
دسـتان پـروژه ی بیتا فیاضی را بـا عـنوان «دایناسـور دسـت و پـایش را گـم کرده» در مجـموعـه  نـمایشگا ه هـای بیرون از دسـتان ارائـه می کند. این 

نـمایشگاه که حـاصـل همکاری بیتا فیاضی بـا هـنرمـندان: فـربـد الکایی، رعـنا دهـقان، سـپیده زمـانی، افشین سـعدی پـور، سـپیده سـخایی فـر و 

نـریمان فـرخی اسـت، در روز جـمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۹ گـشوده می شـود و تـا ۲۶ دی ادامـه خـواهـد داشـت. پیش نـمایش این نـمایشگاه در روز 

پـنج شـنبه ۲۷ آذر بـرگـزار خـواهـد شـد. این پـروژه مجـموعـه ای از یک چیدمـان بـزرگ، مـجسمه هـایی از جـنس سـرامیک، چینی و گـچ بـه هـمراه 

ویدیوئی از اولین انیمیشن کارتونی ساخته شده درباره ی یک دایناسور به نام «گرتی، یک دایناسور»* را در بر می گیرد.  

گسـتره ی فـعالیت هـنری بیتا فیاضی (م. ۱۳۴۱، تهـران) مجـموعـه ی مـتنوعی از آثـار از مـجسمه و طـراحی تـا چیدمـان و اجـراهـای فـردی را در 

بـردارد. او از ابـتدای فـعالیت هـنری خـود در دهـه ی ۱۳۷۰، بـا پـروژه هـای همکاری مـحور، فـرآیندگـرا و چیدمـان هـای هـنری در  فـضای عـمومی، 

ارائـه هـای تک بـعدی را بـه چـالـش کشیده، بـه سـوی خـلق آثـار چـندوجهی حـرکت کرده و این مـشخصه ی اصلی فـعالیت  او اسـت. بیتا فیاضی 

عـالوه بـر پـروژه هـای مسـتقل هـنری و فـعالیت هـای همکاری مـحور، در بسیاری از رویدادهـای مـهم هـنری بین المللی شـرکت کرده اسـت. آثـار او 

در غـرفـه ایران در پـنجاه و یکمین دوسـاالنـه ونیز در سـال Espace Louis Vuitton ،۱۳۸۴ (پـاریس، ۱۳۸۷و۱۳۸۹)، مـوزه هـنرهـای مـدرن 

(فـرایبورگ، ۱۳۸۶) و مـوزه پـرگـامـون (بـرلین، ۱۳۸۷) بـه نـمایش درآمـده اسـت. بیتا فیاضی هـم اکنون در تهـران سـاکن و مـشغول فـعالیت 

هنری است. 

پـروژه هـای بیرون از دسـتان عـنوان گـروهی از نـمایشگاه هـای گـردآوری شـده  ی دسـتان اسـت که خـارج از سـاخـتمان هـای اصلی این مجـموعـه 

(زیرزمین دسـتان و دسـتان+۲) بـرگـزار می شـونـد. این نـمایشگاه هـا اغـلب مـاهیتی تجـربـه گـرایانـه دارنـد و بـه شکل رویدادهـایی کوتـاه مـدت و 

پـروژه مـحور (مـانـند اتـاق بـرق، قـنادی شیرین، وی گـالـری) در خـارج از مکان هـای مـتعارف رویدادهـای هـنری بـرگـزار می شـونـد. پـروژه ی جـدید بیتا 

فیاضی بـه نـام «دایناسـور دسـت و پـایش را گـم کرده» در ادامـه ی فـعالیت هـای خـارج از دسـتان، در سـاخـتمانی قـدیمی و نیمه مـتروک در 

کوچـه ی بـامـشاد در چـهارراه حـافـظ (کالـج)، در طـول پـاییز ۱۳۹۹ بـا هـدف ارائـه ی چیدمـانی مبتنی بـر فـضا بـا مـنظور بـه کارگیری فـضایی خـارج از 

گالری هنری برای به نمایش گذاشتن آثار شکل گرفته است. 

*این انیمیشن کارتونی  در سال ۱۹۱۴ توسط وینزور مک کی ساخته شده است.  
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Dastan presents a site-specific project by Bita Fayyazi in collaboration with Raana Dehghan, Farbod 

Elkaee, Nariman Farrokhi, Afshin Sadipour, Sepideh Sakhaie, and Sepideh Zamani, titled “The Dinosaur Lost 

Her Bearings” at Dastan:Outside/College. This exhibition will open on Friday, 18 December, 2020 –with a 

preview on Thursday, December 17, and will be on display for public viewing until January 15. Featuring a 

large-scale installation, this presentation includes a number of ceramic, porcelain, and plaster sculptures 

and a video screening of the first animated cartoon of a dinosaur, titled “Gertie the Dinosaur”, created by 

Winsor McCay in 1914.   

Bita Fayyazi (b. 1962, Tehran) currently lives and works in Tehran. Her multifarious practice incorporates a 

wide range of media from sculpture to drawing, installation and performance . Ever since she began her 

artistic practice in mid-1990s, she has been known for her process-oriented collaborations and public art 

installations that transcend using a single medium and move towards multidimensional works. In addition to 

running independent public art and collaborative projects, Bita Fayyazi has also participated in many 

renowned international artistic events. Her works have been featured in the Iranian Pavilion at the 51st 

Venice Biennale in 2005 and have been exhibited at Espace Louis Vuitton (Paris, 2008 and 2010), the 

Museum of Modern Art, (Freiburg, 2007) and the Pergamon Museum (Berlin, 2008), among others. 

“Dastan:Outside Projects” hosts a series of curated pop-up exhibitions located outside the gallery’s main 

exhibition spaces (i.e. Dastan’s Basement and Dastan+2), including shows at V-Gallery, Shirin Confectionary, 

and The Electric Room. The program aims to extend the scope of the gallery outside of its regular venues, 

featuring exhibitions that mostly involve experimental and non-traditional formats of exhibiting art. Bita 

Fayyazi’s collaborative project, “The Dinosaur Lost Her Bearings”, a Dastan:Outside project, has been 

formed during autumn 2020 in an old house located at the intersection of College (Now Hafez) and 

Bamshad in Tehran.  
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