
ي اجرا فراخوان شركت در نمايشگاه جعبه

.)بريتا/(ت:آ/گروه

، گالري محسن1389نهم تا پانزدهم مهرماه

 چه بايد بكنيد؟به عنوان هنرمند در اين نمايشگاه براي شركت به طور ساده،

:به ترتيب زير

؛اين فراخوان را بخوانيد.1

وكه(ي بعددر صفحهرامتن پيتر هانتكه.2 ؛بخوانيد)العادهفوقكوتاه است

اي بـهاثر شـما بايـد در جعبـه.ساخته شودبر اساس اين متنكهفكر كنيداثر هنريي يكاي براايدهبه.3

؛متر جا شود سانتي20در25در25ابعاد

وقـتاوالًچونمطلقاً ديرتر نفرستيد.بفرستيدايمبه ايميلي كه مشخص كردهرشهريو20تاتان راايده.4

ميوبراي اجراي اثرودنداري مي جعبه ثانياً،آوريد قت كم ؛شود ها تمام

؛يا بگوييد برايتان بفرستيمگيريدباي را كه بايد اثرتان را در آن ارائه كنيد تحويلجعبه.5

به گالري محسن بفرستيد؛ونصب كنيدايداي كه تحويل گرفتهدرون جعبهمهرماه5تااثرتان را.6

؛بياييد گالري محسنمهرماه7ديده شودو در كنار آثار چه كسانيكه اثرتان چه طوراينبراي تعيين.7

.بگيردبازديدوقت،هبه هركسي كه مايل است اثر شما را ببيند بگوييد از طريق وبسايت گرو.8

به االجل ضرب پس :خواهد بوداين ترتيب ها

هاي مهمتاريخ
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 تم نمايشگاه چيست؟

از.ندارد)و امثالهم»ي ترافيك هفته«يا» كالغ«مثل(يواحد مشخص موضوعما، نمايشگاه داستانكي هسـت

مي» گزارش شاهد عيني«با نام پيتر هانتكه  از آن استفاده كنيد، مثالً از فضـاي ايد كه مايلتوانيد هرطور كه

تك اش، كلي داستان، از عنوان  شـده، از اشيائي كه در آن ذكراش اش، از لحن تك عناصرش، از چند جمله از

.و غيره

ر چشمه،نش:تهرانمحاكمه،ي آرزو اقبالي، از كتابي پيتر هانتكه، ترجمه، نوشته»گزارش شاهد عيني«

.128-129، صص 1379

هاي سنگينافتاده، با قدمپسرك عقب:طبق گزارش شاهد عيني، حادثه به اين ترتيب اتفاق افتاده است

و با سري كه انگار روي تنه پاهايش را روي زمين مي اش آويزان بوده، از مزرعه بيرون آمده؛ بعد كشيده

، در حياط به طرف ساطور مخصوص خُرد كردن چغندرها گفته در حالي كه زير لب چيزهاي نامفهومي مي

كمقيم در اين موقع. رفته است به پسرك و طرز كار ساطور را عقل از ساختمان كناريِ خانه بيرون آمده

و با يك دست لبه: پسرك ديوانه ياد داده است باي تيز تيغه چغندرها را كنار دستگاه ريخته و ي آن را باال

و باالخره با تيغهدست ديگر چغندر بعد. مانند آن چغندر را خرد كرده استي گيوتيني را جلو آورده

تاي ساطور را ميان انگشت العقل سر تكان داده، بعد قيم دسته پسرك ناقص و چغندري را هاي او فشار داده

و با يك حركت برگ سربرگ را از چغندرها هايش زير تيغه گذاشته، بعد پسرك احمق ساطور را باال برده

و با يك ضربه جمجمه ي او را شكافته، بعد قيم جدا كرده، بعد با دست راست گردن سرپرستش را گرفته

و بعد انگشت گردن قيم را رها—در يك وضعيت مناسب–ها را به حالت افقي روي چغندرها خوابانده

با—را در گلوي قيمي ساطوري مختصرِ دست چپ، تيغه اند، بعد پسرك ابله با يك ضربه كرده كه حاال

مي—خورده رها شدن گردنش داشته غلت مي و از نو ضربه زده، بعد فرو كند، بعد ساطور را از نو باال برده

و پايين باال پريده—ي ساطور در جواب ضربه–هاي قيم دست اند، بعد نوجوان تيغه را دوباره باال برده

و دست و پريشان دستان هاي قيم دوباره باال پريده آورده هايش را عوض د، بعد نوجوان محجور، آشفته

و بعد طبق و با دست چپ ضربه زده و با دست راست ضربه زده، بعد پسرك باز دست عوض كرده كرده

ها شده، دست عوض كرده، دست كم سرعت حركاتش مثل حركت كُند فيلم اظهارات شاهد عيني كم

بي،راست مي اراده زير لب چيزهاي دست چپ، مي نامفهومي مي گفته، كركر و سر تكان داده است، كرده

مي حتا گه و چشم گاه كامالً دست نگه مي داشته ي ساطور به گلوي قيم ماليده، بعد آن قدر با تيغه هايش را

و راست شدن—زده تا اين كه از—هاي بسيارِ جسد پس از تكان خوردن وچپ با هزار جان كندن سرِ او را

ميبدنش جدا مي كرده است؛ در اين موقع شاهد عيني كه دهد، بيند ديوانه همچنان به ضرباتش ادامه

مي باالخره خود را روي او مي و دستش را مي اندازد و با خشم او را متوقف (كند گيرد .1965(



 شوند؟مي گزينشآيا هنرمندان نمايشگاه

نه في و بـه خـاطر محـدوديت زمـان. اسـت اش را گالري پرداخته هزينهكه ما سي جعبه ساختهگروه. الواقع

آن را از روي ايدهسي هنرمند مجبوريم،بودجه محدوديت و به بدهيم، اما رايگان ها جعبه هايشان انتخاب كنيم

و هركسي  را تواند در نمايشگاه شركت كند، منتهـا يـا جعبـهمي اش انتخاب نشد هم كه ايدهبخيل نيستيم اش

ي نمايشگاه همـين ايده. يكي از اعضاي ما را متقاعد كند در ازاي مبلغي اين كار را بكندخودش بايد بسازد يا 

.است كه كسي بيرون گذاشته نشود مگر به انتخاب بيننده

ي پشت اين شيوه نمايش آثار چيست؟ ايده

مي! گرداني دموكراتيك كردن نمايشگاه در هر هنرمند و تواند تعيين كند كه مايل است اثرش به چـه مـدت

اي نخواهد بود كه هر اثـري در آن نمـايش داده جشنوارهنمايشگاه اين. كنار آثار چه كساني نشان داده شود

كسـي تصـميم اينجـا.گرداني اثر خود را تعيين كند كه هر هنرمند حق دارد نمايشگاه ايم كردهفرض. شود مي

و چه كسي نباشددر نمايشگاه گيرد چه كسي نمي ضمناً نمايش آثـار صـرفاً. يا در كنار چه كسي باشد باشد

و هر بيننده بايد به داوري زيبايي و نمي انفرادي است تواند آن را بـا كسـي ديگـر بـه شناختي خود اكتفا كند

آن بگذارد يا درباره اشتراك (بحث كندي مي هر بيننده مجموعه. كـار بـراي ايـن.)بيندي متفاوتي از آثار را

درسهآن واحددردهد يك بينندهميي اجرا كه اجازه ايم به نام جعبه دستگاهي ساخته سـر سه طـرف اثر را

و بسته كردن دري خود ببيند ميو تعويض جعبههاچهو با باز را ها يكـي پـس از توان محتويات تعدادي جعبه

.)ي اجرا پيوست است عكس جعبه(.به بيننده نشان داد ديگري

؟مجاز استي اجرا در جعبهيا چه رسانهكاربرد

از سانتي20در25در25ي اوالً در يك جعبهكه به شرط اين. هر چيزي و متر كه از يك طرف گشوده است

و جعبه را به پيوست ببينيدعك( گيرد جا شود باال نور مي و دسـتگاه را خيلي سنگين نباشـد؛ ثانياً)س دستگاه

و توانيـد مـي ). مثالً آتش نگيرد يا منفجر نشود(خطر جاني دربرنداشته باشد گانبراي بينند يا مثالًخراب نكند

يا را به نمايش بگذاريد چاپ شده يا ديجيتال چيدماني كوچك انجام دهيد، يا عكس وسيقيميا ويدئو بسازيد

در دسـتورالعمل پخش كنيد يا نقاشي كنيد يا متني كار بگذاريد يا از اجراگران ما بخواهيد كـه  هـاي شـما را

و غيره چيزيبينندهزا مثالً،كنند حين نمايش اثر اجرا نتو نمايش براي.بپرسند اثـر بوكي هست كـه يدئو،

مي اما هر وسيله بدهيمنشان در آن شما را  و درون جعبـه قـرار خودتان توانيد اي را كه الزم بدانيد تهيه كنيـد

.دهيد



؟بينندميبازديدكنندگان آثار شما را به چه صورتي

مي:تا حدودي شبيه به مراجعه به پزشك است و روزنامـه پيشـاپيش نمايشـگاه. گيرند از قبل وقت در مجلـه

مي در شبكهوآگهي  و كساني كه مايل به بازديد هستند ايميل مـي.شود هاي اجتماعي اينترنتي اعالن فرسـتند

آناين وقت. شودميوقتي برايشان لحاظ  مي با ني از هـم(.كه برايشان مناسب باشدشود ها چك از مـي اكنـون

در تـاريخ بازديدكننـدگان.و نه بيشـتر كنند از نمايشگاه بازديدتوانندبنود نفر داريم انتظار).شدهپرها وقت

ميمقرر  آن هانتكهمتنو شوند در گالري حاضر ليسـتي كـه سپس از روي. شود تا مطالعه كنندمي ها داده به

مي در اختيارشان گذاشته مي ب شود تصميم چه كسي)كيوريتورشيپ( گرداني نمايشگاهاگيرند كه نمايشگاه را

اند كدام آثار به چه مدتي بـه كننده كه نوشته گردانان كسي نيستند جز خود هنرمندان شركت نمايشگاه. ببينند

هـر. اي تمـامي آثـار را نخواهـد ديـد اين بدان معنا خواهد بود كه هـيچ بازديدكننـده. ده نشان داده شودبينن

وي اجرا به درون جعبه بازديدكننده به تنهايي راآنخواهد رفت كـرده انتخـاب بـرايش گردان نمايشگاهچه

. خواهد ديد

 شود؟ اثر شما چه مدت ديده مي

و همين كه اثـر شـما را در ليسـت خـود وارد)يكيوريتورهاي( گردانان طور به نمايشگاه بستگي به شما دارد

بـه عنـوان شـما ممكـن اسـت.كـرد تجـاوز نخواهـد ربـع سـاعتازآن حداكثر در هر حال اما كنند مي

را(اثر12تصميم بگيريد كه بيننده گردان نمايشگاه هركدام به مدت يـك دقيقـه ببينـد يـا)از جمله اثر شما

وكه اين و بعد سـه اثـر ديگـر را امـا ضـمناً.غيـره سه اثر را به طور همزمان به مدت پنج دقيقه تماشا كند

و گرنـه توانيد تعيين كنيد كه اثر شما براي مثال نبايد كمتر مي يـا بيشـتر از فـالن مـدت نشـان داده شـود

مي نمايشگاه در هر حال، توجه داشته باشيد كـه وقتـي. توانند اين ميزان را به دلخواه خود تعيين كنند گردانان

و آن را از فاصـله  بينـد، اي بسـيار نزديـك مـي كسي درون قوطي است توجهش كامالً به اثر معطوف اسـت

مي.استآور بسيار مالل به احتمال زيادبيشتر از سه دقيقه ديدن يك اثر به مدتي درنتيجه كنـيم ضمناً توصيه

ـ هاي ساده فكر كنيد يعني يادتـان به ايده) توصيه كنيم اگر اجازه داشته باشيم( الزم نيسـت خيلـي كـهد باش

ميي ما اين تجربهچون باشدپيچيده يا مغلق  ي اجرا چنـد برابـر تأثير هر چيز كوچكي در جعبهكه گويد طور

و بينندگان مي و انـد مرتبطبا تم نمايشگاه كه در بين چند اثر ديگرراو اثر شما اند محكوم به ديدنچون شود

مي انتخابشما و فهم آن آسان بينندميكنيد شان مي تأثيرگذاري اثر بيشتر كـافي اسـت در انتخـاب.شود تر

و عنوان نخواهد داشت!تان باهوش باشيد سوژه .به اين هم فكر كنيد كه اثرتان در جعبه ليبل

 شود؟ آثار شما چه گونه فروخته مي

مي كنيد قيمت را شما معين مي توانـد بازديدكننـده مـي. كنيد كه اثر اساساً فروشي باشد يـا نـهو شما تعيين

ياهنگامي كه از جعبه بيرون آمد اثري را كه پسنديده  هـايش تمـام نشـده باشـد نسخه اگر قبالً فروش نرفته



مي كه در شكل چنان. بخرد به55بينيد زير مدرصد درصـد بـه 5/7درصـد بـه گـالري،30رسـد،يهنرمند

را اجراگراني كه جعبه گـردان اين نمايشگاه. گردان درصد هم به نمايشگاه 7/5و اند در آن روز گرداندهي اجرا

در كنار اثر خود جهت نمايشكهيهنرمندان ممكن است يكي از آثار: ممكن است خود شما باشيد يا نباشيد

كه كنيدمي انتخاب وبه فروش رود متعلق بـه شـما خواهـد بـود، يـا فروشدرصد نيم در آن صورت هفت

و فروش برود و نيمكه ممكن است اثر شما در ليست كسي ديگر قرار بگيرد گردانـي نمايشگاه درصد هفت

گرداني خودتان فروش برود كـه در آن صـورت هـم عايد او خواهد شد، يا ممكن است اثر شما در نمايشگاه

و نيم درصد را نمايشگاه هفت مي گرداني را دريافت و پنج درصد سهم هنرمند و هم پنجاه .كنيد

؟شودميبازگردانده اثري كه فروش نرود به هنرمندآيا

در آن صورت به شـما. اش داد توان در جاهاي ديگر نيز نمايش البته، اما يكبار كه آثار جمع شد به راحتي مي

.دهيم خبر مي

 داشته باشند؟) اديشن(هاي متعدد توانند نسخه آيا آثار مي

.بله

ي اجرا چه شكلي است؟ جعبه

.پيوست مراجعه كنيد تصاويربه

55%
%7/5

٪7/5

30%

!نحوهي تقسيم عايدات فروش

هنرمند نمايشگاه گردان اجراگران گالري



:آخر سر اينكه

در توانيـد مـي بعداً اگـر از آثارشـان خوشـتان نيامـد.اين متن را براي ساير دوستان هنرمندتان بفرستيدلطفاً

!لحاظ نكنيدراهاآن آثار،تان گرداني نمايشگاه

مورد نيازاطالعات

 http://www.cutartists.comگروهوبسايت
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و هرگونهرزرو وقت،هانشاني ارسال ايده
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