
  

دسـتان نـمایش «مـولتیپلیسیتی - ۱»، بـا کیوریتوری یاشـار صمیمی مفخـم، نـمایشگاهی از چـاپ هـا و مـولتیپل هـای مـدرن و 
مـعاصـر ایران، در وی گـالـری را اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز ۲۸ مهـرمـاه ۱۳۹۶ افـتتاح و تـا تـاریخ ۱۴ آبـان ادامـه خـواهـد 

داشت. 
در دنیای امـروزِ هـنر، در کنار مـدیوم هـای مـتعددی که هـنرمـندان بـرای آفـرینش آثـار خـود انـتخاب می کنند، چـاپ، در کنار نـقاشی و 
مـجسمه سـازی، نـه تـنها بـا تـعریف سنتی و کالسیک خـود، بلکه بـا درگیرشـدن بـا مـدیومـهای دیگر، از ویدئـو، انیمیشن، اینستالیشن، 
مـجسمه سـازی، نـقاشی، چـاپ دیجیتال، گـرافیتی و دیگر اشکال آفـرینش هـنری، هـمچنان در هـر کجای دنیا از شیوه هـای تـولید 
پـرطـرفـدار و پـرمـخاطـب اثـر هـنری اسـت. از سـوی دیگر، هـنگامی که بـه هـر دلیلی، نیازِ اسـتفاده از یک مـدیوم سنتی تـر احـساس 
می شـود، چـاپ بـا انـتخاب هـایی که در اختیار می گـذارد از قـدیمی تـرین ابـزارهـا و تکنیک هـا تـا مـدرن تـرینِ آن هـا را در اختیار هـنرمـند 

می گذارد. 
مـولتیپلیسیتی سعی دارد نـگاهی کلی بـه منتخبی از آثـار چـاپی دوره ی مـدرن و مـعاصـر ایران داشـته بـاشـد. این نـمایشگاه که بـا 
همکاری دسـتان و پـروژه هـای نـان و نمک بـه ثـمر رسیده اسـت، بـا نـمایش شـاهکارهـای مـوجـود در بیش از ده کلکسیون مـعتبر در 
ایران فـرصـت دیدن آثـاری را فـراهـم می کند که بـخش عـمده ای از آن تـابـه حـال دیده نشـده اسـت و فـرصـت دیدن آن هـا در 

نمایشگاه ها و موزه های خارج از ایران امکان پذیرتر بوده است. 
شـاهکارهـایی از هـنرمـندانی هـمچون لیلی متین دفـتری، پـروانـه اعـتمادی، فـریده الشـایی، مـحسن وزیری مـقدم، پـرویز تـناولی و 

شارل حسین زنده رودی در کنار بیش از صد اثر از ۶۰ هنرمند مطرح ایران در این نمایشگاه به نمایش درخواهد آمد. 
در کنار آثـار چـاپی، سعی شـده اسـت که نـمونـه هـای مـنحصر بـه فـرد پـوتـفولیوهـای دارای تـعداد محـدود ادیشن، و آرتیست بـوک، که 

در آن ها از تکنیک های چاپی استفاده شده و در عین حال مولتیپل هم هستند نیز نمایش داده شود. 
این نـمایشگاه تـوسـط یاشـار صمیمی مفخـم، کیوریتور، مجـموعـه دار و آرشیویست بـرای پـروژه هـای بیرون از دسـتان کیوریت شـده 

است. 

Dastan is pleased to announce “Multiplicity, Volume 1”, an exhibition of modern and contemporary Iranian 
prints and multiples at V-Gallery from October 20 to November 5, 2017. 
In today’s art world, in addition to the diverse set of media used by artists to create artworks, including 
painting and sculpting, printmaking, aside from its traditional and classic definitions, interacts with other 
media, e.g. video, animation, installation, three-dimensional work, painting, digital printing, graffiti, and others, 
and is among the most popular ways in artistic creation. Besides, whenever one requires a more 
traditional technique, printmaking provides the artist with a diverse set of tools and techniques, from the 
oldest to the most recent. 
Multiplicity aims to show a brief overview of modern and contemporary prints and multiples in Iran. This 
exhibition, which is a collaboration between Dastan:Outside and Bread & Salt Projects, presents 
masterpieces from over 10 Iranian collections, some of which have never been publicly shown in the 
country, and even found more easily in museums and shows outside of Iran. 
Major pieces by artists such as Leyly Matine-Daftari, Parvaneh Etemadi, Farideh Lashai, Mohsen Vaziri 
Moghadam, Parviz Tanavoli, and Charles Hossein Zendehroudi displayed along works by 60 of Iran’s 
emerging and established artists. 
In addition to prints, Multiplicity presents limited-edition portfolios of prints as well as artists' books that 
have been produced using printmaking techniques and have multiple editions. 
This exhibition has been curated by Yashar Samimi Mofakham, curator, collector and archivist, for 
Dastan:Outside.


