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Statement

Eve Blossoms 99

Shokoufeh Karimi is of those artists who tends to 
talk less, but when it comes to painting, she buds 
with forms and blossoms with colors. She talks in 
a way as if “she can’t do so in any other language”.
Her jungles engulf the audience in and her horizonless 
landscapes end up in nowhere far away. Here, all kinds of 
wonders which represent visible and ambiguous pieces 
of her wearing diverse masks on their faces, come to visit 
you. She doesn’t try to find them, they themselves exist 
there, wandering in garden of Eden, expecting the fall.

Maryam Roshanfekr

بـیــانــیــه

شکوفه های حوا 99

شکوفه کریمی از آن دست نقاش هایی است که زیاد حرف نمی زند، اما 
وقتی به نقاشی می رسد با شکل ها جوانه می زند و با رنگها شکوفه می 
دهد، او اینگونه سخن می گوید جوری که » با هیچ زبان دیگری نمی تواند 
.« جنگل های او مخاطب را در خود فرو می برند و چشم اندازهایش بدون 
افقی مشخص به بی مکانهایی دور ختم می شوند، در این میان همه گونه 
عجایب و غرایب به مالقات شما می آیند، قطعات گم و پیدایی از خود او 
که صورتک های مختلفی بر چهره دارد. او سعی نمی کند آن ها را پیدا 
کند آنها خودشان آنجا هستند، پرسه زنان در باغ عدن، منتظران هبوط

مریم روشنفکر



Free -------------------180*50-------------------Mixed Media -----------------2021

The Window ----------------180*50-----------------Mixed Media --------------2021



Eden Garden -------------------100*230-------------------Mixed Media -----------------2018



Magic of Repetition-------------------3(50*160)-------------------Mixed Media -----------------2018



Eden Garden 2-------------105*55-------------Oil on Wood------------2021Eden Garden 2-------------105*55-------------Oil on Wood------------2021



Untitled-------------Diameter 37------------Mixed Media on canvas------------2020 Eden Garden 2-------------105*55-------------Oil on Wood------------2021



Untitled-------------Diameter 27------------Mixed Media on canvas------------2020Untitled-------------Diameter 45------------Mixed Media on canvas------------2020



Untitled-------------18*18------------Mixed Media on Paper----------2020Untitled-------------30*50------------Mixed Media -----------2021



Untitled-------------18*18------------Mixed Media on Paper----------2020Untitled-------------18*18------------Mixed Media on Paper----------2020



Untitled-------------Diameter 9------------Mascara  on Paper----------2020Untitled-------------Diameter 9------------Mascara  on Paper----------2020



ی می شکوفه کر  

تهران  ۱۳۶۰ متولد   

۱۳95-۱۳89  تحصیالت: کارشناس نقاشی از دانشکده هنرو معماری دانشگاه آزاد واحد مرکز   

تهران  -  تاکنون  ۱۳8۶لتکا از سال یو مدرس آموزشگاه نقاش  موسس  

 نمایشگاه های انفرادی 

۱۳9۷ , ایران, , تهراند یخط سف  یگالر , "استتار"با عنوان  ی انفراد شگاهینما  

 نمایشگاه های گروهی 

 ۱۳9۶آنجلس, امریکا,   س , لGlobal Art Foundationنمایشگاه گروهی  

۱۳9۶,تهران, ایران, سینگارخانه پرد  ,"عمارت هنر"  یگروه شگاهینما  

99۱۳, گالری نکست, استانبول, ترکیه,  "هنر و هویت "نمایشگاه گروهی  

 مدارک مرتبط 

 NCFEدارنده مدرک  

Shokoufeh Karimi 

Born in 1981 

2010-2016  B.A. in painting, Art and Architecture Faculty of Azad University, Central Branch 
Tehran, Iran 

2007- now  Director and founder of “Letka” Art institute 

 Solo Exhibition 

2018  “camouflage”, White Line Gallery, Tehran, Iran 

Group Exhibitions 

2015 “Global Art Foundation” Group Show, Los Angeles, The United States 

2016 “Mansion od Art”, Pardis Gallery, Tehran, Iran 

2021 “Art & Identity”, Next Gallery, Istanbul, Turkey 

Related Certifications 

Holder of NCFE certificate 
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