
 گزارش

 روز اول●
)١۶-١٨از ساعت(سخنرانی

و شرح کارگاه.١  ھای پيشين معرفی گروه
و برنامه پروسه.٢ آنی پيشبرد کارگاه  ریزی
)شرح نمایش پرید(توضيح استيتمنت.٣

با: توضيح >ی توجه به وقتی کـه وجـود داشـت، سـعی شـد تـا در >بـه اندکی از موارد تئوریک
کننده تھيـه شـده ای که برای افراد شرکت ھای ویژه در پایان سخنرانی فرم.موارد با> ذکر شود

(ھا توزیع گردید بود بين آن ).نفر در این سخنرانی شرکت کرده بودند۵٠حدود.

:روز دوم ●●
)١٠-١٣:٣٠( بخش اول

مدی کارگ زمينهشرح.١ و آن( بـا عنـوان دسـتکاری سـليقه اه با موضوع لباس چـه کـه بخشـی از
)دقيقه٣٠برای سخنرانی روز قبل آماده شده بود به مدت 

نفـر بـود، ایـن١٧کننده در کارگـاه تعداد افراد شرکت(در پنج گروه کننده بندی افراد شرکت گروه.٢
ھـ بندی به صورت تصادفی با رعایـت وجـود ھـر گروه نـام افـراد.شـدر گـروه انجـام دو جـنس در

).آید شرکت کننده به ترتيب حروف الفبا در زیر می
 وحيد ربانی، منا جباری، رعنا پرتویی،حميده باقرخانی: گروه حسين حسينی

 مھرداد صداقت >دن اورنگی، پردیس غفاریان، رضا باباجانی،: گروه زھرا حسينی
 مليحه صانعیمریم باقری، زاده،فرزاد باقر: گروه زھرا طباطبایی

 مھسا عابدی حسين یزدی، زھرا حسينی،: گروه سام جابر انصاری
 نرگس غرویان،سپيده عربیاحسان مھدوی،:فر گروه نيلوفر امامی

آن افراد پس از گروه.٣ تا فرآیندشدھا ارائه بندی شروع به کار کردند، در این مرحله الگوریتمی به
:را با سرعت بيشتری طی کنند، این الگوریتم بدین شرح بودپردازی ایده

س --ی ابداعی فرد اطeعات از شخصيت طرف مقابل با شيوه آوردندستهب برایالؤطراحی
س>- ھـای شخصـيتی فـرد مقابـل بـا اسـتخراج ویژگـی>---ا>ت بـرای حصـول پاسـخؤتعامل

آن اندام/ ارتباط دادن ھر ویژگی به یک اندام>---ھا استفاده از پاسخ ی تھيـه>---ھای مرتبط به
ب  دست آمدهه اتودھای اوليه برای ترجمان بصری اطeعات

)١۴:٣٠-١٩(بخش دوم

 توزیع متریال تھيه شده.١
ب سازو شروع فرآیند ساخت.٢ :موارد زیر بود که شامل دست آمدهه با توجه به اتودھای

 تھيه الگو. الف
 ھا از الگوھای تھيه شده برش کارتن.ب
 آبچسببا دور گيری قطعات حاصل.پ



 گزارش

 آخر/روز سوم ●●●

)٩-١٣:٣٠(بخش اول
 ساز روز قبلوی ساخت ادامه.١
آنشدبرای این قسمت ھم یک فرآیند طراحی(ھاهگذاری ساز نام.٢ تـا افـراد حـين سـاخت وسـاز بـا

).آید درگير شوند که شرح آن در زیر می
دو»تن«یا»من«یا وجود واژهھ که در نام ترتيب گذاری قانونی ارائه شد، بدین برای نام  الزامیو یا ھر

را کنندگان شـرکتھـا در اختيـارو این نـامشداست؛ تعدادی نام برای نمونه آماده گذاشـته شـد تـا آن
ح و پس از تھيه شدن آنبسط دھند می ھا باید یک نام بـرای سـازه دود بيست نام ؛ کردنـدی خـود رزرو

ی خـود نـامی دیگـر را بـا رعایـت قـانون ھا در صورت نيافتن نام مورد عeقه این امکان وجود داشت تا آن
و برای خود رزرو کنند؛ نام ب مذکور به آن اضافه کرده میهھای :باشند دست آمده از قرار زیر

ھا جھت نمایش پس از پایان کارگاه سازهشدکنندگان پيشنھاد که به برگزاره به اینکه با توج توضيح آن
آن ھا با ذکر نام خالق سازه جھت تھيه برای عموم آماده گردد، این نام .ھا قرار گرفتی ليبل در اختيار

.)شده مورد استفاده قرار گرفتند رنگھای نام(

رزرونام سازهردیف
و من١ تن
مَندان٢
من نما٣
تن تن۴
تَنکِش۵
مَنسا۶
مَنبُرد٧
مَنگير٨
تَنخور٩

تن پاره١٠
من توش١١
من در تن١٢
من درون١٣
مَنکی؟١۴
مَنپَر١۵
مَنچی؟١۶
مَنسيخ١٧
آنمَن١٨
تَنتيز١٩
نه من٢٠
کاتمَن٢١
دافمَن٢٢
تَنواره٢٣

کت� و توصيفی است از کاریگر» کارتَن«واک توضيح آنکه نام دید که در امe با کارتُن یکی است
تَن . ھایی به انجام رسيده است که توسط

)١۴:٣٠-٢٠(بخش دوم
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و انجام اصeحاتوی ساخت ادامه.١  ساز
ھا به تن کردن سازه.٢
 ھا در نماھای مختلف عکاسی از مدل.٣
کت.۴ مو واک طراحی و انجام یک تمرین قعيت،  ھا
کت قرار گرفتن در موقعيت.۵ و انجام  واک با حضور مردم ھای مشخص شده
و شرح خeصه.۶ ی کارگاه برای تماشاگران توضيح
 مراسم کوتاه اختتاميه.٧

کت� :شکل زیر نمای تقریبی از محل کت واک است:واک مسير

)ھا مدل ھـای وسـيعی چـون ویتـرین ای دھليز ورودی که دارای شيشهھ ھای در تن در اتاق با لباس(
بی مغازه و افـرادی کـه بـرای تماشـای. ھـا مسـتقر گردیدنـد حرکـت درون اتـاق ھا بودند محبوس شدند
) واک آمده بودند کت و تماشای مدل، پس از عبور( در شدندمییک ھای محبوس وارد >ین از دھليز و
می آن یک رار کامل مدلپس از استق. شدند جا مستقر و در >یـنبه ھا یک به ترتيب از اتاق خارج گشـته
و در پایان وارد >ین دو آنمیسهشروع به حرکت کرده و در می شدند پـس از پایـان.یافتند جا استقرار

و تنھا نور >یندوویکھای استقرار نور >ین میسه خاموش گشته .ماند باقی

: اجرایی ھای توضيحی در باب محدودیت

.امکان پخش موزیک تعيين شده به علت عدم وجود تجھيزات صوتی ساختمان لغو گردید.١
مسـتقر سـهو دھليز، چھار سازه در بخـش انتھـایی >یـندوبه علت کوتاھی سقف >ین.٢

و حرکت خود را در جھت سازه .ھای دیگر به انجام رساندند گشته
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