
دسـتان نـمايـشگاه انـفرادی آثـار ایال فیروزآبـادی را بـا عـنوان «مـطالـعه ای بـر فـواره هـا» در زیرزمین دسـتان بـرگـزار می کند. این نـمایشگاه در روز 

جـمعه ۲۳ خـرداد ۱۳۹۹ افـتتاح می شـود و تـا ۱۳ تیر ادامـه خـواهـد داشـت. این نخسـتین نـمایش آثـار ایال فیروز آبـادی در دسـتان اسـت و 

مجموعه ای از طراحی با مداد روی کاغذ/ آلومینیوم و سازه هایی از ترکیب مواد را در بر دارد.  

ایال فیروزآبـادی  (م.۱۳۵۸، تهـران) دانـش آمـوخـته ی دانـشگاه هـنر و مـعماری تهـران، دانـشگاه مـارک بـلوک و مـدرسـه ی هـنرهـای تـزئینی 

اسـتراسـبورگ فـرانـسه اسـت. آثـار این هـنرمـند پیش از این در فـضاهـای گـونـاگـونی هـمچون مـوزه ی کرامیک و گـالـری کونسـتلرکرایس ارتـناو 

(آلـمان، ۱۳۸۸)، مـوزه ی تـئودوردک و اسـپیس اپـولـونیا (فـرانـسه، ۱۳۸۹) و مـرکز هـنری اوبـورو (کانـادا، ۱۳۹۲) بـه نـمایش گـذاشـته شـده انـد. او 

همچنین در رزیدنسی هـای تـابـاکالـرا در اسـپانیا و مجـموعـه ی خـانـوادگی سـروای در بـلژیک حـضور داشـته اسـت. ایال اکنون در مـونـترآل کانـادا 

فعالیت می کند.  

ایال فیروزآبـادی پـژوهـش هـای خـود را بـرای مجـموعـه  ی حـاضـر در سـال ۱۳۹۷ آغـاز کرد. او «مـطالـعه ای بـر فـواره هـا» را «پـروژه ای بی پـایان» 

می نـامـد که تکرار و تـولید دوبـاره ی تـصویرهـا در آن بـازتـابی اسـت از «حـرکت دَوَرانی و مـارپیچ و وصـل و ادامـه ی حـلقه هـا در یکدیگر». ایال در 

این مجـموعـه بـا بـه کارگیری مـوادی مـتفاوت مـانـند رزین سـخت و سـرامیک شکننده در کنار خـطوط ظـریف طـراحی و صـفحات آلـومینیوم 

صنعتی، آثـارش را بـه سـازواره هـایی پیونـدی تـبدیل کرده که بـا ویژگی هـایی در ضـدیت بـا یکدیگر مـعنا پیدا می کنند. این آثـار بـا در کنار هـم قـرار 

دادن تـرکیبی از مـواد صنعتی و طبیعی، فـرم هـا و اشکالی مکانیکی و تـصاویر و سـاخـتارهـایی که بـه انـدام هـای انـسانی شـباهـت دارنـد، در 

پیونـدی تکرار شـونـده بـا کیفیت هـای مـادی و طبیعی ِ مـتضاد خـود قـرار گـرفـته انـد. این تـناظـر و تکرار کیفیت هـای مـتضاد بـه گـفته ی هـنرمـند، 

«اشاره ای است به بازگشت جاودانه ی همان.» 

Dastan is pleased to present an exhibition of works by Ila Firouzabadi, titled “Studies for the Fountains.” The 

exhibition will open on Friday, June 12, 2020, and will be on display for public viewing until July 3. Her first solo 

show in Dastan, this exhibition features pencil drawings on paper mounted on aluminium plates along with mixed-
media, three-dimensional installations.  

Ila Firouzabadi (b. 1980, Tehran) studied Graphic Design in the Faculty of Art and Architecture (Azad University, 

Tehran) before moving to Paris where she continued her education at University Marc Bloch (Strasbourg, France) 

and School of Decorative Arts (Strasbourg, France). Currently living and working in Montreal, Ila has completed 

several residencies around the world, most notably Tabakalera (Saint Sebastian, Spain) and Servais Family 

Collection and Residency (Brusseles, Belgium). Her works have also been featured in numerous exhibitions like 

Keramikmuseum and Kuenstlerkreis Ortenau Gallery (Germany ,2009), Musée Théodore Deck and Espace 

Apollonia (France ,2010), OBORO Art Center (Canada ,2013). 

Ila Firouzabadi started doing research and working on “Studies for the Fountains” in 2018. She considers the 

series “a never-ending project” in which the recurrence of forms and images is “a reflection of a spiral movement 

connecting the links within a chain with no definite point of closure.” Comprised of materials as diverse as solid 

resin spliced with fragile ceramic and delicately repeated pencil lines planted on casting aluminium, the artworks 

in this series appear as synthetic organisms combining the mechanical with the organic. The integration of the 

mechanic and organic structures marks a recurring connection between contrasting qualities inherent within the 

works. This juxtaposition and repetition of differing elements is, as the artists states, “a reference to the eternal 

return of the same.” 
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