
دسـتان نـمايـشگاه انـفرادی آثـار میالد رسـتمی را بـا عـنوان «شـباهـت هـا، نسـبت هـا» در زیرزمین دسـتان بـرگـزار می کند. این نـمایشگاه در روز 

جـمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۹ گـشوده می شـود و تـا 12 دی ادامـه خـواهـد داشـت. «شـباهـت هـا، نسـبت هـا» اولین نـمایشگاه انـفرادی آثـار میالد رسـتمی در 

دستان است و مجموعه ای از ۱۸ اثر ترکیب مواد و چاپ دیجیتال روی کاغذ، مقوا و ورقه ی آلومینیومی را در برمی گیرد. 

میالد رسـتمی، مـتولـد  ۱۳۶۴ در تهـران، هـنرمـند تجسمی، پـژوهـشگر، نـویسنده، و یکی از دبیران ارشـد مجـله ی هـنری کارنـما اسـت. او 

دانـش آمـوخـته ی نـقاشی و پـژوهـش هـنر از دانـشگاه هـنر سـوره و دانـشگاه پیام نـور اسـت. میالد رسـتمی فـعالیت هـنری خـود را از سـال ۱۳۸۱، 

هـم  زمـان بـا ورود بـه هـنرسـتان گـرافیک، در زمینه ی هـنر تجسمی آغـاز کرده اسـت و در حـوزه هـای تـدریس و پـژوهـش در تـاریخ و نـظریه ی هـنر 

فعالیت می کند.  

میالد رسـتمی در مجـموعـه ی «شـباهـت هـا، نسـبت هـا» تـصاویری پـدید آورده اسـت که دو گـونـه ی بـه ظـاهـر مـتفاوت مـعماری را در کنار یکدیگر 

قـرار می  دهـند ــ مـعماری مـعابـد و مکان هـای مـذهـبی و آیینی و مـعماری سـازه هـای صنعتی مـدرن و مـعاصـر هـمچون نیرو گـاه هـا و چـاه نـفت، 

دو گـونـه ای که بـه گـفته ی هـنرمـند «از نـظر سـاخـتار و بـافـتاری که مـعماری در آن شکل گـرفـته ارتـباط چـندانی بـا یکدیگر نـدارنـد». میالد رسـتمی 

در رونـد پـدید آوردن این آثـار از مـواد طبیعی چـون رنـگ دانـه، خـاکستر، و زنـگ آهـن بهـره  بـرده و بـا اسـتفاده از خـورنـده هـای رنـگ و فـلز، بـا ایجاد 

پـوسیدگی، تخـریب و الـقای حـس کهنگی،  تـصاویری بین چـاپ دیجیتال و نـقاشی بـه وجـود آورده اسـت. او بـه این وسیله مـخاطـب را بـه کنار 

گـذاشـتن پیش فـرض هـای آمـاده و بسـته بـندی شـده ای فـرا می خـوانـد که بـه گـفته ی هـنرمـند، «تـوان دیدن شـباهـت  هـای داده هـای دیداری مـتعلق 

به بافتارهای متفاوت و ناساز را از بین برده اند.» 

Dastan presents an exhibition of work by Milad Rostami titled “Similarities, Cognations” at Dastan’s 

Basement. The exhibition will open on Friday, 18 December, 2020 and will be on display for public 

viewing until January 1, 2021. His first solo exhibition at Dastan, this presentation features 18 works of 

mixed-media digital prints on paper and aluminum plates.  

Milad Rostami (b. 1985, Tehran) is a visual artist, researcher, writer, and the co-chief editor of 

Kaarnama art magazine. He studied painting at Sooreh University of Art (Tehran, Iran) and obtained 

his master’s degree in Art Studies from Payame Noor University (Tehran, Iran). Beginning his artistic 

practice in 2002, Milad Rostami has been working as a visual artist, lecturer, and researcher in art 

history and theory.  

In “Similarities, Cognations”, Milad Rostami creates images that bring together two seemingly dissimilar 

forms of architecture, which, according to the artist, have little in common in terms of structural or 

contextual characteristics; these include modern and contemporary industrial structures such as 

power plants and oil wells, and ancient religious and ritual sites like temples and shrines. Standing 

somewhere between painting and digital print, these works have been created using a wide range of 

natural and industrial materials such as pigments, ash, iron oxide and paint strippers, lending their 

surface a rusty worn-out impression. Thus, the artist invites the viewers to step out of common, 

unexamined presuppositions that have, as the he relates, “obliterated our capacity to perceive 

similarities in visual data emerging from different and even contrasting contexts.”
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