
دستان نمایشگاه انفرادی آثار سروژ بارسقیان را با عنوان «امواج» در دستان+۲ اعالم می کند. این 

نمایشگاه در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ افتتاح می شود و تا ۳ خرداد ادامه خواهد داشت. این اولین 

نمایشگاه سروژ بارسقیان در دستان است. سروژ بارسقیان (م. ۱۳۳۲، اصفهان) دانش آموخته ی 

دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. 

نمایش حاضر، مجموعه ای از آثار اخیر این هنرمند است که در طول کمتر از دو سال اخیر به وجود 

آمده اند. این آثار جزء مجموعه ی «عنصر هشتم» هستند، که تعدادی از آنها در سال ۱۳۹۶ در 

نمایشگاهی انفرادی در گالری آتبین به نمایش درآمدند. مجموعه ی «عنصر هشتم» حاصل مطالعات 

متنوع او از سال ۱۳۹۳ در حوزه های «فیزیک، رنگ و امواج» است.  

این هنرمند، در خالل تجربه ها و مطالعات خود، معتقد است که «نوار —در کنار خط، تاریک/روشن، 

شکل، ریخت، رنگ، بافت، و فضا— می تواند یکی از عناصر بصری بنیادی باشد». به گفته ی سروژ 

بارسقیان «این نوارها شاید مجالی دیگر برای پرورش تصور و تخیل آدمی باشند». 

 Dastan is pleased to announce Seroj Barseghian’s solo exhibition titled “Waves” at

 Dastan+2. The exhibition opens on Friday, May 10, 2019 and will be open for public

 viewing through May 24, 2019. “Waves” is the artist’s first exhibition at Dastan. Seroj

 Barseghian (b. 1953, Isfahan, Iran) is a graduate of University of Tehran’s Faculty of

 Fine Arts.

 The current exhibition consists of a series of Seroj Barseghian’s recent works from

 “Eighth Element”. A number of works from this series was displayed at his previous

 solo exhibition, which was at Tehran’s Atbin Gallery in 2017. “Eighth Element”, which has

 been in the works since 2004, is the result of the artist’s studies in “physics, color

 and waves”.

 Throughout his studies and experiments, he has believed that “strips —in addition to

 line, shape, space, value, form, texture, and color— can be a basic element in art.”

 Seroj Barseghian states that “these strips can become an alternative opportunity to

develop human imagination and visualization”.
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