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دسـتان نـمایش «مـصوّرنـامـه» را در زیرزمین دسـتان و دسـتان+۲ اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز ۱ تیر افـتتاح و تـا 

۲۹ این ماه ادامه خواهد داشت. 

این نـمایش جـدیدتـر نـسخه ی پـروژه ی «مـصورنـامـه» اسـت و شـامـل آثـاری از هـنرمـندان نسـل هـای مـختلف هـنر ایران —

آثـار اردشیر مـحصّص، فـریدون آو، علی اکبر صـادقی، احـمد امین نـظر، فـرشید ملکی، فـرح اصـولی، و نیکزاد نـجومی؛ در 

کنار هـنرمـندان جـوان تـری هـم چـون پـویا افـشار، ایمان راد، شهـریار احـمدی، مـحسن احـمدونـد، امین مـنتظری، پی بک، و 

کور پور به نمایش درآمده است. 

این نـسخه از «مـصوّرنـامـه»، که یکی از پـرجـزییات تـرین نـمایشگاه هـای این پـروژه مـحسوب می شـود، نتیجه ی بیش از پـنج 

سـال مـطالـعه اسـت. ایده ی این پـروژه بـا مـطالـعه ای بـر اسـاس مـنابـع الـهام، درون مـایه هـا و تکنیک هـای هـنرمـندان ایرانی 

قرن بیستم و بیست ویکم شکل گرفت. 

معیارهـایی که بـرای نـمایش آثـار در پـروژه ی «مـصوّرنـامـه» درنـظر گـرفـته شـده در سـه دسـته ی کلی می گـنجند: ۱. مـحتوا، 

۲. فرم/ظاهر، و ۳. هنرمند. هریک از این دسته ها شامل مواردی است که در زیر نوشته شده: 

۱. ۱. مـحتوا—روایت: هـنرمـند ایده هـا را از طـریق تـصویرسـازی/نـقاشی/پـویانـمایی مـتون ادبی و بـا تکنیک هـای روایت گـری 
تصویری بیان می کند؛ رویدادهای خیالی با ترتیب زمانی یا به شکل آزادتر، از طریق تصاویر بیان می شوند. 

۱. ۲. مـحتوا—طـنز: هـنرمـند از تکنیک هـای طـنز، هـجو یا اغـراق کاریکاتـورگـونـه بـرای نـمایش مـسائـل اجـتماعی-فـرهنگی یا 
سیاسی-اجـتماعی و اظـهارنـظر دربـاره ی آن هـا اسـتفاده می کند. هـنرمـند در این راسـتا از بیان اسـتعاری اسـتفاده ی 

حداکثر می کند. 

۱. ۳. مـحتوا—تـاریخ و اسـطوره: هـنرمـند از تـاریخ اسـاطیری الـهام گـرفـته، در بـرخی مـواقـع آن را بـا تـاریخ واقعی و سیاسـت 
ترکیب می کند. 

۱. ۴. محتوا—خشونت: هنرمند خشونت مردانه، جنگ ورزی، و مردساالری را در آثارش به نمایش می گذارد. 

۲. ۱. ظـاهـر—کاریکاتـورگـونـه: هـنرمـند آثـاری خـلق می کند که ظـاهـری کاریکاتـورگـونـه دارنـد. او در این راسـتا از تکنیک هـای 
تصویرسازی، یا تکنیک هایی ملهم از تصویرسازی یا صورت های معاصر آن استفاده می کند. 

۲. ۲. ظـاهـر—تـصاویر تـاریخی: هـنرمـند بـه مـتون تـاریخی یا ادبی مـانـند اسـطوره هـا، قـصه هـای دینی یا فـولکلور اشـاره 
کرده، از روش های سنتی ارجاع استفاده می کند 

۲. ۳. ظـاهـر—ارتـباطـات درونی: هـنرمـند بـه آثـار هـنری، مـنابـع تـصویری، تکنیک هـا و روش هـای هـنرمـندان دیگر ارجـاع 
می دهد. 

۳. هـنرمـند: هـنرمـند بخشی از یک سـنت وسیع تـر شـده، اطـالعـات زنـدگی نـامـه ای او نسـبت بـه مـنابـع تـصویری اثـرش 
کمرنگ تر می شود. 
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Dastan is pleased to announce “Mossavar-Nameh” at Dastan’s Basement and Dastan+2. The 
exhibition will be open to public viewing from June 22 to July 20, 2018. 

This most recent incarnation of Mossavar-Nameh (lit. ‘Book of Illustration’) includes works by 
twentieth- and twenty-first-century Iranian masters Ardeshir Mohassess, Fereydoun Ave, Ali 
Akbar Sadeghi, Ahmad Amin Nazar, Farshid Maleki, Farah Ossouli, and Nicky Nodjoumi are 
presented along with pieces by more contemporary Iranian artists, including Pouya Afshar, 
Shahriar Ahmadi, Mohsen Ahmadvand, Amin Montazeri, Peybak, Kour Pour, and Iman Raad. 

The current presentation of Mossavar-Nameh is the most elaborate edition of the project and a 
result of almost five years of research. The curatorial concept of Mossavar-Nameh was designed 
through studying many twentieth- and twenty-first-century Iranian artists with regards to their 
sources of inspiration, themes, and techniques throughout their careers. 

The criteria for including artworks/artists in Mossavar-Nameh Project fall into three broad 
categories: 1. Content; 2. Appearance/Form; and 3. The Artist. Each category is detailed as follows: 

1.1. Content—NARRATIVE The artist expresses ideas through illustration/visualization/animation of 
literary texts and narrativity using images that entail sequencing of the fictive events, either 
chronologically or arbitrarily 

1.2. Content—SATIRE The artist uses techniques such as satire, parody, or comic exaggeration in 
order to portray sociocultural or sociopolitical issues and comment on them. In this course, the 
artist uses metaphorical language and other figurative techniques such as parody, fable, and 
allegory 

1.3. Content—HISTORY & MYTHOLOGY The artworks are inspired by mythological history, 
sometimes mixed with actual history and politics 

1.4. Content—VIOLENCE The artist portrays instances of patriarchal violence, war practice, male 
chauvinism and macho men in the artworks 

2.1. Appearance—CARTOONISTIC The artist creates artworks that are cartoon-like in nature, 
expressed through illustration techniques or techniques inspired by illustration or its 
contemporary practices 

2.2. Appearance—HISTORIC IMAGERY The artist refers to historical or literary texts such as 
myths, legends, religious stories, folk stories and employs of classical allusions and analogies 

2.3. Appearance—INTERCONNECTIONS The artist invokes visual resources and cites artists, 
methods, and techniques from others 

3. THE ARTIST The artist becomes part of a larger tradition of artists, hence in Mossavar-
Nameh’s research, the trends in their works become more significant than their biographical 
information


