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Proyek: 

• Pertama-tama, proyek ini berdasarkan atas sesuatu yang sia-sia, mengingat 
tidak ada satu pun dari initiator “Around The Boz in 80 Years” yang akan 
mengetahui hasilnya. 

• Kedua, ini adalah karya kolektif, terbuka bagi semua orang, tanpa mempedulikan 
latar belakang mereka (ras, agama, pekerjaan, dll.), yang ingin mengetahui jiwa 
dunia. 

• “Lalu apa lagi”, barangkali itulah pertanyaan yang akan muncul, “bagaimana cara 
kami melakukannya dan apa bentuknya?” Secara garis besarnya, “Around The 
Boz In 80 Years” adalah kuesioner-kuesioner, yang berasal dari the Spirit of Boz 
itu sendiri, yang terdiri dari enam pertanyaan yang “sifatnya” sangat jelas. Berikut 
adalah pertanyaan-pertanyannya: 

1) APAKAH TUHAN ITU ADA? 
2) MENURUT ANDA, SEKARANG INI JAMAN APA? 
3) MENURUT ANDA MASA DEPAN BESOK AKAN SEPERTI 

APA? 
4) APAKAH ANDA BAHAGIA? 
5) APAKAH PERBEDAAN KELAMIN ITU PENTING 
6) SIAPAKAH SAYA? 

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas akan menjadi bahan dasar dari proyek ini, 
dan ditulis di atas KERTAS (yang secara fisik rapuh). Setelah terkumpul 5000 lembar 
kuesioner yang terjawab kami akan menggunakan BESI untuk “mengabadikan” 
testimonial-testimonial yang tertera di sana. 

 

Proyek ini sendiri akan berubah dari tahap rapuh ke tahap keabadian dalam dua 
langkah: 

1. 500 kuesioner yang sudah dijawab akan diletakkan dalam sebuah kotak, dan 
kotak tersebut akan ditutup. 

2. Setelah jumlahnya mencapai 10 kotak (10 X 500), kami akan membangun tiang 
untuk menyimpan sepuluh kotak tersebut secara berurutan. 

Pada saat itulah kita akan mencapai tujuan kita yang sebenarnya: menyusun karya 
referensi, yang terdiri dari lusinan tiang yang serupa, untuk menyimpan semangat 
penduduk dunia dan menyusun tidak lebih dari: HUTAN JIWA. 
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Sebagai kalimat penutup: “Jelas sekali usaha untuk menjalankan proyek ini 

berarti memulai perjalanan unik yang bertujuan untuk mengembalikan mata 

rantai sosial yang hampir terlepas. Sekarang, kita tidak tahu tantangan, 

perkembangan dan penemuan seperti apakah yang akan mempengaruhi 

lingkungan proyek ini di masa depan. Kita juga tidak bisa mengantisipasi 

jaringan-jaringan sosial yang akan muncul, dan sinergi yang tercipta 

Kemungkinan akan terbentuk komunitas, baik yang nyata maupun virtual, yang 

bertujuan untuk membahas implikasi-implikasi proyek ini. Kelompok, yang 

anggotanya terdiri dari laki-laki dan permpuan, yang terbentuk dengan tujuan 

yang sama, sebagai opoisisi dari pandangan umum yang ada dalam 

masyarakat: pengkultusan orang terknal, keanggotaan dalam kelompok 

tertentu, sikap apatis, keikutsertaan dalam permainan-permainan yang remeh 

dan tidak jelas gunanya -  karena ada begitu banyak produk IDEAL siap saji  

bersifat artifisial yang harus didefinisikan ulang.” Julien Friedler. 

Kalau Anda bersedia berpartisipasi dalam proyek ini, silahkan mengisi 

kuesioner yang ada di sini dan kirimkan kembali ke alamat:  

• Email: spiritofboz@gmail.com 

• Alamat surat: Via Madonna della Ruota, no. 22 presso la << Casa 

Mattone >>, 18012 Bordighera, Italia. 
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Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Alamat e-mail : 

Bangsa  : 

Tanggal  : 

 

 

1) Menurut Anda, apakah Tuhan itu ada? 

 

 

 

 

 

2) Menurut Anda sekarang ini jaman apa? 
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3) Menurut Anda masa depan besok akan seperti apa? 

 

 

 

 

 

 

 

4) Apakah Anda bahagia? 
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5) Apakah perbedaan kelamin itu penting? 

 

 

 

6) Siapakah saya? 

  

 

 

 

 

 

Association Spirit of Boz – Julien Friedler pour l’Art Contemporain 

www.spiritofboz.com 

Via Madonna della Ruota, n°22 presso la « Casa Mattone »,18012 Bordighera, Italie 


