
!  
Dastan’s Basement | زیرزمین دستان 

دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی کاوه ایرانی بـا عـنوان «خیال بـافی —اقـتباسی از گـذشـته و حـال؛ حـالی که هـر 
لحـظه گـذشـته می شـود» در زیرزمین دسـتان را اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز ۱۲ آبـان ۱۳۹۶ افـتتاح می شـود و 
تـا ۲۶ این مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. این اولین نـمایشگاه انـفرادی آثـار کاوه ایرانی در زیرزمین دسـتان اسـت. آثـار او 

تاکنون در سه نمایشگاه انفرادی و چندین نمایشگاه گروهی ارائه شده است. 

کاوه ایرانی (م. ۱۳۵۴، تهـران) دانـش آمـوخـته ی هـنرهـای تجسمی از دانـشگاه امیلی کار (ونکوور، کانـادا) و کالـج هـنر 
کالیفرنیا (سـان فـرانسیسکو) اسـت. او در ابـتدا، کارش را بـه عـنوان طـراح، بـا تـخصص طـراحی اسکناس، شـروع کرد و 
هـم زمـان بـه نـقاشی پـرداخـت. او پـس از مـهاجـرت بـه کانـادا، و سـپس ایاالت متحـده، و ادامـه ی تحصیل در رشـته ی 

هنر، روی کار هنری اش متمرکز شد. 

«خیال بـافی» پـروژه ای دنـبالـه دار اسـت که تـقریباً از سـه سـال پیش آغـاز شـده. آثـار این مجـموعـه اسـمبالژهـایی مـاژوالر 
از جـنس رنـگ اسـپری و اکریلیک، چـوب، سیمان، گـچ، لـولـه هـای فـلزی و پـارچـه هسـتند. اصلی تـرین درون مـایه هـای 
آن هـا خیال بـافی و حـافـظه، تـوپـوفیلیا* و بـازی بـا نـظام هـای نـشانـه ای اسـت. هـریک از آثـار کاوه ایرانی از چـند بـخش 
تشکیل شـده که بـا قـرارگـرفـتن روی هـم تـبدیل بـه تکه هـایی از یک نـظام نـشانـه ای و بـخش هـایی از خـاطـرات واقعی و 

خیالی می شوند. 
* توپوفیلیا: احساس شدید حضور نسبت به یک مکان، در عین تفکر نسبت به هویت فرهنگی 

Dastan is pleased to announce the opening of Kaveh Irani’s solo exhibition titled “Confabulation 
—A Derivation of Past and Present; the Present that is the Past Momentarily” at Dastan’s 
Basement. The exhibition will be open for public viewing from November 3 through November 17, 
2017. This is Kaveh Irani’s first solo exhibition at Dastan’s Basement. His work has been 
featured in three solo exhibitions and over ten group shows. 

Kaveh Irani (b. 1974, Tehran, Iran) studied Visual Arts at Emily Carr University (Vancouver, 
Canada) and California College of the Arts (San Francisco, CA). He started off as a designer, 
specializing in designing banknotes, and at the same time worked on his paintings. He later 
moved to Canada and then the USA, studying visual arts and continuing his studio practice.  

Kaveh Irani’s “Confabulation” has been a work in progress for over three years. The works in 
this series are modular assemblages, created using spray and acrylic paint, wood, cement, 
plaster, metal pipes, and fabric. They concern confabulation and memory, topophilia and a play 
on urban sign systems. Kaveh’s works come in modules, with each one being made up of ‘parts’, 
going together both as parts of an arbitrary sign system, and fragments of real and fictional 
memory. 


