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یاسـمن نـوذری (زیرزمین دسـتان) — زیرزمین دسـتان نـمایشگاهی از آثـار سـپهر حـاجی آبـادی بـا عـنوان «طیب» بـرگـزار می کند. 

این نـمایشگاه در تـاریخ  ۲۶ شهـریور افـتتاح می شـود و تـا ۹ مهـر ادامـه دارد. «طیب»، اولین نـمایشگاه انـفرادی حـاجی آبـادی در 

زیرزمین دسـتان و شـامـل نـقاشی هـایی بـا تکنیک رنـگ روغـن و جـوهـر اکرلیک روی کاغـذ عکاسی اسـت. کتابی بـه نـام 

«پیشنهادهای اجباری (راهنمای طیب بودن)» نیز  به همراه این آثار به نمایش در می آید.  

حـاجی آبـادی در این مجـموعـه که حـدود دو سـال روی آن کار کرده، طیب حـاج رضـایی، از دسـته لـوطی /الت هـای ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ در 

تهـران، را انـتخاب کرده تـا بـه واسـطه ی او بـتوانـد مـسائـل اجـتماعی و سیاسی را در قـالـب فـرهنگی بـررسی کند. بـه گـفته ی خـود 

هـنرمـند «طیب حـاج رضـایی نـماینده ای بـرای واضـح شـدن ابـعادی از تـاریخ مـعاصـر مـاسـت که نـوری روی شـان تـابیده نشـده.» او 

مـفهوم لـوطی گـری را امکانی بـرای تـرسیم نـقطه نـظرهـای مـتفاوت و مـوضـوعی می دانـد که می تـوانـد تـصویر تـازه ای از واقعیت هـای 

تکراری بـه دسـت دهـد. در کتاب «پیشنهادهـای اجـباری (راهـنمای طیب بـودن)» هـنرمـند تـالش می کند تـا مـعادلی بـرای جـریان 

زندگی طیب بسازد تا مخاطب با دقیق خواندش بتواند خود را جای او بگذارد. 

سـپهر حـاجی آبـادی (مـتولـد۱۳۷۱، تهـران) سـاکن کرج اسـت. بـدن هـا و چهـره هـای نـقاشی شـده ی این هـنرمـند، که عـمومـاً بـا پـالتی 

پُـرکنتراسـت و نـور و سـایه ی شـدید کشیده می شـونـد، راوی صـحنه هـایی فـراواقعی و دلهـره  آور اسـت. بـه زعـم هـنرمـند، زنـدگی در 

کرج، و تـفاوت اش بـا شهـرهـای دیگر، یعنی همنشینی محـله هـای بـاال و پـایین در سـطح شهـر و کیفیت یکسانی که این همنشینی 

از لـحاظ فـرهنگی بـه تـمام محـله هـا بخشیده، در شکل گیری دیدگـاه هـای او نسـبت بـه سـنت لـوطی گـری مـؤثـر بـوده اسـت. او از 

اعـضای گـروه سـوت شـرقی اسـت و تـا بـه حـال چـندین نـمایشگاه در سـرتـاسـر ایران بـرگـزار کرده اسـت. همکاری پیشین او بـا 

زیرزمین دستان، شرکت در نمایشگاه گروهی«صورت، رخ، قیافه : نمایش آنالین» در سال ۱۳۹۹ بود. 
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Yasaman Nozari (DB) — Dastan's Basement presents "Teieb" by Sepehr Hajiabadi, opening Friday, 

September 17, 2021 and on view until October 1, 2021. "Teieb" is the artist's first solo show at Dastan's 

Basement and it includes paintings done in oil on canvas and acrylic ink on photographic paper.  

The artist will also showcase a book, "Mandatory Offers (Guide for Being Teieb)", for this exhibition. 

The focus of the artist in the current collection, which took him two years to complete, is on the 

historical figure of Teieb Hajrezaii, who was a prominent member of a network of mob/plebian 

leaders ("Luti/Laat") among the lower classes in the 1950s and 60s Tehran. Through Teieb, the artist 

evaluates socio-political issues within an artistic frame. As he puts it, bringing attention to Teieb 

Hajrezaii "can clarify facets of our contemporary history which have been neglected." The ethos of a 

plebian leader/mob can show us fresh viewpoints and shine light on seemingly recurring historical 

events. In "Mandatory offers (Guide for Being Teieb)" the artist creates an equivalent for the life of 

Teieb so that the viewer can sympathize with his character. 

Sepehr Hajiabadi (b. 1992, Tehran) lives in the sprawl of Karaj. Figures and portraits – painted in a 

contrasting color palette and harsh lights – depict an anxious and surreal setting. The artist 

believes that living in the city of Karaj, where socio-economically diverse neighborhoods juxtapose, 

has helped shape his view of plebian leaders like Teieb Hajrezaii. Sepehr Hajiabadi is a member of 

Eastern Whistle Group and has held several exhibitions throughout Iran. His last cooperation with 

Dastan's Basement was in a group exhibition, "Face, Visage, Looks: Online Exhibition" in 2020.
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