
دسـتان نـمایشگاه آثـار فـریدون آو از مجـموعـه هـای «پـازل رسـتم» و «رسـتم در آلـودگی هـوا» را در وی گـالـری (پـروژه هـای بیرون از دسـتان) اعـالم 

می کند. این نمایشگاه در روز ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ افتتاح و تا ۳۰ فروردین ادامه خواهد داشت.  
فـریدون آو دربـاره ی مجـموعـه ی «پـازل رسـتم» می نـویسد: «پـس از پـایان کارم روی کالژهـای رسـتم در آخـر تـابسـتان، بـازهـم روی آن هـا کار 

کردم. بـعدهـا، بـرخی از آن هـا را مـثل یک بـازی سـاخـتم —یک پـازل. سـه تـصویر را انـتخاب کردم و آن هـا را بـه شکل دیجیتال روی تـخته چـاپ 

کرده، مـثل پـازل بـریدم. در سـال ۲۰۱۸، وقتی بـا قـوت انـرژی پـاییزی کار می کردم، بـاز آن هـا را پیدا کردم و رویشان کار کردم. بیش تـر 

قهرمان های کلیشه ای تک بعدی هستند، اما در واقع، آن ها هم مثل همه، به پازل شبیه هستند، پازلی که خوب جور نمی شود.» 
او دربـاره ی «رسـتم در آلـودگی هـوا» می نـویسد: «این مجـموعـه هـم بـر اسـاس آثـار قبلی ام شکل گـرفـته اسـت. کار روی آن حـدود سـه سـال طـول 

کشید —از تکنیک هـای تـرکیب مـواد، کالژ و چـاپ سیلک اسـتفاده کرده ام. آلـودگی هـوا یک مـفهوم کلی، امـا عمیق و زایل کننده اسـت. این 

آثار، تحت تأثیر فضا هستند.» 

فـریدون آو (م. ۱۳۲۴، تهـران) یکی از تـأثیرگـذارتـرین شخصیت هـای هـنر مـعاصـر ایران اسـت. تـالش هـای بی وقـفه و بی شـمار او در هـنر، در طی 

سـالیان، وجـوه مـختلف و مـتعدد یافـته انـد. او مـدرک کارشـناسی خـود را در رشـته ی هـنرهـای کاربـردی در تیاتـر از دانـشگاه آریزونـا دریافـت کرد 

و سـپس بـه تحصیل فیلم در دانـشگاه نیویورک پـرداخـت. پـس از آن نیز، در دانـشگاه هـفت دریا (بـا نـام کنونی یک تـرم روی دریا) تحصیل 

کرد. فـریدون آو در طـول بیش از پـنج دهـه فـعالیت در فـضای هـنری، بـه  نـحوی تـأثیرگـذار، از پـس نـقش هـای مختلفی از جـمله هـنرمـند، طـراح، 

مـدیر هـنری، مجـموعـه دار، کیوریتور، گـالـری دار، و حـامی هـنر بـرآمـده اسـت. آثـار هـنری او در نـمایشگاه هـای انـفرادی مـتعدد و بیش از صـد 

نـمایشگاه گـروهی، در گـالـری هـا و مـوزه هـای سـراسـر جـهان بـه نـمایش درآمـده انـد. آثـار او بـه جـز این که در مجـموعـه هـای خـصوصی مختلفی در 

کشورهـای مـختلف جـمع آوری شـده انـد، تـوسـط مجـموعـه هـای مـوزه هـا و مـؤسـسه هـای مـعتبری چـون مـوزه ی بـریتانیا (لـندن)، مـوزه ی 

مـتروپـولیتن (نیویورک)، مـوزه ی هـنر لـس آنجـلس، مـرکز ژرژ پمپیدو (پـاریس)، بنیاد سـای تـومبلی، و مـوزه ی هـنرهـای مـعاصـر تهـران خـریداری 

شده اند. 

Dastan is pleased to announce Fereydoun Ave’s latest exhibition from his Rostam series of works. The exhibition, 
which includes works from the artist’s “Rostam in Dense Pollution” and “The Rostam Puzzle” will be on display at V-
Gallery (Dastan:Outside Projects) from April 5 to April 26, 2019. 
Regarding “The Rostam Puzzle”, the artist writes: “When I first made the original collages for ‘Rostam in Late Summer’ 
(1999), I revisited them many times and many ways later. One of these ways was to make them into a game —a 
puzzle. I choose three images and printed them digitally on foam boards and cut them into a jigsaw puzzle. In 2018, 
when I was working with the autumnal energy, I rediscovered and recycled them into this series of works. Archetypal 
heroes tend to be one-dimensional but in fact they, like everyone else, are puzzles but don't fit together easily. 
Fereydoun Ave continues on “Rostam in Dense Pollution”: “These are also a recycled series that took three years to 
come together —mixed media and collage and silk screen prints. Pollution is a general but dense and ever-
worsening concept; these works are atmospheric pieces.” 
Fereydoun Ave (b. 1945, Tehran, Iran) is one of the most influential individuals in Iranian contemporary art and his 
prolific efforts have taken diverse aspects. He received his BA in Applied Arts for Theatre from Arizona State 
University, studied film at New York University, and studied at the University of Seven Seas (aka Semester at Sea). 
During his career, which spans over five decades, he has successfully taken many different roles including artist, 
designer, art director, collector, curator, gallerist and art patron. His artworks have been featured in many solo 
exhibitions along with hundreds of group shows in galleries and museums all around the world. As well as being 
purchased by many notable private collectors, Ave’s work has been acquired by prestigious art institutions including 
The British Museum in London, The Metropolitan Museum of Art in New York, Los Angles County Museum of Art 
(LACMA), Centre Georges Pompidou in Paris, Cy Twombly Foundation and Tehran Museum of Contemporary Art 
(TMOCA).
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