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Electric Room | اتاق برق 

«گالری لیتو: ۱۳۵۷ - ۱۳۵۰» 

اتاق برق 
خیابـان فلسـطین شـمالی، نـرسیده بـه خیابـان انـقالب، روبـه روی دانشکده ی هـنر و 

معماری دانشگاه آزاد، بن بست قلم چی 

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

اتاق برق پنج شنبه ها تعطیل است 

دسـتان نـمایش بخشی از آرشیو گـالـری لیتو در اتـاق بـرق را اعـالم 

می کند. این نـمایش در روز ۲۴ آذر ۱۳۹۶ افـتتاح و تـا ۲۹ این مـاه 
ادامـه خـواهـد داشـت. این نـمایش شـامـل بخشی از پـوسـترهـا، 

کارت هـای دعـوت، تـصاویر و بـریده ی جـراید مـربـوط بـه نـمایشگاه 
گالری لیتو بین سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ است. 

این نـمایش بـدون حـمایت فـریدون آو، لیال مـقتدر (فـرزنـد گلی مـقتدر، 

مــؤســس و مــدیر گــالــری لیتو)، و داریوش کیارس (که پــژوهــش 

گسـترده ای دربـاره ی گـالـری لیتو و دیگر گـالـری هـای فـعال پیش از 
سـال ۱۳۵۷ داشـته) ممکن نـبود. این نـمایش، که نخسـتین ارائـه از 

پـروژه ی ادامـه دار گـالـری لیتو اسـت، می کوشـد بـا نـمایش بخشی از 
آرشیو جـمع آوری شـده، مسیر جـمع آوری آرشیوی گسـترده تـر و انـتشار 

آن را هموار کند.

“Litho Gallery: 1972 - 1979” 

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

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

Electric Room is Closed on Thursdays 

Dastan is pleased to announce a presentation of a part 
of Litho Gallery’s archives at Electric Room. The show will 

be open to public view from December 15 to 20, 2017. The 
presentation consists of posters, invitation cards, 

images and clippings from the period of the gallery’s 

activity, from 1972 to 1979. 
This presentation was not possible without the help and 

support of Fereydoun Ave, Leila Moghtader (daughter of 
Goli Moghtader, Litho Gallery’s founder and director), 

Daryush Kiaras (whose research on Iranian galleries 

active before 1979 has been of high value). The 
presentation, which is the first phase of this ongoing 

project, aims to launch the compilation and publication of 
Litho Gallery’s archive. 

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

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


