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  : 5اسكيس شماره 
  

در كسب مرتبه  اكوو  نارسيس ،ژانوس، ميانسرزمين  ؛ تعارض نزاع گونهو يا قلب مفهوم مفصل گزينش هستي مفصل، ترديد در اعطاي مفهوم
  ترديد در اعتبار گزينش و يا كشف حقانيت. تجسم در كالبد مفصل.

  
 ميان ( سرزمينBetwixt Land نه اين سويي است و نه آن سويي و نه هر دو سويي (هر دو سويي (

ات معنا مي به معناي تأمين اشتراكات)، و واضح است كه تأمين اشتراكات به شرط وجود اشتراك
گيرد، حال آن كه اشتراكات غير از آن كه خود سمت و سو سازند و مانع، به وجودشان شك و 
ترديد عميق است؛ چرا كه آنچه مفروض مشتركات دو ابژه (شيء) است حتي با وجود تشابهات 
ظاهري، از آن جا كه ريشه ها و عرصه ها و عامل شكل گيري و شكل دهنده و به طور كل نقطه 

 ؛سرزمين ميان، عاري است يكسان و يا حتي مشابه ندارند، شبه تشابه اند و متعارض. و پايان ازآغ

امكان  مفصلعاري از هر تعلق به اين و آن و حتي غير آنان، بكر است، اين همان جايي است كه 
 حصول و وقوع دارد و بس.

 ژانوس )Janus(  ژانوس از ، ها ها و پايان ها و خداي آغاز ، گذرگاهها درب، هاه دروازخداي
ترين خدايان رومي بود كه غالبا او را با دو چهره، يكي چهره متمايل به روبرو و ديگري كهن

 د.يدنپرست، مي سيماي متمايل به پشت سر

 نارسيس )Narcissus( ) در اساطير يونان، پسر خداي سفيزCephissus و الهه اي به نام ليرپويه (
)Liriopeه كننده، دل مي ربود و به عاشقان سرگراني ها روا مي داشت. موعدي چون روانه چشمه اي شد تا )، پسري است شهره به زيبايي خير

تشنگي برگيرد، چون چهره خويش بر آب ديد، شيفته و عاشق جمال خويش گشت. از آن پس بي اعتناي به دنيا، بروي تصوير خويش چندان خم 
 .آغوش كشد، در آب افتاد و غرقه شد كنند؛ كه چون خواست تصوير خويش درشد كه پس از اندك زمان، جان سپرد. و گروهي چنان نقل 

 ) اكوEcho( هرا كاري كرد تا او نتواند حرف بزند و فقط انتهاي كلمات ديگران را تكرار كند ،بسيار پر حرف بود، ناز االهگان كوه هليكو. 

  
(افزايش عرض فضا به سمت طرفين تا حد  سانتيمتر 80)، فضايي به عرض فضاي مابين دو آبخوري (به روايت اليوت ارويتطراحي  موضوع اسكيس:

  سانتيمتر و عمق آزاد. 280و ارتفاع  متر مجاز است) 3نهايي 
  (ارائه بايست رسا و گوياي جنبه هاي مختلف طرح، بدون هر گونه ابهام باشد.)  A3به سايزرح اسكيس ارائه ط


