
2+ بـا خـوشـوقتی میزبـان «طبیعت هـر چیز» اسـت. «طبیعت هـر چیز» نـمایشی گـروهی اسـت که بیتا فیاضی آن را جـمع آوری کرده 

و از ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰ درهایش را به روی عالقمندان خواهد گشود. «طبیعت هر چیز» تا ۲۵ تیرماه برای بازدید عموم برقرار است.  

فـربـد الکائی، کاوه ایرانی، پـویا پـارسـامـقام، رعـنا دهـقان، آيـسا رشـيد، محـمدحسین زارعـى، سـپیده زمـانی، افشین سـعدی پـور، عـلى 

شـايسـته، نـریمان فـرخی، سهـيل مـختار، افـسانـه مـدیرامـانی و ابـوالـفضل هـارونـى آثـار خـود را بـه این نـمایش گـروهی آورده انـد. «از 

هـمان ابـتدا، بـدون هـماهنگی قبلی، کار بعضی از هـنرمـندان از نـظر فـرم و مـحتوا بـه هـم نـزدیک شـد. این خـود نـشانـه ای اسـت، 

شاید، که انسان های معاصر در جوهرهٔ اندیشگی شان به هم شبیه اند.»  

«طبیعت هـر چیز» بـه درخـواسـت ۲+ تـوسـط بیتا فیاضی شکل گـرفـت: «و این روح زمـانـه اسـت که بـا دغـدغـه هـای مشـترک 

انسان ها را به یکدیگر نزدیک می کند.»   

+2 presents “Nature of Things”, a Bita Fayyazi-led group exhibition opening, July 2, 2021. “Nature of 

Things“ will be on view until July 16.  

Raana Dehghan, Farbod Elkaee, Nariman Farrokhi, Abolfazl Harouni, Kaveh Irani, Afsaneh Modiramani, 

Soheil Mokhtari, Pouya Parsamagham, Aisa Rashid, Afshin Sa’dipoor, Ali Shayesteh, Sepideh Zamani, and 

Mohammad Hossein Zareei bring their personal works to this exhibit. "From the outset, and without prior 

arrangements, works of some artists were similar in terms of form and content, which goes to show that 

people living in the same era have similar preoccupations." 

Proposed by +2, “Nature of Things” was conceived by Bita Fayyazi: "This seems to be the spirit of the era, 

its zeitgeist," she notes, "connecting people through shared concerns." 
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