
دسـتان نـمايـشگاه انـفرادی آثـار یاسـمن نـوذری را بـا عـنوان «در جـریان» در زیرزمین دسـتان بـرگـزار می کند. این نـمایشگاه در روز 

جـمعه ۲۱ شهـریور ۱۳۹۹ گـشوده می شـود و تـا ۴ مهـر ادامـه خـواهـد داشـت. این نخسـتین نـمایش انـفرادی آثـار یاسـمن نـوذری در 

دستان است و مجموعه ای از نقاشی با رنگ اکریلیک، رنگ روغن و آبرنگ روی مقوا و بوم را در برمی گیرد.   

یاسـمن نـوذری، مـتولـد ۱۳۷۰ در تهـران، دانـش آمـوخـته ی نـقاشی از دانشکده ی هـنرهـای زیبای دانـشگاه تهـران اسـت. او فـعالیت 

هـنری خـود را از سـال ۱۳۹۲ در زمینه  ی نـقاشی آغـاز کرد. آثـار او تـاکنون در دو نـمایشگاه انـفرادی و چـندین نـمایشگاه گـروهی بـه 

نمایش درآمده   است.  

مجـموعـه ی «در جـریان» که حـاصـل دو سـال فـعالیت یاسـمن نـوذری اسـت، بـا نـگاهی سیال بـه بـازسـازی تـرکیب بـندی در آثـار 

کالسیک مـنظره نـگاری و تلفیق آن بـا سـاخـتارهـاری نـرم می پـردازد. این سـاخـتار هـا در مجـموعـه ی «در جـریان» بـه شکل خـطوط و 

دنـده هـایی درآمـده انـد که در فـضایی انـتزاعی و در حـالتی از تعلیق  شـناورنـد. مـناظـر طبیعی در نـقاشی هـای یاسـمن نـوذری از طـریق 

حـرکت درک شـده  و بـه بیان او «بـه واسـطه ی تـوالی خـطوطی که سـطوح مـختلف را بـه یکدیگر مـرتـبط می سـازنـد» بـه تـصویر کشیده 

شده اند.  

Dastan presents a solo exhibition of works by Yasaman Nozari titled “In Motion” at Dastan’s 

Basement. The exhibition will open on Friday, September 11, 2020, and will be on display for 

public viewing until September 25. Her first solo show at Dastan, this exhibition includes oil, 

water color, and acrylic paintings on cardboard and canvas. 

Yasaman Nozari (b. 1991, Tehran) is a graduate of painting from University of Tehran, Faculty of 

Fine Arts. Currently living and working in Tehran, she began her artistic practice in 2013. Her 

paintings have been previously featured in two solo shows and several group exhibitions. The 

current series has been the result of two years of work.  

“In Motion” features the artist’s careful examination of classical landscape painting combined 

with a fluid rendition of structural elements. Trimmed into fragmented ribs hovering in abstract 

landscapes, these structural elements, dissolve any signs of solidity and stagnation. As 

stated by the artist, the landscapes in these paintings have been experienced by movement, 

depicted through “consecutive appearance of lines that connect the surfaces together.”
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