
Dastan is pleased to announce Neda Saeedi’s solo exhibition titled “Garden of Eden Moving; A Petrified 

Tribe” at Dastan’s Basement. The exhibition will open on Friday, December 27, 2019, and will be open for 

public viewing through January 17, 2020. This is the first exhibition of works by Neda Saeedi at Dastan. 

Her work has been previously exhibited at several galleries, art spaces and museums, including Extra 

City, Antwerp; Luleå Biennial 2018, Lulea; Ludlow 38, New York; Bonner Bundeskunsthalle, Bonn; 

Folkwang Museum, Essen and Savvy Contemporary, Berlin. 

Neda Saeedi (b. 1987, Tehran, Iran) works mainly with sculptures and installations. Neda Saeedi’s 

sculptures’ materiality, whose diversity depends on the theme of her works, plays the role of 

narrativity in her installations. In her work, she is “engrossed in urban landscapes, the relationship 

between the human body and architecture: the value, materiality, power/powerlessness and ownership 

of the body in relation to the construction of a building or the expansion of urban development 

projects.” She also aims to “address history, the relationship between forms, materiality and concepts.” 

Neda Saeedi initially studied classical sculpture under the direction of Raffie Davtian in Tehran. She 

later moved to Germany and studied at Berlin University of Arts (Udk) under the advisory of Prof. Hito 

Steyerl, graduating in 2017. Neda Saeedi lives and works between Berlin and Tehran. 

“Garden of Eden Moving; A Petrified Tribe” is a multimedia installation. In the work, Neda Saeedi, 

explores a 1972 development project that started under the governance of the second Pahlavi 

monarchy on a large piece of land in Shushtar, Khuzestan Province, Iran. The development project 

sought to “civilize” Bakhtiari Tribe nomads, forcing them to work in the sugar factories and to live in 

Shooshtar-e-Noe (lit. “Shushtar New Town”). The project included three different sub-projects: an 

‘imported’ sugar cane farm; a sugar refinery factory (Karoon Agroindustry); and Shushtar New Town 

(Shooshtar-e-Noe). 

These construction plans became a symbol of the regime’s fight against the Bakhtiari Tribe and an 

example of institutional predetermination of ways of living and the deliberate shaping of space and of 

people —the construction of cities and infrastructure with the purpose to socially, culturally and 

politically control people by making them solid and immovable. 

Neda Saeedi’s “Garden of Eden Moving; A Petrified Tribe” investigates such aspects of liquidity and 

solidness (as physical, economic and political terms), and it tries to make these peer dynamics clear 

as well as making them visible and touchable. The installation examines the moment that the “Medusa 

of industrialization petrifies livelihood and the economy becomes an abstract concept rather than 

tangible material.”  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دسـتان نـمایشگاه انـفرادی آثـار نـدا سعیدی را بـا عـنوان «بـاغ عـدن کوچ می کند؛ کوچـنده سـنگ می شـود» در زیرزمین دسـتان 

اعـالم می کند. این نـمایشگاه در تـاریخ ۶ دی ۱۳۹۸ افـتتاح می شـود و تـا ۲۷ دی مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. این اوّلین 

نـمایشگاه آثـار نـدا سعیدی در دسـتان اسـت. آثـار او پیش از این در گـالـری هـا و مـوزه هـای مـتنوّعی از جـمله اکستراسیتی 

(آنـتوِرپ، بـلژیک)، دوسـاالنـه ی لـولی ئـو ۲۰۱۸ (لـولِی ئـو، سـوئـد)، لـودلـو ۳۸ (نیویورک، آمـریکا)، مـوزه ی ملّی هـنر بُـن (بُـن، آلـمان)، 

موزه ی فولک وانگ (اِسِن، آلمان)، و فضای هنری سَوی کانتمپورری (برلین، آلمان) به نمایش درآمده اند. 

بیشتر تـمرکز  آثـار نـدا سعیدی (م. ۱۳۶۶، تهـران) بـر رسـانـه هـای حجـم و چیدمـان اسـت. مـواد و جـنس هـای مـتنوّع 
مـجسّمه هـای او، که وابسـته بـه درون مـایه و مـوضـوع هـای مـوردنـظر این هـنرمـند اسـت، نقشی روایتگرانـه در چیدمـان هـا دارنـد. 

او در آثـارش «بیش از هـرچیز دیگری بـه مـناظـر شهـری و ارتـباط میان بـدن انـسان و مـعماری»، از جـمله «ارزش، مـادیت، 

قـدرت/نـاتـوانی، و مـالکیتِ بـدن، در تـناسـب بـا سـاخـتن یک بـنا و یا گسـترش پـروژه هـای تـوسـعه ی شهـری» تـوجـه دارد. 

همچنین، در بسیاری از کارهـایش «بـه تـاریخ، و رابـطه ی میان فـرم هـا، مـادیت و مـفاهیم» می پـردازد. نـدا سعیدی فـعالیت 

هـنری خـود را در دوره هـای مـجسّمه سـازی کالسیک نـزد رافی داوتیان آغـاز کرد. سـپس بـرای تحصیل در دانـشگاه هـنر بـرلین 

بـه آلـمان رفـته و تـحت نـظر پـروفـسور هیتو اشـتایرل آمـوزش دیده، در سـال ۲۰۱۷ فـارغ التحصیل شـد. او در بـرلین و تهـران 

زندگی و کار می کند. 

«بـاغ عـدن کوچ می کند؛ کوچـنده سـنگ می شـود» یک چیدمـان چـندرسـانـه ای اسـت. مـوضـوع مـوردمـطالـعه ی نـدا سعیدی در 

این نـمایشگاه، یک طـرح تـوسـعه مـربـوط بـه اوایل دهـه ی ۱۳۵۰ در حـوالی شهـر شـوشـتر (اسـتان خـوزسـتان) اسـت. این پـروژه، در 

زمـان خـود، می کوشید تـا کوچ نشینان ایل بختیاری را «شهـرنشین و مـتمدّن» کند. از این نـظر، دولـت این عـشایر را مـجبور بـه 

کار در کارخـانـه هـای شکر کرده، شهـرکی بـه نـام «شـوشـتر نـو» را بـرای اسکان آن هـا تـوسـعه می داد. پـروژه ی مـذکور، سـه 

زیرشـاخـه داشـت: یک مـزرعـه ی «وارداتی» نیشکر؛ یک کارخـانـه ی پـاالیش شکر (کارخـانـه ی کشت و صـنعت کارون)؛ و شهـرک 

شوشتر نو. 

این بـرنـامـه هـای سـاخـت وسـاز، نـمادی از تـالش حکومـت بـرای سـلطه بـر ایل بختیاری، و نـمونـه ای از تعیینِ تکلیف دولـت هـا 

بـرای شکل دادن بـه سـبک و سیاق، و همچنین محیط زنـدگی مـردم شـدنـد —آن هـا می خـواسـتند بـا سـاخـتن شهـرهـا و 

زیرسـاخـت هـای جـدید، مـردم را از بُـعدهـای اجـتماعی، فـرهنگی و سیاسی کنترل کرده، آن هـا را یک جـانشین و بـر جـای خـود 

محکم و جامد کنند. 

نـمایشگاه کنونی، بـا نـگاه بـه سـرگـذشـت یادشـده، سعی می کند چنین جـنبه هـایی از «جَـماد» و «سیالیت» را (بـا درنـظرگـرفـتن 

وجـوهِ فیزیکی، اقـتصادی و سیاسی این اصـطالحـات) بـررسی کند. نـمایش سعی می کند تـا الـگوهـا و تـأثیرات اجـتماعی این 

مـفاهیم را آشکار کرده، آن هـا را لـمس پـذیر کند. بـه قـول هـنرمـند، این چیدمـان لحـظه ای را می کاود که «مِـدوسـای 
صنعتی شدن، شادابی را تبدیل به سنگ می کند، و اقتصاد تبدیل به مفهومی جزمی، و نه چیزی قابل لمس، می شود.»
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