
دسـتان نـمايـشگاه انـفرادی آثـار نیاز آزادی خـواه بـا عـنوان «سـالسـت» را در زیرزمین دسـتان بـرگـزار می کند. این نـمایشگاه در روز جـمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ 

بـازگـشایی می شـود و تـا ۳ مـرداد ادامـه خـواهـد داشـت. این نخسـتین نـمایش آثـار نیاز آزادی خـواه در دسـتان اسـت و مجـموعـه ای از طـراحی بـا آبـرنـگ ، 

بخیه دوزی روی پارچه و انمیشن را در برمی گیرد.   

عـنوان مجـموعـه ی حـاضـر، واژه ی سـالسـت و طیفی از مـعناهـای مـختلف آن بـه هـمراه پـاره ای از شـعر رضـا بـراهنی در مجـموعـه ی گـل بـر گسـتره ی مـاه 

است:   

سالست: 

نرمی، آسانی، مالیمت، همواری 

در کالم: 

«من از سالست دستانت، تمام زندگی ام را سوال خواهم کرد...» 

در این عـنوان، ذکر گسـتره ای از مـعانی مـتفاوت بـرای واژه ی سـالسـت، تـالشی اسـت بـرای در نـظر  گـرفـتن احـساسـات و مـعانی مـتفاوتی که بـه 

واسطه ی این واژه تداعی می شود  .  

نیاز آزادی خـواه، مـتولـد  ۱۳۶۳ در تهـران، هـنرمـند چـندرسـانـه ای اسـت. او تحصیالت آکادمیک خـود را در رشـته ی هـنرهـای زیبا در دانـشگاه بین المللی 

مـطالـعات بنیادی مسکو آغـاز کرد و پـس از آن در سـال ۱۳۸۴ از جـهاد دانـشگاهی تهـران بـا مـدرک انیمیشن فـارغ التحصیل شـد. آثـار این هـنرمـند در 

فـضاهـایی چـون مـوزه ی هـنر مـعاصـر (بـارسـلونـا، ۱۳۹۷)، مـوزه ی پـله تـوکیو (پـاریس، ۱۳۹۱)، گـالـری جـرجـانی (تهـران، ۱۳۹۲)، گـالـری ایزابـل ون دن آیند 

(دبی، ۱۳۹۰) و گالری یوتوپیا (برلین، ۱۳۹۳) به نمایش در آمده است.  

نیاز آزادی خـواه در آثـار خـود داسـتان هـایی از زنـدگی افـراد مـختلف را بـازگـو می کند. آثـاری که بـا تـعمق در دنیای درونی راویان و نـمایان سـازی 

صـحنه ای از قـصه هـای مـنحصر بـه فـرد آنـها، بـه آگـاهی بیننده راه پیدا می کنند و بـا مـخاطـب قـرار دادن مسـتقیم بینندگـان، آنـها را بـا  احـساسـات 

شخصی راویان قـصه درگیر می سـازنـد. نیاز در تـالش بـرای غـلبه کردن بـر تـرجـمه نـاپـذیری احـساسـات راویان داسـتان هـا،  هـر داسـتان را از طـریق 

رسـانـه هـای مـتفاوتی چـون طـراحی، نـقاشی، دوخـت روی پـارچـه و انیمیشن تـولید و بـازتـولید می کند. هـنرمـند پـارچـه   هـای سـوزن دوزی شـده را بـه سـان 

بـدنی می بیند که خـاطـرات و احـساسـات راویان خـود را در هـم آمیخته اسـت. واژه هـا هـمچنان که بـر زبـان آمـده انـد، بـه بخیه تـبدیل شـده و بـر پـارچـه 

نشسـته انـد. این بخیه هـا تـصاویر دیداری نـوینی را شکل داده انـد تـا آن احـساسـاتی را  بـرانگیزنـد که پیش از این در آوای واژه هـای راویان داسـتان هـا 

وجود نداشته است. نیاز آزادی خواه دربار ه ی مجموعه ی سالست می گوید: 

«احـساسـات شخصی آدم  هـای پیرامـونـم و داسـتان هـایشان از تـرس، عـشق، خـاطـرات کودکی، اعـترافـات، مـورد سـوء اسـتفاده واقـع شـدن، تـابـو هـای 

فـرهنگی و آسیب هـای روانی ای که زنـدگی   شـان را شکل داده انـد و شـرایطی که در آن بـه دنیا آمـده ایم، همگی الـهام بـخش و پـایه و اسـاس فـعالیت 

هنری  من است. در قالب ویدیو انیمیشن و پارچه های کوک و بخیه دوزی شده...   

در بخیه دوزی هـا، از نـخ بـه عـنوان ابـزاری بـرای طـراحی اسـتفاده شـده تـا بـه وسیله ی سـوزن، آوای داسـتان هـای نـقل شـده را بـه تـصویر بکشم .در این 

مسیر، داسـتان هـا بـه طـراحی تـبدیل می شـونـد و طـراحی هـا بـه دوخـت تغییر شکل می دهـند و دوبـاره داسـتان هـا شکل میگیرنـد! نـرمی و لـطافـت نـخ و 

حـس آن روی پـارچـه بـرایم تـداعی کننده داسـتان هـایی سـت که بـا صمیمیت و نـزدیکی بـرای مـن روایت شـده انـد! داسـتان هـایی که از بـدن هـایی نـقل 

شـده و بـه تـصویر کشیده شـدنـد! احـساسـات بخیه زده شـده و دوبـاره بـه بـدنی بـا تـصویری مـتفاوت تـبدیل می شـونـد. تـمام مـراحـل کار بـرای مـن مـانـند 

مـرهـم گـذاشـتن بـر روایت هـای تـلخ و شیرین از احـساس هـای بـه جـا مـانـده از این داسـتان هـا اسـت! در بـازگـویی لطیف که بـند بـند وجـودمـان را نـوازش 

می کند.» 

بـا تشکر از مـریم شـاهـوردی، شـقایق جـهانـبانی، مهـردخـت جـمالی، مـارال بـلدی ( بـرای کمک در دوخـت هـا)، سعید الـونـدی، پـریسا فـتوت، الـبرز کاظمی، 

محسن دلبری (برای ویدیو انیمیشین) و نسا آزادی خواه 
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Dastan is pleased to present an exhibition of works by Niyaz Azadikhah titled “Salāsat.” The exhibition will 

open on Friday, July 10, 2020, and will be on display for public viewing through July 24. Her first solo show 

at Dastan, this exhibition features watercolor and acrylic paintings on paper, stitch works on textile and 

animations. 

Niyaz Azadikhah (b. 1984, Tehran) is a Tehran-based multimedia artist. She studied Fine Arts at the 

International University of Fundamental Studies (Moscow, Russia) and obtained an animation certificate 

from Jahad Daneshgahi, University of Tehran (Tehran, Iran). Her works have been featured in numerous 

exhibitions such as Barcelona Museum of Contemporary Art (MACBA, 2018), Galerie Utopia (Berlin, 2014), 

Jorjani Gallery (Tehran, 2013), Palais de Tokyo (Paris, 2012), and Gallery Isabelle Van Den Eynde (Duabi, 2011). 

The title of the current exhibition is drawn from a line of poetry by Reza Baraheni, an exiled Iranian 

novelist, poet, critic, and political activist. The line reads as follows: “Into the lucidity (Salāsat) of your hands, 

I shall enquire the entirety of my life”. Focusing on the multiplicity of meaning and different connotations of 

the word ‘Salāsat,’ the artist catalogues its definitions as tenderness, simplicity, gentleness and 

smoothness. The poet’s original word choice in Persian also reflects the same semantic potentiality 

through which he evokes a diverse range of associations. This makes it almost impossible to arrive at a 

single exact translation of the word. 

Through her work, Niyaz Azadikhah relates the stories of the people she comes across. Exploring the 

inner worlds of the storytellers, her work burrows right into the consciousness of the viewer, making 

theme engage with their personal feelings by addressing them directly to a scene. In an attempt to 

conquer the inherent untranslatability of emotions expressed by each storyteller, Niyaz produces and re-
produces each story through different media from painting and stitch work to video animation. The artist 

sees her stitch work textiles as bodies that incorporate the emotions and the memories of their narrator. 

Words, once uttered, are turned into stitches marked on the textile, forming a visual imagery which evokes 

associations previously dismissed in the letters. As the artist states:  

“Personal stories of human emotion inspire me. Fear, love, childhood memories, confessions, abuse, cultural 

taboos, traumas that have shaped our lives and circumstances we are born to all form the foundation for 

my practice — video animations and stitched-work textiles.  

In my stitched pieces, I think of thread on fabric as my drawing medium. I transform collected oral 

narratives into a visual voice as I needle in the story, threading a narrative which shapes into a stitched 

drawing in the process. I like the inherent soft and delicate nature of thread on fabric, which evokes the 

same texture as in the intimacy of the emotions depicted. I think of this as redressing a story’s emotional 

marks, sewing them into gentle retellings that tug at our heart’s strings.”   

Special thanks to Maryam Shahverdi, Shaqayeq Jahanbani, Mehrdokht Jamali, Maral Baladi (For helping with 

the stich works), Saeed Alvandi, Parisa Fotovat, Alborz Kazemi, Mohsen Delbari (For video animation) and 

Nesa Azadikhah.

نیاز آزادی خواه 
سالست 

۲۰ تیر تا ۳ مرداد ۱۳۹۹ 
زیرزمین دستان 

تهران، خیابان فرشته، خیابان بیدار، پالک ۶ 
تلفن: ۳۱۱۴ ۲۲۰۲ - ۰۲۱ 

 http://dastan.gallery/ وب سایت
@dastansbasement اینستاگرام

Niyaz Azadikhah 

Salāsat 

July, 10 - 24  2020 
Dastan’s Basement 
#6 Bidar, Fereshte St., Tehran, Iran 
Telephone: +98 21 2202 3114 
Website: http://dastan.gallery/ 
Instagram: @dastansbasement


