
دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه سیاوش نقشـبندی را بـا عـنوان «مـعرض»، بـا کیوریتوری سهـراب کاشـانی، در زیرزمین دسـتان اعـالم می کند. این 

نمایشگاه در روز ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ افتتاح می شود و تا ۲۴ اسفند ادامه خواهد داشت. 

این اولین نـمایشگاه انـفرادی آثـار سیاوش نقشـبندی در زیرزمین دسـتان اسـت. تجـربـه ی پیشین نـمایش او بـا دسـتان، هـفدهمین پـروژه ی 

اتـاق بـرق، چیدمـان چـندرسـانـه ای «نـاگـزیر» در آذرمـاه ۱۳۹۶ بـود. سیاوش نقشـبندی (م.۱۳۶۶، تهـران) هـنرمـند تجسمی سـاکن تهـران اسـت. او 

دانـش آمـوخـته ی رشـته ی پـویانـمایی از دانـشگاه صـدا و سیمای تهـران اسـت. سیاوش نقشـبندی از زمـان دانـشجویی در رسـانـه هـای مختلفی، از 

 SEH-TANK: جـمله عکاسی، تـدوین فیلم، و پـروژه هـای مسـتند، مـشغول تجـربـه بـوده اسـت. آثـار فیلم او در فسـتیوال هـای مـتعددی از جـمله

Cinéma Subversif (زوریخ، سـوئیس)، Middle East Now (فـلورانـس، ایتالیا)، و جـشنواره ی فیلم گـوتـنبرگ (گـوتـنبرگ، سـوئـد) بـه نـمایش 

درآمـده انـد. عکس هـا و فیلم هـای او نیز در نـمایشگاه هـای مـتعددی در مـوزه هـا، نـهادهـا و گـالـری هـایی هـمچون مـوزه ی هـنرهـای مـعاصـر تهـران، 

مـوزه ی هـنر چلسی (نیویورک، آمـریکا)، گـالـری هـفریات کاکاکوی (اسـتانـبول، تـرکیه)، تـومین ویدیوتک (فـرانکفورت، آلـمان)، فـضای هـنری هیلیر 

(واشنگتن دی سی، آمریکا)، و گالری آفن فاوست (هامبورگ، آلمان) ارائه شده اند.  

نـمایش اخیر که شـامـل چـهار بـخش اسـت، عـنوان خـود (مـعرض) را از واقعیت امـروزی تـأثیر رسـانـه هـا بـر ذهـن و زنـدگی می گیرد. سیاوش 

نقشـبندی مـعتقد اسـت که بـا تـوجـه بـه این که مـا هـر لحـظه در مـعرض هـجوم رسـانـه هـا هسـتیم و این واقعیتی فـراگیر در جـهان امـروز اسـت، 

گـویی در هـر لحـظه و هـر مکان، بـدون خـواسـت مـا، بـه مـا تـعرض می شـود. در عین حـال، بـا گسـترش ابـزارهـای ارتـباطی، بـه نـظر می رسـد که 

بـه جـای گسـترش ارتـباطـات، هـر فـرد بـه امید داشـتن امنیت بیش تـر، وارد تـنهایی عمیق تـری شـده اسـت —یعنی ابـزارهـای ارتـباطی بیش تـر از 

تسهیل ارتباط واقعی، منجر به اختالل در آن شده اند. 

اخـتالل در ارتـباطـات مـجازی انـسانی، کنترل داده هـا تـوسـط کامپیوتـرهـا، دسـتکاری شـدن این داده هـا در مسیری که بـرای رسیدن بـه مـا طی 

می کنند، و امکان غیرواقعی و سـاختگی بـودن آن چـه در نـهایت بـه چـشم مـا می رسـد، تغییرات چشمگیر تـدریجی زبـان در فـرآیند اسـتفاده از 

ابـزارهـای جـدید ارتـباطی، و قـلب و عکس واقعیت، زمـان، خـاطـره، و تـصویر در دنیای امـروزی، درون مـایه هـای اصلی نـمایشگاه اخیر هسـتند. 

حـرکت در این چیدمـان فـضامـحور، که بـا تـوجـه بـه فـضای زیرزمین دسـتان طـراحی شـده اسـت، هـمانـند سـفری بـرای بـازخـوانی تـأثیرات رسـانـه هـا 

و ابـزارهـای ارتـباطی جـدید در زنـدگی فـردی اسـت. سیاوش نقشـبندی بـرای مـشاهـده ی این مسیر و واکاوی آن، از زنـدگی شخصی و ارتـباطـات 

خود استفاده کرده است. 

در قسمتی از نـمایشگاه، چیدمـانی از عکس هـایی مـختل شـده را می بینیم. هـریک از این عکس هـا، که مجـموعـاً در حـدود ۳۰۰ عـدد هسـتند، 

نـماینده ای از یک «رابـطه» اسـت. بـرای خـلق هـرکدام از آن هـا، هـنرمـند در یکی از نـرم افـزارهـای پیام رسـانی، زمـان دریافـت یک تـصویر از یک 

«رابـطه» را ثـبت کرده، و تـصویر را بـا عکسی که در هـمان لحـظه تـوسـط یک رسـانـه ی خـبری منتشـر شـده، بـا اسـتفاده از یک الـگوریتم کامپیوتـری 

اتـفاقی، تلفیق کرده اسـت. در قـسمت دیگری از کار، هـنرمـند تـصویر پـنج نـفر از دوسـتانـش را بـه صـورت سـه بـعدی سـاخـته، و یک لـوپ 

نـه دقیقه ای از تـصویرهـای سـه بـعدی هـمراه بـا صـدای مـختل شـده ی آن هـا ایجاد کرده اسـت. بـخش دیگر نـمایش، شـامـل سـه الیه ی نـایلونی بـا 

سـوراخ هـایی در بـرخی نـقاط اسـت. در این بـخش که بـه نـوعی یک چیدمـان داده ای اسـت، هـنرمـند کلمات پـرکاربـرد گـفت وگـوهـای مـجازی اش بـا 

تـعدادی از دوسـتانـش را، بـا یک خـط تبلیغاتی، بـه نـمایش گـذاشـته اسـت. بـخش چـهارم نیز یک ویدیوی تـعاملی از تـصویر زنـده ای از فـضای 

 زیرزمین دستان است، که با یک الگوریتم اتفاقی، هم زمان با نمایش تخریب می شود.
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Dastan is pleased to announce Siavash Naghshbandi’s solo exhibition titled “Exposed” at Dastan’s 

Basement, curated by Sohrab Kashani. The exhibition will be open for public viewing from March 1 through 

March 15, 2019. 

This is the artist’s first solo exhibition of works at Dastan’s Basement. His previous show with Dastan was 

"Inevitably Inescapable”, a multimedia installation which was Electric Room’s seventeenth project (December 

2017). Siavash Naghshbandi (b. 1987, Tehran Iran) is a visual artist based in Tehran. He graduated in 2008 

from IRIB Art University in Tehran with a BA in Animation and has since worked on numerous photography, 

film editing, and documentary projects. His films have been shown at multiple film festivals including the 

SEH-TANK: Cinéma Subversif in Zurich; the Middle East Now Film Festival in Florence, and Göteborg Film 

Festival. His photographs and videos have been included in different exhibitions at various museums, 
institutions, and art galleries including Tehran Museum of Contemporary Art; Chelsea Art Museum, New 

York, USA, Hafriyat Karakoy Gallery, Istanbul, Turkey; Tomin Videothek, Frankfurt, Germany; Hillyer Art Space, 

Washington D.C, USA; and Affenfaust Galerie, Humburg, Germany.  

The current exhibition, which consists of four sections, derives its title (exposed) from the role the media 

plays in changing our minds and lives. Siavash Naghshbandi believes that due to the fact that we are 
constantly bombarded with information by the media —a dire truth in today’s world— it seems as if at each 

moment and at each place, we are being assaulted. Additionally, with communication tools growing deeper 

into our lives every day, individuals seem to be going into a bottomless solitude to achieve more privacy —

thus, perhaps our modern communication tools have in fact confused communication rather than making it 

easier.  

Such disruption in virtual communications, the fact that big data is controlled by computers, the 

manipulation of data in their paths to reach us, the possibility of being exposed to fake or generated data, 

the significant changes languages experience due to use of modern communication tools, and the 

distortion of reality, time, memory and images in today’s world, are some of the themes in the current 

exhibition. Going through this site-specific installation, the viewer experiences a journey to rethink and 

reread the impact of media and communication tools on an individual’s life. Siavash Naghshbandi has used 

his own personal life and communications for observing, modeling, and analyzing this journey. 

In one section of the show, an installation of corrupted images, totaling around 300, is presented. Each of 

these represents a ‘connection’. To create each of these images, the artist has recorded the time of 

receiving an image from a ‘connection’ on a messaging application and fed it through a random computer 

algorithm to combine the image with another posted at the exact same time by a news outlet. In another 

part of the work, the artist has created three-dimensional portraits of five of his friends and combined 

the moving faces with an approximately nine-minute-long distorted audio loop. The third part includes 

three nylon layers with holes in some parts, showing a data mapping of the most-used words in his 

conversations over a messaging application, shown in a large advertisement typeface. Finally, the fourth 

section shows a live video of Dastan’s Basement, which is being simultaneously distorted using a 

computer-generated random algorithm.
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