
دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه آثـار میمی امینی بـا عـنوان «یازده (۱۱)» در دسـتان+۲ را اعـالم می کند. این نـمایشگاه در 

روز ۲۱ آبـان ۱۳۹۵ افـتتاح می شـود و تـا تـاریخ ۱۲ آذر ادامـه خـواهـد داشـت. این اولین نـمایشگاه انـفرادی میمی امینی 

در دسـتان اسـت. آثـار او تـاکنون در بیش از ده نـمایشگاه انـفرادی درایران، ایتالیا و لـبنان و ده هـا نـمایشگاه گـروهی 

به نمایش درآمده اند. 
مـریم (میمی) امینی (م. ۱۳۵۶، اصـفهان) بـا آثـاری که «ارتـباط کمی بـا واقعیت دارنـد» شـناخـته می شـود. او در طـول 

سـال هـا کار در حـوزه هـای طـراحی، نـقاشی و کالژ، آثـاری خـلق کرده که از تـجاری شـدن پـرهیز کرده انـد، امـا فـرم هـا و 
دیالـوگ هـایی جـدید می سـازنـد. این هـنرمـند در آثـارش مـعموالً بـه انـتزاع گـرایش دارد، امـا عـناصـر فیگوراتیو و 

«زندگی های» مستقل نیز در آثار او دیده می شوند. 
علی نصیر، نـقاش مـشهور ایرانی، میمی امینی را «هـنرمـندی غیرمـتعارف و مـنحصربـه فـرد» تـوصیف می کند و 

می نـویسد: «او در آثـارش تـضادهـا را در آرایشی آنـارشیستی حـل می کند، و تـماشـاگـر بـعد از تحـریک و تـأثیر شـوک 
اولیه ی این آثار، بالفاصله درگیر گفتمان انتقادی آن می شود. آثار امینی بازیگوشانه به نظر می آیند…» 

در سـال ۲۰۱۱، یک صـندوق از آثـار میمی امینی در گـمرک تـرکیه مـورد بـازرسی قـرار گـرفـت و آثـار تـوسـط تـبر پـاره پـاره 

شـدنـد. وقتی آثـار بـه او بـرگـردانـده شـدنـد، از این ایده اسـتفاده کرد تـا بـرش هـای مـشهورش را خـلق کند که تـا امـروز در 

بسیاری از آثار این هنرمند دیده می شوند. 
«یازده (۱۱)» یک چیدمـان بـر اسـاس دو اثـر «تـرکیب مـواد و بـرش روی بـوم» اسـت. این دو اثـر که در طـول یک سـال 

اخیر خـلق شـده انـد در فـضای گـالـری روبـه روی هـم قـرار گـرفـته انـد و گـفتمانی میان کنتراسـت آثـار، و هـم چنین «مـتن 

رهایی بخشِ» زبانِ سمبلیک و راهی ساخته شده از یک پارچه ی بوم، به وجود آورده اند. 

Dastan is pleased to announce the opening of Mimi Amini’s solo exhibition “Eleven” at Dastan+2. 
The exhibition will be open for public viewing from October 21, 2016 through November 6. This is 
Mimi Amini’s first solo exhibition at Dastan. Her works have been previously featured in more 
than ten solo exhibitions in Iran, Italy and Lebanon, along with numerous group shows around 
the world. 
Maryam “Mimi” Amini (b. 1977, Isfahan, Iran) is best known for works ‘that bear minimal relevance to 
reality’. Through years of diverse practice in drawing, painting and collage, she has produced 
artworks that escape commodification, yet create new forms and dialogs. Mimi’s style dominantly 
moves towards abstraction, but figurative elements and unique ‘lifeforms’ have their own 
presence. 
Describing her as an “unconventional and unique artist”, the great Iranian painter Ali Nassir 
writes: “She resolves contradictions in an anarchic arrangement and once the viewers are 
stimulated by the initial shock, they immediately become entangled in a critical dialogue. The 
works of Maryam Amini seem playful…” 
In 2011, a shipment of her works was inspected by customs officers in Turkey, who attempted to 
search the cargo with axes. Once the works were returned to her, she used the idea to create 

her cut-outs, that have gone on to be included in many of her works since then. 

‘Eleven’ is an installation based around two of Mimi’s ‘mixed media and cut-outs on canvas’. 
Produced within the recent year, the two works have been installed in the gallery space facing 
each other, creating a dialog in between the contrast of the works, along the ‘liberating context’ 
of the symbolic language and a lane made out of canvas.


