
دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی پـویا پـارسـامـقام را بـا عـنوان «روی عکس هـا» در زیرزمین دسـتان اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز ۵ 

مرداد ۱۳۹۷ افتتاح می شود و تا ۱۹ این ماه ادامه خواهد داشت. این دومین نمایشگاه آثار پویا پارسامقام در زیرزمین دستان است.  

پـویا پـارسـامـقام (م. ۱۳۶۰، تهـران) دانـش آمـوخـته ی طـراحی گـرافیک و سینما اسـت. او در طـول فـعالیت خـود از رسـانـه هـای مخـلتفی هـم چـون 

عکاسی، تـصویر، نـقاشی، سینما و مسـتند نـگاری اسـتفاده کرده اسـت. حـاصـل کار او تـاکنون مـشارکت در چـند فیلم بـلند سینمایی، شـش 

فیلم کوتـاه، و سـه فیلم مسـتند بـوده اسـت. آثـار تجسمی او پیش از نـمایش در زیرزمین، در دو نـمایشگاه انـفرادی (گـالـری آن، ۱۳۹۰؛ و 

«پاییدن»، گالری طراحان آزاد، ۱۳۹۳)، و چندین نمایش گروهی ارائه شده است.  

سینما و تجـربـه ی فیلم دیدن بـرای وی هـمواره الـهام بـخش بـوده و در دوره هـای کاری مـختلف او تـأثیر گـذاشـته اسـت. چیزی که او در آثـار 

تجسمی خـود نـشان می دهـد، بـرداشـتی از «زبـان سینما»سـت که مـعموالً بـه شکل لحـظه ای ثـابـت، امـا در گـذار بـه نـظر می رسـد. از طـرف دیگر، او 

در بسیاری از آثـارش سعی در انـتقال تجـربـه ی نشسـتن در مـقابـل صـفحه ای نـورانی و دیدن فیلم دارد. بـر این اسـاس، در رونـد نخسـتین 

مجـموعـه اش («آن چـه در زیر اسـت»، نـمایش گـروهی، ۱۳۸۹، گـالـری ایزابـل ون دن آیند، دبی؛ و بـعدتـر در نـمایش انـفرادی در گـالـری آن)، روی 

نـمای شخصیت هـای چـند فیلم از پشـت تـمرکز کرد و تـصویرهـایی از هـمان زاویه بـه مـخاطـب ارائـه داد —زاویه ای که خـود او دائـماً از جهـت آن 

به فیلم نگاه می کرد.  

تجـربـه ی دنـبال کردن وسـواس گـونـه ی شخصیت هـای فیلم در مجـموعـه ی «پـاییدن» (طـراحـان آزاد، ۱۳۹۳) نـمود تـازه ای پیدا کرد و او بـا تـأکید 

بیش تـر بـر زاویه ی دید مـخاطـبِ فیلم، شخصیت هـا را بـا دوربین دنـبال می کرد و سعی داشـت قـصه ی مـنفرد هـرکدام را جـداگـانـه دنـبال کند. 

او در این تعقیب تـالش می کرد بـا ارائـه ی یک حـرکتِ مجـزّا، لحـظه ای را که قـصه ای جـدید در میان داسـتان فیلم شکل می گیرد، نـمایش 

دهـد. وجـه دیگر این بـرخـورد، عـدم جـابـه جـایی هـنرمـند در طـول فـرآیند تعقیب بـود که تـمرکز بیش تـری بـر تـصویر او بـه عـنوان یک خـوره ی فیلم 

شکل می داد.  

بـا وجـود این رویکرد، یعنی ثـابـت مـانـدن او در هـنگام کار بـر مـاده ی خـام، روش وی در ارائـه ی نـمایشگاه همیشه حـاکی از عـالقـه ی بـه 

رسـانـه هـای مـختلف و تـرکیب آن هـا بـوده اسـت. تجـربـه هـای پـویا پـارسـامـقام از کارکردن بـا رسـانـه هـا مـختلف بـاعـث شـده تـا بـه طـور مـعمول در 

نـمایشگاه هـایش تـرکیبی از عکاسی، نـقاشی، طـراحی، حجـم و تـصویر متحـرک ارائـه کند —هـمان طـور که در نـمایش پیشینش در زیرزمین 

دسـتان («خیلی زود، قـبل از آن که کسی بـفهمد از آن جـا خـواهـم رفـت»، مـرداد ۱۳۹۴) نیز بـا همین رویکرد پیش رفـت. این نـمایشگاه میزبـان 

بـرخـوردی چـندالیه بـا سـاخـتارِ قـدم زدن، حـرکت و جـابـه جـاشـدن بـود. بـه جـز درون مـایه ای مشـترک، اسـتفاده از رسـانـه هـای مـختلف نیز یک 

زنجیره ی معنایی میان موضوع نمایش و آن چه مخاطب می دید، به وجود می آورد.  

«روی عکس هـا» (۱۳۹۵ تـا ۱۳۹۷) بـازتـابی از نـگاه پـویا پـارسـامـقام بـه تجـربـه ی کاری و ابـزارهـای هـنری روزمـره اش اسـت: شـوق فیلم دیدن بـه 

عـنوان مـنظری بـرای تـماشـای تجـربـه هـای آلـترنـاتیو، عـالقـه بـه عکاسی از آن چـه روزمـره تـرین وجـوه زنـدگی او را تـبدیل بـه خـاطـراتی اسـتثنایی 

می کند، و نـقاشی کردن —بـه خـصوص نـقاشی روی عکس هـا— بـرای بـازبینی آن چـه گـذشـت. او لحـظه هـایی پشـت سـرهـم از فیلم هـا را که حـاوی 

قـصه هـایی شخصی و اتـفاقی بـودنـد انـتخاب کرده و بـا نـقاشی، تـرکیب بـندی هـای جـدید از آن هـا درسـت کرده اسـت. کنارهـم قـرار گـرفـتن این 

لحـظه هـای کوتـاه، آن هـا را تـبدیل بـه قـطعاتی از یک «سکانـس» یا حـرکت داسـتانی کرده، که ضـمن پـاییدن شخصیت هـا، آن هـا را بـه بـازیگران 

 جدیدی در زبان فیلم گونه ی او تبدیل می کند. 
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Dastan is pleased to announce Pouya Parsamagham’s solo exhibition titled “On the Pictures” at Dastan’s 

Basement. The exhibition will be open for public viewing from July 27 through August 10, 2018. This is Pouya 

Parsamagham’s second exhibition at the Basement. 

Pouya Parsamagham (b. 1980, Tehran, Iran) studied graphic design and cinema. Throughout his career, he 

has used a wide variety of mediums including photography, image-making, painting, cinema and 

documentary work. He has worked on the set of a number of feature films, made six shorts and one long 
documentary, and his work in visual arts has resulted in three solo exhibitions, including a 2011 show at 

Aun Gallery, “Chasing” (2013) at Azad Art Gallery, and several group shows.  

Cinema and the experience of watching movies have been great sources of inspiration for the artist, 

immensely influencing his work. What he regularly depicts in his work is a reading of “the language of 

cinema” as a moment which although still, implies a sense of movement. On the other hand, he frequently 
seeks to transfer the feeling of sitting in front of the screen and watching a movie. Hence, in his first 

series of work (initially shown at “What Lies Beneath”, group exhibition at Gallery Isabelle van den Eynde, 

Dubai, UAE; and later in his solo show at Aun Gallery), he focused on displaying movie characters from 

behind, showing them in light-boxes in a similar fashion to a flat-screen television —the same way he 

experienced them himself. 

The experience of obsessively following movie characters created a new look in “Chasing” series (shown at 

Azad Art Gallery in 2013). In the numerous short footages in the video installation, the artist focused on the 
vantage point of the viewer while watching a film and “chased” the characters on the screen with a video 

camera. In doing so, he tried to follow the personal story of each of these characters and show the 

moment a new story is formed within the film’s narrative. A different aspect of this approach was to imply 

the artist’s immobility during the chase, further emphasizing him as a “movie buff”. 

Despite this approach, i.e. the artist’s immobility while working on his material, his exhibitions show a 
penchant for using different media and combining them. His multimedia approach has resulted in his 

presenting a mix of photography, painting, drawing, three-dimensional work and moving images in 

exhibitions —as was the case in his previous solo exhibition at the Basement, “Before Long, Before 

Anyone Realizes, I’ll be Gone from Here” (2015). The exhibition hosted a multi-layered style of approaching 

a subject —walking, motion and movement. In addition to the theme, the use of different media created a 

chain of meaning between the subject of the show and what the viewer experienced looking at the works. 

“On the Pictures” (2016-17) Is a reflection of Pouya Parsamagham’s view to his career and daily artistic 

tools: his obsession for watching films as a perspective for seeing alternative experiences, his attachment 

to photographing what created exceptional memories from his most routine aspects of life, and painting —

especially painting on printed photographs— as a means to review what was past. Using printed 

photographs of consecutive moments from films that contained personal and casual narratives, he painted 
on them to create new compositions. The arrangement of these short moments made them into pieces of a 

“sequence” or a narrative motion that while chasing the characters, transformed them into new actors in 

the artist’s film-like language.
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