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Dastan is pleased to announce the opening of Pouya Afshar’s solo exhibition titled “Mourn Baby 
Mourn” at Dastan’s Basement. The exhibition will be open for public viewing from July 28 through 
August 11, 2017. This is Pouya Afshar’s first solo exhibition at Dastan. Pouya Afshar has exhibited 
his work as an animator and visual artist throughout Los Angeles and United States at renowned 
locations such as Harold M. Williams Auditorium at the Getty Center, Bovard Auditorium at 
University of Southern California, Royce Hall at University of California Los Angeles (UCLA), Los 
Angeles County Museum of Art (LACMA), Santa Monica Art Studios, 18th Street Art Center, and 
numerous galleries and art fairs around the world. 

Pouya Afshar (b. 1984, Tehran, Iran) immigrated to the United States in 2000. Afshar’s meticulous 
draftsmanship combined with his cinematic training enables him to create culturally engaged 
images and place them into larger narratives replete with details from his own life and socio-
political events happening around him. In addition to his work as an artist, he is an alumnus from 
the California Institute of Arts Character Animation department and is a graduate of University of 
California Los Angeles Graduate Department of Film and Television focusing in Animation and Digital 
Media. Pouya has presented his research at Stanford University, Harvard University, University of 
Southern California, School of Museum of Fine Arts Boston, and Residency Unlimited NY. He is also 
the recipient of a Creative Economy Grant in the state of Massachusetts. Pouya is the creator, 
character designer and producer of the animated series ‘Rostam in Wonderland’ and the co-
creator of 1PA2PA comics. He is currently an assistant professor of Art and Design at University of 
Massachusetts, Lowell. 

Pouya Afshar’s latest multimedia project ‘Mourn Baby Mourn’, consisting of drawings, paintings, 
prints, videos and video-installations, examines mourning from a personal/historical perspective in 
relation to the tradition of Persian and Muslim Shiite mourning rituals known as “Ta’zie”. ‘Mourn 
Baby Mourn’ will conclude at LACMA with a commissioned site-specific installation in Spring 2018. 

The artist states: “’Mourn Baby Mourn’ revolves around mourning rituals and cathartic approaches 
through Art and the historic elements that generate these traditions in Theatre. This series is a 
multimedia project that explores mourning in a personal and historical level. The series dwells on 
the theatrical aspects of Ta’zie in a non-linear format before transforming into animation and 
video projections as memories and dreams of the artist. This project also aims to create dialogue 
on how one can recover from a loved one’s death and why community creates a platform to do so 
through video performance and condolence theatre.” 

Pouya Afshar continues: “Having to deal with the loss of a mentor recently, I have begun to 
explore sentimental relations to mourning habits and rituals. This experience has caused me to 
reflect upon my understanding of the reasons behind mourning rituals —to examine why theatre 
becomes a vehicle for individuals to move as a mass towards calm, hiding behind their role, 
whether on stage as actors/actresses or as the audience.” 

“In this project, the process of creation is as equally substantial to me as the product itself and 
my interests often lay roots in how I aim to conclude but end up elsewhere. How I, as a mentee, am 
advised by my environment and his/her story. How I change in shape, texture, and effectiveness 
during the completion of a project is an integral emphasis in developing ‘Mourn Baby Mourn’”. 



  

دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی پـویا افـشار بـا عـنوان «سـوگیاد» در زیرزمین دسـتان را اعـالم میکند. این نـمایشگاه در روز شـشم 
مـردادمـاه ۱۳۹۶ افـتتاح و تـا بیستم این مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. این اولین نـمایشگاه انـفرادی آثـار پـویا افـشار در دسـتان اسـت. آثـار 
تجسمی و انیمیشن این هـنرمـند پیش از این در فـضاهـای مـتعددی در لـسآنجـلس و دیگر بـخشهـای ایاالت متحـده هـمچـون سـالـن 
نـمایش هـرولـد ام. ویلیامـز در مـرکز گتی، سـالـن نـمایش بـوارد در دانـشگاه کالیفرنیای جـنوبی، سـالـن رویس در دانـشگاه کالیفرنیا 
لـسآنجـلس، مـوزهی هـنر لـسآنجـلس، اسـتودیوهـای هـنری سـانـتا مـونیکا، مـرکز هـنری خیابـان هجـدهـم، و گـالـریهـا و آرتفـرهـای پـرشـمار 

در سراسر جهان بهنمایش درآمدهاند. 

پـویا افـشار (م. ۱۳۶۳، تهـران) در سـال ۱۳۷۹ بـه آمـریکا مـهاجـرت کرد. قـدرت اجـرای بـاال و پیشزمینهی این هـنرمـند در هـنر سینما بـاعـث 
شـده تـا تـصاویرش بـهآسـانی در بسـتر فـرهـنگ جـا داشـته بـاشـند و در عین حـال بـتوانـند در یک گـفتمان بـزرگتـر، بـا جـزئیاتی از زنـدگی 
شخصی او و رخـدادهـای اجـتماعی-سیاسی اطـرافـش، مـعنا یابـند. او در کنار کارش در هـنر تجسمی، دانـشآمـوخـتهی دپـارتـمان کاراکتر 
انیمیشن مـؤسـسهی هـنر لـسآنجـلس، و رشـتهی فیلم و تـلویزیون (بـا گـرایش انیمیشن و رسـانـههـای دیجیتال) دانـشگاه کالیفرنیا 
لـسآنجـلس اسـت. پـویا افـشار پـژوهـشهـای خـود را در مـراکزی هـمچـون دانـشگاه اسـتنفورد، دانـشگاه هـاروارد، دانـشگاه کالیفرنیای 
جـنوبی، مـدرسـهی هـنرهـای زیبای بـوسـتون، و رزیدنسیآنلیمیتد (نیویورک) ارائـه کرده اسـت. او بـرنـدهی گـرنـت کریتیواکونـومی از ایالـت 
مـاسـاچـوسـت اسـت. پـویا افـشار سـازنـده، طـراح کاراکتر، و تهیهکنندهی سـریال انیمیشن «رسـتم در سـرزمین عـجایب» و یکی از سـازنـدگـان 

مجموعهی کمیکستریپ «یکپادوپا» است. او در حال حاضر استادیار هنر و طراحی در دانشگاه ماساچوست در لوول است. 

جـدیدتـرین پـروژهی چـندرسـانـهای پـویا افـشار، «سـوگیاد»، که شـامـل طـراحی، نـقاشی، چـاپ، ویدئـو و ویدئـواینستالیشن اسـت، سـوگـواری را 
از مـنظری شخصی/تـاریخی و نسـبت بـه سـنتهـای ایرانی و شیعهی سـوگـواری و بـهخـصوص «تـعزیه» بـررسی میکند. «سـوگیاد» پـروژهای 

بلندمدت است که در نهایت با یک چیدمان فضامحور بهسفارش موزهی هنر لسآنجلس در بهار ۱۳۹۷ سرانجام خواهد یافت. 

هـنرمـند دربـارهی این مجـموعـه میگـوید: «سـوگیاد بـر اسـاس مـراسـم سـوگـواری و رویکردهـای کاتـارتیک از مـنظر هـنر و عـناصـر تـاریخیای 
که این سـنتهـا را از طـریق تیاتـر میسـازنـد، شکل میگیرد. این مجـموعـه یک پـروژهی چـندرسـانـهای اسـت که سـوگـواری را در دو بـعد 
شخصی و تـاریخی میکاود. مجـموعـه بـر اسـاس وجـوه تیاتـری تـعزیه بـهشکلی غیرخـطی تـعریف میشـود و بـهتـدریج بـه انیمیشن و 
ویدئـوپـروجکشنهـایی بـهعـنوان خـاطـرات و خـوابهـای هـنرمـند تغییر میکند. این پـروژه هـمچنین تـالش میکند تـا از طـریق 
ویدئـوپـرفـرمـنس و تیاتـر هـمدردی، گـفتمانی دربـارهی اینکه چـهطـور میتـوانیم از پـس ضـایعهی مـرگ یک عـزیز بـرآییم بـهوجـود آورد و 

بپرسد که چرا جامعه سازوکاری برای اینکار میسازد.» 

پـویا افـشار در ادامـه میگـوید: «بـهتـازگی مـجبور شـدم بـا مـرگ آمـوزگـارم کنار بیایم. همین مسـئله بـاعـث شـد تـا بـه پـژوهـش در ارتـباطـات 
حسی در مـراسـم و عـادات سـوگـواری عـالقـهمـند شـوم. این تجـربـههـا بـاعـث شـده تـا تـالش کنم درکم از دالیل پشـت آیینهـای سـوگـواری را 
نـمایش دهـم. این کار بـررسیای دربـارهی این اسـت که چـگونـه تیاتـر وسیلهای بـرای اشـخاص بـرای گـردهـمآمـدن و حـرکت دسـتهجـمعی بـه 

آسایش و پنهانشدن پشت نقششان میشود، چه روی صحنه بهعنوان بازیگر و چه بهعنوان مخاطب.» 

«در این پـروژه، فـرآیند تـولید بـرایم هـمانقـدر مـهم اسـت که مـحصول نـهایی، و عـالقـههـایم ریشه در هـدف پـایانی دارنـد، امـا در جـای دیگری 
خـود را نـمایان میکنند —اینکه چـهطـور مـن بـهعـنوان یک دانـشآمـوز، از طـرف محیط اطـرافـم و داسـتان او (آمـوزگـارم) راهـنمایی 
میشـوم. اینکه چـگونـه در طـول انـجام یک پـروژه، شکل، بـافـت و تـوانـایی اثـرگـذاری عـوض میکنم، یکی از نکتههـای مـوردتـأکید در 

شکلگیری سوگیاد بوده است.» 

او در خـوانشی حسی میگـوید: «مـنظور از بـههـمتـابـانـدن ايـن تـصاويـر، تـنها مـرثـيهسـرايـى نيسـت… هـدف پـالـيدن خـاطـرات اسـت در پـى 
تـصويـرى آشـنا، بـوى عـزيـزى را بـهیادآوردن، تـصويـرى را بـهاخـتيار سـليقه در ذهـن بـازآفـرينیكـردن، لـفظى را بـه نـظم زمـزمـهكـردن، سـر 
انگشـت را بـا بـافـتى آشـنا آشـتىدادن… مـنظور، نـترسـيدن از تـرس اسـت، حـسكـردن بـىحسـى… مـتولـدشـدن در مـوجـودى مـيرا... از 
پـيلهى نـاسـوتـى دلكـندن... در خـواب بـا رفـته رفـتن، و بـا او بـازآمـدن اسـت. سـوگیاد، کندوکاوی اسـت شخصی در رسـوم سـوگـواری، هـمراه 

با برداشتی هذیانگونه از تعزیه که در عمل التیامبخش درد دلتنگی است برای خود هنرمند.»


