
دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه آثـار حبیب فـرج آبـادی بـا عـنوان «رویارو» در دسـتان+۲ را اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز ۶ مهـرمـاه ۱۳۹۷ 

افـتتاح می شـود و تـا تـاریخ ۲۷ مهـر ادامـه خـواهـد داشـت. این دومین نـمایشگاه انـفرادی حبیب فـرج آبـادی در دسـتان اسـت. بـه جـز نـمایشگاه 

قبلی او در دسـتان+۲ («چهسیاه»، مهـر ۱۳۹۵) آثـار او تـاکنون در نـه نـمایشگاه انـفرادی، شـامـل یک نـمایشگاه در گـالـری GNYP بـرلین، یک 

نـمایشگاه در پـروژه هـای متحـدان دوبی، و پـنج نـمایشگاه انـفرادی دیگر در گـالـری هـما، و هـم چنین ده هـا نـمایشگاه گـروهی بـه نـمایش 

درآمده اند. 

حبیب فـرج آبـادی (م. ۱۳۶۱، شـاهـرود) یکی از پـرکارتـرین هـنرمـندان نسـل خـود اسـت. او هـنرمـندی خـودآمـوخـته اسـت که در طـول سـال هـا 
تـمرین و تجـربـه، بـه شیوه ی شخصی خـود دسـت یافـته. تـمرکز بـر هـنر غیرفیگوراتیو و رویکرد جسـت وجـوگـر از جـمله ویژگی هـای بـدنـه ی آثـار این 

هـنرمـند هسـتند. او روش خـود را «تعمّقی» می دانـد و می نـویسد: «نـقاشیِ غیرفیگوراتیو… هـنوز زنـده اسـت، و دلیلش کنشِ نـقاشـانـه ای 

است که نه محتوایش و نه حتی ریختش به هیچ چیز وابسته نیست.» 

شیوه ی کارِ حبیب فـرج آبـادی را می تـوان بـه عـنوان مـطالـعه ای مسـتمر در فـرم، بـا اسـتفاده از گسـتره ی وسیعی از رسـانـه هـا و تکنیک هـا، وصـف 
کرد. رویکرد او تـرکیبی از فـرآیند و تکرار اسـت. «رویارو»، مجـموعـه ای از نـقاشی هـای مـربـوط بـه سـال هـای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، نـمونـه ی بـارزی از 

تجـربـه هـای اخیر حبیب فـرج آبـادی در اسـتفاده از تکنیک هـای شخصی او، شـامـل مـونـوپـرینت، طـراحی و اسـتفاده از تکنیک هـای مـتنوع نـقاشی، 

اسـت —تـرکیبی که او بـا تـداومی مـثال زدنی در کار خـود بـه آن رسیده اسـت. عـنوان «رویارو» از جهـت نـوع اسـتفاده ی حبیب از تکنیک هـاسـت؛ 

چـنان که مـثالً در مـونـوپـرینت، تـرکیب از سـطحی بـه سـطح دیگر مـنتقل می شـود. این عـنوان بـه شیوه ی ارائـه ی آثـار در نـمایشگاه و چیدمـان 
آن هـا نیز اشـاره دارد. کار بـر مجـموعـه ی اخیر از سـال ۱۳۹۵ بـا خـطوط سـاده و ظـریفی آغـاز شـد که اکنون نیز در آثـار کوچک تـر نـمایشگاه دیده 

می شود. این خطوط به تدریج تبدیل به بدنه ها و فرم هایی بزرگ تر شدند که در بسیاری از نقاشی ها حضور دارند. 

Dastan is pleased to announce the opening of Habib Farajabadi’s solo exhibition “Vis-à-Vis” on September 
28, 2018 at Dastan+2. The exhibition will be open for public viewing until October 19. This is Habib 
Farajabadi’s second solo exhibition at Dastan. Apart from his previous exhibition, “How Black” (Dastan+2, 
October 2018), his works have been previously featured in nine solo exhibitions, including one at Berlin’s 
GNYP Gallery and a show at Mottahedan Projects (Dubai, UAE), five at Homa Art Gallery, along with 
numerous group shows. 

Habib Farajabadi (b. 1982, Shahroud, Iran) is one of the most prolific artists of his generation. As a self-
taught artist who has developed his personal style through years of experimentation, his focus on non-
figurative art and untiring efforts in his study-like approach are notable features evident in all of his body 

of work. Describing his practice as “contemplative”, he writes: “non-figurative painting… is still alive and this 
is because of the painterly interaction involved that is independent both in its content and form.” 

Habib Farajabadi’s practice can be described as a continuous study in form, using diverse media and 
techniques, with an approach concentrated on process and repetition. “Vis-à-Vis”, a series of paintings 
executed in 2017 and 2018, are prime examples of Habib’s recent experiments in using a signature 

technique involving monoprint, drawings, and numerous styles of painting. “Vis-à-Vis” has been named for 
the use of painting on opposite sides of the canvas, especially using monoprinting, and their presentation 
style in the exhibition. Work on the series started in 2015 with simple yet delicate lines that can be traced 
in the smaller works in the current exhibition. The lines gradually grew into larger bodies and forms, many 
of which apparent in the larger pieces.
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