
دسـتان نـمایش آیسا رشید را بـا عـنوان «ــوقفهــ» در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش در روز ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ افـتتاح و تـا ۲ خـرداد 
ادامه خواهد داشت.  

آیسا رشید (م. ۱۳۶۴، تهـران) دانـش آمـوخـته ی مـجسّمه سـازی از دانـشگاه هـنر تهـران اسـت. او که در آثـارش از رسـانـه هـای مختلفی هـمچون 
نوشتن، عکاسی و حجم استفاده می کند،  برای راویت گری بستری می سازد و هر رسانه را به مثابه کاغذی سفید می بیند.  

از مـهم تـرین مـنابـع الـهام مجـموعـه ی «لحـظات مـوردانـتظار» (که «ــوقفهــ» جـزئی از آن اسـت) اسـتفاده ی دائمی این هـنرمـند از رسـانـه ی 
عکاسی بـوده اسـت. او دربـاره ی این مسـئله می گـوید: «آشـنایی مـن بـا عکاسی دنیای تـازه ای از قـصه گـویی را پیش رویم قـرار داد. نـقطه ی 
شـروع عکاسی، نـه سفید کاغـذ، که هـرج ومـرج دنیایی بـود که بـاید در قـاب دوربین از حجـمش می کاسـتم تـا داسـتانـم را در یک لحـظه روایت 

کنم.» 
تـمرکز او بـر عکاسی منجـر بـه تـمرکز بـر سـاخـت لحـظه ای جـداکننده —«هـرج ومـرج*» میان گـذشـته و آینده— در آثـار حجـم او شـد. در عین 

حال، این رویکرد باعث شد تا هر یک از «فریم ها»، با کم ترین عناصر، بیشینه ی روایت گری را داشته باشند. 
مجـموعـه ی «لحـظات مـوردانـتظار» تـالشی بـرای ایجاد تجـربـه ای از شیوه هـای مـختلفِ روایتِ لحـظه ای از داسـتان اسـت. آثـار این مجـموعـه که 
شـباهـتی بـه «بـازسـازی» دارنـد، دارای سـاخـتاری «صـحنه ای» هسـتند. هـنرمـند یک صـحنه را خـلق کرده، بـازیگران و قهـرمـانـان آن را بـدون حـضور 

خودشان جایگذاری می کند تا اثرِ ناپدیدشدنِ آنیِ آن ها را به نمایش بگذارد. 
در «ــوقفهــ»، بـه جـای مـشاهـده ی روابـط یا انـدرکنش هـای شخصیت هـا، تـأثیر غیاب آن هـا را در شکافی مقطعی از زمـان می بینیم. اشـاره ی 
هـنرمـند بـه جـمله ی آغـازین رُمـان «مـحاکمه» (فـرانـتس کافکا، ۱۹۲۵) و دسـتگیری نـاگـهانی قهـرمـان داسـتان، که مـرتکب هیچ خـطای جـدّی ای 
نشـده، از همین جهـت اسـت. گـویی شخصیت هـای سکوی صـحنه پـردازی شـده ی هـنرمـند، نـاگـهان نـاپـدید شـده انـد، امـا این غیاب هـم چـون 
حـذف کردن عـناصـر انـسانی از نـمایش نـامـه ای پـرازدحـام صـورت گـرفـته اسـت. در عین حـال، این اثـر  ارجـاعی ضمنی بـه «جـشن تـولـد» (هـرولـد 
پینتر، ۱۹۵۷) در راسـتای اشـاره بـه سیال  و نـامـشخص بـودن عـنصر زمـان، ابـهام آفـرینی در مکان و شخصیت پـردازی، و در نـهایت نـامـعلوم بـودن 

هرنوع ارجاعات زبانی است.  

* ریشه ی واژه ی «خـائـوس (chaos)» در زبـان انگلیسی بـه شکل فـرانـسوی/التین آن در اواخـر قـرن ۱۵ میالدی بـه مـعنای «شکافی که در حـال بـازشـدن اسـت» بـرمی گـردد که 
خود ریشه ای یونانی به معنای «شکاف بزرگ» و «پوچی» دارد. 

Dastan is pleased to announce “Interrupted”, a presentation by Aisa Rashid at Electric Room. The show will be open to public 
view from May 18 to May 23, 2018. 
Aisa Rashid (b. 1985, Tehran, Iran) is a graduate of Sculpture from Tehran Art University. She uses a variety of media including 
writing, photography and three-dimensional work as a blank slate for practicing her narrative means of expression. 
One of the main inspirations for “Expected Moments” —the series which “Interrupted” is part of— was the artist’s continuous use 
of photography. She explains: “When I first started taking photos, I felt entering a new realm of possibilities for story-telling. The 
starting point of photography is not a blank paper but the chaos that I need to reduce into the camera’s frame —to present my 
story in one moment.” 
Her focus on photography caused her to focus on dividing moments —the “chaos*” between the past and the future— in her 
three-dimensional pieces. Meanwhile, the same approach directed her to maximize her story-telling elements while keeping the 
represented objects at minimum. 
“Expected Moments” is an effort for creating momentary narrative experiences through the use of different techniques. The 
works in this series are presented like ‘recreations’ and have a set-like appearance. The artist has created a ‘set’, arranging 
its actors without ever making them present, to depict the effect of their spontaneous disappearing. 
In “Interrupted”, the viewer encounters not the interactions between the characters, but the impact of their sudden absence in a 
rift in a cross-section of time. The artist’s reference to the opening lines of “The Trial” (Franz Kafka, 1925) and the sudden 
arresting of the book’s protagonist —who has not committed anything truly wrong— is towards the same objective. It is as if the 
characters of the artist’s scene have evaporated, but this omission works like an unanticipated deletion of the actors in a busy 
play. An unassuming reference to “The Birthday Party” (Harold Pinter, 1957) carries implications of the fluidity and ambiguity of the 
elements of time, place, perspective and character, and the obscurity/absurdity of linguistic expressions. 

* ‘Chaos’ etymology: late 15th century (denoting a gaping void or chasm) via French and Latin, from Greek khaos ‘vast chasm, void’.
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 Thank You Ofogh Art Department Store for Sponsoring Electric Room’sبا تشکر از فروشگاه افق برای حمایت از آماده سازی هفتگی دیوارهای اتاق برق!
Weekly Makeover the Night Before Every Show!


