
دسـتان نـمايـشگاه انـفرادی آثـار میالد مـوسـوی را بـا عـنوان «هـنرمـند مـاه تـراش» در زیرزمین دسـتان بـرگـزار می کند. این نـمایشگاه در روز 

جـمعه ۱۶ آبـان ۱۳۹۹ گـشوده می شـود و تـا ۳۰ آبـان ادامـه خـواهـد داشـت. پیش نـمایش این نـمایشگاه در روز پـنج شـنبه ۱۵ آبـان بـرگـزار خـواهـد 

شـد. «هـنرمـند مـاه تـراش» سـومین نـمایشگاه انـفرادی آثـار میالد مـوسـوی در دسـتان اسـت و مجـموعـه ای از نـقاشی بـا رنـگ روغـن روی بـوم را در 

برمی گیرد. 
میالد مـوسـوی مـتولـد ۱۳۶۶ در شهـر تهـران اسـت. او دانـش آمـوخـته ی اقـتصاد از دانـشگاه عـالمـه طـباطـبایی اسـت و فـعالیت هـنری را پـس از 

تحصیالت دانـشگاهی آغـاز کرد. آثــار میالد مــوســوی بــه جــز از محیط و اجــتماع اطــراف او، از مــنابــع مــتعددی از جــمله سینما و 

انیمیشن الــهام گـرفــته انــد.  او در نــقاشی هــایش از مــواد مختلفی از جــمله رنگ هــای اکریلیک و روغنی، مـداد طـراحی و مـداد رنگی، و 

روان نویس استفاده می کند. 

«هـنرمـند مـاه تـراش» اولین مجـموعـه  نـقاشی میالد مـوسـوی اسـت که در آن تـنها از یک مـدیوم (رنـگ روغـن) اسـتفاده شـده اسـت. این مجـموعـه 

از جهــت تکنیک و رویکرد بیانــگر تجــربــه ای نــوین در فــعالیت هــنری میالد مــوســوی اســت. این هــنرمــند که پیشتر بــا نــقاشی هــا و 

تـصویرسـازی هـایش بـه بیان مـوضـوعـات اجـتماعی و فـردی می پـرداخـت، در مجـموعـه ی حـاضـر قـدمی بـه سـوی تـصویر کردن دنیای درونی اش 

بـرداشـته و بـا اسـتفاده از فیگور خـود بـه خـلق دنیایی مـملو از ارجـاعـات شخصی پـرداخـته اسـت. حـضور فیگور هـنرمـند در جـایگاه یک کاراکتر 

شخصیت سـازی شـده، لحنی شخصی بـه تـصاویر این مجـموعـه  بخشیده که یادآور خـاطـرات و تجـربیاتی سـت که میالد مـوسـوی در مـقام یک 

هـنرمـندِ نـظاره گـر از دنیای بیرون خـود داشـته اسـت. تجـربیات و خـاطـراتی که در نـقاشی هـای میالد مـوسـوی بـه شکل هـای گـونـاگـون هـمچون یک 

تـصویر، یک خـواب، یک رمـان و یا یک حـادثـه نـمود پیدا کرده   و دنیای فـانـتزی مـعماری شـده ای آفـریده انـد که تخیل و بیانـمندی هـنرمـند را 

نمایان می سازند. 

Dastan presents an exhibition of recent works by Milad Mousavi titled “A Moon Shaped Artist” at 

Dastan’s Basement. The exhibition will open on Friday, 6 November, 2020 –with a preview on Thursday, 

November 5, and will be on display for public viewing until November 20. His third solo exhibition at 

Dastan, this presentation mainly features oil paintings on canvas along with water color and ink 

works on paper. 

Born in 1987 (Tehran, Iran), Milad Mousavi studied Economics at Allameh Tabataba’i University. Mousavi 

has been painting professionally since 2012. is work has been inspired by his surrounding world, 

society, and other artistic mediums such as cinema and animation. In his paintings, he combines a 

variety of materials and techniques such as drawing and color pencils, acrylic, oil paint, and pen. 

“A Moon Shaped Artist” includes Milad Mousavi’s first attempt at employing a single medium (oil paint) 

in his paintings, and thus, marks a shift in the artist’s practice both in technique and approach. Best 

known for his paintings and illustrations which bring together collective as well as personal themes 

and references, the artist has taken a new step toward featuring his own figure in his recent series. 

The presence of the artist’s figure, as an active, characterized subject matter in the images, infuses 

them with a curious personal tone reminiscent of memories and experiences the artist has as an 

observer of the world.  Whether an image, an event, a novel or a dream, this series of personal 

references creates a background of architectural fantasy that addresses the expressive imagination 

of the artist.
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