
دسـتان بـا همکاری جـامـعه ی نیومـدیا نـمایش سـامـان خسـروی بـا عـنوان «ژن هـای مشـترک» را در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این 
نـمایش در روز ۶ بـهمن ۱۳۹۶ افـتتاح و تـا ۱۱ این مـاه ادامـه خـواهـد داشـت. این نـمایش شـامـل مجـموعـه ای از طـراحی، چیدمـان، و 

ویدیو است. 
جـامـعه ی نیومـدیا دربـاره ی این ارائـه می نـویسد: سـامـان خسـروی، طـراح و هـنرمـند چـند رسـانـه ای در پـروژه ی اخیرش، «ژن هـای 

مشترک»، به ترکیب چیدمان و طراحی روی آورده است. 
بـه گـفته ی او، طـراحی بـرایش عملی اسـت بـرای خـالصی از الیه هـایی که در نـاخـودآگـاهـش روی هـم سـوار می شـونـد؛ رهـایی از وجـود 
حسی که نمی دانـد دقیقًا چیست، و این حـس، مـداومـًا در حـال پـر و خـالی شـدن اسـت. «ژن هـای مشـترک» بـه احـساسـاتی اشـاره 
دارد که نمی تـوان مقیاس و مـقداری معین بـرای آن هـا تـعریف کرد: درد، عـشق، غـم و ... که در تجـربـه ی فـردی هـر شـخص 

تعریف می شود. حس هایی که به کلمات منجر نمی شوند و گاهی حتی در گلو می مانند و راه هوا را تنگ می کنند. 
سـامـان خسـروی در این مجـموعـه ی طـراحی/چیدمـان بـه  دنـبال رهـایی اسـت، امـا نـئون هـای نـورانی، انـگار حـس هـایش را در یک آن 
منجـمد می کنند و چـون عـاملی بـرای مخـل کردن حـواس  در جـلوی طـراحی هـا ظـاهـر می شـونـد. نـئون هـا نـشانی نـادرسـت می دهـند 
تـا زمـان بـگذرد و بیننده هـوس کشف جـزییات را بـا خسـتگی چـشم از یاد بـبرد. دنـبال کردن مسیر آن هـا بیهوده می نـماید، چـون 

فقط اطراف خود را روشن می کنند —الیه هایی براق و دروغین بر حقیقتی مجرد، سرد و انکارنشدنی. 

Dastan, in collaboration with New Media Society (Tehran, Iran), is pleased to announce “Shared Genes”, a 

drawing/installation and video presentation by Saman Khosravi at Electric Room. The show will be open to 

public view from January 26 to January 31, 2018. 

Describing the presentation, New Media Society writes: In “Shared Genes”, drawing and multimedia artist 

Saman Khosravi has presented a combination of drawings and installation. 

As he explains, for Saman, drawing is an act to get rid of the layers that are piled on one another in his 

unconscious; an emancipation from a sense he does not fully comprehend, and this sense, continuously 

fills and empties. “Shared Genes” refers to feelings that cannot be quantified and given values to: pain, 

love, sorrow and… which are defined in the personal experiences of each individual. Feelings that do not 

result in words, and remain in one’s throat, and block the flow of air. 

Saman Khosravi seeks emancipation in this drawing/installation project, but it seems that the neon lights 

freeze his senses in a moment in time, and appear to diverge the senses in front of the drawings. The 

neon lights give wrong directions, so as to keep the viewer's curiosity from looking into the drawings as 

the eyes tire. It seems futile to follow their way since they only give light to their surroundings —luminous 

untruthful layers on an abstract, cold and undeniable reality. 
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با تشکر از فروشگاه افق برای حمایت از آماده سازی هفتگی دیوارهای 
اتاق برق!

Thank you Ofogh Art Department Store for Sponsoring 
Electric Room’s Weekly Makeover the Night Before Every 
Show!


