
دسـتان نـمایشگاه انـفرادی کوروش ملک را بـا عـنوان «اتـاق زرد» در زیرزمین دسـتان بـرگـزار می کند. این نـمایشگاه در روز جـمعه ۱۹ دی 

۱۳۹۹ گـشوده می شـود و تـا ۳ بـهمن ادامـه خـواهـد داشـت. «اتـاق زرد» اولین نـمایشگاه کوروش ملک در دسـتان اسـت و مجـموعـه ای از 

چیدمان و تصاویری طراحی شده با مداد روی مقوا را نشان می دهد.   

کوروش ملک، مـتولـد ۱۳۷۰ در شـاهـرود، بیش از یک دهـه   اسـت که در زمینه ی هـنر فـعالیت می کند. نـمایشگاه «اتـاق زرد» بـا سـاخـتن 

نـمایی واقعی از فـضایی که سـراسـر بـه رنـگ زرد درآمـده، مـوقعیتی اضـطراب آور و هشـدار دهـنده را بـازسـازی می کند، مـوقعیتی که بـرای 

بیننده تـداعی گـر احـساس زیر نـظر گـرفـته شـدن خـواهـد بـود. این نـمایشگاه، بـه بیان کوروش ملک، بـا نـمایش تـصاویری شـبه سینمایی از 

رفتار معمول انسان ها که به شکل پنهانی ثبت شده  اند، تالش دارد تا فضای شخصی از دست رفته ی انسان معاصر را بازنمایی کند.  

Dastan presents an exhibition of works by Kourosh Malek titled “Yellow Room” at Dastan’s Basement. 

The exhibition will open on Friday, January 8, 2021, and will be on display for public viewing until 

January 22. His first solo exhibition at Dastan, this presentation features a series of pencil drawings 

on paper mounted in plexiglass boxes. 

Kourosh Malek (b. 1991, Shahroud) is an art professional studying and exploring Iranian art since 2010. 

This exhibition remodels and reconstructs the gallery space into a real room all painted in yellow. The 

attempt is to create a disconcerting atmosphere of anxiety, frustration and a discomforting feeling of 

being overseen. “Yellow Room”, as the artist states, represents the lost privacy in contemporary 

human life through the depiction of “quasi cinematic” images which seem to have been captured in 

secret moments.
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