
 دستان+۲ نمایش آثار ۱۰ هنرمند منتخب هفتمین دوساالنه ی نقاشی دامون فر  را با عنوان «رصد» اعالم می کند. این نمایشگاه در

  روز ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ افتتاح می شود و تا تاریخ ۲۱ تیر ادامه خواهد داشت.

بـه گـفته ی آیدین خـانکشی پـور، «مـحتوای حـاضـر در این نـمایش، بـارقـه هـایی  بـه شـدت جـوان و نـه لـزومـن نـو درخـود دارد. چـه، 

تـولید کیفیت نـو تحـمل دشـواری مسیر را می طـلبد که اکنون و در مـورد افـراد این پـروژه قـابـل قـضاوت نیست. "رصـد" بـه این 

گمانه دامن می زند که دُر سُفتن به عمل برآید، بی عملی راه به آینده ندارد.» 

سـپهر ایمان پـور، محـمد حسین خـاتمی فـر، مـرضیه خـوش تـرکیب، شـایان شـهابی، محـدثـه طـاهـری، امیرحسین اکبری عـلویجه، 

فریبرز قلم، امیرسینا مظفری تبار، فاطمه موحدنژاد، و محمدعلی نیکورای در این نمایشگاه حضور دارند.   

[این پـروژه بـه پیشنهاد دسـتان و بـا همکاری آرشیو دوسـاالنـه ی دامـون فـر، بـه عـنوان مـعرفی کننده ی هـنرمـندان جـوان، و 

رخداد جست و جو برگزار شده است.] 

Dastan+2 is pleased to announce “Observation”, a selection of works from the 7th “Damonfar 
Painting Biennial” on June 21, 2019, the exhibition will be open for public viewing through July 12, 
2019.  
In a text written for this exhibition, Aidin Xankeshipour states “This project is the result of 
being mindfully aware of the necessity of being observant and pursuing it. Works presented 

at this exhibition are sparks of youth, but not necessarily of novelty, for creating a quality of 
innovation is a result of a rough journey and this cannot be applied to the works and people 
present at this exhibition. “Observing” in this sense bears witness to the idea that hard work 
leads to exquisiteness and value”.  
Works by Sepehr Imanpoor, Mohamad Hosein Khatamifar, Marzieh Khoshtarkib, Shayan 

Shahabi, Mohadeseh Taheri, Amir Hossein Akbari Alavijeh, Fariborz Ghalam, Amir Sina Mozafari 
Tabar, Fatemeh Movahed Nejad and Mohamad ali Nikouray are featured in this project. 

“Observation” is formed upon a proposition from Dastan and is held in collaboration with the 

archive of Damonfar Biennial as a foundation for introducing young artists and Rokhdad-E-
Jostejou.
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