
دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی اوژن زرگـربـاشی را بـا عـنوان «اگـر آنی» در زیرزمین دسـتان اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز ۱۱ تیر 

۱۴۰۰ افـتتاح می شـود و تـا ۲۵ تیر ادامـه خـواهـد داشـت. این دومین نـمایش او در زیرزمین و سـومین همکاری زرگـربـاشی بـا دسـتان 

است.  

اوژن زرگـربـاشی (م. ۱۳۵۵، تهـران) دانـش آمـوخـته ی مـهندسی الکترونیک اسـت و در طـول فـعالیت هـنری خـود در حـوزه هـای مختلفی 

هـمچون نـقاشی، مـوسیقی و تـصویر متحـرک کار کرده اسـت. بـه جـز نـمایشگاه هـای اخیر در اتـاق بـرق و زیرزمین دسـتان، آثـار او تـاکنون 

در یک نمایشگاه انفرادی (گالری راه ابریشم)، یک پروژه ی شهری و چندین نمایش گروهی ارائه شده اند. 

او دربـاره ی این مجـموعـه می نـویسد: «نـمایشگاه قبلی مـن، شـرحی بـود تـصویری بـر آن چـه از دوره ای خـاص از آینده (آینده ي میانی) و 

وضعیت انـسان در آن در نـظر دارم. در رونـد آن پـروژه و تـالش مـن بـرای درکی شخصی نسـبت بـه زمـان، نسـبت انـسان بـا آن و 

تـصورکردن آنـچه در آینده روی خـواهـد داد، طـراحی هـایی کوچک از چـشم انـدازهـایی پـدید آمـد که بـه نـوعی روایت کننده ی مسیری بـود که 

مـن بـرای کشف و مـجسم کردن زمـانی دیگر، طی می کردم. از سـوی دیگر، یکی از روشـهایی که بـرای تـصویر کردن این دوران (آینده ی 

میانی) بـه کار می گیرم، اسـتفاده از تـصاویر و نـقاشیهایی اسـت که از گـذشـته بـه جـا مـانـده اسـت. تـالش می کنم تـا رازِ بی زمـانی آنـها را (بـه 

قـضاوت خـود) کشف کنم و در مخـلوقـات خـود بـه  کار گیرم. بعضی از این کندوکاوهـا (تـصاویر) تـاثیر زیادی در مـن می گـذارد و بیشتر از 

آنچه انتظار دارم من را به خود مشغول می کند.» 

Dastan presents Ojan Zargarbashi’s solo exhibition titled “If for a Moment” at Dastan’s Basement. The 

exhibition will be open for public viewing from July 2 through July 16, 2021. This is his second solo at the 

Basement and his third collaboration with Dastan.  

Ojan Zargarbashi (b. 1976, Tehran, Iran) studied electronic engineering. Through the years, he has been 

active as an artist creating paintings, music and moving images, with his works, aside from the recent 

presentation at Electric Room and the current exhibition, having been exhibited in a solo show at Tehran’s 

Silk Road Gallery (2010), urban art projects and many group exhibitions. 

He writes on the current exhibition: “My previous exhibition was a visual commentary on a specific time in 

future (what I named the Intermedial Future) and how human beings face that future. In the course of that 

project and in my attempts to arrive at a personal understanding of time – how humans relate to it and 

how we envision future occurrences – some small landscape drawings started to shape. These 

landscapes somehow narrate the path I took to discover and create that time of future. On the other 

hand, one of the methods I employ to visualize the Intermedial Future, is to look into some timeless photos 

and paintings from the past. I try to discover (as I understand it) the secret to their timelessness and to 

incorporate this quality in my own creations. Sometimes it happens that some of these explorations 

(images) deeply influence me and keep me engaged beyond my expectation..”
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