
۲+ نـمایش آثـار نسـرین ملک ثـابـت (۱۳۵۸، یزد) و فـریبا بـروفـر (۱۳۵۳، تهـران) را از تـاریخ ۴ تـا ۲۵ شهـریور ۱۴۰۱ اعـالم می کند. این اولین 

همکاری هر دو هنرمند با 2+ است که با عنوان «انباشته گی» و با انتخاب آیدین خانکشی پور میسر می شود. 

وجـه اشـتراک این دو هـنرمـند در بهـره گیری آنـان از کارمـاده و روشی دیگرگـون نسـبت بـه رویه جـاری خـلق تـصویر اسـت. این هـردو، بـا اسـتفاده 

از ظـرفیت هـای مـختلف نـخ، بـافـت، رنـگ ریزی  دسـتی، پـنبه، پـشم و آنـچه در حـوزه مـنسوجـات قـرار می گیرد، بـه خـلق تـصویر می پـردازنـد. اشـتراک 

مـحتوایی آنـان در شکل روی هـم گـذاری و تـراکم زایی کارمـاده بـازتـعریف می شـود. آن جـا که هـم چـون اسـالف خـود فـرش، گلیم، گـبه، نـمد، جـاجیم 

و غیره دسـت بـه انـباشـت و چـگال کردن کارمـاده می زنـند. در تـصاویر نسـرین، مـناظـر شهـری و طبیعی از تـراکم نـخ هـای رنگین شکل می گیرد و 

در آثـار فـریبا، بـا بهـره ای نـو از عـامـل بـافـته گی مـواجهیم که تـاروپـود الیاف درهـم بـافـته بـه شـمایلی مهیب و مـعمارگـون تـبدیل می شـود. ارجـاع 

مـحتوایی آثـار این دو بـه واسـطه ی انـباشـته گی، پـا از حـوزه مـنسوجـات و مـفرش هـا فـراتـر می گـذارد و بـه مـعماری، گـره چینی، دیواربـندی و 

آجرچینی این اقلیم گوشه چشمی نشان می دهد. 

فـریبا بـروفـر دانـش آمـوخـته تـصویرسـازی از دانـشگاه هـنر اسـت و تـا کنون یک نـمایش انـفرادی در گـالـری ثـالـث (۱۳۹۸) و حـضور در دوسـاالنـه 

هشـتم مـجسمه (۱۳۹۹) را تجـربـه کرده اسـت. نسـرین ملک ثـابـت دانـش آمـوخـته مـهندسی مـواد و سـرامیک اسـت و تـا کنون دو  نـمایش 

انفرادی در گالری شیرین (۱۳۹۲ و ۱۳۹۴) و بیش از ده نمایش گروهی در کارنامه دارد. 

+2 is proud to show works of Nasrin Maleksabet (b. 1979, Yazd, Iran) and Fariba Boroufar (b. 1974, Tehran) 

starting Friday, August 26, 2022. Titled “Com-pilation” and curated by Aidin Xankeshipour, the exhibition will be 

on view through Friday, September 16. This is the artists' first collaboration with +2. 

Nasrin Maleksabet and Fariba Boroufar share a unique visual language predicated on exploiting the 

potentials of thread, fabric, handmade dye, cotton, wool, and other materials associated with textile. The 

content of their work is defined by the way they use interlacing, where, not unlike their ancestors – who 

made rugs, kilims, gabbas, namads, and jajims – they create fabrics by piling and densifying threads. In works 

of Nasrin, urban and rural landscapes are depicted using colorful threads. In those of Fariba, we see a new 

use of fabric where the warp and weft create grim urban scenes. Through piling and densification, these 

works go beyond textile and carpet weaving to hint at urban planning, geometric and arabesque designs, 

and brick-work. 

Fariba Boroufar studied Illustration at the University of Art in Tehran. She has held a solo exhibition at Thales 

Art Gallery (2019) and participated in the 8th Sculpture Biennial (2020). Nasrin Maleksabet studied Ceramics 

and Material Science. She has held two solo exhibitions at Shirin Art Gallery (2013 and 2015) and participated 

in more than ten group exhibitions.
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