
دسـتان نـمایش الـناز عـزتی را بـا عـنوان «الکتروکوس» در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش که در روز ۴ اسـفند ۱۳۹۶ افـتتاح و 

تـا ۹ اسـفند ادامـه خـواهـد داشـت، فـانـتزی ای بـر اسـاس حـضوری شـبح وار در اتـاق بـرق اسـت: یک پـوشـش که فـضای اتـاق بـرق را 

دربـرگـرفـته و آن را بـازتـعریف می کند، مـخاطـب را در فـضایی آلـترنـاتیو قـرار می دهـد. یک مـاهی سـانِ عظیم الـجثه در میان این فـضا 

نصب شده که نشانی از عظمت و گستردگی دریاست. 

هـنرمـند دربـاره ی این ارائـه می گـوید: «کلمه ی الکتریسیته، بـرگـرفـته از کلمه ی الکتروکوس، نـام یونـانی نـوعی مـاهی سـت که قـادر بـه 

ایجاد شـوک الکتریکی اسـت. این دسـته مـاهی هـای بـرق دار، می تـوانـند مـاهی هـای دیگر را شکار کنند، امـا اگـر مـاهی ای از نـژادی 

دیگر این ماهی را شکار کند، ضمن کشتن الکتروکوس، باعث مرگ خودش نیز می شود.» 

مـخاطـب در فـضای اتـاق بـرق، نـشانـه هـایی از حـضور شـبح وار الکتروکوس می بیند و تـأثیر این حـضور را احـساس می کند. این فـضا، 

از نـظر هـنرمـند، «صـحنه ای از یک جـنگ» و محـلی بـرای «سـؤال دربـاره ی حـقایق» اسـت. در این نـزاع، «اگـر عـظمت دریا الکتروکوس 

را شکار کند، هـر دو می میرنـد، و اگـر الکتروکوس عـظمت دریا را شکار کند، الکتروکوس زنـده خـواهـد مـانـد —در هـر صـورت 

الکتروکوس برنده ی میدان است». 

Dastan is pleased to announce “Electrocous*”, a presentation by Elnaz Ezati at Electric Room. The show, 

which will be open to public view from February 23 to 28, 2018, is a fantasy based on a phantom-like 

presence in Electric Room: a cover has engulfed the room, and redefining its space, puts the viewer in an 

alternative setting. A large animal of the fish family is installed in the room, symbolically referring to the 

vastness of the sea.  

The artist explains: “The word ‘electricity’ is rooted in ‘electricus’, the Greek name of a fish which can 

produce an electric shock. These types of electric catfish can hunt other fish, but if other types of fish 

hunt them, both the hunter and the electricus would die.”  

The viewer can feel the phantom-like presence of Electrocous and its influence. The space, as the artist 

puts it, is a “scene of battle” and a place for “asking questions about the truth”. In this battle, “if the 

vastness of the sea kills Electrocous, they would both die, and if Electrocous hunts the vastness of the 

sea, it will survive —thus eventually, either way, Electrocous is the winner.”  

* Electrocous is a play on the word “Electricus”
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با تشکر از فروشگاه افق برای حمایت از آماده سازی هفتگی دیوارهای 
اتاق برق!

Thank You Ofogh Art Department Store for Sponsoring 
Electric Room’s Weekly Makeover the Night Before Every 
Show!


