسـانـه هـای دیگر 

بـه عـنوان اسـاس نـقاشی هـایش اسـتفاده کرده اسـت. آثـار او روی رابـطه ی بین جـالد و قـربـانی تـمرکز کرده انـد، 

رابـطه ای که خـودش آن را «رابـطه ای نـزدیک» می دانـد. او شخصیت هـا را در محیطی «خـودمـانی» قـرار می دهـد، 

بـه طـوری که گـاهی آن هـا لـباس هـای خـانگی پـوشیده انـد. او همچنین گـاهی خـود را در لـباس جـالد و گـاهی جـای 

قـربـانی قـرار داده، که نـمایی از دیدگـاه، خـشونـت، قـضاوت و ایدئـولـوژی را نـمایش می دهـد. آثـار لهـراسـب بیات 

مطالعه ای در خرده فرهنگ وحشتناک تروریست ها را در بستر تاریخی امروز نشان می دهند. 


