
+2 بـا همکاری نشـر نـظر رویداد رونـمایی از کتاب  نـاصـر بخشی بـا عـنوان «جـعبه  سیاه» و نـمایش چیدمـانی از آثـار این هـنرمـند بـا عـنوان «رویای نیمه 

تـمام» را بـرگـزار می کنند. این رویداد در روز چـهارشـنبه ۵ خـرداد ۱۴۰۰ بـرگـزار می شـود و تـا ۱۴ خـرداد ادامـه خـواهـد داشـت. چیدمـان «رویای نیمه تـمام» 

مجموعه ای از ۶ نقاشی با رنگ روغن و یک اثر سه بعدی را نشان می دهد.   

چیدمـان «رویای نیمه تـمام» بـه کارکرد زمـان در شکل گیری میل و هـویت نیمه شـده اشـاره دارد. این مجـموعـه نـشان می دهـد که چـگونـه آنـچه که در 

خـواسـته هـای انـسان عینیت می یابـد، در طـول زمـان کارکردی دیگر یافـته و در هـویتی تـازه تـجسم پیدا می کند. هـنرمـند در این سـازه بـه عـاملیت اراده ی 

انسان در شکل گیری آگاهی و پذیرش آنچه بوده و آنچه می تواند باشد پرداخته  است. 

نـاصـر بخشی، مـتولـد ۱۳۶۱ در تـبریز، فـعالیت هـنری را بـه صـورت خـودانگیخته فـراگـرفـته و پـس از آن در مـدیوم هـای گـونـاگـون بـه خـلق آثـار هـنری 

پـرداخـته اسـت. آثـار این هـنرمـند تـا کنون در بیش از ده نـمایشگاه فـردی در ایران و اروپـا و نـمایشگاه هـای گـروهی مـتعددی در تـبریز، تهـران، دوبی، 

استانبول، آنتورپ، ورشو و نیویورک ارائه شده اند.  

+2 and Nazar Publications are pleased to announce the launching of Nasser Bakhshi’s book titled “Black Box” 

accompanied by an installation of the artist’s works titled “Incomplete Dream”. The event will start on Wednesday, 

26 May, 2021, and will continue until June 4th. The installation features six oil paintings on canvas alongside a 

three-dimensional work. 

Dealing with the function of time and its relation to the formation of a split identity, “Incomplete Dream” delves into 

the concept of desire. Using a dualistic point of view, the installation portrays how desire —supposedly rooted in 

intrinsic needs of a subject— changes function and form upon realization. The installation also goes on to 

question the role that “human will” plays in accepting the present and what is yet to come, claiming it to be an 

essential element in the formation of an individual’s awareness. 

Nasser Bakhshi (b. 1982, Tabriz, Iran) is a self-taught artist working across various media. His work has been 

previously exhibited in more than ten solo exhibitions in Iran and abroad, as well as many group exhibitions in 

Tabriz, Tehran, Dubai, Istanbul, Antwerp, Warsaw, and New York. 
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