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البرز کاظمی 
«تکههای تن» 

اتاق برق 

خیابـان فلسـطین شـمالی، نـرسیده بـه خیابـان انـقالب، روبـهروی دانشکدهی هـنر و 
معماری دانشگاه آزاد، بنبست قلمچی 

۲۴ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ 

اتاق برق پنجشنبهها تعطیل است 

دسـتان نـمایش چیدمـان الـبرز کاظمی بـا عـنوان «تکههـای تـن» را در 

اتـاق بـرق اعـالم میکند. این نـمایش از ۲۴ تـا ۲۹ شهـریور ۱۳۹۶ در 

اتاق برق برپا خواهد بود. 

«تکههـای تـن» چیدمـانی شـامـل شـش تـصویر اسـت که از طـریق لـنز 

آگـرانـدیسور در فـضای تـاریک روی دیوار تـابـانـده شـدهانـد. تـصاویر، 

عکسهـایی از کالژهـای دسـتی الـبرز کاظمی هسـتند که بـر اسـاس 

عکسهـای او از بـدن انـسان سـاخـته شـدهانـد. این تـصاویر، در فـضای 

اتـاق بـرق تـبدیل بـه مـجسمههـایی از جـنس «تـشعشعهـای نـورانی» از 

کنکاشهای چندالیهی هنرمند میشوند. 

الـبرز کاظمی (م. ۱۳۶۸، تهـران) دانـشآمـوخـتهی نـقاشی از هـنرسـتان 

هـنرهـای زیبای تهـران اسـت. عـالقـهی او پـس از فـارغالتحصیلی 

بیشتـر در حـوزهی عکاسی و سینما بـوده و آثـارش که بیشتـر بـر 

پـایهی عکاسی هسـتند تـاکنون در یک نـمایشگاه انـفرادی در گـالـری 

شمارهی ۶، و چندین نمایش گروهی بهنمایش درآمدهاند.

Alborz Kazemi 

“Pieces of Body” 

Electric Room 
Ghalamchi Dead End, Opposite Azad University, Felestin Street North, 
Tehran, Iran 

September 15 — 20, 2017, 16:00 — 20:00 

Electric Room is Closed on Thursdays 

Dastan is pleased to display an installation of works by 

Alborz Kazemi titled “Pieces of Body”, at Electric Room 

from September 15 to 20, 2017. 

“Pieces of Body” includes six projections of photographs 

using enlarger heads in a dark room. The photos are 

images of Alborz’s hand-made photo-based collages 

and by projecting them using this technique, the artist 

aims to show a three-dimensional sculpture-like 

installation. The flat images, depicting the human body, 

become “beams of light” and “almost immaterial”, showing 

multi-layered explorations. 

Alborz Kazemi (b. 1989, Tehran, Iran) studied painting at 

Tehran’s School of Fine Arts. After his graduation, he 

became more interested in photography and cinema and 

most of his works have been photography-based.. 

Alborz’s work has been featured in one solo exhibition 

at No. 6 Gallery (2010), Tehran, and several group shows.

با تشکر از فروشگاه افق برای حمایت از آمادهسازی هفتگی دیوارهای 
اتاق برق!

Thank you Ofogh Art Department Store for Sponsoring 
Electric Room’s Weekly Makeover the Night Before Every 
Show!


