
۲+ نـمایش «بی تـاب: جسـتار اخیر» را از تـاریخ ۱۵ بـهمن مـاه ۱۴۰۰ بـرگـزار می کند. این نـمایش گـزیده ای سـت از آثـار شـایان شـهابی، 

سعیده میقانی، محـمدحسین خـاتمی فـر، محـدثـه طـاهـری، مـسعود میرزایی، فـاطـمه فـرجی و بـهنوش هـادی ایرانی که تـوسـط آیدین 

خانکشی پور گردآوری شده. «بی تاب: جستار اخیر» تا ۲۹ بهمن ماه ادامه دارد. 

پـنج سـال از اولین نـمایش «بی تـاب» می گـذرد. نـمایش هـای «بی تـاب» حـاصـل همکاری دسـتان و آیدین خـانکشی پـور اسـت و هـدف 

آنـها مـعرفی هـنرمـندانی سـت که آثـارشـان در صـحنه هـنری «رسمی» تهـران بـه نـمایش در نیامـده سـت. نـمایش هـای «بی تـاب» و «بی تـاب: 

جسـتار اخیر» بـا فـاصـله ی پـنج سـال از هـم، در شـرایطی بـرگـزار و بـه نـمایش درآمـده انـد که علی رغـم رشـد کمی و کیفی فـضاهـای 

هنری، آثار بسیاری از هنرمندان نادیده و ناشناخته مانده اند. 

خـط اتـصال آثـار هـنرمـندان این نـمایش نـحوه و مـوضـوع کارشـان نیست، بلکه نـگاه دوربُـردی سـت که نسـبت بـه خـلق هـنری دارنـد. 

هـنرمـندانی که سـال هـا بـه دور از هـمهمه ی بـازار کار کرده انـد و حـاال رویه مـتمرکز آثـارشـان را می تـوان مـانـند صـحنه هـایی از یک فـراگیری 

دانسـت؛ نـه لـزومـا آمـوزش آکادمیک، بلکه اراده ای بـرای درک ویژگی هـای رسـانـه شـان و کاوش دائـم بـرای نـزدیک شـدن بـه 

چـشم انـدازی که بـه سـادگی بـه یک نتیجه  خـتم نمی شـود. آثـار «بی تـاب: جسـتار اخیر» شـامـل طـراحی، نـقاشی، و حجـم سـت و در پـهنه ای 

میان بـودن و شـدن قـرار دارنـد، ابـزاری بـرای خـلق مـعنا یا اثـری هـنری که در نـوع خـود تـمام و کمال اسـت. خـانکشی پـور رونـد کاری این 

هنرمندان را نزدیک به ۴ الی ۱۰ سال دنبال کرده ست. 

+2 presents an Aidin Xankeshipour-curated exhibition titled “Agog: Last Research”, with a selection of 

works by Shayan Shahabi, Saeideh Mighani, Mohammad Hossein Khatamifar, Mohaddeseh Taheri, 

Masoud Mirzaei, Fatima Faraji and Behnoush Haadi Irani. The exhibition will open Friday February 4, 

2022 and shall be on view until Friday February 18.  

The first “Agog” exhibition was held in 2016 at Not Art Gallery in Tehran, in collaboration with Dastan, 

presenting the works of 27 artists. These exhibitions aim at introducing artists whose works have not 

seen the light of an “official” art space. Conceived by Aidin Xankeshipour and planned five years apart, 

"Agog" respond to a need to foreword new voices despite the qualitative and quantitative growths in 

art spaces in Iran.   

What binds these artists together is not how or what they choose to work on, but way they see the 

process of creating a work. Avoiding trends and market mandates, what they all have in common is a 

tendency to dig deeper every day in what we can call "scenes of experimentation and learning"; not an 

academic one per se, but the will to understand the properties of their medium and to get closer to a 

vision with full attention to the process. Works of drawing, painting, and sculpture have found their 

way into "Agog: Last Research", occupying a place between being and becoming, a means to create 

meaning, a wholesome piece of art. Xankeshipour has followed these artists’ practices closely for the 

past 4 to 10 years.
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