
دسـتان نـمایش چیدمـان تـعاملی و ویدیوی تـابـا فجـرک و شکوفـه خـرم رودی بـا عـنوان «پـوسـته (میم بـرِین)» را در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این 

نـمایش در روز اول دی ۱۳۹۶ افـتتاح و تـا شـشم این مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. این نـمایش شـامـل یک چیدمـان تـعاملی بـزرگ، یک 

انیمیشن، یک پرفرمنس ضبط شده و طراحی نور است. 

عـنوان نـمایش در زبـان انگلیسی، از تـرکیب دو واژه ی «میم» و «بـرِین» سـاخـته شـده و بـازی ای بـر کلمه ی «مـمبرِین» (بـه مـعنای «پـوسـته») 

اسـت. واژه ی «میم» که از ریشه ی یونـانی «می مـه مـا» (بـه مـعنای «تقلیدشـده») اسـت، اولین بـار تـوسـط زیست شـناس بـریتانیایی، ریچارد 

داوکینز* (م. ۱۹۴۱)، اسـتفاده شـد. مـنظور از «میم»، نـظرات، نـمادهـا یا کنش هـای فـرهنگی ای اسـت که می تـوانـد از طـریق بیان، رفـتار، رسـوم و 
سـایر پـدیده هـای قـابـل تقلید، از شخصی بـه شـخص دیگر مـنتقل شـود. از طـرف دیگر، نـقش «مـغز» (بـرِین) بـرنـامـه ریزی و اعـمال «کنترل 

مرکزی» بر دیگر اعضای بدن است. 

تـابـا فجـرک در تـوضیح ریشه هـای این پـروژه می گـوید: «گـفته می شـود که نخسـتین سـلول زیستی دنیا، در اثـر مـحبوس شـدن یک سـاخـتار 

تکرارشـونـده (یعنی مـولکول اسید ریبونـوکلئیک) در یک پـوسـته شکل گـرفـته اسـت** —بـنابـراین وقتی یک سـلول می خـواهـد پـا بـه عـرصـه ی 

وجـود بـگذارد، اول بـرای خـودش پـوسـته می سـازد و قـلمرو تعیین می کند. مـن بـه عـنوان یک اجـراگـر (پِـرفُـرمِـر)، از بـدنـم بـه عـنوان ابـزار بیان 

اسـتفاده می کنم، و یکی از قـواعـد اسـاسی این کار، محـدودکردن و شکل دادن بـه این ابـزار اسـت. بـرای مـن مـهم اسـت که این محـدوده، 

انعطاف پذیر باشد و از بین بردن و دوباره ساختنش هم آسان —در واقع نباید «دوام» داشته باشد، درست مثل خود پرفرمنس.» 

بـر همین اسـاس، او دو سـال پیش شـروع بـه همکاری بـا شکوفـه خـرم رودی (هـنرمـند طـراح و نـقاش)، روی این پـروژه کرد، چـرا که بـه قـول او 

«دو بهـتر از یک اسـت». شکوفـه پیشنهاد کرد که بـرای سـاخـتن پـوسـته از کاغـذ اسـتفاده کنند چـرا که «تـقریباً هـمه ی ویژگی هـای الزم بـرای 

ایده ی پـروژه را دارد، و تـازه قـابلیت جـالـب تـری هـم در آن هسـت: کاغـذ مـثل یک لـوح سفید اسـت و نیرویی نـهفته بـرای بیان دارد، درسـت مـثل 
یک بوم سفید.» 

بـه جـز سـاخـتار بـزرگ کاغـذی، این نـمایش شـامـل یک قـطعه انیمیشن و یک پـرفـرمـنس ضـبط شـده اسـت، که این دو بـا هـم و در درون خـود، 

گـفتمان هـایی مـرتـبط ایجاد می کنند. انیمیشن از مـنابـع مختلفی الـهام گـرفـته اسـت: نـقاشی «مـرد سـرگـردان روی دریای مـه» (۱۸۱۸) اثـر کاسـپر 

داوید فـریدریش (آلـمانی، ۱۸۴۰ - ۱۷۷۴)؛ و دو طـراحی دیوید هـاکنی (بـریتانیایی، م. ۱۹۳۷) از مجـموعـه ی «شـش افـسانـه ی بـرادران 

گـریم***»؛  یکی «شـاهـدخـت می جـوید» (۱۹۶۹) و دیگری «راپـونـزل مـسن تـر» (۱۹۶۹). در پـرفـرمـنس ضـبط شـده، دو هـنرمـند در فـضایی 
آشـنایی زدایی شـده از انیمیشن تقلید می کنند. مـخاطـب، ویدیوهـا را در دو بـخش مـختلف پـوسـته ی کاغـذی می بیند: یکی در تـاالر اصلی، که 
می تـوان در آن در آسـایس نشسـت، و دیگری در داالنی بـاریک که بـه دری بـاریک خـتم می شـود؛ این در، ارتـباط دهـنده ی پـوسـته، بـا دنیای خـارج 

از آن است. 

* داوکینز، ریچارد. «ژن خـودخـواه». انـتشارات دانـشگاه آکسفورد. ۱۹۷۶ | ** واژه نـامـه ی مـرکز ملی اطـالعـات بیوتکنولـوزی | *** هـاکنی، دیوید. «شـش افـسانـه ی بـرادران 

گریم». لندن: انتشارات آکادمی سلطنتی. ۱۹۷۰ 

 ————————————————————————————————————————————
تـابـا فجـرک (م. ۱۳۶۷، تهـران) هـنرمـند اجـراگـر (پـرفـرمـنس)، رقـصنده، و پـژوهـشگر اسـت. او دانـش آمـوخـته ی ادبیات انگلیسی از دانـشگاه تهـران، و فـارغ التحصیل کارشـناسی 

ارشـد ادبیات انگلیسی، بـا تـمرکز بـر ادبیات بی مـعنا و اجـرای بی کالم، از دانـشگاه شهید بهشـتی اسـت. آثـار او تـاکنون در چـندین نـمایشگاه گـروهی و اجـرای عـمومی بـه نـمایش 

درآمده  است. تابا فجرک در کنار آثار انفرادی خود، با گروه های هنری و هنرمندان حوزه های دیگر همکاری می کند. 

شکوفـه خـرم رودی (م. ۱۳۶۶، هـمدان) دانـش آمـوخـته ی نـقاشی از دانشکده ی هـنر و مـعماری تهـران (کارشـناسی) و دانشکده ی هـنر و مـعماری یزد (کارشـناسی ارشـد) اسـت. 

او در طـول فـعالیت هـنری خـود بیش تـر بـر طـراحی تـمرکز کرده، امـا در سـال هـای اخیر در زمینه ی انیمیشن و کارهـای چـندرسـانـه ای نیز فـعالیت می کند. طـراحی هـا، نـقاشی هـا 

 و انیمیشن های شکوفه در بیش از ده نمایشگاه و چندین پروژه ی گروهی به نمایش درآمده اند.
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Dastan is pleased to announce an interactive installation and video presentation by Taba Fajrak and Shokoufeh 

Khoramroodi at Electric Room. The show will be open to public view from December 22 to 27, 2017. The presentation 

consists of a large interactive installation, an animation piece, a recorded performance, and light design. 

The title of the presentation is created by combining the two words ‘meme’ and ‘brain’ and is a play on the word 

‘membrane’. The term ‘meme’, which is rooted in the Greek word ‘mimema’ (lit. ‘imitated’), was introduced by the British 

evolutionary biologist Richard Dawkins* (b. 1941), and refers to ideas, behaviors, or styles that spread from person to 

person within a culture. On the other hand, the function of the ‘brain’ is to plan and apply ‘centralized control’ over 

other body organs. 

Talking on the origins of the project, Taba Fajrak explains: “The very first cell is presumed to have arisen by the 

enclosure of a self-replicating structure (the RNA molecule) in a membrane** —the first thing a cell produces to 

become a cell, is its membrane; its territory. As a performer, my means of expression is my body, and a rule of the 

game is ‘enclosing’ or giving form to this medium. I need this enclosure to be light and flexible and always ready to 

be destroyed and rebuilt —ephemeral, like performance itself.” 

Based on this idea, two years ago she approached Shokoufeh Khoramroodi, a painter and drawing artist, to 

collaborate on the project, as “two is better than one”. Shokoufeh suggested the membrane be made out of paper, 

as “it has almost all the characteristics required for putting the idea together, with an added bonus: it serves as a 

tabula rasa that can itself be used as a means of expression —a canvas.” Taking small pieces of thin paper, the 

artists started to “arise, replicate and produce” leading to a process of “territorialization”. 

In addition to the large paper structure, the presentation includes an animation piece and a recorded performance, 

with the two of these creating dialogs inside and between them. The animation, taking inspirations and references 

from ‘Wanderer above the Sea of Fog’ (1818) by Caspar David Friedrich (German, 1774-1840), and David Hockney’s 

(British, b. 1937) drawings in ‘Six Fairy Tales from Brothers Grimm***’, ‘The Princess Searching’ (1969) and ‘The Older 

Rapunzel’ (1969), is replicated in a recorded performance of the two artists in a defamiliarized setting. Each of the 

two videos can be viewed by the audience inside the membrane’s two sections, the igloo-like larger part where the 

viewer can sit comfortably, and a narrow hallway, stopping at a small door, leading to the ‘world outside the 

membrane’. 

* Dawkins, Richard. “The Selfish Gene”. Oxford University Press. 1976 | ** The National Center for Biotechnology Information (NCBI) Glossary | *** 

Hockeny, David. “Six Fairy Tales from Brothers Grimm”. London: Royal Academy Books. 1970. 

———————————————————————————————————————————— 
Taba Fajrak (b. 1989, Tehran, Iran) is a performance artist, dancer, and researcher. She is a graduate of English Language and Literature from 

the University of Tehran. She continued her studies in nonsense literature and non-verbal performance, obtaining a master’s degree in 

English Literature from Shahid Beheshti University (Tehran). Her pieces have been featured in several exhibitions and public performances. 

Taba frequently works in collaboration with other artists from a range of different disciplines. 

Shokoufeh Khoramroodi (b. 1988, Hamedan, Iran) studied Painting at the Faculty of Arts & Architecture (Azad University, Tehran) and Yazd 

Faculty of Art & Architecture. Focusing mostly on drawing over her career, more recently she has experimented in animation and 

multidisciplinary work. Shokoufeh’s drawings, paintings and animation pieces have been featured in more than ten group exhibitions, as well as 

a number of collaborative projects.
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