
دسـتان نـمایش اوژن زرگـربـاشی بـا عـنوان «مکاشـفات: سـرآغـاز» را در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش در روز ۱۵ دی ۱۳۹۶ 

افـتتاح و تـا ۲۰ این مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. این نـمایش بـه عـنوان مـقدمـه ای بـر نـمایشگاه سـال آینده ی این هـنرمـند در زیرزمین 

دستان، شامل تعدادی مطالعه و یک اثر است. 

اوژن زرگـربـاشی دربـاره ی این نـمایش می گـوید: «نـمایشگاه پیش رو، آغـاز کنجکاوی تـصویری مـن در زمـان و آینده اسـت. 

کنجکاوی ای که در پـاسـخ بـه نیاز مـن بـه گسـترش خـود در زمـان شکل گـرفـت. نیازی بـه دیدن آن چـه خـواهـد بـود و مـن (مـا) هـرگـز 

آن را نخواهم دید! 

در این رونـد مشکوک و نـامـطمئن، از شـواهـدی که در دسـت دارم (هـر چـند انـدک) و آن چـه تـاکنون در آن انـدیشه کرده ام یاری 

خـواهـم جُسـت. چـه هـرچـه بیش تـر و دورتـر نـگاه می کنم، بیش تـر گـمراه می شـوم، و آن چـه در پی آن ام از مـن دورتـر می شـود؛ که 

خـود می تـوانـد عین آگـاهی و یافـتن بـاشـد. از گـذشـته و حـال الـهام می گیرم، در آرزوهـایم کندوکاو می کنم و از آن چـه از آن 

می هراسم یاد می گیرم. 

مـحوریت این جسـت وجـو، انـسان (خـود) اسـت؛ و آن چـه پیرامـون او شکل خـواهـد گـرفـت. آن چـه بـه دسـت خـواهـد آورد و آ ن چـه از 

دست خواهد داد؛حال آنکه در جایی او را نیز جایگزین خواهم کرد. 

در این نـمایشگاه بـرای آشـناشـدن مـخاطـب بـا رونـد خـلق این مجـموعـه، بخشی از کندوکاو تـصویری خـود را بـه هـمراه یکی از آثـار بـه 

اتمام رسیده به نمایش می گذارم.» 

Dastan is pleased to announce “Revelations: Prelude”, an installation of studies and one piece by Ojan 

Zargarbashi, at Electric Room. The show will be open to public view from January 5 to January 10, 2018. The 

presentation is a prelude to the artist’s exhibition at Dastan’s Basement later this year. 

Ojan Zargarbashi writes on this presentation: “The current show acts as the beginning of my visual 

inquiries into time and the future —an inquiry that came to be as a result of my need to extend myself in 
time; a need to see what will come —what I (we) shall never see! 

In this suspicious and unreliable path, I use the evidence at hand (although little) and whatever I have ever 

contemplated into. The further and deeper I look, the more I am misled, and what lies in front of me moves 

further —perhaps this is actually the path to gaining knowledge and finding answers. I am inspired by the 

past and the present, search in my wishes, and learn from what I am afraid of. 

The main focus of this inquiry is the human being (self); and what will come to be around them. What they 

would acquire, what they would lose; but I shall even replace them somewhere. 

To familiarize the viewer to the series’ process of making, I have presented a part of my studies along with 

one of the final pieces in this exhibition.”

مکاشفات: سرآغاز 
اوژن زرگرباشی 

۱۵ تا ۲۰ دی ۱۳۹۶ 
اتاق برق ۲۱/۵۰ (پروژه های بیرون از دستان) 

تهران، خیابان فلسطین شمالی، بین بزرگمهر و انقالب، 
روبه روی دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه آزاد، بن بست قلم چی 

 http://dastan.gallery/ وب سایت
@dastaoutside اینستاگرام

Revelations: Prelude 
Ojan Zargarbashi 

January 5 - 10, 2018 
Electric Room 21/50 (Dastan:Outside Projects) 
Ghalamchi Dead End, Opposite Azad University, 
Felestin Street North, Tehran, Iran 
Website: http://dastan.gallery/ 
Instagram: @dastanoutside


