
گـالـری ۲+ مجـموعـهٔ «بـازدید: ۱۴۰۰» عـاطـفه مجیدی نـژاد را از جـمعه ۵  تـا جـمعه ۲۶ آذر مـاه بـه نـمایش می گـذارد. عـاطـفه مجیدی نـژاد زادهٔ 

اصـفهان اسـت (۱۳۶۲). کارشـناسی ارشـدش را در نـقاشی از دانـشگاه تهـران گـذرانـده و تـا بـه حـال دو نـمایش انـفرادی («بـازدید»، ۱۳۹۵ و «بـازدید: 

زیروجی»، ۱۳۹۷) در زیرزمین دستان برگزار کرده. «بازدید: ۱۴۰۰» اولین نمایش او در ۲+ است. 

بـناهـای نـام آشـنای اصـفهان، بـه ویژه مسجـد جـامـع قـدیم، عـاطـفه مجیدی نـژاد را بـه خـود می کشید. پـرسـه در داالن هـا، گـذر از میانِ طـاق هـا، تـأمـل در 

فـضای زیر گـنبد، سـرگیجه نـاشی از خیره شـدن بـه گـنبد، غـرق شـدن در نـقش گیاهـان بـر دیوارهـا، می تـوانسـت سـاعـت هـا او را بـه خـود مـشغول کند. 

می خـواسـت سـر از سِـرّ مـعماری و تـأثیر فـضایی آن در بیاورد. بـرای این کار، از مـدیوم انـتخابی اش، نـقاشی، ، بهـره جُسـت و تکنیک مـونـوپـرینت را 

بـرای کشیدن پـرده هـایش گُـزید. شیشه را بـا غلتک بـه جـوهـر چـاپ انـدود، بـوم (یا کاغـذ) را نـرم روی شیشه خـوابـانـد، قـلم بـه دسـت گـرفـت، و بـر پُشـت 

بـوم طـراح انـداخـت. در آن سـوی بـوم، جـوهـر چـاپ اثـر قـلمش را بـه  مـویینگی مـنتقل کرد. نـمایش کنونی، در امـتداد کارهـای پیشین اش از سـال 

۱۳۹۳، دلمشغولی های عاطفه مجیدی نژاد را نسبت به معماری و آنچه به واسطهٔ فُرم های معمارانه رخ می دهد معطوف کرده است. 

عـالوه بـر دو نـمایش انـفرادیِ زیرزمین دسـتان، کارهـای عـاطـفه مجیدی نـژاد بـه ۲۳ نـمایش گـروهی و جـشنواره هـای تجسمی راه یافـته و مـورد تـوجـه 

قـرار گـرفـته اسـت. شـرکت در دو رزیدنسی در هـلند و فـنالنـد (۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) جهـت تـازه ای بـه کارهـایش داد و حـاصـل آن نـقاشی هـای مسـتقیم بـر 

تـوریِ پـارچـه ای بـود. آثـار روی تـوری بـازدیدکننده را بـه فـضای بـنا می کشانـد و او را در رابـطه ای حسی بـا آن قـرار می دهـد. مـفهوم «ادراک فـاصـله»، 

که محور مفهومی «بازدید: ۱۴۰۰» را شکل می دهد، در این زمان ژرف تر شد. 

+2 presents "Revision: 2021" by Atefeh Majidi Nezhad starting Friday, November 26, 2021. The exhibition will be on 

view through Friday, December 17. Born in the city of Esfahan (1983), she graduated with an MA in Painting from the 

University of Tehran and has held two solo exhibitions ("Revision", 2016, and "Revision: Zero-G", 2017) at Dastan's 

Basement. "Revision: 2021" is her first solo at +2.  

Famous monuments of Esfahan, Jami' Mosque in particular, have always drawn the artist to themselves. She 

spent many hours walking across their arched passageways, in the dizzying space under their domes, alongside 

walls adorned with floral patterns. She wanted to figure the secret of architecture and its power. To do so, she 

chose monoprinting. She inked a glass surface, gently laid a piece of canvas (or paper) over it, and used a pen 

to draw on what was the back of the canvas. Ink transferred onto the front by osmosis. "Revision: 2021" is yet 

another stage in the progression of Atefeh Majidi Nezad's preoccupation with spaces that influence our lives. 

In addition to the two previous solo exhibits at Dastan's Basement, works of Atefeh Majidi Nezhad have appeared 

in 23 group exhibitions. Her residencies in the Netherlands and Finland (2018 and 2019) suggested new directions 

in her works, resulting in direct painting on lace fabric to create architectural landscapes. These works brought 

the visitor into the monument for a new sense of multi-dimensional space. The concept of "perception of 

distance", which is central in "Revision: 2021", took on a new dimension and subsumed the viewer's imagination..
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