
۲+ نـمایش «افـسانـه ی وارثـان سـرنـوشـت» از آثـار اخیر امین مـنتظری را از تـاریخ ۶ تـا ۲۰ اسـفند مـاه ۱۴۰۰ بـرگـزار می کند. 

این نـمایش مجـموعـه ای از چـهارده نـقاشی بـزرگ و کوچک اسـت که در امـتداد آثـار پیشین مـنتظری بـا اسـتفاده از مـارکر 

و جـوهـر و اکریلیک روی بـوم تـولید شـده انـد. نـقاشی هـا پـرده هـای مختلفی از داسـتانی هسـتند که در فـضای نـمایش بـه 

یک دیگر می پیوندند. این سومین نمایش انفرادی امین در دستان و اولین همکاری او با ۲+ است. 

امین مـنتظری (م. ۱۳۷۱، تهـران) نـقاش ایرانی سـت که در تهـران زنـدگی و کار می کند. او روایات و امـثال بـرگـرفـته از 

زنـدگی روزمـره، ادبیات، اسـطوره و تـاریخ را بـه شیوه ای مـتاثـر از سـنت هـای گـونـاگـون نـقاشی  روایی بـه تـصویر می کشد. 

امین در هیات قـصه گـویی طـناز الـگوهـای زیسته خـود و زمـانـه اش را بـه ظـرافـت از دور نـظاره می کند. از این فـاصـله اسـت 

که او، کنده از درگیری  عـاطفی حـال حـاضـرمـان بـا این سـاخـت هـا، نـظرگـاه تـازه ای از زنـدگی پیش رو می گـذارد؛ چـنان که 

گـویی تـمام رویدادهـا پیوسـته از دل داسـتان هـای کهنه سـر بیرون می کنند و همین سـت که دانسـتن شـان هـمواره 

راهـنمای راه زنـدگی سـت. او در این نـمایش بـه الـگوهـا و وضعیت انـسانی در ارتـباط بـا قـدرت و تهـدید می پـردازد و از میان 

روایت جـاری میان آثـار و در داللـت هـای نـمادین تـصاویر از بنیان این سـاخـت هـا می پـرسـد. امین بـا اسـتفاده از شـگردهـای 

تـصویری مـتداول در نـقاشی هـای روایی داسـتان هـا را از کهنه گـرفـته تـا نـو در تنی یکپارچـه بـازمی آفـرید و از مجـرای همین 

یک پارچگی ما را به درون داستان می کشد. 

امین دانـش آمـوخـته ی کارشـناسی و کارشـناسی ارشـد نـقاشی دانـشگاه هـنر تهـران اسـت. دو نـمایش «مـاجـرای ۱ و ۲» از 

او در زیرزمین بـه نـمایش در آمـده و در نـمایشگاهی گـروهی بسیاری در ایران و جـهان شـرکت داشـته اسـت. از مـهم تـرین 

این رویدادهـا ارائـه ی انـفرادی او در آرت فـر اسـتارت لـندن در سـال ۲۰۱۶، چـهار نـمایش در آرت دبی بین سـال هـای ۲۰۱۵ و 

۲۰۱۸ و شرکت در بازار هنری طراحی «ددسن» پاریس است. 

امین منتظری 
افسانه وارثان سرنوشت 

۶ تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ 
 +۲

تهران، خیابان فرشته، خیابان بیدار، پالک ۸، طبقه ی دوم 
تلفن: ۲۶۳۰۹۶۴۵ - ۰۲۱ 

 http://plus2.gallery/ وب سایت
@plus2gallery اینستاگرام

Amin Montazeri 

The Legend of the Inheritors of Fate 

25 Feb - 11 March 2022 

+2 
2nd Floor, #8, Bidar St, Fereshte St., Tehran, Iran 
Telephone: +98 21 26309645 
Website: http://plus2.gallery/ 
Instagram: @plus2gallery



+2 presents "The Legend of the Inheritors of Fate", recent works by Amin Montazeri, from 

February 25 to March 11, 2021. The show, comprising 14 small and large paintings, follows Amin's 

previous works with marker, ink, and acrylic on canvas. Each painting tells us a different facet 

of a story that the exhibition space connects. This is the artist's third solo exhibition with 

Dastan and his first collaboration with +2.  

Amin Montazeri (b. 1992, Tehran) is an Iranian painter who lives and works in Tehran. He draws 

narratives and tales related to everyday life, literature, mythology, and historical accounts 

inspired by traditions of narrative painting. Amin assumes the position of a seductive 

storyteller and observer. He views himself and his age from a distance. It is from this 

distance, detached from emotional entanglements, that he presents his stories from a fresh 

vantage point – as if all events emerge anew from old stories, turning into our guiding light. In 

the current exhibition, he occupies himself with established patterns in human condition vis-

à-vis power and peril, looking for narratives and images that best symbolize them. Using 

conventional visual devices in depicting ancient or modern stories, he creates a consistent 

body of works that draws us into the narrative.  

Amin studied painting at Tehran University of Art. He held "A Detailed Account" in May-April 2014 

and "A Detailed Account 2" in January 2016 at the Basement, and he has participated in many 

group exhibitions around the world, among which is London's Start Art Fair (2016), four 

showings at Art Dubai between 2015 and 2018, and participation in Salon du Dessin de Paris.
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