
دسـتان نـمايـشگاه انـفرادی آثـار نیما زارع نـهندی بـا عـنوان «نخسـتین» را در دسـتان+۲ بـرگـزار می کند. این نـمایشگاه در روز جـمعه ۱۷ 

مـرداد ۱۳۹۹ بـازگـشایی می شـود و تـا ۷ شهـریور ادامـه خـواهـد داشـت. این دومین نـمایش انـفرادی آثـار نیما زارع در دسـتان اسـت و 

مجموعه ای از طراحی با مداد، آبرنگ، اکریلیک و چاپ جوهرافشان آرشیوی روی کاغذ را در برمی گیرد.   

نیما زارع نـهندی، مـتولـد ۱۳۶۲ در تهـران، پـس از پـایان تحصیالتـش در رشـته ی ریاضی مـحض در دانـشگاه تهـران، بـرای تحصیل در 

رشـته ی هـنر بـه مـدرسـه عـالی ملی هـنرهـای زیبای پـاریس (بـوزار) رفـت و بـا اتـمام آن، در طـول دوره ای دو سـالـه در رزیدنسی کاسـا دو 

والسکس مـادرید، بـه پـرورش سـبک  و بیان هـنری خـود پـرداخـت. نـقاشی هـای او را می تـوان نـوعی مـطالـعه ی دقیق در نـظر گـرفـت، که دقـت 

و ظـرافـت تکنیک و میزان جـزئیات در آنـها حـاصـل مـاه هـا کار مسـتمر اسـت، تـا جـایی که گـاه خـلق یک اثـر هـنری یک سـال بـه طـول 

می انجامد.  

سـه اثـر از مجـموعـه ی حـاضـر بـا نـام هـای «نخسـتین»، «بـازآرایی» و «سـرخـوشی» در نـمایشگاهی انـفرادی از آثـار هـنرمـند در گـالـری نـاتـالی 

اوبـادیا (پـاریس، ۱۳۹۸) بـه نـمایش گـذاشـته شـد. او این آثـار را نـموداری تـصویری از «لحـظات اسـاسی در تکامـل  قـوای ادراک بشـری» 

می خـوانـد. نیما زارع نـهندی که رویکردی مـتودیک در خـلق آثـار هـنری دارد، در بیانیه ی خـود تحـلیلی دقیق از عـناصـر بـصری تـرسیم شـده 

در این آثـار را ارائـه می دهـد و بـه شـرح کامـل چـارچـوب ذهنی پـدیدآورنـده ی این مجـموعـه می پـردازد. مـتن کامـل این بیانیه، عـالوه بـر 

تعدادی از آثار جدید هنرمند، در فضای فیزیکی و مجازی نمایشگاه حاضر قابل دسترسی است. 

Dastan presents a solo exhibition of works by Nima Zaare Nahandi titled “Le Premier” at 
Dastan+2. The exhibition will open on Friday, August 7, 2020, and will be on display for public 
viewing until August 28. His second solo show at Dastan, this exhibition features acrylic, 
watercolor, pencil drawings, and fine art prints on paper.  
Currently living and working in Tehran, Nima Zaare Nahandi (b. 1983, Tehran) graduated in Pure 
Mathematics from University of Tehran (2005, Tehran), continued his education in arts at the Ecole 

Nationale Des Beaux Arts (2010, Paris), and completed a two-year residency at Casa de 

Vèlazquez (2012, Madrid) where he developed his personal style and artistic practice. His painting 
process can be considered as a study, in which the artist’s delicate technique and exacting 
details emerge as the result of months of patient work, with a single work sometimes taking over 
a year to complete.  
Three of the pieces exhibited in this presentation, “le Premier”, “Rearrangement”, and “Delectation”, 
were previously shown in a solo exhibition by the artist at Galerie Nathalie Obadia (Paris, 2019). 
Nima Zaare Nahandi defines these pieces as “schematic representations of the evolution of 
human mental capacities”. Following his methodical approach to artistic creation, the artist unfolds 
the intellectual framework culminating in the formation of ‘‘le Premier” in a detailed analysis of his 
visual elements. In addition to a number of more recent works, the current exhibition includes a 

full-text version of the artist’s statement titled “Le Premier”, which will be available both at the 

gallery and online. 
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