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دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی تـرمـه یقیازاریان بـا عـنوان «مسـتند وابسـتگی» در زیرزمین دسـتان را اعـالم میکند. این نـمایشگاه در روز 
دهـم شهـریور ۱۳۹۶ افـتتاح میشـود و تـا هـفدهـم شهـریور ادامـه خـواهـد داشـت. این اولین نـمایشگاه آثـار تـرمـه یقیازاریان در زیرزمین دسـتان 
اسـت. آثـار او تـاکنون در دو نـمایشگاه انـفرادی، چـند دوره جـشنوارهی «بـرنینگمـن»، و دههـا نـمایشگاه گـروهی در ایاالت متحـدهی آمـریکا، 

کانادا و اروپا بهنمایش درآمده است. 
تـرمـه یقیازاریان دانـشآمـوخـتهی نـقاشی، چـاپ و هـنر جـدید از مـؤسـسهی هـنر سـانفـرانسیسکو، کالـج آکادمی هـنر (سـانفـرانسیسکو)، 
مـدرسـهی مـوزهی هـنرهـای زیبا (بـوسـتون) اسـت. او در کنار فـعالیت بـهعـنوان یک هـنرمـند انـفرادی، در پـروژههـای گـروهی مـتعددی شـرکت 
کرده، تجـربـههـای مختلفی در زمینهی تـدریس دانـشگاهی، تشکیل گـروههـای هـنری، طـراحی صـحنهی تیاتـر، و انـتشارات داشـته اسـت. او در 

سانفرانسیسکو زندگی و کار میکند. 
در پـروژهی حـاضـر، «مسـتند وابسـتگی»، تـرمـه یقیازاریان طـراحیهـای بـزرگ و کوچکی را در کنار ویدئـو و یک نـقاشی دیواری بـا ذغـال ارائـه کرده 
اسـت. این پـروژه بـر نـگاهی عینی بـه هـویت و تـعلق/مـتعلقات تـمرکز میکند. هـنرمـند دربـارهی این مجـموعـه میگـوید: «در طـول زمـان 
مـتعلقات زیادی از طـریق دوسـتان، اطـرافیان، رسـانـههـا و فـرهـنگ بـهشـما اضـافـه میشـود. در این پـروژه سعی کردهام بـا طـراحی اشیائی که 
خـواسـته یا نـاخـواسـته بـه تـعلقات مـا اضـافـه میشـونـد، مسـئلهی هـویت را در پـرسـپکتیو قـرار دهـم. این مجـموعـه کنکاشی در تغییر مکان فـردی، 

سیاسی و اقتصادی، و تأثیر آن بر زبان فرهنگی/هنری است.» 
بـخش زیادی از پـروژه، بـا الـهام از تجـربـهی شخصی هـنرمـند در مـهاجـرت و تغییر مکان، و تـأثیرپـذیری از تجـربـههـای جـمعی مـهاجـرت اجـباری یا 
اختیاری شکل گـرفـته اسـت. هـنرمـند میگـوید: «مسـئلهی تغییر مکان، از پـررنـگتـرین مـسائـل جـهان مـعاصـر اسـت. میلیونهـا نـفر بـا دالیل 
مـتفاوت جـابـهجـا میشـونـد و در این جـابـهجـایی، بـرای خـود خـانـهی جـدیدی میسـازنـد. مـن جـایم را بـا عـالمـتزدن، نـصبکردن و طـراحی یک 

خانهی تعریفشده در فضاهای مختلف مطالبه میکنم.» 

Dastan is pleased to announce the opening of Termeh Yeghiazarian’s solo exhibition titled “Tagging Home” 
at Dastan’s Basement. The exhibition will be open for public viewing from September 1 through 8, 2017. This 
is Termeh Yeghiazarian’s first exhibition at Dastan’s Basement. Her work has been exhibited in two solo 
exhibitions, several editions of “Burning Man”, and many group shows in the USA, Canada and Europe. 

Termeh Yeghiazarian studied painting, printmaking and new media at the San Francisco Art Institute (San 
Francisco, CA), Academy of Art College (San Francisco, CA), and School of the Museum of Fine Arts (Boston, 
MA). Aside from her solo artistic career, she has participated in many collaborative art projects, taught at 
university, founded art collectives and events, designed theater sets, and published artist books. She lives 
and works in San Francisco Bay Area, California. 

In the current project, “Tagging Home”, Termeh Yeghiazarian presents large and smaller drawings, videos 
and a charcoal mural of a house. The project focuses on an objective view towards identity, belonging and 
belongings. The artist explains: “Over the years, through objects that accumulate around us, and 
projections from others, including mass media, identity is put into perspective. In this sense, I’m exploring 
objects that have become iconic in my visual lexicon.” 

A major part of the project has been inspired by the artist’s personal experience of immigration as well as 
observing voluntary or forced displacement of many millions. The artist states: “Displacement is one of the 
major issues of our time. Millions of people move due to different reasons and then, they make themselves 
a new home. I claim my place by tagging, installing, and drawing the iconic ‘home’ in arbitrary locations.”


