
دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه پی بک را بـا عـنوان «ضـحوک» در زیرزمین دسـتان اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز ۴ آبـان ۱۳۹۷ افـتتاح می شـود و تـا ۲۵ 
آبان ادامه خواهد داشت. 

این چـهارمین نـمایشگاه انـفرادی پی بک در دسـتان اسـت. آثـار پی بک تـاکنون در نـمایشگاه هـای انـفرادی در گـالـری ژرژ فـيليپ و نـاتـالی ولـوآ (پـاریس)، 
نـمایشگاهی گـروهی در رانِـكنپُِمری (رِيـمز، فـرانـسه) آرت فـر آرمـوری (نیویورک)، فیاک (پـاریس)، یک نـمایشگاه گـروهی کیوریت شـده در مـرکز هـنری تـریپوسـتال 
(لیل، فـرانـسه)، آرت ژنـو (ژنـو، سـوئیس)، آرت فـر ابـوظبی (در بـخش کیوریت شـده)، آرت دوبی و کانـتمپورری اسـتانـبول نـمایش داده شـده اسـت. آثـار پی بک قـبالً 
در یکی از پـروژه هـای دسـتان خـارج از زیرزمین در سـام آرت نیز نـمایش داده شـده اسـت. هـم چنین، آثـاری از این گـروه دونـفره در آرت فـر سیدنی کانـتمپوری 

۲۰۱۷ (سیدنی، استرالیا) در غرفه ی دستان، و آرت فر دراوینگ نو ۲۰۱۸ (پاریس، فرانسه) در غرفه ی گالری ژرژ فيليپ و ناتالی ولوآ نمایش داده شد. 
«پی بک» از پیمان بـرآبـادی و بـابک آل ابـراهیم دهکردی تشکیل شـده که هـردو مـتولـد یک سـال انـد و از ۲۹ آذر ۱۳۸۰، بـاهـم بـه عـنوان یک «دوئـت یکی شـده» 
کار می کنند. این دو، کار روی هـر اثـر را بـاهـم شـروع کرده، و تـا پـایان آن بـاهـم پیش می رونـد. آثـار پی بک «بی زمـان اسـت بـه طـوری که انـرژی حـرکت هـا بـا دقـت 
قـلم هـا رقـابـت می کند، و عـناصـر یکسان و عـناصـر یکتا، و بی نظمی و نـظم، را نمی تـوان بـه آسـانی از هـم جـدا کرد**». پی بک در آثـار خـود از اشـعار فـارسی، 

داستان های افسانه ای و نگارگری الهام می گیرند. 
در «ابـرکان (پیدایی)» (دسـتان+۲، شهـریور ۱۳۹۶) که در پی «اتـاق ابـرکان» (زیرزمین دسـتان، ۱۳۹۴) و «ابـرکان (پیدایش)» (زیرزمین دسـتان،۱۳۹۵ ) آمـد، 
مـوجـودات خیالی سـایه گـونـه آرام آرام از تیرگی هـا بیرون آمـدنـد و خـود را کمی نـشان دادنـد. این مجـموعـه از یک چیدمـان پـر از جـزئیات، شـامـل نـقاشی، ویدئـو 
و آثـار سـه بـعدی تشکیل شـده بـود. در ادامـه ی این نـمایشگاه هـا، «ضـحوک»، که واژه ای بـه مـعنای راهِ آشکار، فـراخ و روشـن اسـت، مجـموعـه ای گسـترده از 
طـراحی و یک قـطعه انیمیشن اسـت. پی بک، بـا الـهام از عـصاهـای راه گـشای عـباس حسینی پـور (دایی عـباس)، ابـرکان را در محیط غـریب جـنگل در پی 
یافـتن این عـصاهـای خیالی نـمایان کرده انـد. در قـسمت دیگری از نـمایشگاه نیز، چهـره ی ابـرکان در تـعداد زیادی پـرتـره آشکار شـده اسـت. یک قـطعه 

انیمیشن که اولین همکاری پیمان و بابک در کشف ابرکان بود نیز در این نمایشگاه ارائه شده است. 

* «ابـرکان» تـرکیبی از «ابـر»، پـسونـد «ک»، و پـسونـد جـمع «ـان» اسـت. | ** سـویر، بـاربـارا. «یک سـفر» در پی بک، «ابـرکان (پیدایش)». مـقاالت نـمایشگاه. گـالـری ژرژ فـيليپ و 
ناتالی ولوآ. پاریس. ۲۰۱۷ 

Dastan is pleased to announce Peybak’s solo exhibition titled “Zahouk” at Dastan’s Basement. The exhibition will be 
open for public viewing from October 26 through November 16, 2018. 
This is Peybak’s fourth solo exhibition at Dastan. Peybak’s work has been exhibited in solo exhibitions at GP & N 
Vallois Gallery (Paris), a group exhibition at Domaine Vranken Pommery (Reims, France) Armory Art Fair (New York), 
Fiac (Paris), a curated group exhibition at Le Tripostal (Lille, France), ArtGeneve (Geneva, Switzerland), Abu Dhabi Art 
Fair (in the curated section), Art Dubai and Contemporary Istanbul. Additionally, Peybak’s work has been featured in 
one Dastan:Outside project in Sam Art and a number of their works were shown in Dastan’s booth at Sydney 
Contemporary 2017 and GP & N Vallois Gallery’s booth at Drawing Now Paris 2018. 
Peyman Barabadi and Babak Alebrahim Dehkordi, both born in 1984, have been working together as the “unified duo” 
of Peybak since December 20, 2001. They start work on every piece together, working on different parts, until both 
declare it finished. Peybak’s “atemporal works, where the gesture’s energy competes with the stroke’s precision, 
where the same gets confused with the unique, chaos with order”**, are inspired by Persian poetry, mythology and 
miniature paintings.  
Coming after “Abrakan’s Room” (2015) and “Abrakan (Birth)” (2016), in “Abrakan (Appearance)” (August 2017, Dastan+2) 
the silhouette-like creatures seemed to partially show themselves and come into light. The exhibition also featured 
an elaborate installation, consisting of paintings, videos and three-dimensional works. “Zahouk***”, the most recent 
series of Peybak’s work, is comprised of drawings and an animation piece. Inspired by the canes created by the 
self-trained artist Abbass Hosseinipour, Abrakan are depicted in the exotic environments of forests in search of 
imaginary Zahouk canes. The exhibition also includes revealing portraits of the Abrakan as well as the first 
animation piece created by Peyman and Babak in their search for these creatures. 

* “Abrakan” (literally “Small Clouds”) is a Persian-language neology made out of three parts: “abr” meaning “cloud”, the suffix “-ak” that means 
“small” and the plural suffix “-an”. | ** Soyer, Barbara. “A Trip” in Peybak, Abrakan “Éclat”, Exhibition Press Material. GP & N Vallois Gallery. Paris. 
2017. | *** Zahouk translates to a clear and broad path
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