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ي خطير اباحه

آن بنيامين روزي مي و اعتقادهـاثتـأمكه گفت، امروزه ساختار زندگي بيش از ر از باورهـا

 dystociaسـخت آن روزها رويداد، البته، همچون زايمانِ. باشد، در يد قدرت رويدادهاست

كف لحظه. بود و توان از و بعد آن، تاب و شرايط قبل .ردبميي زايمان،

مي از آن روز سال دهو نظامها ها، زمينه ابزارها، شيوه. گذرد ها و نيـز هـا هاي جديد هيجاني،

و هنرها داده استي نظريهي ديگر، رشد شتاباني به بدنه لفهؤم بهها اي كـه رويـداد، گونـه،

مي همچون زايمان، ديگر عملي طاقت و شخص، هنگام آن حتي . تواند لبخند بزند فرسا نيست

. ..

ِ جعبه نمايشگاه« شگاهنماي ، را رويدادي زاده شده از رويدادهايي ديگر يافتم»ي اجرا گرداني

و البتـه، بـرهم زدن بسـياري ها داردي فرديت بازيگوشانه رويدادي كه سعي در برهم زدن ،

. چيزهاي ديگر . .

و راهنمـايي را بـه مسـئولين، داورانه، ارزش بيرون از يك بحث نظريِ ذكر چنـد توصـيه

و خريداران احتمالي اين نمايشـگاه مفيـد دانسـتم هن و ايـن توصـيه. رمندان، بينندگان هـا

يك راهنمايي را خوانيد؛مي»شاهد عيني«ها را از شاهدي كـه چـون تايريسـياس، منظـره

در شاهدي كه در برابر دسـتگاه جعبـه؛كندميگوييو بقيه را پيش بيند مي و نيـز گـردان،

و مجاز به آن انديشيده است،تدرون آن قرار گرفته اس .و پس از آن، در حد مقدور

و  راهنمايي به مسئولين نمايشگاه توصيه

و منفـذهاي اندازي دستگاه نمايشگاه قبل از راه- گردان، چند قطره روغن البالي شيارها

و ميزان سواد بصري بيننده را به دقت اندازه. دستگاه بچكانيد .گيري كنيد قد، وزن،

تأت- و برأثير نور بر مقوا، و امري ثابت شـده اسـت؛ نورهـاي آفتـابي بينندهثير مقوا

ت مي ثيرات متفاوتي بر ميدانِأنورهاي مهتابي در مكاني كه دستگاه!گذارند وضعي بيننده

مي نمايشگاه بهتـرين. دهيد از وضعيت مناسب نور اطمينان حاصـل كنيـد گردان را قرار
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برستا نوري وضعيت نور، در.بتابـد دستگاهكه به ميزان برابر سـعي كنيـد بيننـده را

.بهترين وضعيت معرفتي خود نگه داريد

و هواي نامسـاعد« شدن بيننده به كابين، دستورالعملِ قبل از وارد- »وضعيت اضطراري

در. مندي درصد معينـي خطـا وجـود دارد نظامِ در هر دستگاه. را براي او نمايش دهيد

و دستگاه گذشته، در سراسر دنيا دستگاههاي سال بيشترين زيـان،هاي هنري هاي فلسفي

از اخيراً! اند هاي بيمه رسانده را به شركت و برخي كشورهاي اروپايي در كشور آمريكا

مي دستگاه ثه الج هاي عظيم عمر مفيد اين دستگاه. شود هاي هنري يك بار مصرف استفاده

مي كمپاني،شدن دستگاه پس از خراب. بسيار كوتاه است كننـد هاي هنري آن را خمير

!گذارندمينمايشبههاو در موزه

و راهنمايي به هنرمندان  توصيه

آن- و به عواقب آن فكر نكنيد پس از با. كه ايميل فراخوان را پذيرفتيد ديگر خود را مالمت نكنيد

در دقت تمام ايده و مترصد كشف جنبهاجرا كنيد، بعد، يك گوش جعبهي خود را هـايه كمين كنيد

.اي مقوايي به سراغ شما بيايد ممكن است حتي از درون جعبه شهرت. درون خود باشيدوِن

اين به نفع منافع شخصـي. مقدار معيني آنارشي را در نظر بگيريد،ي خود هنگام كار بر روي جعبه-

صا اين همان امتيازي«:شماست ».دقانه داردست كه دزدي نسبت به تالش

اروپايي-ي هندوي اين نمايشگاه، يادآور فعل تمنوس، از ريشه عمل برش مقوا براي ساختن جعبه-

temو تقسيم كردن است مي.، به معناي بريدن، محدود كردن ،شـود هنگـام سـاخت جعبـه توصيه

. شناسي افعال را روي ميز كارتان داشته باشيد فرهنگ ريشه

دي اگر ايده- رار نظر داريد كمي آزاردهنده است، كه و مديومي كه در نظر گرفتهبا همان آن ايد،

از ممكن است هرگونه تلويح يا ايهام. اجرا كنيد كرده استگونه كه به ذهنتان خطور همان بيننده را

!سازد شما آگاه احتمالي اطوار
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مي در ذهن تازه«- آن،رسد، اما در ذهن خبرگـان كارها چيزهاي زيادي ممكن به نظر معـدودي از

».چيزها وجود دارد

و راهنمايي به بينندگان  توصيه

راي اجرا جعبه- قدمي به سوي معنويت نيست؛ اين دستگاه هنري قادر است مقدار معينـي فرديـت

.آميزدهمدر) با دور كند(دقيقه15ظرف 

م در ايده- وي اين نمايشگاه، نفس م درِك در(ك از امكاناتي برابـر برخوردارنـد درشيئي هـر دو

مي)جعبه قرار دارند را.شود فكر هرگونه فاصله را از سر بيرون كنيد، لذا توصيه و در موضوع سـاده

.عين حال جدي بگيريد

مي. هنگام قرار گرفتن در جعبه، به وضعيت بدني خود توجه فرماييد- كنـد اين جعبه به شما كمك

د و شانهتا ازبي.اند هايتان چه جايي را در جهان اشغال كرده ريابيد كه پاها ترديد اين در خوانش شما

ت .ثير خواهد داشتأاثر

و محتـوايبهي تركيبي ماده- ، كمـي cutartistايـن دسـتگاه بـا نـام علمـي كار رفتـه در فـرم

مي سرگيجه .شود پس از مصرف رانندگي نكنيد آور است، لذا توصيه

توجه داشته باشيد كه در اين رويكرد خاص به هنر، ممكن است جاي شما با اثـر هنـري عـوض-

و جعبه مي بشود؛ يعني شما اثر هنري باشيد آن! گذرنـد ها بينندگاني كه از برابر شما گـاه كـه پـس

به گيريد تمامي تالش خود را در نقش يك ابژه درون جعبه قرار مي .ريدكار بگيي زيبايي شناسانه

و جعبه- كاركردي يكسان دارند؛ هر دو وضعيت شما را از آنچه قـبال بوديـد»ي تلخ قهوه«ي اجرا

.سازند بدتر مي

و راهنمايي به خريداران  توصيه
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و را فقط از نمايندگي cutartistمحصوالت- هاي مجاز در شهرهاي بندرعباس، شيراز، تهران، يـزد

.اصفهان خريداري فرماييد

مي ناصر تعبيه شده در جعبهع- و مختصرند؛ يـك تكـه كاغـذ، اي كه خريداري كنيد غالبا كوچك

و رو رفتهيك آدمك پال اما محتواي آن براي معنابخشي به يك قـرن؛...ستيكي، يك عكس رنگ

مي.ست كافي گـاهآن. هـا را يكجـا خريـداري كنيـد دهد چند تا از اين جعبه اگر بودجه شما اجازه

و خواب ببينيد كه جعبهتواني مي دقيقه از برابـر چشـمان15ها در مدت زماند در بستر خود بخوابيد

را نمايشگاهِ ست قبل از خواب نام كافي.گذرند شما مي مطـابق. بار تكرار كنيد15گردان مورد نظر

مي يك قانون رازآميز، جعبه شم اين. يابند هاي خريداري نشده نيز به خيال شما راه ايا به شـيوه گونه

.ايد كوشش، الگوي مصرف را نيز رعايت كرده بي

هاي مجـاز بـه آن را چندان دوست نداشته باشيد؛ نمايندگي،اي ممكن است هنگام خريداري جعبه-

ج شما اطمينان مي علـي!ي خريداري شده عوض كنندبهعدهند كه پس از مدتي نظر شما را نسبت به

در اين مورد نيازي. اي ديگر تاخت بزنيد تان را با جعبه دارد كه جعبهكل حال، اين امكان نيز وجود 

.ي هنرمند نيست به اجازه

و قبل از مصرف، حتماً- .ي راهنماي مصرف را مطالعه فرماييد كتابچه پس از خريد جعبه،

با جعبه-  هـاي وجـه جعبـه. تخفيـف خريـداري فرماييـد٪20ي اجرا را در زمان برپايي نمايشگاه

6كار به صورت اقسـاط هاي هنرمندان تازه پرداخت كنيد، اما جعبه بايستي نقداً هنرمندان خبره را مي

و يك ساله عرضه مي .شوند ماهه

.بر پشت جعبه توجه فرماييد  cutartistدر هنگام خريد، به برچسب مخصوص-
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