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Dastan’s Basement press release texts are prepared by individual writers and in keeping with Basement flair. 

یاسـمن نـوذری (زیرزمین دسـتان) — دسـتان بـا افـتخار نـمایش انـفرادی سینا چـوپـانی را بـا عـنوان «عـواقـب بـعدی» ارائـه می کند. «عـواقـب 

بعدی»، پنجمین نمایش انفرادی چوپانی در دستان، روز جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰ افتتاح شده و تا جمعه ۵ آذر در معرض دید است.  

سینا چـوپـانی (مـتولـد ۱۳۶۹، سـاری، ایران) فـارغ التحصیل مـجسمه سـازی از دانشکده ی هـنرهـای زیبای تهـران اسـت. از ویژگی هـای بـارز آثـار 

چوپانی تجربه گرایی در کاربرد متریال، استفاده از تصاویر آشنا و اشیای حاضر آماده است. 

آثـار این نـمایش از میان دو دوره ی کاری بـا اخـتالف زمـانی چـهار سـالـه انـتخاب شـده انـد. مجـموعـه ای از چـاپ هـای روی کاغـذ مـتعلق بـه ۱۳۹۶ و 

اثـری روی پـارچـه که مـربـوط بـه ۱۴۰۰ اسـت. هـنرمـند دلیل انـتخاب از این دو مجـموعـه را مـرور وقـایع «در حـد فـاصـل این بـازه ی زمـانی بـرای 

انـسان و جـهان» می دانـد، رویدادهـایی «که اکنون در واپسین روزهـای آن بـه سـر می بـریم و مـنتظر عـواقـب بـعدی آن هـا هسـتیم.» تـرکیب 

چیدمـان نـمایشگاه نیز در امـتداد این نـگاه شکل گـرفـته: دیوارهـای اصلی زیرزمینِ دسـتان بـا آثـار مجـموعـه ی ۱۳۹۶ پـر شـده و تک اثـر سـال 

۱۴۰۰ (روی پـارچـه) در مـقابـل آثـار مجـموعـه ی  پیشین و بین دو سـتون آویزان می شـود. گـویا این دو مجـموعـه نـاظـر بـر یک دیگرنـد و مـخاطـب بـا 

حضورش فضای خالی میان این دو را پر می کند. 

Yasaman Nozari (DB) — Dastan presents "Aftermath", a solo exhibition of works by Sina Choopani and his 

fifth with the Dastan's Basement. "Aftermath" opens on Friday November 12, 2021 and shall be on view 

through Friday 26 November.  

Sina Choopani (born 1990, Sari, Iran) studied sculpture at the University of Tehran. His works are 

characterized by experimentation with various materials, employment of familiar images, and use of ready-

made objects. The works of "The Aftermath" belong to two collections from two periods. A collection of silk 

prints on paper (2017) and another one on fabric (2021). The artist's intention in choosing works from these 

two series is to review "what happened to human beings and our globe over this period in time." "We are 

waiting," the artist maintains, "for the Aftermath" of the events that now seem to have come to an end. The 

Installation of the exhibition resonates the overall idea: the main walls of Dastan's Basement are filled with 

the works of the 2017 collection, and the single work of 2021, which is printed on a loose fabric, hangs in 

front of them and between two columns. It seems that these two series are checking each other out while 

the audience fills the empty space between the two with his/her presence.
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