
سهـراب مهـدوی (زیرزمین دسـتان) —  ۲+ هـمزمـان بـا زیر زمین دسـتان بـا نـمایش «آثـار اخیر در دوران قـرنطینه» 

فـریدون آو از تـاریخ جـمعه ۱۹ فـروردین ۱۴۰۱  بـه اسـتقبال سـال نـو می رود. این نـمایش تـا جـمعه ۱۶ اردیبهشت ادامـه 

دارد. این نـمایش مجـموعـه ای از ۳۷ نـقاشی بـزرگ و کوچک بـر بـوم و کاغـذ اسـت که پنجـره ای بـه چـشم انـداز کنونی 

هنرمند باز می کند. این چهاردهمین نمایش انفرادی فریدون آو در فضاهای نمایشی ۲+ و زیرزمین دستان است. 

«هـوا ۱۴۰۰» در زیرزمین دسـتان از پـاسـتل هـای گچی بـر زمینه ای تیره بهـره می جـوید تـا اشکال و رنـگ هـایی را چـون نـوری 

در تـاریکی بـه دید مـا بیاورد. آثـار سـال ۱۳۹۹ هـنرمـند در ۲+ نـماهـایی از آب و درخـت را پیش چـشمان مـان قـرار می دهـد. 

شـاید انـزوای فـزاینده مـا از محیط هـای طبیعی، آنـچه که می تـوانیم «زیست هـراسی» بـنامیم اش، تـرس از تهـدیدهـای 

بیرونی، دلیل خـلق این آثـار بـاشـد. درخـتان این بـوم هـا نـشانی از کشش بـه رویش سـر از خـاک  بـرآورده دارد. در نـقاشی 

آب هـای هـنرمـند بـه سـرچـشمه عطشی کهن می رسیم. بـا این دو مجـموعـه («آثـار اخیر در دوران قـرنطینه») فـریدون آو بـه 

عـناصـر چـهارگـانـه– آب، آتـش، هـوا، خـاک – بـاز می گـردد که مـوضـوع بسیاری از مجـموعـه هـای پیشینش بـوده ا سـت. این 

روشی ست برای هنرمند تا به سنجش رابطه  کنونی اش با محیط اطرافش بپردازد.  

فـریدون آو (م. ۱۳۲۴، تهـران) عـضو تفکیک نـاپـذیر صـحنهٔ تجسمی ایران در پـنج دهـهٔ گـذشـته بـوده ا سـت. از شـاخـصه هـای 

کاری او تجـربـه گـری در مـدیاهـای مـختلف  اسـت تـا بـا هـر یک بـه مکنونـات ذهنی خـود بـپردازد. کارهـای او در صـدهـا نـمایش  

انفرادی و گروهی به نمایش درآمده ا ست و مؤسسه ها و موزه های بسیاری کارهای او را گردآوری کرده اند. 

| خبـرهــای زیرزمیـــن توسط نویسندگان مختلف و بـا روحیـه بازیگوشانه/تجربی زیرزمیـــن دستـــان تهیـه می شـود. | 
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Sohrab Mahdavi (DB) — +2 concurrent with Dastan's Basement commences the Persian 

New Year 1401 with Fereydoun Ave's "Recent Works in Times of Quarantine". The show opens 

April 8, 2022 and shall be on view until May 6, 2022. Thirty-seven works on canvas and 

paper open a window to Fereydoun Ave's world and his relationship with his surroundings. 

This is the artist's 14th solo exhibition with +2 and Dastan's Basement..  

"Air 22" uses colorful chalk-pastels against a dark surface. Forms and shapes erupt as if 

a light switch has been throw. The artist's 2021 series depict trees and surface water. 

Could it be that our increasing isolation from natural settings, indeed the biphobia that 

has set in, with the fear of a threatening outside world, is one reason for bringing 

elements of nature home? Trees are depicted with a longing for their company. There is 

thirst in the flowing waters in these works. With these two series, Fereydoun Ave is 

returning to the primordial elements – fire, water, air, earth – a subject that he has come 

back to often in his works. It is a way for the artist to evaluate his relationship with the 

world he currently lives in.  

Fereydoun Ave (b. 1945, Tehran, Iran) has been an inextricable part of the Iranian art scene 

for the past 5 decades. His work is characterized by experimentations with different media 

to grapple with urgent subjective preoccupations. His artworks have been featured in 

many solo exhibitions along with hundreds of group shows in galleries and museums 

around the world. Other than many notable private collectors, Ave’s works have been 

acquired by prestigious art institutions. 

 | Dastan’s Basement press release texts are prepared by individual writers and in keeping with Basement flair. |
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