
دسـتان، نـمایش امیر فـارسیجانی بـا عـنوان «جِـرسی بَـریِر» را در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش در روز ۲۰ بـهمن ۱۳۹۶ افـتتاح 
و تا ۲۵ این ماه ادامه خواهد داشت. این نمایش شامل سه چیدمان است. 

امیر فـارسیجانی (م. ۱۳۶۷، تهـران) هـنرمـندی چـندرشـته ای اسـت که بـه طـور عـمده بـا عکاسی و چیدمـان، بـا رویکردی مـفهومی کار 

می کند. او فـارغ التحصیل رشـته ی طـراحی گـرافیک اسـت. تجـربیات روزمـره ی شهـری، نقشی کلیدی در رویکرد اولیه ی او بـه آثـارش 
دارنـد. نـقطه ی شـروع کار او، مـعموالً مسـتندکردن هـرآن چـه بـه عـنوان اسـتانـداردهـای زنـدگی شهـری قـلمداد می شـود، اسـت. او این 

کار را به وسیله ی عکاسی انجام می دهد و بدین شکل، بازگشت به فضاهایی که در آن بوده را راحت تر می کند.  
امیر فـارسیجانی در آثـارش بیش تـر بـا اشیاء شهـری کار می کند، بـه طـوری که «شهـر مـاده ی اولیه ی» کارهـای او اسـت. در پـروژه ای 
«مـن بـه عـنوان پهـلوان» (اولین نـمایش در «خیابـان انـقالب»، ۱۳۹۴، «مـرکز هـنر و شهـرشـناسی»، بـرلین، آلـمان)، سـه مـجسمه 

سـاخـت و هـرکدام را بـر روی میله هـای مـحصورکننده ی چـهارراه ولیعصر تهـران قـرار داد —میله هـایی که مسیر عـبور و مـرور مـردم 

تهـران را در یکی از مـهم تـرین و شـلوغ تـرین چـهارراه هـای تهـران محـدود کرده بـود. در ادامـه، در نـمایش «تـاخـوردگی» (۱۳۹۵، گـالـری 

طـراحـان آزاد، تهـران) نیز، این هـنرمـند بـا سـاخـتن یک هـزارتـوی (مـاز) ۷ در ۸ مـتر، بـه شکلی انـتزاعی بـه زیرگـذر چـهارراه ولیعصر 
پرداخت. 

«جـرسی بـریر» —بـه مـعنای دیواره یا جـداکننده ی جـرسی— نـوعی بـلوک بتنی اسـت که اولین بـار در دهـه ی ۱۹۵۰ در «مـؤسـسه ی 
تکنولـوژی اسـتیونـز» در ایالـت نیوجـرسی طـراحی شـد. نـمایش اخیر شـامـل سـه چیدمـان بـا مـحور «جـرسی بـریر» اسـت: چیدمـانی 
بـرای یادبـود یک حـادثـه در سـال ۱۳۹۳ که منجـر بـه مـرگ دخـتری نـوجـوان در تـبریز شـد، چیدمـانی دیگر بـا بـرخـوردی مسـتندگـونـه 

شامل تعدادی عکس، و یک چیدمان متحرک. 

Dastan is pleased to announce “Jersey Barrier”, a presentation by Amir Farsijani at Electric Room. The 
show will be open to public view from February 9 to 14, 2018. 

Amir Farsijani (b. 1988, Tehran, Iran) is a multidisciplinary artist who mostly works in photography and 
installation with a conceptual approach. He is a graduate of graphic design. Daily urban experiences play a 
major role in his initial approaches to his works. The first step is the documentation of whatever is 
considered as standards of urban life. He explains that by using photography for documentation, he can 
more easily go back to the spaces he has been to. 

Amir Farsijani usually works with urban objects, and the city is his ‘raw material’. In “I am an Athlete” (first 
shown at “Enghelab Street”, 2015, ZK/U, Berlin), he created three sculptures and installed them on the 
surrounding fencings of Tehran’s Valiasr junction —fencings that have limited the transit pathway of 
citizens in one of the most important and crowded crossroads of Tehran. Continuing his work, Amir created 
a 7x8m maze in the gallery space modeled conceptually on Valiasr pedestrian underpass (“Foldings”, 2016, 

Tarahan-e-Azad Gallery, Tehran). 
A “Jersey Barrier” is a concrete barrier designed in the 1950s by Stevens Institute of Technology for the 
state of New Jersey. The current presentation consists of three installations base don Jersey Barrier: a 
memorial for a teenage girl killed in a 2014 accident in Tabriz involving a Jersey Barrier; a second 
installation based on photo documentations of barriers, and a moving installation.  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در ۲ خـرداد ۱۳۹۳ در شهـر تـبریز، یک بـلوک بتنی که 
تـوسـط شهـرداری بـرای جـلوگیری از فـعالیت (بـه 
اصــطالح «پــلمب کردن») یک مــغازه در خیابــان 
شـریعتی نـصب شـده بـود، بـر سـر یک دخـتر ۱۶ سـالـه 
بـه نـام «مـهناز اکبری» و پـدر او (صـاحـب مـغازه) افـتاد. 
این حـادثـه بـاعـث مـرگ این دخـتر نـوجـوان و شکستن 
پـای پـدر او شـد. شهـرداری تـبریز از سـال ۱۳۸۷ جـلوی 
فـعالیت این مـغازه را بـه عـلت بـدهی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ 
هـزار تـومـانی (که تـا سـال ۱۳۹۳ بـا افـزایش هـای نـاشی 
از مـعوق شـدن آن بـه ۴۵۰ میلیون تـومـان رسیده 

بود) گرفته بود. 

On May 23, 2014 in Tabriz, a concrete 

barrier which was put in place by the 

municipality to block access to a shop, 

fell down and killed a 16-year-old girl, 

along with injuring her father —the 

owner of the shop. Tabriz Municipality 

had blocked the shop since 2008 to 
stop them from doing business, 

imposing an unpaid fine of IRR 115 million 

(increased to IRR 4.5 billion in 2014).

↑
Amir Farsijani. 2018. “A Five-Day-Long Memorial for Mahnaz”. 

From "Jersey Barrier" Series. Thread, Black Ink, Wood, Leather, Metal Wires. 
امیر فارسیجانی. ۱۳۹۶. «یادبود پنج روزه برای مهناز». 

از مجموعه ی «جرسی بریر». نخ، مرکب سیاه، چوب، چرم، سیم فلزی.
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← 
Amir Farsijani. Untitled. From "Jersey Barrier" Series. 
2018. Metal, Gearwheels, Thread, Acrylic Paint, Paste. 
امیر فـارسیجانی. ۱۳۹۶. بـدون عـنوان. از مجـموعـه ی «جـرسی 

بریر». فلز، چرخ دنده، نخ، رنگ اکریلیک، خمیر.  

در جـریانِ هـم کنشی ای که بین دو قـطب شکل می گیرد و 
ضلعی در حــال اعــمالِ نیرو بــر دیگری اســت، قــدرتِ 
اعـمال شـده تـنها نـزد فـاعلی نیست که بـه ظـاهـر در حـال 
انـجام اسـت یا صـاحـب تـوانـایی ای اسـت بـرای اعـمالِ. قـدرت، 
تـمامیِ آن چـه را که از آن تـوان می گیرد، مـصادره می کند. 
قـدرت (تـوان)، تـنها نیرویی وارده بـرای کنترل نیست. امکان 
و بــالــقوگی اســتمرار اســت که بــدان تــوان ادامــه دادن 
می دهـــد. ریـشـه شـــنـاسی واژه ی «Power»، دو مـــعـنـای 
مـتفاوت از آن نـشان می هـد: «Poere»، ریشه ی اول، بـه 
مـعنای داشـتن و تـوانـایی بـرای انـجام کاری بـه قـدرت 
تــأسیسی و پیشینی مــانــند قــدرت دولتی اشــاره دارد. 
مـعنای دوم آن، «Potens»، که حـالـت سـوم همین فـعل 
—و ریشه ی واژه ی امـروزی «Potent»— اسـت، مـعنایی 
که بـه حـالتی از بـالـقوگی (Potentiality) اشـاره دارد. بـه 
گـفته ی آگـامـبن*، این بـرداشـت از قـوّه (تـوان)، هـم ارزِ قـوّه یا 

قابلیتِ مرکز-زدوده شده یِ توده ها و مردمان است. 
در این بـرداشـت اسـت که مـنشأ قـدرت، بـرعکس آن چـه مـا 
هـمواره شـاهـدش هسـتیم، فـرصتی بـرای بـروز جسـت وجـو 
می کند. این مـهم را از خـالل بـالـقوگی نـاب می تـوان دریافـت 
کرد. در این بــرداشــت از قــوّه، ضلعی که قــدرت در حــال 
حـرکت دادن آن اسـت، بـا سـاکن شـدن در بـالـقوگی اسـت که 
می تـوانـد تـمامی تـوانـش را پیدا کند. این اصـل بـروز پیدا 
نمی کند مـگر بـا انـقطاع از دیالکتیکی که شکاف جـزءِ ذاتیِ 
آن اسـت. این انـقطاع و سکون بـه مـثابـه «کشیدنِ تـرمـزِ 
لـوکومـوتیو» اسـت. این لحـظه ی مسیحایی، در پـایان اتـفاق 
نمی افـتد، بلکه هـر لحـظه تـوانشی بـرای رهـایی را در اختیار 
می گـذارد. هـر آن، می تـوان انـتظار داشـت که قـوّه ی بـدونِ 

باقی مانده یِ معنایی، به بالقوگی تبدیل شود. 
علی حسن یکتایی 

* آگـامـبن، جـورجـو. «وسـائـل بی هـدف: یادداشـت هـایی در بـاب سیاسـت». 
تـرجـمه ی امید مهـرگـان، صـالـح نجفی. نشـر چـشمه: تهـران ۱۳۸۶. مـقالـه ی 

شکل - حیات. ص ۱۶.

In the interaction between two opposing poles, where one part is active and 
the other passive, power is not specifically exclusive to the side which seems 
to be superior. Power claims all that builds up its potency. Power is not the 
force to control; it is enabled by the possibility and potentiality of consistency. 
The etymology of the word “Power” refers it back to two different meanings: 
“Poere” or the “ability to act or do; strength” referring to “legal power or 
authority; authorization”, and “Potens”; the third-person form of the same verb 
—also the root of the word “potent”— signifying a state of “potentiality”. 
According to Agamben*, such meaning of potentiality can be an alternative for 
de-centralized ability of the mass.  
Contrary to our expectations, such reading allows the source of power to 
express itself. This can be understood by pure potentiality. In such reading of 
potentiality, the side which is being moved by power, finds its utmost capacity by 
remaining potential. This cannot be realized unless a break is taken from 
dialectic, which is itself broken in its nature. This rupture and interruption is like 
a ‘train locomotive braking’. Such redemptive moment, does not happen in the 
end, but offers the possibility for freedom throughout the way. You can expect 
the potential to turn into potentiality, at any moment.              Ali Hassan Yektai 

* Agamben, Giorgio. “Mezzi senza fine. Note sulla politica” (1996) — “Means Without End: Notes of 
Politics” Trans. Vincenzo Binetti and Cesare Casarino. University of Minnesota Press. 2000. 
‘Form-of-Life’. p. 10.
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↑
Amir Farsijani. Untitled. From "Jersey Barrier" Series. 2018. Leather, Thread, Photographs. 

امیر فارسیجانی. ۱۳۹۶. بدون عنوان. از مجموعه ی «جرسی بریر».چرم، نخ، عکس.
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