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

یاسـمن نـوذری (زیرزمین دسـتان) — زیرزمین دسـتان بـا افـتخار نـمایش «سـراب معکوس»، مجـموعـه ی علیرضـا رسـول زاده، بـا گـردآوری 

رامتین حـمیدی را بـرگـزار می کند. این نـمایشگاه از جـمعه ۱۲ شهـریورمـاه آغـاز می شـود و تـا ۱۹ شهـریور ادامـه دارد. در این نـمایش 

حجم هایی از جنس پاپیه ماشه، مس، سنگ و برنز با ابعاد متفاوت به نمایش درآمده اند. 

«سـراب معکوس» بـه پـدیده ای در دریا داللـت دارد که در آن اشیا در افـق بـا ابـعادی مـتفاوت و فـرمی سـاده تـر دیده می شـونـد. رسـول زاده در 

این مجـموعـه بـا تکیه بـر این پـدیده بـه مـطالـعه ی مـعماری ایران می پـردازد. در خشکی فـضای طبیعی این خـطه، این نـوع از مـعماری، زنـدگی 

را بـه ارمـغان می آورد و نـقش سـراب را ایفا می کند. این مجـموعـه تـرکیبی از مـعماری خـاورمیانـه، هـمان سـراب واقعی، و  بـازسـازی آن در 

قـالـب فـرم هـای سـاده تـر و مـنظم تـر بـا ابـعادی کوچک تـر، یا هـمان سـراب معکوس، اسـت. هـنرمـند بـا انـتخاب پـاییه مـاشـه که بـه بیانـش بیش از 

هر متریالی یادآور کاهگل است و با رنگ طبیعی مس و برنز به ساخت مناره ها و سازه های معماری در ابعادی متفاوت پرداخته است. 

علیرضـا رسـول زاده مـتولـد 1363 و فـارغ التحصیل کارشـناسی ارشـد پـژوهـش هـنر اسـت. او اولین نـمایشگاه انـفرادی خـود بـه نـام «دوام» را 

در سـال 1397 و در زیرزمین دسـتان بـرگـزار کرد. همچنین از سـال 1393 تـا کنون در نـمایشگاه هـای گـروهی بسیاری در داخـل و خـارج 

ایران شرکت کرده است. 

Yasaman Nozari (DB) — Dastan’s Basement is proud to announce the opening of "Reverse Mirage," a series 

of works by Alireza Rasoulzadeh, curated by Ramtin Hamidi. “Reverse Mirage" will start on Friday, September 

3, 2021 and will continue until September 10. In this exhibition the artist displays a collection of sculptures 

made of papier-mâché, copper, stone and bronze in varying dimensions. 

"Reverse mirage" refers to a phenomenon in the sea in which objects on the horizon appear out of 

proportion and simplified. In this body of works, Rasoulzadeh occupies himself with how the region's 

architecture has made great use of mirage. In this dry soil, mirage can bring vitality to those living off of it. 

This series combines Iranian architecture, real mirage, and its reconstruction with simpler and more ordered 

forms in smaller dimensions. By choosing papier-mâché as the main material, which according to the artist is 

reminiscent of “cob” (mud and straw bricks), and with the natural color of copper and bronze, the artist has 

made minarets and architectural structures in different sizes. 

Born in 1984, Alireza Rasoulzadeh has an MA in Artistic Research. He held his first solo exhibition, 

"Durability" (2018), at Dastan’s Basement. He has also participated in many group exhibitions in Iran and 

worldwide since 2014.
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