
مهـرداد قـاسـم خـان (زیرزمین دسـتان) —  زیرزمین دسـتان از تـاریخ ۲۳ اردیبهشت تـا 20 خـرداد مـاه 1401، میزبـان نـمایشگاه 

«شکر در زیرزمین»، مجـموعـه اخیر سینا قـدکساز، خـواهـد بـود. «شکر در زیرزمین» در راسـتای پـروژه بـاسـتان شـناسیِ هـنر قـدکساز 

سـاخـته شـده که بـا هـدف بـه کارگیری هـنر بـرای یادآوری حـقایق دیرین انـسان شـناختی بـرپـا شـده اسـت. نـمایش پیشِ رو دومین 

انفرادی قدکساز در زیرزمین دستان است. 

«شکر» کاراکتری سـت که سینا قـدکساز بـه بـازنـمایی آن نشسـته و از مـاده ای غیر قـابـل  رویت سـاحتی جـانـورگـونـه بـه او بخشیده 

اسـت.  سیر تـطوری که شکرِ قـدکساز می گـذرانـد بی شـباهـت بـه سیر تـطور انـسان نیست، بـا این تـفاوت که شکر ایگویی هـمچون 

ایگوی انـسان نـدارد. شکر مـوجـودی سـت بـه مـراتـب مـقتصدتـر، گـویی آگـاه اسـت که چـگونـه بـا محیط پیرامـون خـود بیامیزد تـا بـا 

کمترین هـزینه بـه بـقای خـود ادامـه دهـد. از سـوی دیگر شکر بـه مـثابـه خـوراک مـد نـظر اسـت که تـأثیر بسـزایی بـر بـدن انـسان و بـه طـبع 

گـونـه انـسانی و جـامـعه انـسانی داشـته و خـواهـد داشـت. شکر انـرژی مـورد احتیاج مـغز هـر جـانـداری را بـا کمترین هـزینه و زحـمت 

تـأمین می کند. امـا آیا نـقاشی نیز می تـوانـد مـانـند شکر عـمل کند؟ این سـؤالیست که قـدکساز در این مجـموعـه طـرح می کند: آیا 

مـواجـهه بـا نـقاشی بـه عـنوان پـدیده ای سـاخـته دسـت انـسان می تـوانـد مـانـند شکر، ولی نـه لـزومـا هـم سـان بـا آن، بـاعـث تـرشـح دوپـامین 

در مغز مخاطب شده و اسباب لذت او را فراهم آورد؟ این مجموعه تالش قدکساز  برای معرفی کاراکتر شکر است. 

سینا قـدکساز (م. ۱۳۷۱، تـبریز) فـارق التحصیل کارشـناسی هـنرهـای چـندرسـانـه ای (۱۳۹۴، تـبریز) و کارشـناسی ارشـد مـطالـعات هـنر 

(۱۳۹۷، تـبریز) اسـت. آثـار او در چـندین نـمایش گـروهی و انـفرادی شـرکت داشـته که از آن میان میتوان بـه شـرکت در «آرت فـر 

021شـانـگهای» (نـمایش داده شـده تـوسـط گـالـری دسـتان، 1399)، «در زیرزمین: یک تـماشـایی» اولین نـمایشگاه انـفرادی او 

(1398، زیرزمین دسـتان)، «بـازنـمایی دور از نـزدیک» (مـوزه صنعتی کرمـان، 1398)، «جـابـه جـایی زمـانی» (۱۳۹۶، گـالـری جـرجـانی)، 

«اکسپوی تهران» (۱۳۹۱، با همکاری گالری آرت پیپل لس آنجلس)،   

| خبـرهــای زیرزمیـــن توسط نویسندگان مختلف و بـا روحیـه بازیگوشانه/تجربی زیرزمیـــن دستـــان تهیـه می شـود. | 
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Mehrdad Ghasemkhan (DB) — Dastan's Basement presents "Sugar in the Basement", the latest 

series of works by Sina Ghadaksaz. The artist's second collaboration with Dastan's Basement, 

"Sugar in the Basement" follows the artist's project, " The archeology of art", which has been 

developed in the context of utilization of art in exposing paleoanthropological facts. The show 

will be on view between May 13, to June 10, 2022. 

"Sugar" is a character the artist developed, imbuing it with organic characteristics. The evolution 

of sugar is somehow similar to human evolution, save for the appearance of the human ego. 

Sugar is a prudent creature, knows how to interact with its surroundings, and survives with a 

minimum of effort. Sugar is essential nutrition for the human body and human society. Sugar 

provides the human brain with much-needed energy at little cost. The question is: Can painting 

act like sugar? Asks Ghadaksaz in "Sugar in the Basement". Can painting cause dopamine 

release in the human brain and bring pleasure? The following series attempts to introduce 

Sugar as a character. 

Sina Ghadaksaz (b. 1992, Tabriz) has a BA in Multimedia Art (2015, Tabriz) and an MA in Art 

Studies (2018, Tabriz). The artist's work has been shown in numerous solo or group exhibitions 

including the "ART021" fair, Represented by Dastan Gallery, Shanghai (2021), and "A 

Spectacle" (2020) his first solo exhibition at Dastan's Basement. "A Close View of Far-Field 

Representation" Sanati Contemporary Art Museum, Kerman (2019), "Time Shift", Jorjani Art Gallery, 

Tehran (2017) "Art Expo Tehran" in association with ArtPeople Gallery Los Angeles, Tehran (2012). 

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