
دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه گـروهی «بـه روزرسـانی» را اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز ۹ مهـرمـاه ۱۳۹۵ 

افـتتاح می شـود و تـا تـاریخ ۲۵ این مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. در این نـمایشگاه آثـار تـعدادی از هـنرمـندانی که 

آثـار آن هـا پیش تـر در دسـتان بـه نـمایش درآمـده، یا بـرای همکاری بـا آن هـا در آینده بـرنـامـه ریزی شـده، 

انـتخاب شـده اسـت. هـدف از بـرگـزاری این نـمایشگاه، ارائـه ی یک بـه روزرسـانی بـه مـخاطـب از پـروژه هـای اخیر، 

فعلی و آینده ی هـنرمـندان مـرتـبط بـا دسـتان در قـالـب یک چیدمـان اسـت. چیدمـان این آثـار تـوسـط سینا 
چـوپـانی انـجام شـده، که هـم زمـان بـا افـتتاح این نـمایشگاه، رویدادی سـه روزه را هـمراه بـا سـروش قـره بـاغی در 

زیرزمین دستان برگزار می کند. 

هـنرمـندان: فـریدون آو، سمیرا اسکندرفـر، فـرح اصـولی، صـدرا بنی اسـدی، لهـراسـب بیات، پـویا پـارسـامـقام، 

سـورنـا پـتگر، مهـرداد پـورنـظرعلی، پی بک، عسـل پیروی، حسین تـادی، امین تیمار، سینا چـوپـانی، سـهند 

حـسامیان، خـامـوش، آیدین خـانکشی پـور، ایمان راد، نیما زارع نـهندی، شـارل حسین زنـده رودی، بـهنام 

صـادقی، یاشـار صـالحی، نـریمان فـرخی، بـرادران قـاسمی، سـوگـل کاشـانی، محـمد کاظـم زاده، فـرهـاد گـاوزن، 

مـارکو گـریگوریان، محـمدحسین غـالم زاده، مـقداد لـرپـور، آهـو مـاهـر، اردشیر مـحصص، امیر محـمدزاده، امین 

مـنتظری، شـاهین مـنصوری، میالد مـوسـوی، کیوان مـهجور، نیکزاد نـجومی، بـهاره نـوابی، زهـرا نـوایی، فـرخ 

نورونی، نیروان، کیان وطن، محمدرضا یزدی 

Dastan is pleased to announce the opening of “Update” on September 30, 2016. The 

exhibition will be open for public viewing until October 16. In this exhibition, works by a 

number of artists who have previously had exhibitions at Dastan, or whose works will be 

featured in the future, will be put on display. This exhibition aims to present a curated 

update of recent, current and future projects of the artists associated with Dastan. At 

Dastan’s Basement, concurrent to the opening of “Update”, Sina Choopani and Soroush 

Gharehbaghi will be holding a collaborative event. Sina has designed the layout of “Update” 

as well. 

Artists: Fereydoun Ave, Sadra Bani Assadi, Lohrasb Bayat, Sina Choopani, Samira 

Eskandarfar, Nariman Farrokhi, Farhad Gavzan, Ghassemi Brothers, Mohammad Hossein 

Gholamzadeh, Marcos Gregorian, Sahand Hesamiyan, Sogol Kashani, Mohammad 

Kazemzadeh, Khamoosh, Meghdad Lorpour, Keyvan Mahjoor, Ahoo Maher, Shahin Mansouri, 

Amir Mohammadzadeh, Ardeshir Mohasses, Amin Montazeri, Milad Mousavi, Bahareh Navabi, 

Zahra Navaei, Nirvan, Nikzad Nojoumi, Farrokh Norooney, Farah Ossouli, Pouya Parsamagham, 

Asal Peirovi, Sourena Petgar, Peybak, Mehrdad Pournazarali, Iman Raad, Behnam Sadeghi, 

Yashar Salahi, Hossein Taadi, Amin Timar, Kiyan Vatan, Aidin Xankeshipour, Mohammad Reza 

Yazdi, Nima Zaare Nahandi, Charles Hossein Zenderoudi


