
دسـتان، نـمایش صـدف حـسامیان را بـا عـنوان «تِـالره» در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش در روز ۱۳ بـهمن 

۱۳۹۶ افـتتاح و تـا ۱۸ بـهمن ادامـه خـواهـد داشـت. این نـمایش شـامـل سـه اثـر از نـقاشی هـای صـدف حـسامیان از 

مجـموعـه ی جـدید او بـا عـنوان «تـالره» اسـت. «تـالره» واژه ای از گـویش بـوشهـری، بـه مـعنای هـمراه داشـتن، و بـه دنـبال 

خود آوردن است. این مجموعه، ملهم از محیط زندگی کودکی هنرمند، شهر بوشهر، است. 

صـدف حـسامیان دربـاره ی این آثـار می گـوید: «حـافـظه، دورتـرین خـاطـرات از اولین محـل زنـدگی را بـا جـزئیات و حـس 

و حـالـش بـه یاد می آورد؛ اولین شهـری که بیش از مـختصاتی بـر روی نـقشه اسـت و هـمچون کف، سـقف و 

دیواره هـای هـویت مـا خـواهـد بـود. «تِـالرِه» عـنوان مجـموعـه ای اسـت که اشـاره بـه شهـر پـدری مـن دارد؛ شهـری 

سـاحـلی که اولین تجـربـه هـای شـناختی مـن در جـای جـای آن شکل گـرفـته، و پیونـد هـر تجـربـه بـا مکان، هـمچون 

تـصوری در ذهـن مـن حک شـده اسـت. زمـان می گـذرد و چهـره ی شهـر عـوض می شـود. تـصویرهـا بـه قـوت خـود بـاقی 

می مانند و من همچنان در هر دیدار به دنبال آن صورت قدیمی می گردم.» 

Dastan is pleased to announce “Télàré”, a presentation by Sadaf Hesamiyan at Electric Room. 

The show will be open to public view from February 2 to 7, 2018. The presentation consists of 

three pieces from Sadaf Hesamiyan’s most recent series of works, Télàré, which is a word in 

Boushehri dialect meaning ‘to carry’ or to ‘take with oneself’. The series of works is inspired by 

the artist’s childhood in her hometown of Boushehr in the south of Iran.  

Describing the series, Sadaf Hesamiyan writes: “We remember the most distant memories and 

details of where we grew up, even the mood —the original city, which is more than just a point 

on the map, and acts like the floors, ceilings and walls of our identity. Télàré is the name of a 

series of works that refer to my hometown; a coastal city where my first cognitive experiences 

were formed and the link between each experience with the ‘place’ has been fixed in my head. 

Time goes by and the face of the city changes. Images remain intact, but I still seek that old 

appearance upon each visit.”

تِالره 
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۱۳ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ 
اتاق برق ۲۵/۵۰ (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 
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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!


