
دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی سینا قـدکساز را بـا عـنوان «در زیرزمین: یک تـماشـایی» در محـل زیرزمین 

دسـتان اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز 2 اسـفند مـاه 1398 افـتتاح می شـود و تـا 23 این مـاه ادامـه خـواهـد 

داشـت. این نخسـتین نـمایشگاه انـفرادی او در دسـتان اسـت. او پیش از این کارهـایش را در گـالـری هـای 

مـتعددی از جـمله گـالـری اللـه و جـرجـانی بـه نـمایش گـذاشـته اسـت. سینا قـدکساز (م. 1371، تـبریز) یک هـنرمـند 

حـوزه ی چـندرسـانـه ای در تـبریز اسـت. او دانـش آمـوخـته ی کارشـناسی هـنرهـای چـندرسـانـه ای در دانـشگاه تـبریز 

است و پس از آن کارشناسی ارشد خود را در رشته ی پژوهش  هنر در دانشگاه تبریز به اتمام رسانده است. 

تجـربـه ی هـنری قـدکساز را می تـوان بـه دو بـخش تـئوری و عملی تقسیم کرد. بـخش نخسـت شـامـل فـعالیت هـا و 

پـروژه هـای او بـه عـنوان یک اتـنوگـرافـر (قـوم شـناس) هـنر و بـخش دوم، که خـود او آن را بـخش اصلی کارش 

می دانـد، مـربـوط بـه رونـد نـقاشی او می شـود. نـقاشی هـای قـدکساز بـا دانـش انـسان شـناسی او در ارتـباط هسـتند 

و او خـود در تـالش بـوده تـا نـگرش تـئوری خـود را در آنـها ادامـه دهـد که الـبته نـه بـه شکلی مـفهومی، بلکه بـا 

عـمل نـقاشی و سـاخـتن تـصویر انـجام شـده انـد. سینا قـدکساز در این بـاره چنین می گـوید: «تـمرکز مـن بـر نـقاشی 

مـنظره و امکانـات آن بـرای تـأکید بـر جـوانـب مـادی نـقاشی بـوده اسـت. بـه این تـرتیب، مـن آنـها را بـه جـای نـقاشی، 

'چیزها' می نامم و روند تولید آنها را به جای نقاشی کردن، ساختن می دانم». 

آثـار بـه نـمایش درآورده شـده در طی حـدود دو سـال نـقاشی شـده انـد. در طـول این مـدت هـرگـز هـدفی 

از پیش تعیین شـده وجـود نـداشـته بلکه مسـئله ی اصلی خـود فـرآیند نـقاشی بـوده اسـت. از این رو نـمایشگاه 

حـاضـر کلیتی اسـت از سـفری نـقاشـانـه که از طـرفی بـه اسـتفاده از طـنز و کنایه بسـط یافـته و از طـرفی بـه تـأکیدِ 

بیشتر بــر جــوانــب مــادی یک نــقاشی می پــردازد تــا نــقطه ای که آن را یک 'چیز' بــنامیم. «در زیرزمین: یک 

تــماشــایی» نــقطه ی آغــازی اســت بــر مسیری که هــم زمــان بــا همکاری در پــروژه ای وسیع تــر بــا عــنوان 

«بـاسـتان شـناسی و هـنر» ادامـه خـواهـد یافـت و در طی این مسیر بـا بهـره جسـتن از مـواد گـونـاگـون نـقاشی هـایی 

برای انسان های امروزی (post-sapiens) خواهد ساخت. 
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Dastan is pleased to announce Sina Ghadaksaz’s solo exhibition titled “In 

Basement: A Spectacle” at Dastan’s Basement. The exhibition will be open for 

public viewing from February 21 through March 13, 2020. This is the first 

exhibition of works by Sina Ghadaksaz at Dastan. His work has been previously 

exhibited at several galleries, including Laleh Art Gallery and Jorjani Art Gallery. 
Sina Ghadaksaz (b. 1992, Tabriz, Iran) is a multimedia artist based in Tabriz. He 

studied Multimedia Arts at Tabriz University before completing his MFA in Art 

Studies at Tabriz University in 2018. 

His artistic practice can be divided into two connected parts: Theory and 

Practice. The first part includes his activities and projects as an art 
ethnographer and the second part, which as he believes is the main part, 

includes the process of painting. Ghadaksaz’s paintings are associated to his 

anthropology knowledge and he tries to continue his theoretical approaches in 

them, not with a conceptual form of art but simply by action of painting and 

making images. He states: “I have been focused on landscape painting and its 
capacities to emphasize on the materiality of painting, by this I call them ‘things’ 

instead of paintings and making instead of the action of painting.” 

The works exhibited in the current series have been two years in the making. 

During this time, it has never been a set predetermined goal but the main issue 

has been the process of painting. Hence the current exhibition is a generality of 
a painterly journey that on the one hand, it looks at the use of expanded irony 

and humour and on the other hand, it explores the material aspects of a 

painting until it becomes a thing.  

Sina Ghadaksaz’s “In Basement: A Spectacle” is a starting point on the path that 

will continue as he collaborates on a larger project titled “Archeology and Art” 
and along the way, by using a variety of materials, it will make paintings for 

today’s humankind (Post Sapiens).
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