
دسـتان نـمایش آرش میرهـادی را بـا عـنوان «ضـدّ نـور» در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش که شـامـل یک مجـموعـه ی طـراحی،و یک 

چیدمان است، در روز ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ افتتاح و تا ۳۱ مرداد ادامه خواهد داشت.  

آرش میرهـادی (م. ۱۳۵۹، شیراز) دانـش آمـوخـته ی صـنایع دسـتی (دانـشگاه هـنر اصـفهان) و نـقاشی (دانشکده ی هـنر و مـعماری، 

تهـران) اسـت. او در حـوزه هـای مختلفی از جـمله طـراحی، تـصویرسـازی، عکاسی و طـراحی گـرافیک فـعالیت می کند. آثـار او تـاکنون در یک 

نمایشگاه انفرادی (گالری گلستان، تهران) و چندین نمایش گروهی ارائه شده اند. 

آرش میرهـادی در «ضـدّ نـور» مجـموعـه ای از طـراحی هـای خـود را در کنار یک چیدمـان قـرار داده اسـت. چیدمـان شـامـل یک نـقاشی در 

مـقابـل یک دفـتر طـراحی، و چـهار دسـته از چیزهـایی اسـت که هـنرمـند در طـول تـمرکز بـر کارهـای روزمـره، بـا حـالتی وسـواس گـونـه، 

جـمع آوری کرده اسـت. بیش تـر زمـان کار بـر آثـار اخیر در تـنهایی و خـلوت گـذشـته و از این رو ضـدّنـور بـودن و نـوع اجـرای آن هـا تـا حـد زیادی 

تحت تأثیر نگاه های درون گرایانه ی آرش میرهادی بوده است.  

Dastan is pleased to announce “Silhouette”, a presentation by Arash Mirhadi at Electric Room. The 

show, comprised a series of drawings and an installation will be open to public view from August 17 

to August 22, 2018. 

Arash Mirhadi (b. 1981, Shiraz, Iran) is a graduate of traditional handicraft (Isfahan University of Art) 

and painting (Faculty of Art and Architecture, Azad University, Tehran). He works in the fields of 

drawing, illustration, photography and graphic design. His work has been featured in one solo 

exhibition (Golestan Gallery, Tehran) and several group shows. 

In “Silhouette”, Arash Mirhadi has presented a series of his drawings alongside an installation. The 

installation consists of a book of drawings, a painting and a collection of four jars. The jars contain 

stuff the artist has obsessively collected while concentrating on his daily tasks. Most of the 

artist’s time during working on these works has been spent in solitude and thus these 

‘silhouettes’ and their technique are inspired by Arash Mirhadi’s inward-looking approach. 

ضدّ نور 
آرش میرهادی 

۲۶ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 
اتاق برق ۴۵/۵۰ (پروژه های بیرون از دستان) 

تهران، خیابان فلسطین شمالی، بین بزرگمهر و انقالب، 
روبه روی دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه آزاد، بن بست قلم چی 
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