
TEHRAN – January 12, 2016. Dastan’s Basement is pleased to invite you to the opening of Amin 
Montazeri’s solo exhibition “A Detailed Account 2” on January 15, 2016. The exhibition will be 
open for public viewing through January 30. This is Amin Montazeri’s second solo exhibition in 
Dastan’s Basement. His work has been featured in Art Dubai 2015 (Dubai, UAE) and DDessin 
2013 (Paris, France). 

In “A Detailed Account 2”, Amin Montazeri continues his previous series of works, “A Detailed 
Account”, which was shown in Dastan’s Basement in 2014. While his first series involved 
parody and sarcasm, this new series focuses on contemporary readings of myths and 
legends, along with their impacts on human memory and social consciousness. Contrary to 
his previous series in which he changed the details of his accounts, in this new series, the 
viewer encounters real events. 

Amin Montazeri’s delicate techniques draw inspiration from Persian Miniature painting as well 
as modern Western traditions, creating a detailed scene to express various aspects of the 
artist’s narrative. 

تهـران – ۲۱ دی ۱۳۹۴. زیرزمین دسـتان از شـما دعـوت می کند تـا در افـتتاحیه ی نـمایشگاه آثـار امین مـنتظری بـا 

عـنوان «مـاجـرا ۲» شـرکت نـمایید. این نـمایشگاه در روز بیست و پنجـم دی مـاه افـتتاح و تـا دهـم بـهمن مـاه ادامـه 

خـواهـد داشـت. این دومین نـمایشگاه انـفرادی امین مـنتظری در زیرزمین دسـتان اسـت. آثـار او در آرت دوبی ۲۰۱۵ 

(دوبی، امارات متحده ی عربی) و ددسین ۲۰۱۳ (پاریس، فرانسه) نمایش داده شده اند. 

امین مـنتظری در مجـموعـه ی «مـاجـرا ۲»، در ادامـه ی مجـموعـه ی «مـاجـرا» که در سـال ۱۳۹۳ در زیرزمین دسـتان 

نـمایش داده شـد، قـدم بـرمی دارد. مجـموعـه ی قبلی او زمینه ای شـوخی وار داشـت، در حـالی که در مجـموعـه ی 

جـدید، تـمرکز هـنرمـند بـر روایت هـایی مـعاصـر از اسـطوره هـا، در کنار تـأثیر آن هـا بـر حـافـظه ی بشـری و خـودآگـاهی 

اجـتماعی اسـت. بـرخـالف مجـموعـه ی قبلی که در آن هـنرمـند بـه دسـتکاری روایت هـا می پـرداخـت، در این 

مجموعه، مخاطب با اتفاقات واقعی روبه رو می شود. 

تکنیک پـرکار این آثـار امین مـنتظری از نـگارگـری ایرانی و هـم چنین سـنت هـای مـدرن غـربی الـهام گـرفـته انـد تـا 

صحنه هایی پر از جزئیات برای بیان وجوه مختلف روایت هنرمند ایجاد کنند. 


