
۲+ از تـاریخ ۲۰ خـرداد تـا ۱۰ تیر ۱۴۰۱ میزبـان آخـرین مجـموعـه بـهاره نـوابی بـا عـنوان «تـئاتـرزنـدگی» اسـت. بـهاره نـوایی (ز. 

۱۳۶۴، تهـران) سـاکن فـرانـسه اسـت. این پنجـمین نـمایش انـفرادی هـنرمـند در دسـتان اسـت. پیش از این دو انـفرادی بـا 

عـنوان «تـعادل انعکاس» و « خـاطـرات یک ضـربـان» در زیرزمین دسـتان و «سکوت تک رنـگ» و «اکو-۱۳:۱۳» را در ۲+ 

برگزار کرده  است. بهاره نوابی در این نمایشگاه ۲۳ نقاشی با تکنیک اکریلیک و مداد روی کاغذ ارائه می کند. 

 بـهاره نـوابی کارگـردان نـمایش زنـدگی خـود در صـحنه ی نـقاشی هـایش اسـت. هـمچنان که شكسـپير مـي گـويـد: «جـهان 

يـك تـئاتـر بـزرگ اسـت و هـمه مـا بـازيـگران آنـيم». در نـمايـش تکنفره، عـناصـر ديـگری بـه کار گـرفـته می شوـد تاـ خال 

شـخصيت هـای ديـگر احـساس شـود. بـه این مـنظور او پـرتـره هـای خـود را در فـضایی بـه دور  از طـراحی صـحنه و نـمایش هـر 

گـونـه جـزئیات از مـوقعیت قـرار گیری سـوژه روی سـطحی سـاده و تک رنـگ قـرار می دهـد، و بـا اضـافـه کردن اشکال 

مـختلف مـانـند چـندضلعی هـای شـناور و یا کم کردن بخشی از بـدن بـه روایت پـردازی در مـوقعیت هـای گـونـاگـون 

می پـردازد. هـنرمـند امکان حـدس و خـوانـش این مـوقعیت هـا را بـرای مـخاطـب بـاز نـگاه می دارد و اجـازه می دهـد تـا بیننده 

بـه هـمذات پـنداری بـا مـوقعیت تـوصیف شـده و شخصیت حـاضـر در تـصویر دسـت یابـد. مـخاطبی که بـازیگر تـئاتـر زنـدگی 

خـویش اسـت گـویی خـود را در آینه تـصاویر بـهاره می بیند. نـقاشی هـای بـهاره نـوابی در لحـظه ی اول دیدار فیگوراتیو بـه 

نـظر می رسـند، که بـه سیاق آثـار پیشینش بـا مـداد و اکریلیک روی کاغـذ کالک تـرسیم شـده انـد؛ امـا بـا نـگاهی عمیق تـر 

می تـوان بـه بیان و قـابلیت انـتزاعی تـصاویرش پی بـرد. تـصاویر بـهاره، هـمچون خـود زنـدگی، کالژی از رخـدادهـای مـتفاوت 

و گاه متضاد هستند.    

بـهاره نـوابی در کودکی شـاگـرد فـریده الشـایی بـود و پیش تـر رویکردی انـتزاعی را در تـصاویرش دنـبال می کرد، امـا پـس از 

دریافـت مـدرک کارشـناسی ارشـد هـنر از مـدرسـه ملی عـالی هـنرهـای زیبای بـوزار در سـال 1390 بـه فیگورهـایی اسـتلیزه 

مـتاثـر از سـنت هـای تـصویری آبسـتره روی آورد. آثـار او سـال هـاسـت در گـالـری هـا و بینال هـای هـنری فـرانـسه بـه نـمایش 

گذاشته می شود. نوابی همچنین به همراه گالری دستان در آرت فر دبی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ حضور داشته است. 
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+2 presents the latest body of works by Bahareh Navabi. Titled “The Theatre of Life”, will 

adorn the walls of +2 from June 10 to July 1, 2022. This is the artist's fifth solo exhibition 

with Dastan Gallery. Her previous solo shows, “Memories of a Pulse” (2013) and “Balance of 

Reflection” (2014), were at Dastan’s Basement and “Monochromatic Silence” (2016) and “UN 

ÉCHO -  13:13” (2018) at +2. The show features Bahare Navabi's 23 colored-pencil and 

acrylic-on-tracing-paper paintings. 

Frames of Navabi turn into a stage where she directs scenes from her own life. "All the 

world's a stage", proclaims the Bard, "and all the men and women merely players". Bahareh 

Navabi's self-portraits – her one-person show – are void of set design elements. Her 

character appears without a reference point on a plain, monochromatic surface within the 

frame. She adds various shapes (floating multilaterals, flowers, a scarf) to the frame or 

effaces parts of her body to highlight the absence of other role players. She keeps her 

work open to interpretation and contemplation, which allows the viewer to idenify with the 

story and the protagonist though her/his own experience. It is as if the viewer, who is 

playing his/her own role, is looking in the mirror of Navabi's frame. Paintings of Bahareh 

Navabi, drawn on tracing paper using pencil and acrylic, appear to be figurative at first. A 

closer look, however, reveals their abstract capacity. The visual narrative, like the life itself, 

is a collage of different and at times contradictory events. 

Bahareh Navabi (b. 1985, Tehran) studied under Farideh Lashai and followed the 

abstractionist approach in her work. Following her graduation with an MA from École 

nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris, her focus shifted to simplified portraiture 

inspired by the abstractionist tradition. Her works have appeared in numerous galleries, 

biennales, and art fairs, including Art Dubai (2016 and 2017).
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