
۲+ بـا افـتخار آثـار انـدیشه آوینی بـا عـنوان «سـرخ، سفید و آبی» را از جـمعه ۳۱ تیر ۱۴۰۱ بـه نـمایش می گـذارد. این نـمایش 

تـا جـمعه ۲۱ مـرداد در مـعرض دید قـرار دارد. انـدیشه آوینی (م. ۱۳۵۳، ایاالت متحـده) در بـروکلین شهـر نیویورک مسـتقر 

اسـت. او بـا مـدیوم هـای مختلفی چـون نـقاشی، طـراحی، چـاپ، چیدمـان و مـجسمه کار کرده اسـت. آوینی بـا گـالـری دسـتان 

در چندین آرت فر حضور داشته. این اولین نمایش انفرادی هنرمند در ۲+ و در ایران است.  

بـه عـنوان یک ایرانی که بیرون از ایران بـه دنیا آمـده و پـرورش یافـته، مـفاهیم «خـانـه» و «هـویت» در آثـار انـدیشه آوینی 

نـمودی بـارز دارد. اشیائی که در یاد هـنرمـند النـه می کنند را در قـالبی مـانـدگـار می ریزد و بـه آنـها زیستی دیگرگـونـه در جـهان 

ایماهـا می بخشـد، و بـا این کار عـناصـر آشـنای جـغرافیای فـرهنگی ایران را بـه قـلمرو هـنرش می کشانـد. آنـچه در «سـرخ، 

سفید و آبی» می بینیم بـازیابی چیزی سـت که در خـاطـره چـند نسـل از ایرانیان رد پـایی دارد. تـوپ پـالسـتیکی راه راه تـا 

سـال هـا یکی از مـحبوبـترین اسـباب بـازی  هـای سـاخـت ایران بـود. یادآور دوره  ای سـت که کودکان شهـری هـنوز در کوچـه هـا 

تـوپ بـازی می کردنـد و نـشانـه ای سـت از اقـتصاد نفتی و تـوسـعه صـنایع پـتروشیمی. تـوپ راه راه (که بـه آن «تـوپ شـقایق» و 

«تـوپ مـروارید» هـم می گـفتند) را شـاید بـتوان نـقطه اتـصال کودک ایرانی و تـحوالت اجـتماعی و سیاسی ایران مـعاصـر 

دانست. 

عـالوه بـر نـمایشگاه هـای فـردی و جـمعی بسیار در کشورهـای مـختلف، کارهـای انـدیشه آوینی در در مـوزه هـنرهـای مـعاصـر 

نیویورک بـا عـنوان «اسـتانـدارد طـال»، بـه کیوریتوری والـد بشـتی و بـاب نیکاس، و در «خـاکسپاری» در مـوزه کانسـت بـرن در 

سـوئیس بـه نـمایش در آمـده. نـمایش آثـارش را در گـالـری آی۲۰ نیویورک آغـاز کرد و سـپس بـا گـالـری هـای فـرانک الـباز 

پـاریس و مـریم بـوسکی در نیویورک کار کرده اسـت. او از سـال ۱۴۰۰ در رویدادهـای مـختلف  بـا گـالـری دسـتان هـمراه بـوده، 

از جمله در نمایش «لبه نرم تیغ» در کورک استریت (فریز) لندن ۱۴۰۰ و آرت فر دبی (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱). 
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+2 proudly presents "Red, White and Blue," and exhibition of works by Andisheh Avini (b. 1974, 

New York) starting Friday, July 22, 2021. The exhibition will be on view until Aug 12. Brooklyn-

based Andisheh Avini has worked with a variety of mediums, from painting to drawing, print-

making, installation, and sculpture. Dastan Gallery has represented works of Avini in several 

art fairs. "Red, White and Blue" is Andisheh Avini's first show at +2 and in Iran. 

As an Iranian born and raised outside the borders of Iran, concepts of "home" and "identity" 

figure prominantly in the works of Andisheh Avini. Inspired by elements of Iranian cultural 

geography, he summons and reshapes what lingers in his memory and opens a more 

permanent place for them in his art. What we see in “Red, White and Blue” is a reproduction of 

one such object. The striped plastic ball was part of the life of several generations of 

Iranians, shaping experiences and memories. The plastic ball (also called Poppy or Pearl Ball) 

showed up in the Iranian visual domain through an oil-driven economy supported by the 

petroleum industry. The plastic ball can be seen connecting Iranian children to their 

contemporary socio-political reality.  

In addition to numerous solo and group exhibitions across the globe, Andisheh Avini's works 

were exhibited in two museums, in "The Golden Standard" at MoMA,  curated by Walead Beshty 

and Bob Nickas, and in "Six Feet Under" at Kunstmuseum Bern, Switzerland. He initially started 

working with I-20 Gallery in New York, and subsequently with Frank Elbaz and Marianne 

Boesky galleries. Since 2021, Dastan has represented the artist most recently in "Soft Edge of 

the Blade" at Cork Street London (2022) and Art Dubai (2021, 2022).
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