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Dastan is pleased to announce the exhibition “Ardeshir: Stormy Weather” at Dastan+2. The 
exhibition will be open for public viewing from December 9, 2016, through January 1, 2017. This 
exhibition is a part of The Ardeshir Project which is defined as a study of the works of Ardeshir 
through writings, documentations and exhibitions. 

Ardeshir Mohassess (1938-2008) was one of the most prolific, influential and internationally-
renowned Iranian artists of the twentieth century. Best known by his drawings, he was also one 
of the most important illustrators and cartoonists of his time, with his work published in many 
local newspapers and magazines including Keyhan Hafteh and Tehran Journal, as well as The 
New York Times and The Nation. Ardeshir’s work was published more than ten books during his 
lifetime, and shown in important shows at venues such as Musée d’Art Moderne, Asia Society 
Museum, and acquired by prestigious collections such as the Library of Congress and Tehran 
Museum of Contemporary Art. 

Ardeshir’s legacy remains strongly among many Iranian artists of the current generation. One of 
the works in this exhibition was also shown in Dastan+2’s debut exhibition (November 2015), 
Mossavar-Nameh (“Book of Images”). Besides introducing many artists that shared inspirations, 
Mossavar-Nameh studied Ardeshir as one of the most influential artists of his generation, 
studying his influence in later works. In a 2014 poll conducted among 100 artists and art critics, 
published by the Iranian magazine Herfeh:Honarmand, Ardeshir was voted the second most 
important Iranian artist of modern times. 

On the occasion of this exhibition, a new book titled “Ardeshir: Stormy Weather” will be launched. 
The text is written by Dariush Kiaras, and presented along with an English translation by Sohrab 
Mahdavi and images of 64 works by Ardeshir from a period known as “Ardeshir and Stormy 
Winds”. This book is a more extensive edition of “Ardehsir — 1787”, published in February 2015 
parallel to “A Tribute to Ardeshir Mohassess” exhibition at Sam Art (a project by Dastan and 
Pejman Foundation), winning Aria Kasaie and Studio Kargah a Sarv-e Noghrei Award for Best 
Book Design.  “Ardeshir — Stormy Weather”, also designed by the same team, is published by 
Dastan. 



  

دستان برگزاری نمایشگاه «اردشیر: هوای طوفانی» در دستان+۲ را اعالم میکند. این نمایشگاه در روز ۱۹ آذر ۱۳۹۵ افتتاح 
میشود و تا تاریخ ۱۲ دیماه ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه بخشی از پروژهی ارشیر است که در راستای مطالعهی 

بیشتر روی آثار اردشیر بهکمک جمعآوری مکتوبات و مستندات، و برگزاری نمایشگاه تعریف شده. 

اردشیر محصص (۱۳۱۷-۱۳۸۷) یکی از پرکارترین، تأثیرگذارترین و شناختهشدهترین هنرمندان معاصر ایران در است. او که 
بیشتر با طراحیهایش شناخته شده، درعین حال یکی از تصویرگران و کاریکاتوریستهای مهم زمانهی خود بود و در طول 

سالها آثارش در جراید متعدد داخلی مانند کیهان هفته و تهران ژورنال، و همچنین روزنامههای معتبر خارجی مانند 
نیویورکتایمز و ژونافریک چاپ شد. آثار اردشیر در زمان حیاتش در بیش از ده کتاب در ایران و خارج از ایران منتشر و در 
نمایشهای مهمی مانند نمایشگاهی در موزهی آرتمدرن (پاریس) و موزهی آسیاسوسایتی (نیویورک) ارائه شد. هماکنون 

آثار وی در مجموعههای معتبری همچون کتابخانهی کنگره و موزهی هنرهای معاصر تهران نگهداری میشوند. 

میراث اردشیر در میان هنرمندان نسل حاضر با قدرت خودنمایی میکند. یکی از آثار این نمایشگاه در نمایشگاه «مصورنامه» 
(آبان ۱۳۹۴)، که اولین نمایشگاه دستان+۲ بود نیز بهنمایش درآمد. این نمایشگاه عالوه بر بررسی آثار هنرمندان دیگری که 
از منابع الهام مشترک برخوردار بودند، اردشیر را از پرتأثیرترین هنرمندان این دوره معرفی و تأثیر او در نسلهای جدیدتر را 

بررسی میکرد. در نظرسنجی نوروز ۱۳۹۴ مجلهی حرفه:هنرمند، صد نفر از هنرمندان و منتقدان هنرهای تجسمی، ده 
هنرمند برگزیدهی نوگرای ایران را به انتخاب کردند، که در با درنظرگرفتن همهی نظرات، اردشیر بهعنوان دومین هنرمند 

معرفی شد.  

همزمان با برگزاری این نمایشگاه، کتابی با عنوان «اردشیر: هوای طوفانی» رونمایی میشود. متن کتاب، کار داریوش کیارس 
است که با ترجمهی انگلیسی سهراب مهدوی و تصویر ۶۴ اثر از دورهی موسوم به «اردشیر و هوای طوفانی»، همراه شده. این 
متن نسخهای کاملتر از کتاب «اردشیر — ۱۷۸۷» است. «اردشیر — ۱۷۸۷»، (طراحی آریا کسایی/استودیو کارگاه) در بهمن 
۱۳۹۳ همزمان با نمایشگاه «بزرگداشت اردشیر محصص» در سامآرت (پروژهای از دستان و بنیاد پژمان» منتشر و برندهی 

جایزهی بهترین طراحی کتاب سرو نقرهای شد. «اردشیر — هوای طوفانی» توسط دستان منتشر شده و طراحی آن نیز کار آریا 
کسایی/استودیو کارگاه است. 


