
خبـرهــای زیرزمیـــن توسط نویسندگان مختلف و بـا روحیـه بازیگوشانه/تجربی زیرزمیـــن دستـــان تهیـه می شــــود. 

Dastan’s Basement press release texts are prepared by individual writers and in keeping with Basement flair. 

سهـراب مهـدوی (زیرزمین دسـتان) — پیمان کنجکاو در زیرزمین دسـتان از اول مـردادمـاه ۱۴۰۰ از خـراب کردن و بـازسـازی حـافـظه می گـوید. 

«مموری-رمومی (خراب کردن و بازسازی)» او ۳۲ طرح را تا 15 مردادماه پیشِ چشم زیرزمین یان می گذارد.  

طـرح هـای پیمان کنجکاو بـا مـعماری حـافـظه و فـرایند سـاخـت خـاطـره سـروکار دارد. چـه می شـود که تـصویری از رویدادی در گـذشـته در 

احـضارش دچـار اعـوجـاجـات می شـود؟ بـدن مـا خـانـهٔ پـاره تـصویرهـایی سـت که ذهـن بـرای بـازگـو کردن سـاده تـرین خـاطـره هـا بـه حـذف و قیچی و 

تکه چسـبانی شـان می کوشـد. این خـراب کردن و بـازسـازی، این «مـموری» در دگـردیسی پـروانـه وارش بـه «رمـومی»، جـهان خـودش را – «که 

مـلغمه ای سـت از رخـداد و تـصویر و خـالقیت و خیال پـردازی» -- می آفـریند. صـورتکی هـایی که از صـورتی سـربـرآورده انـد، سـرهـا و تـن هـایی پـاک 

شده ، در تجسد های متمادی، به آواتار نهایی خود می رسد که شاید خود آغازی باشد برای تجلی های دیگر. 

پیمان کنجکاو (مـتولـد ۱۳۶۴، تهـران، ایران) مـدرک کارشـناسی گـرافیک خـود را از دانشکده هـنر و مـعماری دریافـت نـمود. کارهـای طـراحی و 

نـقاشیش در آغـاز از سیاقی آکادمیک پیروی می کرد. پـس از آشـنایی بـا نـرم افـزارهـای گـرافیکی و تـدوین ویدیوئی، بـه فـرم هـای گـرافیکی و تـا 

حـدودی نـوسـتالـوژیک مـخصوص بـه دهـه۹۰ عـالقـمند شـد. بـا بهـره گـرفـتن از مـوتیف هـای آن دوره سعی کرد پیونـدی میان فـرم هـای آکادمیک 

بـرقـرار کند. در آثـار پیشین او ردی از خـاطـرات نـه چـندان دورِ عـصرِ پیدایش کامپیوتـر در خـانـه هـا بـا نـگاهی نـقاشـانـه می بینیم. او بـا نـگاهی 

امروزی تر و با وابستگی کمتر نسبت به نقاشی صرف دغدغه خود را نسبت به خاطرات عنوان می کند. 

Sohrab Mahdavi (DB) — In “Memory-Remomy” at Dastan's Basement, opening July 23, 2021, Payman Konjkav draws 

us into demolition and reconstruction. The anagrammatic title, “Memory-Remomy (Demolish & Rebuild)”, presents 

32 drawing until August 6 to the Basement visitors. 

Drawings of Peyman Konjkav explore the architecture of memory and the process of reconstructing past events. 

What happens when, in their summoning, images of a past undergo transformations? Our bodies are home to 

visual fragments in whose most basic renderings our minds sparse, cut, and staple them. The act of demolition 

and reconstruction, this butterfly metamorphosis of memory into remomy, creates its own world, which is "a 

mixture of events, images, engenderings, and imagination." Personas lift off from faces, heads and body parts are 

elided, in reincarnations, reaching their avatars, which are perhaps the beginning of an end. 

Payman Konjkav (b. 1985 in Tehran) received his BA in Graphic Design from the University of Art and Architecture. 

His works of drawing and painting followed an academic arc. Having become familiar with graphic design software 

and video editing software, he became interested in graphic and somewhat nostalgic forms belonging to the 

2000s. using motifs of that decade, he tried to establish a relationship between academic forms. In his previous 

works, we chance upon traces of memory from a not-so-distant-past through a painterly outlook. He is looking 

at his memories with a more contemporary and less dependent on pure painting preoccupation with memory. 
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