
دسـتان +۲ بـرگـزاری نـمایشگاه آثـار بـهاره نـوابی بـا عـنوان «سکوت تک رنـگ» را اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز ۲۹ 

مـرداد ۱۳۹۵ افـتتاح می شـود و تـا تـاریخ ۱۳ شهـریور ادامـه خـواهـد داشـت. این سـومین نـمایشگاه انـفرادی بـهاره نـوابی 

در دستان است. 

بـهاره نـوابی (م. ۱۳۶۴، تهـران) از الیه هـای مـتعدد کاغـذ کالک بـرای طـراحی هـایش اسـتفاده می کند تـا حـس شـفافیت 

را الـقاء کند. در نتیجه، حـالتی مـعلق در آثـار ایجاد می شـود «تـا تفکرات پشـت صـورت هـا که ریشه در خـاطـرات دارنـد را 

در تـنهایی بیان کنند.» اسـتفاده از هـردو طـرف کاغـذ کالک بـرای طـراحی، مـانـند یک تـأثیر درونی/بیرونی، نـوعی پـاسـخ 

حسی به عالقه ی هنرمند به خاطرات و اثر طوالنی مدت آن هاست. 

بـهاره نـوابی از کودکی تـحت آمـوزش هـنرمـند فقید، فـریده الشـایی (۱۳۹۱-۱۳۲۳)، قـرار گـرفـت. او در ابـتدا روی آثـار 

آبسـتره تـمرکز کرد و آثـارش از سـال ۱۳۸۲ در چـندین نـمایشگاه ارائـه شـد. بـعد از فـارغ التحصیلی از مـدرسـه ی ملی 

عـالیه ی هـنرهـای زیبا (بـوزار)، تـمرکز او بـه سـمت آثـار پـرتـره مـعطوف شـد، طـراحی هـایی که پـرویز کالنـتری (۱۳۱۰-۱۳۹۵) 

بـه آن هـا اصـطالح «آبسـتره فیگوراتیو» را اطـالق کرد و در مـوردشـان نـوشـت «[این آثـار] بـر مـحور پیچیدگی غیرمـنتظره از 

واقعیت شکل گرفته اند که در نهایت سادگی و خلوتی در صفحه… دیده می شوند». 

بـا این که این آثـار بی زمـانی را الـقاء می کنند، الیه هـایشان خـطوطی را نـمایش می دهـند که گـذر زمـان را هـمانـند تـأثیر 

عمیقی از خـاطـرات دربـردارنـد. اسـتفاده از شکل هـای نـمادین در این مجـموعـه، اشـاره ای بـه آثـار آبسـتره ی این هـنرمـند 

مـحسوب می شـود. هـم چنین، چیدمـان آثـار در محیط نـمایشگاه، که شـامـل اسـتفاده از آینه در بـرخی کارهـاسـت، نـوعی 

گفت وگو میان آثار ایجاد کرده است. 

Dastan+2 is pleased to announce the opening of Bahareh Navabi’s solo exhibition 

“Monochromatic Silence” on August 19, 2016. The exhibition will be open for public viewing until 

September 3. This is Bahareh Navabi’s third solo exhibition at Dastan. 

Bahareh Navabi (b. 1985, Tehran, Iran) uses multiple layers of tracing paper in order to create 

drawings that convey a sense of transparency. This results in a floating atmosphere to 
“express the ideas behind the faces in isolation that are rooted in their memories”. Her 

technique of drawing on both sides of tracing papers, like an inside/outside impression, carries 

a sensitive response to her obsession with the concept of memory and its longevity. 

Bahareh Navabi was taught by the late Farideh Lashai (1944-2013) from an early age. She initially 

focused on abstract painting, exhibiting them in a number of gallery shows since 2003, including 

a solo exhibition at Mah Art Gallery in 2007. Later, after graduating from École nationale 

supérieure des Beaux-Arts in Paris, her focus shifted towards portraiture and mixing it with 

abstract elements, creating drawings that the late Parviz Kalantari (1931-2016) described as 

“abstract figurative works based on unexpected abstractions of reality, seen in isolation and 

simplicity on the surface…” 

Although the paintings induce timelessness, their layers contain traces that depict a passage of 
time, as if enduring their memories. The use of symbolic icons in the current series marks an 

allusion to her abstract paintings and graphic works. Additionally, the installation of the works in 

the gallery space, along with mirrors in some of the works, has resulted in a dialog among the 

artworks. 


