
دسـتان بـا افـتخار نـمايـشگاه انـفرادی امیر کمند بـا عـنوان «اِیلین هـا بـرعلیه گـوریل هـا» را در زیرزمین دسـتان بـرگـزار می کند. 

این نـمایشگاه در روز جـمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ گـشوده می شـود و تـا ۱۴ خـرداد ادامـه خـواهـد داشـت. این دومین نـمایش 

انـفرادی آثـار امیر کمند در زیرزمین دسـتان اسـت و چیدمـانی از مـجسمه  هـای چـوبی را نـشان می دهـد. مملی شـفاهی، 

کیوریتور این نمایشگاه به همراه هستی گودرزی در طراحی و ساخت فضای نمایش همکاری داشته اند.  

امیر کمند در «اِیلین هـا بـر علیه گـوریل هـا» مجـموعـه ای از گـونـه هـا بـا تـبارهـایی مـتفاوت، از انـسان هـا، نخسـتی سـانـان، 

بیگانـگان، روبـات هـا ، تـا هیوالهـا و پـرنـد گـان   را در فـضایی شـبه آخـرالـزمـانی در کنار یکدیگر قـرار می دهـد. مـجسمه هـای چـوبی امیر 

کمند در این مجـموعـه، بـا بهـره گیری از روش هـایی مـانـند بـهم ریختن فـرم و بـه کارگیری ارجـاعـات شـوخ طـبعانـه فـضای 

کنا یه امیزی را بـوجـود آورده انـد که ریشه در داسـتان هـای علمی-تخیلی و فـرهـنگ پـاپ دارنـد. هـنرمـند بـا اسـتفاده از این مـنابـع 

بـه روایت دنیای خیالی مـختص بـه خـودش پـرداخـته اسـت، دنیایی که پیدایش انـسان در آن داسـتانی مـتفاوت دارد. بـه گـفته ی 

هـنرمـند در این دنیای خیالی، « اِیلین هـا [بیگانـگان] خـالـقان اصلی انـسا  ن و عـامـالن پـنهان شـرایط کنونی دنیا هسـتند. 

فیگورهـا و شخصیت هـا ی این مجـموعـه در اشکال و وضعیت غـریبشان بـه شکلی کنایی بـه حـوادث و اتـفاقـات دنیای واقعی 

اشاره دارند.» 

امیر کمند مـتولـد ۱۳۳۸ در تهـران اسـت. او از نـوجـوانی در صـنعت قـالـب هـای پـالسـتیکی و تـراش فـلزات کار می کرد. در جـوانی 

کارخـانـه ی تـولید پـالسـتیک راه انـدازی کرد، امـا خیلی زود آن را رهـا کرد و در جـزیره ی کیش وارد کسب وکار پـوشـاک شـد. او در 

اواسـط دهـه ی ۱۳۸۰ بـه شهـر تـبریز مـهاجـرت کرد و بـه کار بـا دسـتگاه وکیوم پی وی سی پـرداخـت. آشـنایی بـا مـوم بـاعـث شـد تـا 

مـجسمه سـازی را ابـتدا بـه صـورت تفننی و پـس از مـدتی بـه صـورت جـدی و بـا مـدیوم چـوب آغـاز کند. آثـار امیر کمند  اولین بـار 

در دومین سـاالنـه ی آوت سـایدرآرت در گـالـری اللـه ارائـه شـد و پـس از آن در نـمایشگاه هـای انـفرادی و گـروهی مـتعددی بـه 

نمایش در آمد  که موخرترین آنها نمایش «City Prince/sses» در پله توکیو (پاریس، ۱۳۹۸) است.  
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Dastan is pleased to present a solo exhibition of works by Amir Kamand titled “Aliens vs 

Gorillas” at Dastan’s Basement. The exhibition will open on Friday, 21 May, 2021, and will be open 

on display for public viewing until June 4. His second solo show at Dastan’s Basement, this 

exhibition features an installation of wooden sculptures. The exhibition has been curated by 

Mamali Shafahi with additional contributions by Hasti V.Goudarzi as set designer.  

“Aliens vs Gorillas” depicts an unlikely hybrid community of diverse species; populated with 

humans, aliens, primates, monsters, half-breed birds and robots, gathered to fight a mock-

apocalyptic war. The spectrum of these wooden characters ––making use of witty references, 

violent pathos and comic deformation of natural forms, lead up to the formation of a sarcastic 

atmosphere. The series’ tongue-in-cheek playfulness roots in Amir Kamand’s adaptation of 

science-fiction fantasy and pop culture to narrate a personal mythology. In the artist’s 

alternative “initiation story”, as he puts it, “the aliens are the original manufacturers of human 

species and the underlying agents behind the world’s current situation. These figures, in their 

bizarre posture and position, ironically refer to real-world events and situations, radically 

differing from what they ostensibly express”.  

Amir Kamand was born in 1960 Tehran, Iran. He began working in plastic injection molding as a 

teenager, established a plastic manufacturing plant in his early twenties, and moved to Kish 

island to work in the clothing industry soon after. His life was given a twist when he left his 

hometown for Tabriz and was introduced to waxing through a vacuuming workshop for PVC 

sheet production. Thereafter, Amir Kamand found his new lifelong passion and started to 

make wax sculpture. He soon replaced wax with wood, as he found wood to be a superior 

material. His works were first presented in the Second Annual Outsider Art Exhibition in Laleh 

Gallery (Tehran, YEAR). Since then, Amir Kamand’s works have been featured in a number of 

group and solo exhibitions, most notably in Palais de Tokyo as part of the summer exhibition 

“City Prince/sses” in 2019. 
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