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سهـراب مهـدوی (زیرزمین دسـتان) — زیرزمین دسـتان آخـرین مجـموعـه گـروه سـه نـفره بـلوک، «آر.ای.ام.»، را از تـاریخ ۲۴ دی  تـا ۸ 

بـهمن ۱۴۰۰ بـه نـمایش می گـذارد. این چـهارمین نـمایش بـلوک ا سـت. اولین نـمایش بـلوک در دسـتان، «فـضای سیناپسی»، بـه سـال 

۱۳۹۷ در اتاق برق (پروژه های خارج از دستان) باز می گردد.   

کارهـای این مجـموعـه در دو پـارت زیر عـنوان «سـقوط از بـلندی» و «گـریز» تـوسـط دو تـن از اعـضای بـلوک – حسین حسینی و 

ایمان ایزدی نیا – اجـرا شـده  انـد که در طـول مـدت نـمایش در دو فـاز پیشِ چـشم مـخاطـب قـرار می گیرد. «آر.ای.ام.» مـرحـله ای سـت 

از خـواب که رویاهـا و کابـوس هـا در آن پـدیدار می شـونـد. روایت هـایی که در «آر.ای.ام.» در خـواب جـلوه می کند، («بـه عـلت عـدم 

کُدگـذاری») دسـتخوش فـرامـوشی سـت. بـلوک، بـه یاری این مـفهوم، بـه «بـازخـوانی تـصاویر از درون یک حـافـظه جـمعی» دسـت 

می زنـد و آنـچه «تـاریخ» نـامیده می شـود را مـورد کنکاش قـرار می دهـد. «رویای یک مـلت از طـریق سـاخـت انـبوه روایات بـازسـاخـته و 

در گـذر از یک فـرامـوشی دائمی از تـدوین هـای پیشین شکل می گیرد.» کارهـای این مجـموعـه شـامـل نـقاشی، ویدئـو، چیدمـان، 

تکه چسبانی ویدئویی، پرفورمنس ویدئویی، و چیدمان ویدئویی و صوتی ست. 

حسین حسینی (زاده ۱۳۶۱، اصـفهان) کارشـناسی ارشـد پـژوهـش هـنر خـود را از دانشکده هـنر و مـعماری دریافـت کرد. او یکی از 

بنیان گـذاران «بـلوک» ا سـت که از سـال ۱۳۹۶ در شهـر اصـفهان بـا این تـرکیب سـه نـفره فـعالیت دارد. هـر فـعالیت بـلوک هـم جـنبه 

عـرضـهٔ آثـار هـنری دارد و هـم کارگـردانی و فـرآوری. ایمان ایزدی نیا (زاده ۱۳۶۷، اصـفهان) کارشـناسی ارشـدِ نـقاشی خـود را از 

دانشکده هـنر و مـعماری دانـشگاه تهـران دریافـت کرد. این دو هـنرمـند کارهـای خـود را در نـمایش هـای انـفرادی و گـروهی بسیاری 

به نمایش گذاشته اند.   
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Sohrab Mahdavi (DB) — Dastan's Basement presents the latest show of the three-person 

collective, Block. "R.E.M." will open Friday January 14. 2022 and will be on view until Friday 

January 28. This is the collective's 4th exhibition. Block's first exhibition with Dastan, "Synaptic 

Cleft", was on view August 3-8, 2018 in the Electric Room.  

Works of this collection will be displayed in two parts – "Fall from Heights" and "Escape" – by 

two of the members, Hoseyn Hoseyni and Iman Izadinia. The exhibit will display these works 

alternately and in two phases. "R.E.M." is a phase in sleep in which dreams and nightmares 

appear. Narratives taking shape in R.E.M. sleep are subject to forgetfulness because they are 

not codified. Using the R.E.M. notion as metaphor, Block attempts at a "reinterpretation of 

images from inside a collective memory" and a reassessment of what is called "history". "The 

dreams of a people," Block's statement explains, "is made of a multiplicity of reconstructed 

narratives, shaped by a recurring forgetfulness and a priori editing." Works of this exhibition 

include painting, video, installation, videos collage, video performance, and video and sound 

installation. 

Hoseyn Hoseyni (b. 1982, Isfahan) has an MA in Research in Art from Art & Architecture 

University, Tehran, Iran. He is one of the founders of the "Block", as the group likes to put it, in 

2017. Every activity of Block since then has had an artistic as well as a curatorial side. Iman 

Izadinia (b. 1988, Isfahan) has an MA in Painting from University of Tehran. They have showed 

their works in numerous group and solo exhibitions.  
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