
دسـتان نـمایشگاه آثـار آیدین خـانکشی پـور بـا عـنوان «تـام تـومـازه» در وی گـالـری (پـروژه هـای بیرون از دسـتان) را اعـالم 

می کند. این نـمایشگاه در روز ۲۲ دی مـاه ۱۳۹۶ افـتتاح و تـا ۶ بـهمن مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. این سـومین نـمایشگاه 

انـفرادی آیدین خـانکشی پـور در دسـتان اسـت. نـمایش قبلی او، «بیگانـه» در بـهمن ۱۳۹۴ در زیرزمین دسـتان بـرگـزار شـد. 

پیش از این، آثـار او در نـمایشگاه هـای گـروهی در زیرزمین و چـند پـروژه ی دسـتان خـارج از زیرزمین (در سـام آرت و 

وی گالری) نمایش داده شده. او همچنین در چند نمایشگاه به عنوان کیوریتور با دستان همکاری داشته است. 

آیدین خـانکشی پـور در مجـموعـه ی قبلی خـود، «بیگانـه»، از مـدیوم مـوردعـالقـه اش، طـراحی، بـرای بـازسـازی اسـاسی تـرین 

سـوژه هـایش اسـتفاده کرد. پـس از آن، او بـا مـطالـعاتی بـر روی این آثـار، بـه خـصوص گیاهـانی که بـا مـرکب طـراحی کرده 

بـود، بـا رویکردی مکاشـفه وار، بـه سـمت ابسـتراکسیون پیش رفـت که منجـر بـه تـعدادی طـراحی (اولین نـمایش در 

«بـه روزرسـانی ۵/۰» در وی گـالـری، ۱۳۹۶) شـد. در ادامـه ی طـراحی هـا، این هـنرمـند شـروع بـه تجـربـه هـایی در ابـعاد بـزرگ تـر 

کرد که نتیجه ی آن مجـموعـه ی اخیر بـوده اسـت. این مجـموعـه، که خـود را بـه شکل مـناظـری آبسـتره نـمایان می کند، 

برای هنرمند یادآور تصاویر ذهنی اش از گیالن است. 

Dastan is pleased to announce Aidin Xankeshipour’s solo exhibition “Ta'm-Touma'ze (Pent-Up)” at 

V-Gallery (A Dastan:Outside Project). The exhibition will be open for public viewing from January 12 
through January 26, 2018. This is Aidin Xankeshipour’s third solo exhibition at Dastan. His previous 
exhibition, “Stranger” was hosted by Dastan’s Basement in February 2016. Aside from his curatorial 
projects in Dastan, his work has been previously featured in group exhibitions at Dastan as well 
as a Dastan:Outside Project at Sam Art (Tehran). 

In his previous series, “Stranger”, Aidin Xankeshipour used his most beloved medium, drawing, to 
rearrange his basic subject matter. Moving forwards, he started a series of studies on those 
pieces, specifically the ink plants, using a transcendental approach that resulted in abstract 

drawings (first shown in Update 5.0 at V-Gallery in 2017). After a series of sketches, the artist, 
using more painterly material in larger scale, created what appeared as abstract landscapes that 
were subjectively reminiscent of his native land of Gilan.
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