
دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی صـدرا بنی اسـدی بـا عـنوان «مـنسوخ» در زیرزمین دسـتان را اعـالم می کند. این 
نـمایشگاه در روز ۱۵ دی ۱۳۹۶ افـتتاح می شـود و تـا ۲۹ این مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. این دومین نـمایشگاه انـفرادی 
آثـار صـدرا بنی اسـدی در زیرزمین دسـتان اسـت. آثـار این هـنرمـند تـاکنون در چـندین نـمایشگاه گـروهی، و هـم چنین بـه 

تازگی در غرفه ی دستان در آرت فر آنتایتلد مایامی بیچ ۲۰۱۷ در نمایش «صورتی جهانی»، ارائه شده است. 

صـدرا بنی اسـدی (م. ۱۳۷۰، تهـران) دانـش آمـوخـته ی نـقاشی از دانـشگاه هـنر تهـران اسـت. او یکی از هـنرمـندان نسـل خـود 
اسـت که بـه شکلی تـأثیرگـذار روی چـند رسـانـه، از جـمله هـنرهـای تجسمی، مـوسیقی، ویدیو و روایت، بـه طـور هـم زمـان 
تـمرکز کرده. او در مجـموعـه ی پیشین خـود، «زبـون سگی» (زیرزمین دسـتان، بـهمن ۱۳۹۴)، بـا ایجاد آثـاری مـلهم از 

کاریکاتور و تصویرسازی، روایتی چندوجهی از یک دنیای ساختگی ارائه کرد. 

صـدرا بنی اسـدی در مجـموعـه ی اخیر، «مـنسوخ»، جـهانی مـوازی بـا تـرکیبی چـندالیه ارائـه کرده اسـت: از طـرفی، خـدایان 
اسـطوره ای این جـهان، بـا رخـنه در دنیای روزمـره بـر آن تـأثیر می گـذارنـد و روایت هـای مـوازی ایجاد می کنند، و از طـرف 
دیگر، زنـدگی اجـتماعی و شهـری این جـهان، در اسـتقالل، بـه زیست خـود ادامـه می دهـد. «مـنسوخ» که از جـهاتی یادآور 
مجـموعـه ی اخیر پـدر او، محـمدعلی بنی اسـدی، بـا عـنوان «رنـگ - رخ سـار» (گـالـری سـاربـان، آبـان ۱۳۹۶) نیز هسـت، پیرو 
رویکرد چـندصـدایی صـدرا و تـأثیرپـذیری او از رسـانـه هـای مـختلف، بـه مـخاطـب امکان خـوانـش هـای مـتنوع روایی، 

ساختاری و سمبلیک می دهد. 

Dastan is pleased to announce Sadra Baniasadi’s solo exhibition titled “Outdated” at Dastan’s 
Basement. The exhibition will be open for public viewing from January 5 through January 19, 2018. 
This is Sadra Baniasadi’s second solo exhibition at Dastan’s Basement. His work has been 
featured in over ten group shows in Tehran and Dubai (UAE), and recently featured in “Universal 
Pink” at UNTITLED, Art Miami Beach 2018 at Dastan’s booth. 
Sadra Baniasadi (b. 1991, Tehran, Iran) is one of the most creative talents of the new wave of 
Iranian artists working on visual art, music, video, and storytelling. He is a graduate of painting 
from Tehran Art University (Tehran, Iran). In his previous series, “Dog Language” (Dastan’s 
Basement, February 2016), Sadra used cartoon-making and illustration as sources of inspiration 
for creating a multi-layered narrative of an alternative universe. 

In his recent series, “Outdated”, Sadra Baniasadi has again created a parallel world with a multi-
layered structure: the mythological gods of this universe hack through the everyday world and 
create parallel narratives, and the social/urban life of this universe, continues life independently. 
“Outdated”, which is reminiscent of the recent exhibition by artist’s father, Mohammad Ali Baniasadi 
—“Color-Portraitesque” (Sareban Gallery, Tehran, 2017)— follows Sadra’s polyphonic approach and 
his inspirations from diverse media, and gives the viewer the ability to read the works using 
different narrative, structural, and symbolic standpoints.
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