
دسـتان نـمایشگاه انـفرادی آثـار صـدف حـسامیان را بـا عـنوان «وصـف حـال» در زیرزمین دسـتان بـرگـزار می کند. این نـمایشگاه در روز جـمعه ۱۰ 

بـهمن ۱۳۹۹ گـشوده می شـود و تـا ۲۴ بـهمن ادامـه خـواهـد داشـت. «وصـف حـال» اولین نـمایشگاه انـفرادی آثـار صـدف حـسامیان در زیرزمین 

دسـتان اسـت و  مجـموعـه ای از ۱۰ اثـر تـرکیب مـواد و حکاکی  روی ورقـه ی آلـومینیومی را در بـر می گیرد. آثـار صـدف حـسامیان تـاکنون در یک 

نمایشگاه انفرادی در اتاق برق با عنوان «تِالره» و  یک  نمایشگاه دو  نفره در زیرزمین دستان با عنوان «بازدید» به نمایش در آمده است.  

صـدف حـسامیان، مـتولـد ۱۳۶۵ در تهـران، نـقاش و چـاپـگر، دانـش آمـوخـته ی مـعماری از دانـشگاه خـلیج فـارس (بـوشهـر)  و نـقاشی از دانـشگاه 

هـنر (تهـران) اسـت. او  در نـمایشگاه هـای قبلی خـود بـر مـطالـعات مـعماری بـر بـافـت تـاریخی شهـر بـوشهـر تـمرکز کرده بـود که بـخش هـای زیادی از 

این بافت تاریخی در معرض تخریب بوده است.  

«وصـف حـال» بـه شـرح طیف گسـترده ای از تجـربـه هـای هـنرمـند می پـردازد و بـرآن اسـت تـا عـواطـف شخصی، زاویه دید و افکار هـنرمـند را در 

زمـان خـلق آثـار بـازگـو کند. بـه بیان صـدف حـسامیان، «ایده ی آزاد گـذاشـتن ذهـن در رونـد خـلق کار» مـبنای شکل  گیری مجـموعـه ی جـدیدش 

بـوده اسـت. در این مجـموعـه هـماهنگی بـصری اجـزا اهمیت شـان را از دسـت داده  و از کنار هـم قـرارگـرفـتن عـناصـری چـون اكـليل، گـل خـشك، 

خـار و حـكاكی هـای بـرجسـته، ارجـاعـاتی پـدید آمـده  اسـت که افکار و احـساسـات هـنرمـند را بـازگـو می کنند. در «وصـف حـال»، صـدف حـسامیان 

بـرخـالف رونـد کاری  خـود در مجـموعـه هـای پیشین،که تـالش داشـت در مـواجـه بـا افکارش از گـفتگو هـای ذهنی  فـاصـله بگیرد بـه دسـته بـندی آنـها 

می پردازد. 

Dastan Presents an exhibition of works by Sadaf Hesamiyan titled “State of Mind” at Dastan’s 

Basement. The exhibition will open on Friday, January 22, 2021 and will be on display for public viewing 

until February 12, 2021. Her first solo exhibition of works at Dastan’s Basement, this presentation 

features 12 mixed-media paintings and etching on aluminum plates. Her work has been previously 

featured in a solo exhibition titled “Télàré” at Electric Room and a duo presentation titled “Revision” at 

Dastan’s Basement.  

Sadaf Hesamiyan (b. 1986, Tehran) is a painter and printmaker. She studied Architecture at the Persian 

Gulf University (Boushehr, Iran) and obtained her master’s degree in Painting from Honar University 

(Tehran, Iran) in 2015. In her past exhibitions she focused on the architectural heritage of the city of 

Boushehr whose historical sites have been facing destruction.  

“State of Mind” confronts a wider spectrum of the artist’s experiences and is meant to narrate the 

artist’s personal feelings, thoughts, and perspectives when creating each work. Describing the series, 

Hesamiyan adds, “The idea of letting my mind fly free by candidly expressing my thoughts became my 

priority.” The visual coordination of different pieces was not of importance anymore. Instead, the 

arbitrary organization of glitter, dried flowers, thorns, and lustrous marks refer to the definitive state 

of mind which the artist was experiencing. With this series, Hesamiyan tries to confront her mental 

chatters, ordinating various thoughts and emotions whilst creating her works, a practice which she did 

not acknowledge in previous stages of her career.
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