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بهناز فاطمی 
«پسماند» 

اتاق برق 

خیابـان فلسـطین شـمالی، نـرسیده بـه خیابـان انـقالب، روبـهروی دانشکدهی هـنر و 
معماری دانشگاه آزاد، بنبست قلمچی 

۱۰ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ 

اتاق برق پنجشنبهها تعطیل است 

دسـتان نـمایش چیدمـان طـراحی و مـجسمهی بـهناز فـاطمی بـا عـنوان 

«پـسمانـد» در اتـاق بـرق را اعـالم میکند. این نـمایش از ۱۰ تـا ۱۵ 

شهریور ۱۳۹۶ در اتاق برق برپا خواهد بود. 

این پـروژه بـر اسـاس تـرکیب مـفاهیم «کما»، «جـاهطلبی»، «مـنطق»، 

«بـرق» و «رنـگ سـرخ» طـراحی شـده اسـت. چیدمـانی از چـهار مـجسمه 

بــا الــهام از «متفکر» (آگــوســت رودن، حــدود ۱۹۰۴)، «مــجسمهی 

آزادی» (فـدریک آگـوسـت بـارتـولـدی، ۱۸۸۶)، مـجسمههـا و تـصویرهـای 

«تـوتآنـخآمـون» (فـوعـون مـصر، هـزارهی دوم پیش از میالد)، و 

تـصاویر مـربـوط بـه «شیوا» (از ایزدان آیین هـندو)، هسـتهی مـرکزی 

این پــروژه اســت. چیدمــان دومی از دههــا مــجسمهی ســرامیکی 

کوچک بـر بسـتری از سـنگ نمک، در پـای چیدمـان مـرکزی، و تـعدادی 

طراحی، بخش دیگر نمایش را تشکیل میدهند. 

بــهناز فــاطمی (م. ۱۳۷۰، اصــفهان) دانــشآمــوخــتهی نــقاشی از 

دانــشگاه گیالن (رشــت) اســت. آثــار او تــاکنون در یک نــمایشگاه 

انــفرادی (۱۳۹۴، گــالــری مــتن امــروز، اصــفهان) و بیش از ده 

نمایشگاه گروهی در تهران، رشت و اصفهان بهنمایش درآمدهاند.

Behnaz Fatemi 

“Residue” 

Electric Room 
Ghalamchi Dead End, Opposite Azad University, Felestin Street North, 
Tehran, Iran 

September 1 — 6, 2017, 16:00 — 20:00 

Electric Room is Closed on Thursdays 

Dastan is pleased to display an installation of three-
dimensional works and drawings by Behnaz Fatemi, titled 

“Residue”, at Electric Room from September 1 to 6, 2017. 

The project is themed around a combination of five 

concepts: “Coma”, “Lust”, “Rationality”, “Electricity”, and the 

color “Red”. An installation of four sculptures inspired by 

“The Thinker” (Auguste Rodin, circa 1904), “The Statue of 

Liberty” (Frédéric Auguste Bartholdi, 1886), images and 

sculptures of “Tutankhamen” (Egyptian pharaoh, first 

millennium BC), and images of “Shiva” (a principal deity of 

Hinduism). A second installation of smaller ceramic works 

on a bed of rock salt (halite) and a number of drawings 

on paper and wooden boards are the other parts of 

the presentation. 

Behnaz Fatemi (b. 1991, Isfahan, Iran) studied painting at 

the University of Guilan (Rasht, Iran). Her work has been 

exhibited in one solo exhibition (2015, Matn-e-Emrooz 

Gallery, Isfahan, Iran) and over ten group exhibitions in 

Tehran, Rasht and Isfahan.

با تشکر از فروشگاه افق برای حمایت از آمادهسازی هفتگی دیوارهای 
اتاق برق!

Thank you Ofogh Art Department Store for Sponsoring 
Electric Room’s Weekly Makeover the Night Before Every 
Show!


