
TEHRAN – March 9, 2016. Dastan’s Basement is pleased to announce the opening of Peybak’s solo 

exhibition “Abrakan (Naissance)” on March 11, 2016. The exhibition will be open for public viewing 
through April 2. This is Peybak’s second solo exhibition at Dastan’s Basement. Peybak has enjoyed 

wide recognition and success in the recent three years. Their work was also exhibited in a solo 

exhibition 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), Abu Dhabi Art Fair (in the curated section) and Contemporary Istanbul. Peybak’s work has 
been featured in one Dastan Outside the Basement project in Sam Art. Also, a number of their works 

will be shown in Dastan’s booth at Art Dubai 2016. 

Peybak comprises of Peyman Barabadi and Babak Alebrahim Dehkordi both born in 1984 and working 

together as a “unified duet”. They start work on every piece together, both working on different parts 

of the painting until both declare it finished. They have taken inspirations from Persian poetry, 

mythical stories and miniature painting and created an imaginary world filled with silhouette-like 

creatures, not one similar to another. Swarms of these creatures are gravitated towards the center 
of the paintings, into darkness. 

“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”. 

تهـران – ۱۹ اسـفند ۱۳۹۴. زیرزمین دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه آثـار «پی بک» بـا عـنوان «ابـرکان (پیدایش)» را اعـالم می کند. 

این نـمایشگاه در روز بیست ویکم اسـفند ۱۳۹۴ افـتتاح و تـا چـهاردهـم فـروردین ۱۳۹۵ ادامـه خـواهـد داشـت. این دومین 

نـمایشگاه انـفرادی پی بک در زیرزمین دسـتان اسـت. در طـول سـه سـال اخیر، پی بک تـوجـه زیادی بـه خـود جـلب کرده و در 

نـمایشگاه هـا و آرت فـرهـای مـوفقی شـرکت کرده اسـت. آثـار پی بک بـه تـازگی در یک نـمایشگاه انـفرادی در گـالـری الـری ژرژ 

فـيليپ و نـاتـالی ولـوآ (پـاریس)، نـمایشگاه گـروهی در رانِـكنپُِمری (رِيـمز، فـرانـسه) آرت فـر آرمـوری (نیویورک)، فیاک (پـاریس)، 

یک نـمایشگاه گـروهی کیوریت شـده در مـرکز هـنری تـریپوسـتال (لیل، فـرانـسه)، آرت فـر ابـوظبی (در بـخش کیوریت شـده)، و 

کانـتمپورری اسـتانـبول نـمایش داده شـده اسـت. آثـار پی بک قـبالً در یکی از پـروژه هـای دسـتان خـارج از زیرزمین در سـام آرت 

نیز نمایش داده شده است. هم چنین، آثاری از پی بک در آرت دوبی ۲۰۱۶ در غرفه ی دستان نمایش داده خواهند شد. 

«پی بک» از پیمان بـرآبـادی و بـابک آل ابـراهیم دهکردی تشکیل شـده که هـردو مـتولـد یک سـال هسـتند و 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. آن هـا از 

اشـعار فـارسی، داسـتان هـای افـسانـه ای و نـگارگـری الـهام گـرفـته و دنیایی خیالی پـر از مـوجـودات سـایه گـونـه سـاخـته انـد که 

هیچ کدام شبیه دیگری نیست. دسته های بزرگ این موجودات به مرکزی تاریک و وهم آلود کشیده می شوند. 

«ابرکان» ترکیبی از «ابر»، پسوند «ک»، و پسوند جمع «ـان» است.


