
دسـتان بـرگـزاری نـمایشگاه انـفرادی امین اکبری بـا عـنوان «هـنرمـند خـردسـال و شـمع چـگل» در زیرزمین دسـتان را اعـالم می کند. 
این نـمایشگاه در روز ۲۴ آذر ۱۳۹۶ افـتتاح می شـود و تـا ۸ دی مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. این دومین نـمایشگاه انـفرادی آثـار امین 
اکبری در زیرزمین دسـتان اسـت. بـه جـز سـه نـمایشگاه انـفرادی، آثـار امین اکبری تـاکنون در بیش از ده نـمایشگاه گـروهی در تهـران 

و دبی (امارات متحده ی عربی) ارائه شده است. 

امین اکبری (م. ۱۳۶۸، بـجنورد) دانـش آمـوخـته ی طـراحی گـرافیک اسـت و مـدتی نیز در این حـوزه فـعالیت کرده اسـت. او که 
بیش تـر هـنرمـندی خـودآمـوخـته مـحسوب می شـود، از سـال ۱۳۹۱ بـه طـور جـدی وارد حـوزه ی هـنرهـای تجسمی شـد. نخسـتین 
نـمایشگاه انـفرادی او، «بـرگ هـای سـبز کوچک» (گـالـری مهـروا، ۱۳۹۲)، شـامـل مجـموعـه ای از طـراحی بـود. مجـموعـه ی «بـاغـبان 
نـمونـه» (زیرزمین دسـتان، آبـان ۱۳۹۴)، که بـا اسـتقبال فـراوانی از طـرف مـخاطبین روبـه رو شـد، تجـربـه هـای جـدید این هـنرمـند در 

استفاده از متریال، چیدمان، فضاسازی و رنگ را نمایش می دادند. 

«هـنرمـند خـردسـال و شـمع چـگل»، که در روز تـولـد این هـنرمـند افـتتاح می شـود، فـصل پـایانی سـه گـانـه ی امین اکبری اسـت. این 
نـمایشگاه، چیدمـانی متشکل از مـجسمه، نـقاشی، ویدیو و صـدا اسـت که در طـول یک سـال اخیر شکل گـرفـته انـد. امین اکبری، 
پـس از نـمایش انـفرادی پیشین خـود، شـروع بـه گسـترش تجـربـه هـایش نـمود که منجـر بـه مجـموعـه ی «مـارهـا» (نخسـتین نـمایش 
در غـرفـه ی زیرزمین دسـتان در آرت دبی ۲۰۱۷، اسـفند ۱۳۹۵) شـد. آثـار نـمایشگاه فعلی، تجـربـه هـای بـعدی او هسـتند که در قـالـب 
یک چیدمـان ارائـه شـده انـد. مـجسمه ی «هـنرمـند خـردسـال و شـمع چـگل»، که عـنوان نـمایشگاه از آن گـرفـته شـده، در مـرکز نـمایش 
قـرار گـرفـته و «سـلف پـرتـره ای اسـت که سعی می کند اسـتعاره ای از وضعیت هـنرمـند نسـبت بـه شـرایط پیرامـون و چـگونگی مـواجـهه 
بـا آن بـاشـد». هـم چنین، بـه جـز آثـار دیگر این مجـموعـه، تـعدادی اثـر از مجـموعـه ی ادامـه دار «ابـزارآالت» نیز در این نـمایشگاه دیده 

می شود. 

Dastan is pleased to announce the opening of Amin Akbari’s solo exhibition titled “Newborn Artist and 
Chigil’s Candle” at Dastan’s Basement. The exhibition will be open for public viewing from December 15 
through December 29, 2017. This is Amin Akbari’s second solo exhibition at Dastan’s Basement. His work 
has been featured in three solo exhibitions and over ten group shows in Tehran and Dubai (UAE). 

Amin Akbari (b. 1988, Bojnourd, Iran) is a graduate of graphic design. He worked in the field of design for 
some time before focusing his capacities towards visual arts in 2012. His first solo exhibition, “Small Green 
Leaves” (Mehrva Gallery, Tehran, 2012) featured drawings. “The Outstanding Gardener” (Dastan’s Basement, 
November 2015), which opened to critical acclaim, included the artist’s new experiments in materials, 
installation, setting and color. 

“Newborn Artist and Chigil’s Candle”, which opens on the artist’s birthday, is the last part of Amin AKbari’s 
trilogy. The exhibition features an installation of three-dimensional works, paintings, videos and sound, all 
created within the recent year. Following his previous solo exhibition, Amin Akbari began to work with new 
materials and techniques, leading to “Snakes” (first shown at Art Dubai 2017 by Dastan’s Basement). The 
works in the current exhibition, are the artist’s more recent experiences, presented as an installation. The 
sculpture “Newborn Artist and Chigil’s Candle”, from which the exhibition title was taken, is at the center of 
the show and is “a self-portrait trying to works as an allegory of the artist’s state in relation to his 
surroundings”. Additionally, a number of works from Amin Akbari’s “Tools” series, which is an ongoing project, 
is presented in this exhibition.
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