
دستان نمایشگاه انفرادی آثار ایزابل کورنارو را با عنوان «سوسو» در دستان+۲ اعالم می کند. این نمایشگاه در روز جمعه ۲۹ شهریور 
۱۳۹۸ افتتاح می شود و تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸ ادامه خواهد داشت. این اولین نمایشگاه آثار ایزابل کورنارو در دستان است. 

ایزابل کورنارو (م . ۱۹۷۴، فرانسه) دانش آموخته ی مدرسه ی لوور پاریس (۱۹۹۶)  در رشته ی تاریخ هنر، با تخصص ِ هنر قرن شانزدهم 
میالدی  ، و مدرسه ی عالی ملی هنرهای زیبای پاریس (۲۰۰۲) است. او در پاریس و ژنو زندگی و کار می کند و گالری های بَلیچه هِرتلینگ 

پاریس، بنیاد فُکسال وَرشو، فرانچسکا پیای زوریخ و هانا هافمن ِ لس آنجلس نمایندگی او را بر عهده دارند. 

آثار کورنارو در موزه ی لوور، بنیاد هرمس، پاله د توکیو، سنتر پُمپیدو، موز ه ی هنر مدرن پاریس، کونست هال ِ برن، تِیت مدرن، مؤسسه ی 
هنر معاصر لندن و دوساالنه ی شارجه به نمایش گذاشته شده اند. 

ایزابل کورنارو در طول فعالیت هنری خود از گستره ی وسیعی از رسانه های هنری شامل نقاشی، مجسمه سازی، چیدمان و فیلم برای 
کنکاش در رابطه ی میان اشیا و تصاویر و همچنین به پرسش کشیدن اصالت آثار به واسطه ی واکاوی ِ نسخه های اصلی و تقلیدی 

استفاده کرده است. 

نمایش حاضر مجموعه ای از فیلم های کورنارو را به نمایش می گذارد که از سال ۲۰۱۰ تا به امروز ساخته شده اند. ایزابل کورنارو در این 
فیلم ها به سراغ نمادها، تصاویر و اشیایی از فرهنگ شرقی،  چه مادّی و چه متضمن ِ معنای تاریخی و احساسی ، می رود. این فیلم ها 

ویژگی های بصری و لمسی ِ سطوح مختلف را به بازی می گیرند و آن ها را هم زمان گیرا و نفرت انگیز، آشنا و اسرارآمیز می کنند. 

در این راستا، عنوان نمایشگاه بر انگاره ی «سوسو زدن» داللت دارد؛ ضربانی سریع و تابناک که چشم های بیننده را بارها و بارها نابینا 
می کند، آن هم به شیوه ای که ساختار چیزی را که در آغاز تصویری واضح به نظر می رسیده است، در هم می شکند. 

Dastan is pleased to announce Isabelle Cornaro’s solo exhibition titled “Shimmers” at Dastan+2. The 
exhibition will open on Friday, September 20, 2019, and will be open for public viewing through October 
4, 2019. This is the first exhibition of works by Isabelle Cornaro at Dastan. 

Isabelle Cornaro (b. 1974, France) is a graduate of Ecole du Louvre, Paris with a Degree in Art History 
(1996), with specialization in 16th century’s art, and Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts, Paris 
(2002). She lives and works in Paris and Geneva and is represented by galleries Balice Hertling in 
Paris, Foksal Foundation in Warsaw, Francesca Pia in Zurich and Hannah Hoffman in Los Angeles. Her 
work has been shown at Musée du Louvre, Fondation Hermès, Palais de Tokyo, Centre Pompidou, 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Kunsthalle Bern, Tate Modern, Institute of Contemporary Art 
London (ICA) and the Sharjah Biennial. 

Through her artistic career, Isabelle Cornaro has used a wide range of artistic mediums, such as 
drawing, sculpture, installation and film to investigate the relationship between objects and images, as 
well as questioning the authenticity of the works by exploring the original and its copy. 

The current exhibition features a series of films that have been created since 2010. In these films, 
Isabelle Cornaro looks at symbols, images and objects from the occidental culture, whether they are 
mundane or historically- and emotionally-loaded. The films play on the visual and tactile qualities of 
the objects’ various surfaces, making them both attractive and repulsive, familiar and enigmatic. In this 
sense, the title of the exhibition refers to the notion of ‘flicker’, a quick and bright pulsation that blinds 
the eyes repetitively, in a way to deconstruct what first appeared as a clear image.
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