
دسـتان نـمایشگاه انـفرادی پی بک را بـا عـنوان «خَ لَ» در +۲ بـرگـزار می کند. این نـمایشگاه در روز جـمعه ۳ بـهمن ۱۳۹۹ گـشوده می شـود و تـا ۲۴ بـهمن ۱۳۹۹ ادامـه خـواهـد 

داشت. این پنجمین نمایشگاه انفرادی پی بک در دستان است و مجموعه ای از چیدمان را دربرمی گیرد. 

آثـار پی بک  تـاکنون در چـندین نـمایشگاه انـفرادی و گـروهی در گـالـری هـای ژرژ فیلیپ و نـاتـالی ولـوآ (پـاریس، فـرانـسه)، رانِــكنپُ مـری (رنـس، فــرانــسه) و «فیگورهـای حیوانی»  

در مـرکز سـن آنـدره اََبی (میمک،فـرانـسه)، «بـازگشـت بـه آینده» (پـاریس، فـرانـسه)، آرت فـر آرمـوری (نیویورک)، فیاک ۲۰۱۶ ،۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ (پـاریس)، یک نـمایشگاه گـروهی در مـرکز 

هـنری تـریپوسـتال (لیل، فـرانـسه)، آرت ژنـو (ژنـو)، آرت فـر ابـوظبی (در بـخش کیوریت شـده)، آرت دوبی و کانـتمپورری اسـتانـبول بـه نـمایش در آمـده اسـت. هـم چنین، آثـار پی بک 

در آرت فـر سیدنی کانـتمپورری ۲۰۱۷ (سیدنی، اسـترالیا) در غـرفـه ی دسـتان، آرت فـر دراوینگ نـو ۲۰۱۸ (پـاریس، فـرانـسه) و اسیا نـو ۲۰۲۰ (پـاریس، فـرانـسه) در غـرفـه ی گـالـری ژرژ 

فیلیپ و ناتالی ولوآ نمایش داده شده است.  

پیمان بـرآبـادی و بـابک آل ابـراهیم دهکردی از سـال ۱۳۸۰، فـعالیت هـنری دو نـفره شـان را تـحت عـنوان پی بک آغـاز کردنـد. این دو هـنرمـند، هـمزمـان بـا یکدیگر کار روی هـر 

اثـر را آغـاز کرده و تـا جـایی پیش می رونـد که هـردو اثـر را کامـل شـده بـدانـند. آثـار پی بک «بی زمـان اسـت بـه طـوری که انـرژی حـرکت هـا بـا دقـت قـلم هـا رقـابـت می کند، و عـناصـر 

یکسان و عـناصـر یکتا، و بی نظمی و نـظم، را [در آنـها] نمی تـوان بـه آسـانی از هـم جـدا کرد*». پی بک در آثـار خـود از اشـعار فـارسی، داسـتان هـای افـسانـه ای و نـگارگـری الـهام 

می گیرند. 

مـوجـودات سـایه گـون پی بک که بـرای اولین بـار در «اتـاق ابـرکان» (زیرزمین دسـتان، ۱۳۹۴) و پـس از آن در «ابـرکان (پیدایش)» (زیرزمین دسـتان، ۱۳۹۵)، «ابـرکان 

» بـه  (پیدایی)» (دسـتان+۲، ۱۳۹۶) و «ضـحوک» ( زیرزمین دسـتان، ۱۳۹۷)  ظـاهـر شـدنـد، در طـول زمـان آرام آرام از تیرگی بیرون آمـده و خـود را نـشان می دهـند. «خَ لَ

معنی گنگی و گم گشتگی در دیار ابرکان است، زمانی قبل از فنا، همانطور که عطار نیشابوری در وادی ششم و هفتم در کتاب منطق الطیر به آن اشاره کرده است. 

سویر، باربارا. «یک سفر» در پی بک، «ابرکان (پیدایش)». مقاالت نمایشگاه. گالری ژرژ فيليپ و ناتالی ولوآ. پاریس. ۲۰۱۷ *

Dastan presents a solo exhibition of works by Peybak titled “XA LA” at +2. The exhibition will be open on Friday, January 22, 2021 

and will be on display for public viewing until February 12, 2021. Their fifth solo exhibition at Dastan, this exhibition features an 

installation. 

Peybak’s work has been exhibited in various solo and group exhibitions at GP & N Vallois Gallery (Paris, France), group 

exhibitions at Domaine Vranken Pommery (Reims, France), “Animal Figures” at Saint André Abbey-Center for Contemporary Art 

(Meymac, France), “Back to the Future” (Paris, France),  The Armory Show Art Fair (New York), Fiac (Paris, 2015, 2016 and 2019), a 

curated group exhibition at Le Tripostal (Lille, France), Art Geneve (Geneva, Switzerland), Abu Dhabi Art Fair (in the curated 

section), Art Dubai and Contemporary Istanbul. Additionally, Peybak’s work has been featured in Dastan’s booth at Sydney 

Contemporary 2017, GP & N Vallois Gallery’s booth at Drawing Now (Paris, 2018) and Asia Now Paris,2020).  

Peyman Barabadi and Babak Alebrahim Dehkordi, both born in 1984, have been working together as the “unified duo” of Peybak 

since December 20, 2001. They start working on different parts of every piece together, until they both declare it finished.  

Peybak’s “atemporal works, where the gesture’s energy competes with the stroke’s precision, where the same gets confused 

with the unique, chaos with order”*, are inspired by Persian poetry, mythology and miniature paintings. Coming after “Abrakan’s 

Room” (2015) and “Abrakan Birth” (2016), in “Abrakan (Appearance)” (2017) and “Zahouk” (2019), the silhouette-like creatures 

seemed to partially show themselves and come into light. “Xa La” means loss and confusion in Abrakan’s world, the moment 

before annihilation as Attar of Nishapur puts it in valleys 6 and 7 of his book “Conference of the Birds”. 

* Soyer, Barbara. “A Trip” in Peybak, Abrakan “Éclat”, Exhibition Press Material. GP & N Vallois Gallery. Paris. 2017. 
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