
دسـتان نـمایش گسـترده ای از آثـار فـریدون آو را بـا عـنوان «آثـار اخیر 1398 - 1399» در +۲ و زیرزمین دسـتان 

بـرگـزار می کند. این نـمایشگاه در روز جـمعه ۲۰ فـروردین ۱۴۰۰ گـشوده می شـود و تـا ۳ اردیبهشت بـرقـرار خـواهـد 

بـود. این نـمایشگاه که آثـاری بـا تکنیک تـرکیب مـواد روی کاغـذ و بـوم و همچنین یک اثـر سـه بـعدی را در بـردارد، 

حاصل کار بیش از یک سالی است که هنرمند در قرنطینه ی خانگی سپری کرده است.  

آثـار اخیر بـه نـمایندگی از چـهار فـصل سـال، در چـهار دسـته قـرار می گیرنـد. این آثـار یادآور سـالی اسـت که در اثـر 

هـمه گیری از پیش چـشمانـمان گـذشـت. فـریدون آو آثـار اخیرش را «نتیجه ی مـانـدن در اسـتودیو و خـانـه ام در 

پاریس از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱» می داند. 

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. 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 

سای تومبلی، و موزه ی هنرهای معاصر تهران خریداری شده اند. 
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Dastan presents an extensive exhibition of works by Fereydoun Ave titled “Recent 

Works 2019-2021” at +2 and Dastan’s Basement. The exhibition will open on Friday, 

April 9, 2021, and will be on display for public viewing until April 23. Featuring new 

mixed media works on paper and canvas, as well as a sculpture, this exhibition is 

a culmination of works done during the year the artist spent in lockdown.

Comprised of four body of works each resonating one season of the year, the 

current presentation serves as a reminder of the year that slipped by us 

because of the pandemic. The artist describes the works in these series as the 

“product of having to stay within the confinement of my studio and my house in 

Paris throughout 2019-2021”. 

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 and 

studied film at New York University. 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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