
هـر سـال پـس از تعطیالت نـوروزی، دسـتان نـمایش گسـترده ای از آثـار فـریدون آو بـرگـزار می کند. در حـال حـاضـر 

که بـه دلیل شـرایط پیش آمـده امکان بـرگـزاری نـمایشگاه بـه روال سـابـق وجـود نـدارد، تیم گـالـری دسـتان و 

فـریدون آو بـرگـزاری نـمایشگاه مـجازی را بـه عـنوان بهـترین گـزینه ی مـوجـود انـتخاب کرده انـد. بـرگـزاری این دسـت 

نمایشگاه های مجازی تا پایان اپیدمی، ادامه خواهند داشت. 

«یک فـصل کاری» شـامـل دو مجـموعـه ی «تلخی پیری» و «تـزئینات بـرای داالن هـای تـنگ و تـاریک» اسـت که بـه 

صـورت مـجازی در فـضای زیرزمین دسـتان و دسـتان+۲ بـه نـمایش گـذاشـته شـده انـد. این مجـموعـه متشکل از 

آثـاری اسـت از تــرکیب مــواد روی بــوم و کـاغـــذ و چـاپ سـه بـعدی. این نـمایش مـجازی بـه هـمراه پـادکستی 

از سهراب مهدوی درباره ی روش پیشنهادی او برای مشاهده ی آثار ارائه شده است. 

«یک فـصل کاری» جـریان سیال ذهـن فـریدون  آو را در مکان هـای مختلفی دنـبال می کند که او در طـول 

تـابسـتان و پـاییز ۲۰۱۹ در آنـها حـضور داشـته اسـت. فـریدون آو «تـزئینات بـرای داالن هـای تـنگ و تـاریک» را 

«واکنشی دکوراتیو» بـه مجـموعـه ی «تلخی پیری» می دانـد. گـزیده ای از این آثـار در پـاییز ۲۰۱۹، در کونـدویونیت 

آتـن گـالـری بـریدر (آتـن، یونـان) بـه نـمایش گـذاشـته شـد. هـم چنین، مـوسیقی زمینه ی نـمایش مـجازی «تلخی 

پیری» در دسـتان+۲، تـوسـط فـریدون آو انـتخاب شـده اسـت. این قـطعه بـه نـام «بـداهـه نـوازی پیانـو»، کاری اسـت 

از پیمان یزدانیان در  آلبوم «رام» (پیمان یزدانیان و حسام اینانلو، انتشارات هرمس). 

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 اینکه 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 

هنرهای معاصر تهران خریداری شده اند. 
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Every year, after the new year holidays, Dastan has an extensive exhibition of Fereydoun 

Ave’s works. This exceptional year where such an exhibition is impossible, Dastan Gallery and 

Fereydoun Ave have decided to launch a virtual exhibition. As long as the epidemic lasts, the 

exhibitions will take on a similar solution. 

"A Season of Work" includes two series of works: "Decorations for the Narrow Dark Corridors" 

and "The Bitterness of Old Age", a combination of mixed media works on paper and canvas, 

and 3D printed pieces. These series are presented in digital showrooms simulating the 

physical experience of walking through Dastan+2 and the Basement. 

This inclusive exhibition follows Fereydoun Ave's stream of consciousness in different 

locations from summer to autumn 2019 accompanied by a podcast hosted by Sohrab Mahdavi 

suggesting a method of observation of the artworks. Fereydoun Ave sees “Decorations for 

the Narrow Dark Corridors”, as “a purely a decorative reaction” to “The Bitterness of Old Age”. 

A selection of works from "The Bitterness of Old Age" was previously presented in Condo Unit 

Athens 2019 at The Breeder (Athens, Greece). The background music to the online viewing 

room of this series has been chosen by the artist. The piece is called ‘Piano Improvisation 

(Live) by Peyman Yazdanian from the album ‘Tame’ (Peyman Yazdanian and Hesam Inanlou, 

Hermes Records). 

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 Angeles County Museum of Art 

(LACMA), Centre Georges Pompidou in Paris, Cy Twombly Foundation and Tehran Museum of 

Contemporary Art (TMOCA).
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