
�
دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی پیبک بـا عـنوان «ابـرکان (پیدایی)» در دسـتان+۲ را اعـالم میکند. این نـمایشگاه در روز سیزدهـم 
مـردادمـاه افـتتاح میشـود و تـا شـشم شهـریور ۱۳۹۶ ادامـه خـواهـد داشـت. این سـومین نـمایشگاه انـفرادی پیبک در دسـتان اسـت. آثـار پیبک 
تـاکنون در دو نـمایشگاه انـفرادی در گـالـری ژرژ فـيليپ و نـاتـالی ولـوآ (پـاریس)، نـمایشگاهی گـروهی در رانِـكنپُِمری (رِيـمز، فـرانـسه) آرتفـر 
آرمـوری (نیویورک)، فیاک (پـاریس)، یک نـمایشگاه گـروهی کیوریتشـده در مـرکز هـنری تـریپوسـتال (لیل، فـرانـسه)، آرتژنـو (ژنـو، سـوئیس)، 
آرتفـر ابـوظبی (در بـخش کیوریتشـده)، آرتدوبی و کانـتمپورری اسـتانـبول نـمایش داده شـده اسـت. آثـار پیبک قـبالً در یکی از پـروژههـای 
دسـتان خـارج از زیرزمین در سـامآرت نیز نـمایش داده شـده اسـت. هـمچنین، آثـاری از این گـروه دونـفره در آرتفـر سیدنی کانـتمپوری ۲۰۱۷ 
(سیدنی، اسـترالیا) در غـرفـهی دسـتان، و آرتفـر دراوینگنـو ۲۰۱۸ (پـاریس، فـرانـسه) در غـرفـهی گـالـری ژرژ فـيليپ و نـاتـالی ولـوآ نـمایش داده 

خواهند شد. 

«پیبک» از پیمان بـرآبـادی و بـابک آلابـراهیم دهکردی تشکیل شـده که هـردو مـتولـد یک سـالانـد و از ۲۹ آذر ۱۳۸۰، بـاهـم بـهعـنوان یک 
«دوئـت یکیشـده» کار میکنند. ایندو، کار روی هـر اثـر را بـاهـم شـروع کرده، و تـا پـایان آن بـاهـم پیش میرونـد. آثـار پیبک «بیزمـان اسـت 
بـهطـوریکه انـرژی حـرکتهـا بـا دقـت قـلمهـا رقـابـت میکند، و عـناصـر یکسان و عـناصـر یکتا، و بینظمی و نـظم، را نمیتـوان بـهآسـانی از هـم جـدا 

کرد**». پیبک در آثار خود از اشعار فارسی، داستانهای افسانهای و نگارگری الهام میگیرند. 

در «ابـرکان (پیدایی)» که در پی «اتـاق ابـرکان» (زیرزمین دسـتان، ۱۳۹۴) و «ابـرکان (پیدایش)» (زیرزمین دسـتان،۱۳۹۵) میآید، مـوجـودات 
خیالی سـایهگـونـه آرامآرام از تیرگیهـا بیرون میآیند و خـود را کمی نـشان میدهـند. این مجـموعـه از یک چیدمـان پـر از جـزئیات، شـامـل 

نقاشی، ویدئو و آثار سهبعدی تشکیل شده است. 

* «ابرکان» ترکیبی از «ابر»، پسوند «ک»، و پسوند جمع «ـان» است. 

** سویر، باربارا. «یک سفر» در پیبک، «ابرکان (پیدایش)». مقاالت نمایشگاه. گالری ژرژ فيليپ و ناتالی ولوآ. پاریس. ۲۰۱۷ 

Dastan is pleased to announce Peybak’s exhibition “Abrakan (Appearance)” at Dastan+2. The exhibition will 
be open for public viewing form August 4 to 28, 2017. This is Peybak’s third solo exhibition at Dastan. 
Peybak’s work has been exhibited in two solo exhibitions at GP & N Vallois Gallery (Paris), a group 
exhibition at Domaine Vranken Pommery (Reims, France) Armory Art Fair (New York), Fiac (Paris), a curated 
group exhibition at Le Tripostal (Lille, France), ArtGeneve (Geneva, Switzerland), Abu Dhabi Art Fair (in the 
curated section), Art Dubai and Contemporary Istanbul. Additionally, Peybak’s work has been featured in 
one Dastan:Outside project in Sam Art and a number of their works will be shown in Dastan’s booth at 
Sydney Contemporary 2017 and GP & N Vallois Gallery’s booth at Drawing Now Paris 2018. 

Peyman Barabadi and Babak Alebrahim Dehkordi, both born in 1984, have been working together as the 
“unified duo” of Peybak since December 20, 2001. They start work on every piece together, working on 
different parts, until both declare it finished. Peybak’s “atemporal works, where the gesture’s energy 
competes with the stroke’s precision, where the same gets confused with the unique, chaos with order”**, 
are inspired by Persian poetry, mythology and miniature paintings.  

Coming after “Abrakan’s Room” (2015) and “Abrakan (Birth)” (2016), in the current series, the silhouette-like 
creatures seem to partially show themselves and come into light. Additionally, “Abrakan (Appearance)” 
features an elaborate installation, consisting of paintings, videos and three-dimensional works. 

* “Abrakan” (literally “Small Clouds”) is a Persian-language neology made out of three parts: “abr” meaning “cloud”, the suffix “-ak” that means 
“small” and the plural suffix “-an”.  

** Soyer, Barbara. “A Trip” in Peybak, Abrakan “Éclat”, Exhibition Press Material. GP & N Vallois Gallery. Paris. 2017. 


