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مقداد لرپور 
«تنگاب» 

اتاق برق 

خیابان فلسطین شمالی، نرسیده به خیابان انقالب، روبهروی دانشکدهی 
هنر و معماری دانشگاه آزاد، بنبست قلمچی 

۲۷ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ 
اتاق برق پنجشنبهها تعطیل است 

دسـتان نـمایش نـقاشی «تـنگاب» و یک چیدمـان از آثـار پـاپیهمـاشـه 
مـقداد لـرپـور در اتـاق بـرق را اعـالم میکند. این نـمایش از ۲۷ مـرداد 

تا ۱ شهریور ۱۳۹۶ در اتاق برق برپا خواهد بود. 

نـقاشی «تـنگاب» و چیدمـان ارائـهشـده از مـنطقهای بـا همین نـام در 
نـزدیکی فیروزآبـاد (جـنوب اسـتان فـارس) الـهام گـرفـتهانـد. سـد تـنگاب 
در این مـنطقه، که تـاریخی کهن دارد، بیش از سـه مـاه در سـال زیر 
آب میرود و پـس از این دوره، از زیر آب «چیزهـایی» بیرون میآیند. 
«تـــنگاب»، شهـــریور امـــسال در غـــرفـــهی دســـتان در آرتفـــر 
سیدنیکانـتمپورری ۲۰۱۷ (سیدنی، اسـترالیا)، بـهنـمایش درخـواهـد 

آمد. 

مـقداد لـرپـور (م. ۱۳۶۲، شیراز) دانـشآمـوخـتهی رشـتهی نـقاشی 
دانـشگاه شـاهـد تهـران اسـت. آثـار او تـاکنون در سـه نـمایشگاه انـفرادی، 
از جـمله دو نـمایشگاه در گـالـری مـاه، و بیش از بیست نـمایشگاه 

گروهی و آرتفر بینالمللی بهنمایش درآمدهاند.

Meghdad Lorpour 

“Tangab” 

Electric Room 
Ghalamchi Dd. End, Opposite Azad University, Felestin St. North, 
Tehran 

August 18 — 23, 2017, 16:00 — 20:00 

Electric Room is Closed on Thursdays 

Dastan is pleased to display Meghdad Lorpour’s 
painting, “Tangab”, along with an installation of his 

papier-mâché works at Electric Room from August 18 to 

23, 2017. 

“Tangab” and the installation are inspired by a region 

with the same name near Firouz-Abad in the southern 

Iranian province of Fars. The area is home to an ancient 

dam, causing the plants and land to go under water for 
over three months in the year and ‘things’ to resurface 

after the water season. “Tangab” will be featured as 

part of Dastan’s presentation at Sydney Contemporary 
2017 this September. 

Meghdad Lorpour (b. 1983, Shiraz, Iran) studied painting 
in Shahed University, Tehran. His work has been 
exhibited in three solo exhibitions, including two at Mah 
Art Gallery, as well as over twenty group exhibitions and 
international art fair presentations.


