
Dastan is pleased to announce Sadra Baniasadi’s solo exhibition titled “Sisters” at Dastan’s Basement. The 
exhibition will open on November 29, 2019 and will continue for public viewing through December 20. This is the 
third solo exhibition of the artist at Dastan’s Basement. His work has been previously featured in three solo 
exhibitions, as well as over ten group exhibition and international art fair presentations. 

Sadra Baniasadi (b. 1991, Tehran, Iran) is one of the most creative talents of the new wave of Iranian artists 
working on visual art, music, video, and storytelling. He is a graduate of Painting from Tehran Art University 
(Tehran, Iran). The current series on display, “Sisters”, is a continuation of his path from his two previous series, 
“Dog Language” (Dastan’s Basement, February 2016), and “Outdated” (Dastan’s Basement, January 2018). 

In his older series, “Dog Language” (Dastan’s Basement, February 2016), Sadra Baniasadi used cartoon-making 
and illustration as sources of inspiration for creating a multi-layered narrative of an alternative universe. In 
that series of work, the artist crossed the borders of illustration, cartoon, painting and storytelling to present 
an alternative universe to the viewer — a universe that mixed the realities of our lives and musings over the 
artist’s perspectives. Sadra Baniasadi’s allusions to everyday events created a parodical playfulness that both 
referred to the artist’s background in cartoon-making and his desire for creating a comprehensive narrative 
structure. In “Outdated”, he created a parallel world with a multi-layered structure: the mythological gods of this 
universe hacked through the everyday world and created parallel narratives, and the social/urban life of this 
universe, continued life independently.  

On his previous two series and their influences on “Sisters”, the artist writes: “In ‘Dog Language’, my main 
source was the myth of creation, while in ‘Outdated’, I tried to depict a self-made council of mythological gods 
who lived beside us in contemporary cities. Now, in “Sisters”, to work on the image of Anahita, the most important 
goddess among the Iranian mythological gods, I have sought pictures of Iranian women today.” 

Inspired by mythological texts and oral history, Sadra Baniasadi writes: “Women are symbols of life and creation, 
and in ancient Iran, they were thought as sacred and as the superior gender. Although the passage of 
millennia has changed the dominant beliefs among Iranians, still the role and image of the ‘mother’ is idealized 
and cherished as the ultimate human role. Women have been essential in creating culture and tradition, with a 
major part of these being handed over to later generations through stories; legends and folklore that we 
know as the ‘stories of grandmothers’, carrying over thousands of years of literature.” 

The artist continues: “This history-making role, i.e. ‘the narrator’, is evident in all aspects of the Iranian culture, 
and perhaps the best example is Scheherazade: she is one of the most well-known manifestations of the 
goddess Anahita in literature. In Anahita temples, this role was assigned to the spiritual women who worked 
there as nuns. They would occasionally perform music and narration for men, who mostly had duties as 
soldiers or hunters and were not well-acquainted with what we now call culture.” 

To create his recent series, Sadra Baniasadi studied images of women published or shared on various media. 
He believes that in the age of internet and social media “it is the first time individuals (in our context, women), 
narrate themselves and their stories without intermediaries (who are mostly men) that filter content.” In addition 
to taking inspirations from these images, he has used depictions of “the Iranian women in media”. As so, he has 
used “images of television presenters and cinema actresses, so as to show them as heirs of the women at 
Anahita temples in the art of narration.” 

Writing on his perspective and the combination of his two sources, i.e. social media as well as television/cinema, 
Sadra Baniasadi continues: “The effort is to include independent smaller-scale narrations shared on personal 
media in the ongoing larger-scale history narrated by public media. Although they seem incomparable, both 
carry vast spatio-temporal information on our lives today.”
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دسـتان نـمایشگاه انـفرادی آثـار صـدرا بنی اسـدی را بـا عـنوان «خـواهـران» در زیرزمین دسـتان را اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز ۸ آذرمـاه 
۱۳۹۸ افـتتاح می شـود و تـا تـاریخ ۲۹ آذر بـرقـرار خـواهـد بـود. این سـومین نـمایشگاه انـفرادی صـدرا بنی اسـدی در زیرزمین دسـتان اسـت. آثـار او 

تا پیش از این در سه نمایشگاه انفرادی، و چندین نمایش گروهی و آرت فر بین المللی ارائه شده است. 

صـدرا بنی اسـدی (م. ۱۳۷۰، تهـران) دانـش آمـوخـته ی نـقاشی از دانـشگاه هـنر تهـران اسـت. او یکی از هـنرمـندان نسـل خـود اسـت که بـه شکلی 
تـأثیرگـذار روی چـند رسـانـه، از جـمله هـنرهـای تجسمی، مـوسیقی، ویدیو و روایت، بـه طـور هـم زمـان تـمرکز کرده. مجـموعـه ی «خـواهـران»، 
ادامـه ای از مسیر دو مجـموعـه ی پپیشین او، «زبـون سگی» (زیرزمین دسـتان، بـهمن ۱۳۹۴) و «مـنسوخ» (زیرزمین دسـتان، بـهمن ۱۳۹۶) 

است.  

او در مجـموعـه ی پیشین خـود، «زبـون سگی» (زیرزمین دسـتان، بـهمن ۱۳۹۴)، بـا ایجاد آثـاری مـلهم از کاریکاتـور و تـصویرسـازی، روایتی 
چـندوجهی از یک دنیای سـاختگی ارائـه کرد. در این مجـموعـه، هـنرمـند بـا عـبور از مـرزهـای تـصویرسـازی، کاریکاتـور، نـقاشی و قـصه گـویی، یک 
جـهان آلـترنـاتیو را بـه مـخاطـب نـمایش می داد — جـهانی که واقعیت هـای زنـدگی مـا را بـا تفکر از زاویه هـای دید هـنرمـند تـرکیب می کرد. 
کنایه هـای صـدرا بنی اسـدی بـه اتـفاقـات روزمـره، بـازیگوشی طـنزآمیزی را بـه وجـود آوردنـد که هـم بـه پیش زمینه ی هـنرمـند در کاریکاتـور و هـم بـه 
عـالقـه ی او بـه ایجاد یک سـاخـتار روایی چـندوجهی اشـاره می کرد. در مجـموعـه ی «مـنسوخ»، هـنرمـند جـهانی مـوازی بـا تـرکیبی چـندالیه ارائـه 
کرد:: از طـرفی، خـدایان اسـطوره ای این جـهان، بـا رخـنه در دنیای روزمـره بـر آن تـأثیر می گـذاشـتند و روایت هـای مـوازی ایجاد می کردنـد، و از 

طرف دیگر، زندگی اجتماعی و شهری این جهان، در استقالل، به زیست خود ادامه می داد.  

او دربـاره ی دو مجـموعـه ی پیشین خـود و ادامـه ی رونـد آن هـا بـر «خـواهـران» می گـوید: «در مجـموعـه ی «زبـون سگی» بـه اسـطوره ی آفـرینش 
پـرداخـتم، در «مـنسوخ» نـسخه ای خـودسـاخـته از مجـمع خـدایان بـاسـتانی را در کنار زنـدگی روزمـره ی انـسان هـا در شهـرهـای امـروزی تـصویر کرده 
بـودم. در «خـواهـران» بـرای پـرداخـتن بـه آنـاهیتا، مـهم تـرین ایزد بـاسـتانی از میان هـمان مجـمع خـدایان بـاسـتانی، بـه سـراغ تـصاویر زنـان ایرانی 

امروز رفتم.» 

صـدرا بنی اسـدی بـا الـهام از بـاورهـایی که از دیربـاز وجـود داشـته انـد، می گـوید: «زن، زنـدگی و زایندگی اسـت و در گـذشـته ی ایران زن بـه خـاطـر 
زنـدگی بـخش بـودنـش جـنس بـرتـر و مـقدس دانسـته می شـده اسـت. هـزاره هـا رسـم زنـدگی ایرانیان را دگـرگـون کرده امـا هـمچنان مـادر بـرای 
ایرانیان سـتوده تـرین جـایگاه انـسانی سـت. بـه واسـطه ی همین زایندگی و پـرورش انـسان، زن در طـول تـاریخ آمـوزگـار فـرهـنگ و سـنت بـوده و 
بخشی مهمی از این آمـوزه هـا از راه داسـتان بـه نسـل هـای بـعد مـنتقل می شـده اسـت؛ افـسانـه هـا و داسـتان هـای فـولکوری که بـه همین خـاطـر 

قصه های مادربزرگ گفته می شود و حامل باورهای چند هزار ساله است.» 

او ادامـه می دهـد: «این نـقش تـاریخ سـاز زنـان در قـالـب «روایتگر» در هـمه ی فـرهـنگ ایرانی نـمود دارد و شهـرزاد قـصه گـو بـارزتـرین نـمونـه ی آن 
در ادبیات اسـت. شهـرزاد یکی از تـجسم هـای زمینی ایزدبـانـو آنـاهیتا (آبـان/زهـره) در ادبیات اسـت و نـقش روایتگر را از آنـجا دارد. این روایتگری 
بـه هـمراه سـاز و آواز آیین  نیایش گـاه هـای آنـاهیتا بـوده اسـت که بـه وسیله ی زنـان روحـانی خـدمـتگزار در آنـجا بـرای مـردان که سـربـاز/شکارچی و 

احتماالً ناآشنا با آنچه امروز فرهنگ و هنر می نامیم بوده اند، اجرا می شده است.» 

هـنرمـند بـرای شکل دهی بـه مجـموعـه ی اخیرش بـه سـراغ تـصویرهـای زنـان ایرانی در رسـانـه هـا رفـته اسـت. از نـظر او، در رسـانـه هـای شخصی 
اینترنتی، «نخسـتین بـار اسـت که خـود افـراد (در اینجا زنـان مـورد نـظر هسـتند) بـدون واسـطه ی رسـانـه هـایی که تـقریباً همیشه مـالکین و 
نـاظـرینی مـرد خـروجیشان را غـربـال می کنند، از خـود تـصویر روایت کرده انـد.» در کنار الـهام از این تـصاویر، او از تـصویرهـایی که «از زن ایرانی در 
رسـانـه هـا نـشان داده می شـود» نیز الـهام گـرفـته اسـت. بـدین صـورت «از عکس هـای مجـری هـای تـلویزیون و بـازیگران سینما» اسـتفاده کرده که 

به قول او «در نبود آوازه خوانان معبد آناهیتا، آن ها را به عنوان وارثان همان نقش داستانگویی با ترفندهای هنرمندانه در نظر گرفتم.» 

صـدرا بنی اسـدی دربـاره ی نـگاه خـود و تـرکیب این دو رسـانـه در نـمایشگاه کنونی می گـوید: «بـا در نـظر گـرفـتن تـصاویر تـلویزیونی-مـطبوعـاتی در 
کنار تـصاویر اینترنتی شخصی، سعی مـن در راسـتای دخیل کردن روایت هـای کالن رسمی در عین روایت هـای خُـرد مسـتقل بـوده اسـت. 

هردوی این ها، هرچند با هم همخوانی نداشته باشند، اطالعاتی از زیست انسان در زمان و مکان ما می دهند.» 
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