
دسـتان بـا افـتخار نـمايـشگاه انـفرادی آثـار مـریم عیوضی را  بـا عـنوان «نـاخـودآگـاه پـنهان» در +۲ بـرگـزار می کند. این نـمایشگاه در روز جـمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ گـشوده 

می شـود و تـا ۳۱ اردیبهشت ادامـه خـواهـد داشـت. این اولین نـمایش انـفرادی آثـار مـریم عیوضی در +۲ اسـت و مجـموعـه ای از نـقاشی بـا تکنیک رنـگ روغـن، اکریلیک، 

پاستل و گرافیت روی پارچه ی لینن و تعدادی اثر سه بعدی از جنس پاپیه ماشه و رنگ اکریلیک را در برمی گیرد.   

مجـموعـه ی «نـاخـودآگـاه پـنهان» لحـظات بی نظمی را نـشان می دهـد که در آن بی قـاعـدگی، تعلیق و چـرخـش فـرم هـا و اشیا بیانـگر عـالقـه  ی  هـنرمـند بـه عـمل 

 نـــقـاشی اســـت. مـــریـم عیـوضی بـــا اســـتـفـاده ی نـــقـاشـــانـــه از ریـتـم، رنـــگ، بـــافـــت و فـــرم، پـــروســـه ی نـــقـاشی را بـــه ابـــزاری  بـــرای رسیـدن بـــه 

 شیوه هـا و مسیرهـایی تـازه تـبدیل می کند.او بـا بـه کارگیری اتـفاقـاتی که در هـنگام خـلق اثـر در فـرآیند نـقاشی رخ می دهـد، آثـار را بـه مـوقعیتی بـرای جسـت و جـو، تجـربـه و 

کشف زوایای جدید تبدیل کرده و بیننده را به تماشای اشیای آشنا از منظری تازه فرا می خواند.  

مـریم عیوضی مـتولـد ۱۳۵۹ در زنـجان، هـم اکنون در میالن زنـدگی و کار می کند. او که بـه عـنوان نـقاشی انـتزاعی شـناخـته شـده اسـت، تحصیالت خـود را در رشـته ی 

نـقاشی از دانشکده ی هـنر و مـعماری تهـران آغـاز کرد و پـس از اخـذ مـدرک کارشـناسی ارشـد در رشـته ی مـرمـت آثـار بـاسـتانی از دانشکده ی هـنر و مـعماری تهـران بـرای 

تحصیل در رشـته ی هـنرهـای بـصری بـه آکادمی هـنرهـای زیبای بـولـونیا بـه ایتالیا سـفر کرد. آثـار مـریم عیوضی تـا کنون در نـمایشگاه هـای انـفرادی و گـروهی مـتعددی بـه 

نمایش در آمده اند که موخرترین آنها نمایش «بعضی وقت ها، بعضی چیزها» است که در سال ۲۰۱۹ در ماترا، پایتخت فرهنگی اروپا، در ایتالیا برگزار شد. 

Dastan is pleased to present a solo exhibition of works by Maryam Eivazi titled “Latent Inhibition” at +2. The exhibition will 

open on Friday, 30 April, 2021, and will be on display for public viewing until May 21. Her first solo show at +2, this exhibition 

features acrylic, crayon, oil and conte paintings on linen alongside a number of three-dimensional works created with 

papier-mâché and acrylic paint. 

“Latent Inhibition” captures chaotic moments in which asymmetry, suspension, and circulation of forms and objects on canvas 

demonstrate the artist’s engagement with the action of painting. Maryam Eivazi’s painterly use of color, rhythm, texture, and 

form renders the process of painting as a means to come up with new methods and perspectives. Using coincidences that 

happen during the artist’s studio work, each painting becomes an opportunity through which Maryam Eivazi explores, 

experiences, and discovers novel angles enabling the beholder to observe commonly-known objects from new perspectives.  

Living and working in Milan, Maryam Eivazi (born. 1980, Zanjan, Iran) is best known for her abstract paintings. Graduating from 

Tehran’s Faculty of Art and Architecture, Azad University in 2006 with a bachelor’s degree in painting and continuing her 

education in Conservation and Restoration of Cultural Heritage in 2012 at the same university, she went to the Academy of 

Fine Arts (Bologna, Italy) in 2014 to obtain her Master’s in Visual Arts. Maryam Eivazi’s works have been exhibited in a number 

of solo and group shows in Iran and abroad; most recently in 2019, she participated in the “Sometimes Something’s” 

exhibition at Matera, the European Capital of Culture in Italy.
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