
زیرزمین دسـتان نـمایشگاه آثـار سـپند دانـش را بـا عـنوان «مـعرفی هـاب» اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز ۳۱ خـرداد 

۱۳۹۸ افـتتاح می شـود و تـا تـاریخ ۲۱ تیر ادامـه خـواهـد داشـت. این اولین نـمایشگاه انـفرادی سـپند دانـش در زیرزمین 

دستان (و ایران) است. سپند دانش (م. ۱۳۶۲، تهران) در پاریس زندگی و کار می کند. 

او که دانـش آمـوخـته ی مـدرسـه هـنرهـای زیبای  پـاریس اسـت در نـمایشگاه هـای انـفرادی و گـروهی مـتعددی شـرکت کرده و 

آثارش توسط مجموعه هایی همچون "Fond National d’Art Contemporain" خریداری شده اند. 

دانـش در آثـارش واقعیت دنیای خـود را بـه تکه هـای کوچکی می شکند، سـپس آنـها را نـظم بخشیده و در نـهایت بـر روی 

بـوم هـایی بـزرگ «کنج »ی بـدون سـقف و زمین می کشد که محـل تـالقی دو سـطح عـمودی اسـت. در این کنج و بـر روی یک 

طـاقـچه ابـژه هـایی قـرار دارنـد، ابـژه هـایی که بـه مـدد فـریب چـشم (trompe l'oeil) امـا گـویی بـه کمک سحـر و جـادو در آنـجا 

ظاهر شده اند. 

در نـمایشگاه «مـعرفی هـاب» منتخبی از نـقاشی هـای دوره هـای مـختلف کاری سـپند دانـش مـرور شـده و بـه نـمایش گـذاشـته 

می شوند. 

Dastan’s Basement is pleased to announce “Introduction to the Hub” on June 21, 2019. 
The exhibition will be open for public viewing through July 12. This is Sepand Danesh’s first 
solo exhibition at “Dastan’s Basement”. Sepand Danesh (b. 1984, Tehran, Iran) lives and 
works in Paris. 
Studying in Beaux Arts in Paris, Sepand Danesh has shown in several solo and group 
shows and his works are included in collections such as Fond National d’Art Contemporain. 
In his works, he first fragments and then organizes all that constitutes his world by the 
medium of drawing, then he paints large canvases in which “The corner" is housed in the 
background represented by the convergence of two vertical planes, without ground nor 
ceiling. In this corner and above shelves, objects sit discreetly as if by magic but rather 
through trompe l’oeil. 
For “Introduction to the Hub”, which is Sepand’s first show at Dastan’s Basement (and in 
Iran), a number of Danesh’s paintings from different periods of his practice will be on 
display.
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