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Dastan is pleased to announce its participation at Contemporary Istanbul 2017 with a solo presentation of 
works by Sahand Hesamiyan. The presentation consists of a major work by Sahand Hesamiyan, 
“Nahankhane”, along with one of the piece’s prototypes and three works on paper. This is Dastan’s third 
participation in Contemporary Istanbul. 

Central to the presentation is “Nahankhane” a recent (2017) large (4.12 x 2.12 x 2.12m) stainless steel and 
paint sculpture that continues Sahand Hesamiyan’s recent studies in the relationship between ‘the inside’ 
and ‘the outside’ in Iranian-Islamic architecture. On his explorations into this relationship, Hesamiyan says: “I 
often expose the superficial layers of the structures to offer a look towards the inward and sacred, by 
juxtaposing the external embellished Iranian architecture with its abandoned equivalent, transparent and 
accessible in its carcass form.” 

“Traditional Iranian Islamic architecture is introverted, enclosed and recondite.” Hesamiyan continues, “The 
final creation is inaccessible, and can’t be appreciated completely at a glance or discovered in the initial 
survey.” In this sense, he believes that the inner ‘private’ space is both glamorous and glorious, while the 
outer shell is often simple and undecorated. “Preserved with mystery and grandiosity, traditional Iranian 
architecture is almost inscrutable.” With works like Khalvat* (2014) and Nahankhane** (2017), Sahand aims to 
“peel those architectural layers off, in order to open the inner structure to the viewer and offer an ability 
to discover meaning, spirit and core. The task set is to search for the truth, which in Sufi tradition, should 
be found in a clear form.” 

Sahand Hesamiyan (b. 1977, Tehran, Iran) studied Sculpture at the Faculty of Fine Arts, University of Tehran 
(Tehran, Iran). His work has been exhibited in solo exhibitions in Tehran (Dastan’s Basement; Sam Art: A 
Dastan:Outside Project; Aun Gallery; 13 Vanak Street Independent Space) and Dubai, UAE (The Third Line***). 
Sahand Hesamiyan’s work has been also exhibited in numerous group shows in Iran, the UK, the USA, Italy, 
Mexico and Saudi Arabia since 1999. “Geometry”, an ongoing curatorial project by Dastan, features 
extensive research on geometrical forms used in works by Sahand and a number of other Iranian artists. 

Sahand Hesamiyan has participated in six biennials and symposiums in Tehran from 2005 to 2014, including 
the 1st Sculpture Biennial for Urban Space in Tehran (2008). He has won numerous awards including the 
first prize at the Padide International Symposium of Contemporary Iranian Sculpture (2014), was a finalist 
for the Magic of Persia Contemporary Art Prize (2009) and shortlisted in Jameel Prize (2016). Sahand 
Hesamiyan’s works are included in Delfina Entrecanales Collection, The Samawi Collection and MAC 
Collection and numerous international private collections. Sahand Hesamiyan currently lives and works in 
Tehran, Iran. 

* a sculpture named after a Persian word that translates to a hidden, private sanctum 
** lit. ‘adyton’, i.e. the a small area at the farthest end of the cella from the entrance 
*** Sahand Hesamiyan is represented exclusively in the UAE by The Third Line. 
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زیرزمین دستان 
کانتمپرری استانبول ۲۰۱۷ 
 B1-126 غرفهی

دسـتان شـرکت در آرتفـر کانـتمپرری اسـتانـبول ۲۰۱۷ بـا نـمایشی از آثـار سـهند حـسامیان را اعـالم میکند. این نـمایش شـامـل یکی 
از آثـار بـزرگ اخیر این هـنرمـند، «نـهانـخانـه»، هـمراه بـا یک پـروتیپ از آن و سـه کار روی کاغـذ خـواهـد بـود. این سـومین بـار اسـت که 

دستان در کانتمپرری استانبول شرکت میکند. 

مـرکز این نـمایش، اثـر «نـهانـخانـه» اسـت. این اثـر جـدید (۱۳۹۶)، یک مـجسمهی بـزرگ (۲/۱۲ × ۲/۱۲ × ۴/۱۲ مـتر) از جـنس 
اسـتیل و رنـگ اسـت که در راسـتای کنکاش این هـنرمـند دربـارهی ارتـباط میان «داخـل» و «خـارج» در مـعماری ایرانی-اسـالمی 
بـهوجـود آمـده. حـسامیان دربـارهی جسـتوجـوهـایش در مـورد این ارتـباط میگـوید: «مـن مـعموالً الیههـای سـطحی سـازههـا را در 
مـعرض دید میگـذارم تـا راهی بـرای دیدن آنچـه در داخـل اسـت و مـقدس مـحسوب میشـود، بـگذارم؛ مـعماری ایرانی را بـا 

بیرونِ باشکوهش در کنار همتای ازیادرفتهاش قرار میدهم، بهشکلی که شفاف و در دسترس باشد.» 

حـسامیان در ادامـه میگـوید: «مـعماری سنتی ایرانی-اسـالمی نـگاهی بـه درون دارد؛ بسـته اسـت و نـاشـناخـته. آنچـه در نـهایت 
خـلق میشـود، چـندان قـابـلدسـترسی نیست و نمیتـوان از آن بـا یک نـگاه لـذت بـرد، یا بـهسـرعـت کشفش کرد.» در همین راسـتا، 
این هـنرمـند مـعتقد اسـت که فـضاهـای داخـلیِ «خـصوصی» هـم شکوهـمندنـد، هـم پـرزرقوبـرق، در حـالی که پـوسـتهی بیرونی سـاده 
و بـدون تـزیین اسـت. او میگـوید: «مـعماری سنتی ایرانی، پـررمـزوراز و پـرطـمطراق اسـت، و این مسـئله درک آنرا پیچیده میکند.» 
سـهند حـسامیان بـا آثـاری هـمچـون «خـلوت» (۱۳۹۳) و «نـهانـخانـه» (۱۳۹۶)، سعی میکند تـا «این الیههـای مـعماری را بـردارد تـا 
سـازهی درونی را بـه مـخاطـب نـشان دهـد. در عین حـال سعی میشـود بـه مـخاطـب تـوانـایی کشف مـعنا، روح و هسـته داده شـود. 

هدف، جستوجوی حقیقت است، که در طریقت صوفیان، میباید در شکلی شفاف پیدا شود.» 

سـهند حـسامیان (م. ۱۳۵۶، تهـران) دانـشآمـوخـتهی مـجسمهسـازی از دانشکدهی هـنرهـای زیبای دانـشگاه تهـران اسـت. آثـار او 
تـاکنون در نـمایشگاههـای انـفرادی در تهـران (زیرزمین دسـتان؛ سـامآرت: پـروژههـای بیرون از دسـتان؛ گـالـری آن؛ ۱۳ ونک) و دبی 
(تیردالین*) بـهنـمایش درآمـدهانـد. آثـار حـسامیان هـمچنین در نـمایشگاههـای گـروهی مـتعددی در ایران، انگلسـتان، آمـریکا، 
ایتالیا، مکزیک و عـربسـتان سـعودی ارائـه شـدهانـد. «هـندسـه»، یکی از پـروژههـای کیوریتوریال دسـتان، شـامـل پـژوهـشهـایی در 

فرمهای هندسی مورد استفاده در آثار سهند حسامیان و چندین هنرمند ایرانی دیگر است. 

سـهند حـسامیان از سـال ۱۳۸۴ در شـش بیینال و سـمپوزیوم در تهـران، از جـمله اولین بیینال مـجسمهی شهـری تهـران 
(۱۳۸۷)، شـرکت کرده اسـت. او تـاکنون بـرنـدهی جـوایز مختلفی از جـمله جـایزهی اول سـمپوزیوم بینالمللی مـجسمهسـازی مـعاصـر 
پـدیده (۱۳۹۳) و از هـنرمـندان شُـرتلیستشـده در جـایزهی مجیکآوپـرشیا (۱۳۸۸) و جـایزهی جـمیل (۱۳۹۵) بـوده اسـت. آثـار 
سـهند حـسامیان تـوسـط مجـموعـههـای بینالمللی مـعتبری چـون مجـموعـهی دلفینا آنـترهکانـالـز، سـماوی، مک و مجـموعـههـای 

خصوصی متعددی جمعآوری شدهاند. سهند حسامیان در تهران زندگی و کار میکند. 

* سهند حسامیان در امارات متحدهی عربی، بهطور اختصاصی توسط تیردالین نمایندگی میشود.


