
مهـرداد قـاسـم خـان (زیرزمین دسـتان) —  زیرزمین دسـتان از تـاریخ جـمعه ۳۱ تیر تـا ۲۸ مـرداد ۱۴۰۱، پـروژه عکس بنیان «بـه سـمت مـا 

می آید»، اثـر هـنرمـند چـند رسـانـه ای درسـا بسیج (م. ۱۳۶۹، تهـران) را بـه نـمایش در می آورد. نـمایش حـاضـر بـه کیوریتوری الـبرز کاظمی اسـت. 

درسـا بسیج در اولین همکاری خـود بـا زیرزمین دسـتان، طی این نـمایش انـفرادی، بـا تکیه بـر عکس هـا و ویدئـو آرشیوی بـه بـررسی لحـظه یا آنِ 

انفجار پرداخته تا به درک تازه از سوژه زوال و نابودی در بستر دنیای امروز برسد. 

درسـا بسیج بـه پـساانـفجار بـه عـنوان یک کل منسجـم می نـگرد – زمـانی که تـوده گـاز پـس از انـفجار بـه تـدریج پـراکنده می شـود و مـا بـه بـقایای آن 

می رسیم. در این پـروژه هـنرمـند بـا ثـبت تـصویر پیش از فـروپـاشی، فـرایند انهـدام و انحـطاط را در دو سـاحـت بـررسی می کند: لحـظه یا آنِ 

نـابـودی و رونـد زوال. رونـد زوال چـند مـرحـله ای اسـت و تـنها بـا نـابـودی ابـژه پـایان نمی پـذیرد. بـرای مـثال تـوده گـازی که پیشتر از آن یاد شـد در 

فـرایندی تـدریجی بـه اطـراف پـخش می شـود و شـاید اثـر آن تـا سـال هـا بـمانـد. آن که، چـه مسـتقیم یا غیرمسـتقیم، در مـعرض آثـار انـفجار قـرار 

گیرد بـه نـوعی در میانـه پـدیده زوال قـرار می گیرد. تـصاویری که درسـا از آنِ انـفجار ثـبت می کند بـه انـتزاع مـحض می رسـند. ویدئـوهـایی که 

هـنرمـند تـحت تـأثیر بـاد از مـناظـر ضـبط کرده شـامـل تک فـریم هـایی اسـت از «رخـداد هـای نـابـهنگام» که تـصویر ویدئـویی را بـرای لحـظه ای مخـدوش 

کرده و بـه بـازی پیدا و پـنهانی  در چـشم نـاظـر تـبدیل می شـود. یعنی بـا این تـصاویر، بـه لحـظه ای بـرخـورد می کنیم امـا بـه سختی مـتوجـه مـحتوای 

آن می شویم.  

درسـا بسیج، دانـش آمـوخـته ی رشـته بیولـوژی از دانـشگاه آزاد تهـران اسـت. اولین نـمایشگاه انـفرادی خـود را در سـال ۱۳۹۹ بـا عـنوان «گـذشـته 

اسـتمراری» در گـالـری والی بـرگـزار کرده و تـا بـه امـروز در نـمایش هـای گـروهی مـتعددی نیز شـرکت کرده  اسـت، که از آن جـمله می تـوان بـه «مـرز» 

(گـالـری مـاه مهـر، تهـران، ۱۳۹۷)، «سـطح مشـترک» (گـالـری والی، تهـران، ۱۳۹۷)، «قـبل، مـابین، بـعد» (گـالـری وی، تهـران، ۱۳۹۸)، «سـال هـای 

خشک» (گـالـری والی، تهـران، ۱۴۰۰)، «گـره» (گـالـری میم، لـس آنجـلس،۱۴۰۰)، «میراث صنعتی» (کارخـانـه دیهیم، قیام دشـت، ۱۴۰۰)، «گیفتس، 

شامباد» (گراتس اتریش، ۱۴۰۱) اشاره کرد. آخرین نمایش درسا برنده ی جایزه «میراث صنعتی دیهیم» شد.  

در سـال ۱۳۹۷ منتخبی از آثـار او در بـازار هـنری «تیر آرت » تـوسـط گـالـری والی بـه نـمایش درآمـد. او در بـازار کتاب هـنری «بـنگاه» نیز شـرکت 

کرده و در سال ۱۴۰۰ ویدئویی از او در شبکه تلویزیونی «نئو شیبویا»ی ژاپن نمایش داده شده است. 

| خبـرهــای زیرزمیـــن توسط نویسندگان مختلف و بـا روحیـه بازیگوشانه/تجربی زیرزمیـــن دستـــان تهیـه می شـود. | 
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Mehrdad Ghasemkhan (DB) — Dastan's Basement shows "It Comes Our Way", a photography-based work 

by multi-media artist Dorsa Basij (b. 1990, Tehran) curated by Alborz Kazemi. "It Comes Our Way" will open 

Friday, July 22 2022 and shall be on view until Friday, August 19. In her first cooperation with Dastan's 

Basement, the artist relies on archival photographs and videos to study the moment of explosion only 

to arrive at a new understanding of annihilation.  

For Dorsa Basij events following an explosion form a unified whole – when gases start to dissipate, we 

gradually see what remains. By recording images prior to detonation, the artist is looking at the process 

of destruction and annihilation in two phases: the moment of destruction and the process of annihilation. 

The process of annihilation doesn't end with the destruction of the object but unfolds in stages. After 

the explosion, for example, when the dust has settled, its effects carry on for years to come. Images 

that Dorsa records of the explosion turn into pure abstractions. Scenes that the artist had recorded of 

"wind" on video comprise single frames of "unexpected incidents" that distort the video images 

momentarily, turning into a game of hide and seek in the eyes of the observer. With these images, we 

come face to face with a moment whose meaning we cannot decipher.  

Dorsa Basij studied Biology at the Azad University of Tehran. Her first solo exhibition, "Past Participle", 

was held at Vali Gallery. Since then, she has participated in many group exhibitions, including, 

"Border" (Mah-e Mehr Gallery, Tehran, 2018), "Common Surface" (Vali Gallery, Tehran, 2019), "Before, In-

between, After" (Vee Gallery, Tehran, 2019), "Dry Years" (Vali Gallery, Tehran, 2021), "Knot" (Meem Gallery, Los 

Angeles, 2021), "Industrial Heritage" (Deyhim Factory, Qiyam Dasht, 2021), "Gift, Schaumbad" (Freies 

Atelierhahus, Graz, Austria, 2022). She won the Deyhim Industrial Heritage Prize for this last exhibition. In 

2018, Vali Gallery presented a selection of her work at Teer Art Fair in Tehran. She was also a participant 

at Bongah Art Book Fair and in 2021 a video of hers was shown on Neo Shibori Network of Japan. 

 | Dastan’s Basement press release texts are prepared by individual writers and in keeping with Basement flair. |
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