
TEHRAN – February 17, 2016. Dastan’s Basement is pleased to announce the opening of Aidin 

Xankeshipour’s solo exhibition “Stranger” on February 19, 2016. The exhibition will be open for public 
viewing through February 27. This is Aidin Xankeshipour’s second solo exhibition at Dastan’s 

Basement. Aside from his curatorial projects in Dastan, his work has been previously featured in 

group exhibitions at Dastan as well as a Dastan Outside the Basement project at Sam Art (Tehran). 

In “Stranger”, Aidin Xankeshipour returns to drawing to challenges himself with this medium. For Aidin, 

the spirit of drawing and its characteristics of improvisation, speed, linear qualities, simplicity and 
availability, create a “transparent soul” — one that the artist keeps coming back to. 

In this series, which took about a year to finish, Aidin has used handmade ink to draw portraits and 

plants on paper and canvas. Using ink, he has been able to keep close to the spirit of drawing on 

both surfaces. The images in this series all refer to the world outside of the artist’s mind: he has 

drawn portraits of his loved ones along with plants. Aidin views plants as characteristically similar to 
human beings, with attributes such as growth, melancholy, solitude and fantasy, all being key 

elements that caused him to use plant forms mixed or along with his portraits. 

تهـران – ۲۸ بـهمن ۱۳۹۴. زیرزمین دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه آثـار آیدین خـانکشی پـور بـا عـنوان «بیگانـه» را اعـالم می کند. 

این نـمایشگاه در روز سی ام بـهمن مـاه افـتتاح و تـا هشـتم اسـفند ادامـه خـواهـد داشـت. این دومین نـمایشگاه انـفرادی 

آیدین خـانکشی پـور در زیرزمین دسـتان اسـت. پیش از این، آثـار او در نـمایشگاه هـای گـروهی در زیرزمین و یک پـروژه ی 

دسـتان خـارج از زیرزمین (در سـام آرت) نـمایش داده شـده اسـت. او در یک نـمایشگاه بـه عـنوان کیوریتور نیز بـا دسـتان 

همکاری داشته است. 

آیدین خـانکشی پـور در مجـموعـه ی «بیگانـه» تـالش می کند تـا از طـریق مـواجـهه ی دوبـاره بـا طـراحی، خـود را بـه چـالـش بکشد. 

بـرای خـانکشی پـور، روح طـراحی و ویژگی هـای آن، از جـمله بـداهگی، سـرعـت، بـازنـمایی خـطی، سـادگی و دردسـترس بـودن، 

«روحی ترانسپرنت» ایجاد می کند که او را دائماً به طرف خود می کشد. 

در این مجـموعـه که اجـرای آن حـدود یک سـال طـول کشیده اسـت، آیدین از مـرکب دسـت سـاز بـرای کشیدن پـرتـره و گیاه 

روی مـقوا و بـوم اسـتفاده کرده اسـت. اسـتفاده از مـرکب بـاعـث شـده تـا او بـتوانـد تـاحـد ممکن روی هـردو سـطح بـه طـراحی 

وفـادار بـمانـد. تـصاویر این مجـموعـه همگی بـه واقعیت هـای خـارج از ذهـن هـنرمـند اشـاره می کنند: او پـرتـره هـا را از صـورت 

افـرادی که دوسـتشان دارد، هـمراه بـا گیاهـانی در اطـرافـشان، کشیده اسـت. آیدین در ویژگی هـایی هـمچون رشـد، انـدوه، 

تـنهایی و فـانـتزی اشـتراکاتی مـابین انـسان و گیاه می بیند و بـه این تـرتیب از فـرم هـای گیاهی در کنار و در تـرکیب بـا پـرتـره هـا 

استفاده کرده است.


