The Basement is closed on Sundays.

Opening Day: 4 ‐ 8pm

Other Days: 11am ‐ 7pm

5 ‐ 13 August 2016

()بخشی از اثر
بـدون عنـوان
ماژيـك روی مقـوا
(Detail)
Untitled
2014
Marker
on Cardboard
60 x 90 cm

بـدون عنـوان
ماژيـك روی مقـوا
Untitled
2016
Marker
on Cardboard
130 x 175 cm
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()بخشی از اثر
بـدون عنـوان
ماژيـك روی مقـوا
(Detail)
Untitled
2015
Marker
on Cardboard
144 x 104 cm

بـدون عنـوان
ماژيـك روی مقـوا
Untitled
2016
Marker
on Cardboard
100 x 70 cm

لهــــراســــب بيــــات
1395  مــرداد23  تــا15
19  تــا11 : سايـر روزهـا/ 20  تــا16 :ـگشايـش
.زيــرزمــين يكشنبههـــا تعطــيل اســت

بـدون عنـوان
ماژيـك روی مقـوا
Untitled
2016
Marker
on Cardboard
60 x 45 cm

بـدون عنـوان
ماژيـك روی مقـوا
Untitled
2016
Marker
on Cardboard
100 x 70 cm
()پشت صفحه
بـدون عنـوان
ماژيـك روی مقـوا
(BacK)
Untitled
2016
Marker
on Cardboard
100 x 70 cm

ً  لهـراســـب بیـــات و ـگالـــری دســـتان اعالم میکننـــد ـکه ـکه همـــهی انــواع تـروریســـم را قویـا، هـنرمنـــد:توجه

. بــا تمــام قـربانیـان تروریسـم در همـهجــای جهـان احســاس همبستـگی و همـدردی میـکننـد،مـحـکوم ـکرده
.آثـــار نمایشدادهشده در ایـــن نمـایشـگاه بیـانـگر انتقـاد و محـکومـیت عمـــیق تروریسـتهـا و تروریسـم هسـتند
Disclaimer: The artist, Lohrasb Bayat and Dastan Gallery strongly condemn all forms of terrorism
and stand together in solidarity and sorrow with all victims of the recent terrorist attacks anywhere
in the world. The works in this exhibition represent deep criticism of terrorists and terrorism.

 این ماه۲۳  افتتاح و تا۱۳۹۵  مرداد۱۵  این نمایشـگاه در روز.زیرزمین دستان برـگزاری نمایشـگاه انفرادی لهراسب بیات با عنوان «_» را اعالم میـکند
. و یــکی از پروژههـای ـگروهی دستان در سـال جدیـد است، ایـن نمـایشـگاه اولیـن قسـمت از یکـ نمـایشـگاه دوبـخشی.ادامه خواهـد داشـت
. مرداد افتتاح خواهد شد۲۹ نمایشـگاه «پوزیتیو» امـیر محمدزاده بالفاصله پس از این نمایشـگاه در تاریخ
 آثار لهراسب بیات قبال ً در یـکی از پروژههای دستان بیرون از زیرزمین در سامآرت نمایش.این اولین نمایشـگاه انفرادی هردو هنرمند در زیرزمین است
 با وجود تمام تفاوتهایی. آثار امیر محمدزاده نیز سال ـگذشته در نمایشگاه ـگروهی «سپید» در زیرزمین بهنمایش درآمده بودند.داده شده بود
 بهطوریـکه ـکار را از ـکوچکـترین عناصر، هردو نسبت به خلق آثارشان رویـکردی جزء به ـکل داشتهاند،ـکه در آثار این دو هنرمند دیده میشود
، تـکنیکـ هردو متشـکل از هاشـورهایی با جزئیات ظریـف است.شروع میـکنند و بههمین شـکل تـا بهوجودآمدن تصویـر نهـایی پیش میروند
 روی کاغذ ردپایی دوقطبی اما یکسان از مواد مورد استفاده،و نـگاه روشمندشان به اعوجاجهایی که در برخی از نقاشیهایشان بهوجود میآورند
، در عین افزایـش قدرت ـکار روی جزئیات، استفاده این متریال. آثار این مجموعهی پرـکار با استفـاده از ماژیک خلق شدهاند.برجای میـگذارد
خطر اشتباه را باال میبرد و در نتیجه حساسیت باالیی برای اجرای دقیق الزم است _مسئلهای ـکه به سوژهی آثار و رویـکرد ظریف هنرمند برای
، لهراسب بیات از عـکسهای صحنهسازیشدهی خودش.نمایش قضاوت اشاره دارد_ ـکوچکـترین اشتباه میتواند منجر به خشونتی افراطی شود
 آثار او روی رابطهی بین جالد و قربانی. روزنامهها و رسانههای دیـگر بهعنوان اساس نقاشیهایش استفاده کرده است،تصاویر سایتهای خبری
 بهطوریـکه ـگاهی، او شخصیتها را در محیطی «خودمانی» قرار میدهد. رابطهای که خودش آنرا «رابطهای نزدیکـ» میداند،تمرکز کردهاند
 قضاوت و، خشونت، که نمایی از دیدـگاه، او همچنین ـگاهی خود را در لباس جالد و ـگاهی جای قربانی قرار داده.آنها لباسهای خانـگی پوشیدهاند
. آثـار لهراسب بیـات مطالعهای در خردهفرهنگـ وحشتناک تروریستهـا را در بستر تاریـخی امـروز نشان میدهنـد.ایدئولوژی را نمایش میدهد
Dastan’s Basement is pleased to announce the opening of Lohrasb Bayat’s solo exhibition entitled “—”
on August 5, 2016. The exhibition will be open for public viewing through August 13. As part of Dastan’s planning
for a number of collaborative projects, this show is the first part of a two‐part exhibition at the Basement.
Amir Mohammadzadeh’s “Positive” will follow, opening on August 19. This is both artists’ first solo exhibitions
at the Basement. Lohrasb Bayat’s works have been previously shown in a Dastan Outside the Basement
project in Sam Art. Amir Mohammadzadeh’s work was exhibited in “White” at the Basement. While presenting two
very different images, both artists have an inductive approach towards creating their works, starting with
singular elements that eventually make up the work as a whole. Their technique consists of crosshatches with
extra‐fine details, while their methodical perspectives command distortions in their images, creating seemingly
polar opposites —yet almost identical traces of their material can be found on the paper. The works in
this series are created using sketch markers. These markers, while increasing the latitude for creating
finer details, maximize the risk of error, with true care needed for completing each work immaculately— referring
also to the subject matter and the delicate approach towards portraying judgement, urging the viewer that even
a slight mistake can lead to extreme violence. Lohrasb Bayat has used his own staged photographs, images from
news websites, newspapers and other media, as bases for his paintings. His works focus on the relationship
between the guard and the prisoner, describing it as a “close relationship”. Lohrasb Bayat has put the characters
in a “domestic” atmosphere where they are sometimes wearing casual clothing. He has also staged himself
both as the dominant and the dominated, playing on ideas of violence, perspective, judgement and ideology.
Lohrasb Bayat’s works show a study into the notorious micro‐culture of terrorists in today’s historical context.
Lohrasb Bayat: b. 1990 Tehran, Iran Educations: 2012 Studied Computer Software

 ـکاردانی نرمافزار،۱۳۹۰ : تهران تحصـيالت،۱۳۶۸  متولـد:لهــراســب بيــات

at Tehran Azad University, Tehran, Iran Solo Exhibition: 2014 A Project by Dastan

، پــروژهای از دسـتان بیــرون زیــرزمــین۱۳۹۳ :نمــايشـگا ه انفــــرادى

Outside the Basement, Tehran, Iran Group Exhibitions: 2016 Niavaran Cultural Center,

، فرهـنـگســرای نیــاوران۱۳۹۵ :تهـــران نمـــــایشـگاههــــای ـگـروهى
تهـــران، ـگالـــریمـــاهمهـــر۱۳۹۳تهـــران

Tehran, Iran 2014 Mahe‐Mehr Gallery, Tehran, Iran
2014 F.I.V.E Feelings International Video Art Experience, Magmart, w/Ali Kianian.

ً  لهـراســـب بیـــات و ـگالـــری دســـتان اعالم میکننـــد ـکه ـکه همـــهی انــواع تـروریســـم را قویـا، هـنرمنـــد:توجه

. بــا تمــام قـربانیـان تروریسـم در همـهجــای جهـان احســاس همبستـگی و همـدردی میـکننـد،مـحـکوم ـکرده
.آثـــار نمایشدادهشده در ایـــن نمـایشـگاه بیـانـگر انتقـاد و محـکومـیت عمـــیق تروریسـتهـا و تروریسـم هسـتند
Disclaimer: The artist, Lohrasb Bayat and Dastan Gallery strongly condemn all forms of terrorism
and stand together in solidarity and sorrow with all victims of the recent terrorist attacks anywhere
in the world. The works in this exhibition represent deep criticism of terrorists and terrorism.

 همــراه بــا علــی کیانیــان، مگمــارت، فســتیوال ویدئــوآرت فایــو۱۳۹۳

ً  لهـراسـب بیـات و ـگالـری دسـتان اعالم میکننـد ـکه ـکه همــهی انــواع تـروریسـم را قویـا، هـنرمنـد:توجه

Disclaimer: The artist, Lohrasb Bayat and Dastan Gallery strongly condemn all forms of terrorism

. بــا تمــام قـربانیـان تروریسـم در همـهجــای جهـان احساس همبستـگی و همـدردی میـکننـد،مـحـکوم ـکرده

and stand together in solidarity and sorrow with all victims of the recent terrorist attacks anywhere

.آثـار نمایشدادهشده در ایـن نمـایشـگاه بیـانـگر انتقـاد و محـکومـیت عمـیق تروریسـتهـا و تروریسـم هسـتند

in the world. The works in this exhibition represent deep criticism of terrorists and terrorism.
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نمــايشــگاه ششــم
از ســـــال پنـجـــم

The Sixth Exhibition
in Fifth Year

ايـن كاتـالوگ بــه مناسـبت نمـايشــگاه لهـراسـب بيــات

This catalogue was published by Dastan on the occasion

.در مـرداد نـود و پنـج در زيـرزمـين دسـتان منتشر شده است

of Lohrasb Bayat's Exhibition at Dastan's Basement.

 نيـنا عبـادی: همـاهنـگی-  مجيد پناهیجـو:عكاسی از آثـار
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Art Direction and Design: Aria Kasaie / StudioKargah

توجه :هنـرمـند ،لهراسـب بیـات و ـگالـری دسـتان اعالم میـکنند كه همـهی انـواع تروریســم را قویـا ً مـحــکوم ـکرده ،بـا تمــام قــربانیــان تروریسـم در همـهجــای جهـــان احســاس همـبستــگی و همــدردی میـکننــد .آثــار نمـایـشدادهشـده در ایـن نمـایشــگاه بیـانـگر انتقـاد و محـکومـیت عمـیق تـروریســتهــا و تـروریســم هسـتند.

Disclaimer: The artist, Lohrasb Bayat and Dastan Gallery strongly condemn all forms of terrorism and stand together in solidarity and sorrow with all victims of the recent terrorist attacks anywhere in the world. The works in this exhibition represent deep criticism of terrorists and terrorism.

لهـــراســـب بيـــات

 15تــا  23مــرداد 1395

ـگشـايــش 4 :تـــا  8عصــر

Opening Day: 4 to 8 pm

5 ‐ 13 August 2016

Lohrasb Bayat

