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Dastan is pleased to announce its second participation at Contemporary Istanbul with a solo 
presentation of recent works by Shahriar Ahmadi. The works presented in CI 2016 include “Tree of 
Seven” from “Good Soil” series, two works from “1001 Nights” series, and a triptych from “The Ark of 
Salvation” series. 

Shahriar Ahmadi (b. 1979, Kamiyaran, Iran) is one of the most unique and important Iranian artists 
of his generation. His work has been featured in 15 solo exhibitions in Iran, the UAE and 
Switzerland, tens of group shows, art fairs, the Venice Biennale in 2015, and placed in numerous 
collections. 

Shahriar Ahmadi’s works are both rich in technique and content, making them both authentic and 
original. He has collected a vast library through his years of reading and research, compiling 
resources for his artistic muses. Ahmadi’s works often carry in themselves deep allusions to 
Persian myths, classical literature, mysticism, and religious stories, exploring many subjects as the 
artist wanders. Additionally, his signature improvisatory techniques and vibrant palette create 
engulfing images that surprise the viewer at every corner. 

Describing Shahriar Ahmadi’s work as “joyously swift and confident”, Edward Lucie-Smith, the 
famous English writer and art critic, writes: “If one looks at the way in which Ahmadi’s work has 
developed, one sees him gradually shedding Western influences, and becoming more specifically 
Iranian as he does so… one of the things that distinguishes Ahmadi’s work is the confident 
elegance of the facture. He has been able to translate the swift, confident elegance of Iranian 
penmanship into terms that suit working in acrylic on canvas… Much contemporary art 
appropriates from previous styles… [Ahmadi] takes from the past, but never imitates it.” 

Ahmadi’s unique way of intermixing elements of figurative painting into his abstract forms has been 
often a subject of interest. In the 56th Venice Biennale’s catalog, Marco Meneguzzo wrote: “The 
modernity of his approach lies in his attempt to update the ancient figurative tradition with the 
gestural, broken and almost abstract modernist tradition. The result is a series of works that are 
linguistically coherent and consistent with each other and which there is constructed a kind of 
‘middle ground’ between abstraction and figuration.” 

The artist states: “In a family of artists, I began my journey into the world of art with calligraphy, 
creating portraits with words. I then realized that painting does for me what no other artistic 
medium can; it stops time in its tracks. Each of my paintings is a slice of my imagination in a single 
moment, yet they reveal all my secrets within that moment. I paint to place next to each other all 
these moments in time which represent life, to engage in a dialogue with history and present a 
kind of dialectic.” 



دسـتان شـرکت در کانـتمپورری اسـتانـبول ۲۰۱۶ را اعـالم می کند. این دومین دوره ی حـضور دسـتان در این آرت فـر 

اسـت. دسـتان در این آرت فـر آثـاری از شهـریار احـمدی، شـامـل «درخـت هـفت» از مجـموعـه ی «خـاک خـوب»، دو اثـر 

از مجموعه ی «۱۰۰۱ شب»، و یک اثر سه لت از مجموعه ی «کشتی نجات»، را نمایش خواهد داد. 

شهـریار احـمدی (م. ۱۳۵۸، کامیاران) یکی از مـنحصربـه فـردتـرین و مـهم تـرین هـنرمـندان ایرانی نسـل خـود اسـت. 

آثـار او تـاکنون در ۱۵ نـمایشگاه انـفرادی در ایران، امـارات متحـده ی عـربی و سـوئیس، ده هـا نـمایشگاه گـروهی، 

چندین آرت فر، و بینال ونیز ۲۰۱۵، به نمایش درآمده و توسط مجموعه های متعددی خریداری شده اند. 

آثـار شهـریار احـمدی هـم از نـظر مـحتوی و هـم تکنیک بسیار غنی، و از همین جهـت اصیل هسـتند. او در طـول 

سـال هـا مـطالـعه و تحقیق کتابـخانـه ای عظیم از مـنابـع الـهام بـخش گـردآوری کرده اسـت. آثـار او مـعموالً حـاوی کنایه 

و تلمیح هـای مـتعدد بـه اسـطوره هـای ایرانی، ادبیات کالسیک، عـرفـان و داسـتان هـای دینی هسـتند، بـه طـوری که 

هـنرمـند در پـرسـه هـای خـود بـه مـوضـوعـات مختلفی سـرک می کشد. هـم چنین، او بـا تکنیک خـاص خـود در 

بداهه پردازی و پالت درخشانش تصاویری عمیق خلق می کند که در هر گوشه مخاطب را غافلگیر می کنند. 

ادوارد لـوسی اسمیت، مـنتقد و نـویسنده ی مـشهور انگلیسی، آثـار شهـریار احـمدی را داری «ظـرافتی مهیج و تبحـر 

بـاال» می دانـد و می نـویسد: «چـنان چـه آثـاری را كـه شهـریار احـمدی تـاكـنون پـدید آورده از نـظر بـگذرانیم، سیر 

عـدول تـدریجی او را از تـأثیرات غـربی و پیوسـته ایرانی تـرشـدنـش را شـاهـد خـواهیم بـود…امتیاز بـزرگ کار شهـریار 

احـمدی آراسـتگی و رفـتار نـقاشـانـه اش اسـت. او تـوانسـته ظـرافـت جـسورانـه و چـابکی قلمگیری ایرانی را بـه نـحوی که 

بـا کار بـا اکریلیک روی بـوم دمـساز بـاشـد، تـرجـمه کند. وام گـرفـتن از سـبک هـا و شیوه هـای قـبل در هـنر مـعاصـر کم 

نیست، اما کار شهریار احمدی از این امر مبرا است. او از قبل وام می گیرد؛ اما هرگز آن را تقلید نمی کند.» 

روش مـنحصربـه فـرد شهـریار احـمدی در تـرکیب عـناصـر نـقاشی فیگوراتیو در فـرم هـای انـتزاعی از مـهم تـرین وجـوه 

آثـار اوسـت که تـوجـه بسیاری بـرانگیخته اسـت. در کاتـالـوگ پـنجاه وششمین دوره ی بینال ونیز، مـارکو مـنگوتـزو 

می گـوید: «مـدرن بـودن شیوه و نـحوه ی کار او در کوشـش بـرای مـتناسـب سـاخـتن سـنت فیگوراتیو کهن بـا شیوه هـای 

تـصویرسـازی چـندپـاره و تـقریباً آبسـتره ی مـرتـبط بـا سـنت مـدرنیستی اسـت. این کوشـش بـه تـولـد مجـموعـه ای از آثـار 

انـجامیده که از نـظر زبـان هـنری هـمراسـتا و در امـتداد یکدیگرنـد و در آن هـا نـوعی «قـلمرو میانـه» بین هـنر انـتزاعی 

(آبستره) و هنر فیگوراتیو پدید امده است.» 

شهـریار احـمدی می گـوید: «مـن در خـانـواده ای هـنرمـند مـتولـد شـدم و سـفرم بـه دنیای هـنر را بـا خـطاطی و بـا 

کشیدن پـرتـره هـایی بـا واژگـان آغـاز کردم. بـعداً فهمیدم که نـقاشی بـرای مـن چیزی سـت فـراتـر از هـر رسـانـه ی دیگری 

اسـت؛ زمـان را در مسیرش مـتوقـف می کند. هـریک از نـقاشی هـای مـن گـوشـه ای از خیالـم در یک لحـظه اسـت، امـا 

تـمام رازهـایم را در آن لحـظه دربـر می گیرد. مـن نـقاشی می کشم تـا هـمه ی این لحـظه هـا را در کنار هـم قـرار دهـم 

و زندگی را بازنمایی کنم، بلکه بتوانم در گفتمانی با تاریخ قرار گیرم و نوعی دیالکتیک به وجود آورم.»


