
دسـتان بـا همکاری [ وَ ]، نـمایش بُـلوک را بـا عـنوان «فـضای سیناپسی» در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش که شـامـل یک 
چیدمان چندوجهی است، در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ افتتاح و تا ۱۷ مرداد ادامه خواهد داشت.  

بـلوک دربـاره ی فـضای سیناپسی* می نـویسند: «ایده ی آرمـان شهـر در تـمام مـناسـباتـش در سـطحی دیگر از سـطح جـاری خـوانـده 

می شـود و فـاصـله ی خـود را نسـبت  بـه آن چـه که هسـت، در خـواسـتِ آرمـان هـایی مـتعالی تـعریف می کند. این ایده خـود را در شـرایط 
بـرقـراری کامـل آرمـان هـا، ابـدی و جـاوید می دانـد. بـنابـراین خـواسـتِ این وضعیّت آرمـانی، میلِ بـه انـتقال از وضعیت کنونی بـه 

وضعیت دیگر اسـت؛ درجهـتی که رو بـه ارتـفاع دارد —سـتونی بـاالتـر از وضعیّت جـاری و پـایین تـر از نـقطه ای که تـمام آرمـان هـا در آن 

مـحقّق می شـود (نـقطه ی گـریز) و حـفظ آن مشـروط بـه تحـمّل «بـاری» اسـت که از سـر بـه بـدنـه و از بـدنـه بـه پـایه و از پـایه  بـه سـطح، 

انتقال می یابد. 

این فـاصـله ی بینابینی که مـرز مشخّصی را میان این دو وضعیت تـرسیم می کند، یک فـاصـله ی انـتقالی و محـرک اسـت که تحـریک 

حاصل از ثباتی برهم زده را به وضعیت دوم انتقال می دهد. 

از آن جـایی که تـفاوت سـر و پـایه ی این سـتون فـرضی نـه در شکل، که در جهـت ایستایی آن  اسـت، هـرگـونـه چـرخـش و حـرکت سـتون 
می تـوانـد جـایگاه سـرسـتون و پـایه ی سـتون را تغییر دهـد و آن را بـه دیگری تـبدیل کند**. در چنین شـرایطی اسـت که «ارتـفاع» تـنها 
یک تـوهّـم بـصری اسـت و مـعنای «حـرکت» از انـتقالی در جهـت قـائـم بـه حـرکتی عـرضی از یک سـتون بـه سـتون دیگر تقلیل می یابـد. 

این تنها راه حفظ ستون هایی است که تمام مدّت بر آن ایستادگی شده است.» 

«بُـلوک» گـروهی متشکل از سـه عـضو شـامـل حسین حسینی (م. ۱۳۶۲، اصـفهان)، ایمان ایزدی نیا (م. ۱۳۶۷، اصـفهان)، و 

داوود دُرّا (م. ۱۳۶۶، اصـفهان) اسـت و در سـال ۱۳۹۶ پـایه گـذاری شـد. بـلوک هـم بـه عـنــوان نـــام ایـن گــروه هـنــری و هـم 

بــه عـنـوان واحــدی که گـروه بـا آن تـعریف می شــود بـرای اعـضـای آن بـه کار می رود —بـه عـبارتی تـرجیح در بـه کاربــردن واحــد 

«بـلوک» بـه جــای «گـروه» یا «بـلوکِ بـلوک». ▪ بـلوک یک الـگوی از پیش آمـاده بــرای چیده شـدن نیست؛ بـلوکی اسـت گـشوده که 

هـربـار از نـو سـاخـته می شـودو عـبارت جـبری رادیکال «A» بـه فـرجـه ی «3» که در نـشان بـلوک نیز قید شـده اسـت، بـه این بـند اشـاره 

دارد ▪ بـلوک سـاخـتاری ارگـانیک اسـت در واکنش بـه شیوه هـای مـرسـوم و بسـته ی فـضای هـنری ▪ بـلوک راهی اسـت جهـت طـراحی 

آثـار تـوسـط اعـضای آن —سیستمی بـاز، بـرای تـعامـل بـا فـضای بیرون از خـود. ▪ بـلوک تجـربـه ی نـمایش آثـار درون گـروهی اسـت بـا 

الـگوریتم هـای مـتفاوت نـمایشی در فـضاهـای مـختلف (مـتعارف یا غیرمـتعارف) ▪ بـلوک تـالشی اسـت بـرای حـصول تجـربیات تـازه از 

طریق گروه های غیرتجسمی به ویژه گروه های موسیقی در چگونگی اداره ی اجراهای گروهی. 

* محلّ ارتباط یک نورون (سلّول عصبی) را با نورون دیگر «سیناپس» می خوانند. این ارتباط به وسیله ی غشای نورون ها صورت می گیرد.  

** بیش تـرین تـعداد سیناپـس هـا از نـوع آکسون بـه دنـدریت و یا آکسون بـه جـسم سـلولی اسـت؛ ولی در بـرخی نـواحی مـغز و نـخاع حـالـت هـای 
دیگری مـانـند سیناپـس هـای آکسون بـه آکسون و دنـدریت بـه دنـدریت نیز شـناسـایی شـده اسـت. درهـرحـال سـاخـتمان و طـرز عـمل کلّی سیناپـس هـا 
در هـمه ی حـاالت شـبیه بـه هـم اسـت. انـتهای آکسون بـه شـاخـه هـای زیادی تقسیم می شـود و هـر شـاخـه بـه بخشی بـه نـام گـره یا دکمه ی سیناپـس 
خـتم می شـود که کمی بـرجسـته تـر اسـت. این نـاحیه بـا غـشای نـورون بـعدی، سیناپـس می سـازد. نـورون اول را «پیش سیناپسی» و نـورون بـعدی را 
«پَـس سیناپسی» می خـوانـند. در دسـتگاه عصبی مـرکزی، هـر نـورون ممکن اسـت نسـبت بـه بـرخی نـورون هـا، پیش سیناپسی و نسـبت بـه بـرخی دیگر 

پس سیناپسی باشد. 
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Dastan in collaboration with Va Space and Residency is pleased to announce “Synaptic Cleft”, a 

presentation by Block at Electric Room. The show, a multimedia installation will be open to public view from 

August 3 to August 8, 2018. 

Writing on Synaptic Cleft*, Block write: “In all its aspects, the idea of Utopia is read on a different level than 

the flowing reality, and is defined as desires for sublime ideals. If the ideals are reached, utopia shall see 

itself eternal Hence, the desire for this ideal state, is the desire for moving from the current state to an 

alternative —in a vertical movement— a column that is higher than the current state and lower than the 

state in which every ideal is realized (metabasis), with its sustainability depending on the tolerated weight 

forcing from the body to the base and the base to the surface. 

“While creating a well-defined border between the two states, this distance is kinetic, acting on the stimuli 

to crate disorder and take things to the second state. 

“Since the difference between the top and the base of this hypothetical column is not due to its shape but 

in order for it to be stable, any change or shift in the column could lead to changes in the upper or lower 

parts, changing it to the other**. As such, ‘height’ is only an visual illusion and the meaning of ‘movement’ is 

reduced from a movement in the vertical direction to moving from one column to another. This is the only 

way to preserve the columns whose stability has been so much stressed upon.” 

Block is a collective including three members, Hoseyn Hoseyni (b. 1982, Isfahan), Iman Izadinia (b. 1988, 

Isfahan), and Davood Dorra (b. 1987, Isfahan), formed in 2017. Block is both the name of this collective and 

the unit by which the members are defined with —Block and ‘Block of Block’ are hence preferred to Group/

Collective ▪ Block is not a design template, but an open block which is created from scratch every time and 

the cube root of A in Block’s logo refers to this aspect ▪ Block is an organic construction in response to 

the regular forms of artistic spaces ▪  Block is a way of design for its members —an open system for 

interacting with the space outside ▪  Block is the intro-group experience of artistic presentation using 

different exhibition algorithms in a variety of regular and experimental spaces ▪ Block is a search for new 

experiences through interaction with non-visual-arts group, especially musicians, for collective projects. 

* One neurons junction with another is termed a synapse. The neurons communicate through their 
membrane. 

** Most synapses are axon-to-dendrite or axon-to-cell-body; but in some areas of the brain and the 
spinal cord axon-to-axon or dendrite-to-dendrite synapses have been detected. Nevertheless, the 
general working of synapses is quite similar in most instances. The ending part of the axons is branched 
and each of their ends (telodendria) is relatively swollen. This area creates a synapse when near the 
membrane of the next neuron. The first synapse is termed pre-synaptic and the second post-synaptic. In 
the central nervous system, each neuron can be pre-synaptic or post-synaptic relative to other neurons.

فضای سیناپسی 
بُلوک 

با مشارکت [ وَ ] 
 http://www.spacevaspace.com وب سایت

۱۲ تا ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ 
اتاق برق ۴۳/۵۰ (پروژه های بیرون از دستان) 

تهران، خیابان فلسطین شمالی، بین بزرگمهر و انقالب، 
روبه روی دانشکده ی هنر و معماری، بن بست قلم چی 

 http://dastan.gallery/ وب سایت
@dastanoutside اینستاگرام

Synaptic Cleft 

Block 

A Collaboration with Va Space and Residency 
http://www.spacevaspace.com/ 

August 3 - 8, 2018 
Electric Room 43/50 (Dastan:Outside Projects) 
Ghalamchi Dead End, Opposite Azad University, 
Felestin Street North, Tehran, Iran 
Website: http://dastan.gallery/ 
Instagram: @dastanoutside


