
دسـتان بـرگـزاری چـهارمین سـاالنـه ی آوت سـایدر آرت را بـا نـمایشگاه گـردانی مـرتضی زاهـدی در قـالـب پـروژه هـای بیرون از دسـتان در 

زیرزمین وی کافـه اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز ۲۴ آذر 1396 افـتتاح و تـا ۸ دی مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. این دومین 

ساالنه ی آوت سایدر آرت است که دستان برگزار می کند. 

مـرتضی زاهـدی (م. ۱۳۵۶، رشـت)، هـنرمـند و کیوریتور، سـال هـاسـت که روی پـروژه ی آوت سـایدر آرت کار می کند. او این پـروژه را بـا 

هـدفِ یافـتن، مـطالـعه و مـعرفی هـنرمـندان آوت سـایدر تـعریف کرده اسـت. در پنجـمین سـاالنـه ی آوت سـایدر آرت آثـاری از هـنرمـندان 

نسـل هـای مـتفاوت، بـا رویکردهـا، سـبک هـا و تکنیک هـای اجـرایی مـختلف بـه نـمایش درآمـده اسـت. این هـنرمـندان خـارج از 

چارچوب های متعارف فضای هنری «رسمی» کار می کنند و ارتباطی با جریان اصلی هنری ندارند. 

در این نـمایش آثـاری از کاظـم ایزی (م. ۱۳۲۱، روسـتای ایزی، سـبزوار، خـراسـان رضـوی)، تـاج سـر جـعفری (م. ۱۳۲۹، بـندرانـزلی)، 

حـسن حـاضـرمـشار (م. ۱۳۰۲، مـاسـولـه — و. ۱۳۹۴، تهـران)، مـحسن رمـزی (م. ۱۳۱۴، اراک)، رضـا شـفاهی (م. ۱۳۱۸، سـاوه)، 

علیخان عـبدالهی (م. ۱۳۴۰، افـغانسـتان)، سـلیم کرمی (م. ۱۳۲۵، چـارمـان، رودبـار — و. ۱۳۹۲، رشـت)، امیر کمند (م. ۱۳۳۸، 

تهران)، و داود کوچکی (م. ۱۳۱۸، فومن) ارائه شده است. 

Dastan is pleased to announce the opening of The 5th Annual Outsider Art Exhibition curated by Morteza 

Zahedi as a Dastan: Outside Project at V-Gallery. The exhibition will be open for public viewing from 

December 15, 2017, through December 29. This is the second Outsider Art Annual organized by Dastan. 

Morteza Zahedi (b. 1978, Rasht, Iran), artist and curator, has been working on his Outsider Art Project for 

many years, locating, studying and promoting Iranian outsider artists. The 5th Annual Outsider Art 

Exhibition features works by nine outsider artists from different generations, varying in style, material and 

approach. These artists work outside of confines of the ‘official’ art scene and have not had contact with 

the mainstream and commercial art world. 

Works by Alikhan Abdollahi (b. ca. 1960, Afghanistan), Kazem Ezi (b. 1942, Ezi, Khorasan Razavi), Tajesar Jafari 

(b. 1950, Bandar-e Anzali, Gilan), Hasan Hazer Moshar (b. 1923, Masouleh, Gilan — d. 2015, Tehran), Davoud 

Kouchaki (b. 1939, Fouman, Gilan), Amir Kamand (b. 1960, Tehran), Mohsen Ramzi (b. 1935, Arak), Reza Shafahi 

(b. 1939, Saveh), and Salim Karami (b. 1946, Charman, Gilan – d. 2013, Rasht, Gilan) are included in this 

exhibition.
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