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Dastan is pleased to announce the opening of “Update 5.0” on June 30, 2017 at Dastan+2 and 
V-Gallery (A Dastan:Outside Project). The exhibition, marking five years since Dastan was 
founded, will be open for public viewing until July 14. In this exhibition, a selection of works by a 
number of artists whose works have been previously exhibited at Dastan or will be featured in 
the future, will be put on display. This exhibition aims to present a curated update of recent, 
current and future projects of the artists associated with Dastan. The layout of the exhibition 
at V-Gallery has been designed by Aidin Xankeshipour. 

Concurrent to the opening of “Update 5.0”, Dastan:Outside’s new temporary space, "Electric 
Room", will host its debut project, exhibiting Sina Choopani’s new prints. 

In its five years of work, Dastan has hosted 101 exhibitions at the Basement, 20 at Dastan+2, 10 
Dastan:Outside Projects at Sam Art, Shirin Confectionery and V-Gallery, and participated in 10 
international art fairs in Dubai, Istanbul, Paris, London and San Francisco. 

دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه گـروهی «بـهروزرسـانی ۵.۰» را در دسـتان+۲ و ویگـالـری (پـروژهی بیرون دسـتان) اعـالم 
میکند. این نـمایشگاه که هـمزمـان بـا پـنجسـالگی دسـتان بـرگـزار میشـود، در روز ۹ تیرمـاه ۱۳۹۶ افـتتاح و تـا تـاریخ 
۲۳ این مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. در این نـمایشگاه آثـار تـعدادی از هـنرمـندانی که کارهـایشان پیشتـر در دسـتان بـه 
نـمایش درآمـده بـود، یا بـرای همکاری بـا آنهـا در آینده بـرنـامـهریزی شـده، انـتخاب شـده اسـت. هـدف از بـرگـزاری این 
نـمایشگاه، ارائـهی یک بـهروزرسـانی بـه مـخاطـب از پـروژههـای اخیر، فعلی و آیندهی هـنرمـندان مـرتـبط بـا دسـتان در 

قالب یک چیدمان است. چیدمان نمایشگاه ویگالری توسط آیدین خانکشیپور انجام شده است. 

هـمزمـان بـا افـتتاح این نـمایشگاه، فـضای جـدید مـوقتی پـروژههـای بیرون دسـتان، «اتـاق بـرق»، میزبـان یک نـمایش 
چاپ و چیدمان سینا چوپانی خواهد بود. 

دسـتان در طـول پـنج سـال فـعالیت خـود، میزبـان ۱۰۱ نـمایشگاه در زیرزمین، ۲۰ نـمایشگاه در دسـتان+۲، ۱۰ پـروژهی 
بیرون از دسـتان در سـامآرت، قـنادی شیرین و ویگـالـری بـوده و در ۱۰ آرتفـر بینالمللی در دبی، اسـتانـبول، پـاریس، 

لندن و سانفرانسیسکو شرکت کرده است.


