
۲+ آثـار جـوهـر بـر روی کاغـذ و نـقاشی هـای نـریمان فـرخی را از جـمعه ۲۳ اردیبهشت مـاه ۱۴۰۱ پیش رو می گـذارد. 

«پـررنـگ» تـا جـمعه ۱۳ خـردادمـاه در 2+ خـواهـد بـود. این دومین نـمایش انـفرادی هـنرمـند در دسـتان اسـت. اولین 

نـمایش آثـار هـنرمـند، «سیاه بـر زرد» (۱۳۹۶)، بـر دیوارهـای زیرزمین دسـتان رفـت. آثـار نـریمان فـرخی (زاده ۱۳۶۴، 

تهـران) در چـند نـمایش گـروهی دسـتان بـه نـمایش در آمـده: «دایناسـور دسـت وپـایش را گـم کرده» (مـدار مـوازی، 

۱۴۰۰)؛ «مـدرن مـعاصـر» (وی-گـالـری، ۱۳۹۷)؛ «طبیعت در کار» (خـانـه مـنوچهـری در کاشـان، ۱۳۹۷)؛ «بـه روزرسـانی 

۵.۰» (وی-گـالـری، ۱۳۹۶)؛ «نـگاهی بـه سـالی که گـذشـت» (سـام آرت، ۱۳۹۳)؛ و «بـه روزرسـانی» (+۲، ۱۳۹۴) و 

«درون/بـرون» (زیرزمین دسـتان، ۱۳۹۳). آثـار هـنرمـند همچنین در آرت فـر آرتیسیما («صـفحه ۱ از ۱»، نـمایش 

انـفرادی در بـخش امـروز/فـردا، تـورین، ایتالیا، ۱۳۹۷) و آرت دوبی (امـارات، ۱۳۹۸) بـه نـمایش در آمـده اسـت. 

نریمان فرخی در تهران کار و زندگی می کند. 

+2 presents an exhibition of ink on paper and paintings of Nariman Farrokhi, opening 

Friday, May 13, 2022. "Chromatic" will be on view until June 3. This is the artist's 2nd solo 

exhibition with Dastan. "Black on Yellow" took the walls of Dastan's Basement in 2017. Works 

of Nariman Farrokhi (b. 1985, Tehran, Iran) have appeared in many group exhibitions with 

Dastan:Outside Projects, including "The Dinosaur Has Lost Her Bearings" (Parallel Circuit, 

2021); "Modern-Contemporary" (V-Gallery, 2018), "Nature at Work" (Manouchehri House in 

Kashan, 2018); "Update 5.0" (V-Gallery, 2017); "Year in Review" (Sam Art, 2014), as well as 

"Update" (+2, 2015); "Inside/Outside" (Dastan's Basement, 2014). The artist's works have also 

appeared at Artissima Art Fair ("Page 1 of 1", solo presentation in the Present/Future 

Section, Turin, Italy, 2018) and at Art Dubai (UAE, 2019). Nariman Farrokhi works and lives in 

Tehran.
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