
دسـتان نـمايـشگاه انـفرادی آثـار هـدا زربـاف را بـا عـنوان «عـزیزم، مـن خـانـه هسـتم!» در دسـتان+۲ بـرگـزار می کند. این نـمایشگاه در 

روز جـمعه ۱۶ آبـان گـشوده می شـود و تـا ۳۰ آبـان ادامـه خـواهـد داشـت. پیش نـمایش این نـمایشگاه در روز پـنجشنبه ۱۵ آبـان بـرگـزار 

خـواهـد شـد. این نخسـتین نـمایش انـفرادی آثـار هـدا زربـاف در دسـتان اسـت و مجـموعـه ای از چیدمـان هـای چـندرسـانـه ای را در 

برمی گیرد. 

هـدا زربـاف، مـتولـد ۱۳۶۱ در تهـران ، تـحصيالت حـرفـه اى خـود را در رشـته نـقاشی در دانشکده هـنرهـای زیبا آغـاز كـرد و دوره 

کارشـناسی ارشـد اول خـود را در رشـته «انـيميشن» در دانـشگاه هـنر تهـران بـه اتـمام رسـانـد. پـس از آن مـوفـق بـه كسـب مـدرک 

کارشـناسی ارشـد هـنرهـای تجسمی بـا گـرایش «رسـانـه هـای دیجیتالی» از دانـشگاه ویندزور کانـادا شـد. آثـار هـدا زربـاف در 

نـمایشگاه هـای انـفرادی و گـروهی در گـالـری هـای بین المللی مـختلف و همچنین در نـهادهـای هـنری  مهمی از جـمله مـوزه ای جی او 

تـورنـتو، مـوزه هـنرهـای مـعاصـر تهـران و مـوزه هـنرهـای مـعاصـر ویندزور بـه نـمایش گـذاشـته شـده و نـام او بـه تـازگی در میان چـندین 

مجسمه ساز برجسته ی دیگر در کتاب «صد مجسمه ساز فردا» ذکر شده است. 

تیم کیوریتوری هـدا زربـاف که از مـراحـل آغـازین این پـروژه بـا هـنرمـند همکاری داشـته  اسـت، روایت هـنرمـند از زنـدگی مـعاصـر را در 

این مجموعه چنین توصیف می کند: 

تجـربـه خـانـه نشینی و زنـدگی در قـرنطینه، انـسان مـعاصـر را بـه دوران جـديـدى وارد كـرده كـه در آن مـفهوم «زيسـت خـانـگى» تـعريـف 

را طـلب می كـند. رابـطه ی «فـرد» بـا «خـانـه» درونی و هـم شخصی تـر از هـر زمـان دیگر شـده و ارتـباط بـا فـضای خـانگی و مـتعلقات 

آن آگـاهـانـه تـر صـورت می گیرد. مـا در خـانـه هـمانـگونـه که از خـوردنی  و آشـامیدنی هـا تـغذیه می کنیم، همچنین در حـال مـصرف 

اخـبار، اطـالعـات، خـاطـرات و داسـتان هـا از طـریق رسـانـه هـای گـونـاگـون هسـتیم و بـه تـدریج بـه هـر آنـچه صـرف کرده ایم تـبدیل 

می شـویم. این واقعیت روزمـره، بـه چـرخـه ای بی پـایان از لحـظات تـبدیل می شـود که مـا را در خـاطـره اشیا و زوایای خـانـه ثـبت کرده و 

فـردیت مـا را تـعریف می کند. در این رونـد هـر فـرد بـه نـوعی سعی در چیره شـدن بـر فـضای شخصی خـانـه اش دارد، و بـه مـرور 

تبدیل به خانه خود می شود و این خانه است که شروع به روایت او می کند. 

«عـزیزم، مـن خـانـه هسـتم!» نـمایشگاه چیدمـان/مـجسمه هـای چـندبـعدی و چـندرسـانـه ای اسـت که در آن مـبلمان بـا تـصاویر یافـت 

و یا ضـبط شـده تـوسـط هـنرمـند، و تـرکیب مـواد ادغـام می شـود تـا فـضایی فـراواقعی از روزمـرگی هـنرمـند را بـازسـازی کند. این 

مجـموعـه حـاصـل نـگاه درون گـرایانـه ای اسـت که در آن هـر يک از آثـار، بـازتـاب تجـربـه ی زیستن در فـضای خـانـه اسـت. زربـاف در ايـن 

مجـموعـه «فـرد» را بـه مـثابـه «خـانـه» تـعریف می کند. او از طـریق عـناصـر نـوسـتالـژیک، مـفاهیم عـام، بـازی بـا کلمات و ابـعاد و کاال و 

اشیای روزمـره تجـربـه خـود را از زیستن در انـزوای خـانـه روایت می کند؛ روایتی هـمراه بـا اغـراق، کنایه، وهـم یا طـنز از رابـطه انـسان بـا 

مفاهیم خانه و فرد را به چالش می کشد. 
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Dastan presents a solo exhibition of works by Hoda Zarbaf titled “Honey, I am Home!” at Dastan+2. The 

exhibition will open on Friday, November 6, 2020 –with a preview on Thursday, November 5, and will be 

on display for public viewing until November 20. This is Hoda Zarbaf’s first solo show at Dastan, 

featuring a series of multimedia installations. 

Hoda Zarbaf (b. 1982, Tehran) has received her BFA in Painting from University of Tehran faculty of Fine 

Arts, completed her first MFA with a focus on Animation at Tehran University of Art, followed by a 

second master in Digital Media from University of Windsor (Ontario, Canada). She has made several 

sculptural series for solo and group exhibitions, while participating in curated exhibitions with site-
specific video art and large-scale installations. Through her practice, Zarbaf raises the notion of 

memory. She collages discarded, forgotten—and seemingly useless—domestic objects with newly 

sculpted ceramics, lights, sounds, videos, or patchwork elements, giving them a contemporary 

narrative. Her works have been featured in various national and international galleries and 

institutions, namely Toronto’s AGO and Tehran Museum of Contemporary Art. Her name has also been 

recently featured in 100 Sculptures of Tomorrow. 

Hoda Zarbaf’s curatorial team, who have been working closely with her on this project, describe the 

artist’s renditions of contemporary life in this series as follows: 

An exhibition of contemporary multimedia installations, “Honey, I am home!” introspectively delves into 

the ever-present experience of solitude. It's a study on self as personal space through an 

anamorphic recollection. 

The current human condition has redefined the concept of “home life,” forcing everyone into inevitable 

isolation. We have globally cultivated a more intimate relationship with our homes lately, and—more 

than ever, have become aware of how we exist in our living quarters. In retrospect, this experience 

has become an endless, loop-like string of moments of consumption that are remembered, informing 

us of who we are and how we relate to our surrounding space. 

In this series, Zarbaf depicts her memory's distortion through nostalgic elements, domestic objects, 

absurd content, play on words, dramatic scales, and layered visuals. She has come to find herself to 

be morphing into her home in solitude—expanding and extending—due to the continued consumption 

of content at home: food, data, images, sounds, and stories. Adding a curious meta-narrative, the 

installations feature their own memory or refer to another piece in the series, together emulating a 

hyper-real living space where the boundaries of reality and fiction are intentionally blurred. 
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