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آبراموویچ: 
ــت.  ــردن اس ــک ک ــناخته ها و ریس ــق ناش ــودم عاش ــی از وج »بخش
ــودم راه  ــه خ ــرس ب ــم، ت ــاک می رس ــای خطرن ــه کاره ــی ب وقت
نمی دهــم. مــی روم دنبالــش. امــا آدم نترســی نیســتم. اتفاقــأ 
برعکــس. از مــرگ وحشــت دارم. وقتــی هواپیمــا در چاله هــای هوایی 
ــرزم و وصیت نامــه ام  می افتــد و تــکان می خــورد، مــن از تــرس می ل
را می نویســم. امــا وقتــی موضــوع کار پیــش می آیــد، احتیــاط را بــه 

ــپارم«. ــاد می س ــت ب دس
 ”عبــور از دیوارهــا” عنــوان کتــاب هنرمندی ســت کــه درد را به مثابه 
دیــواری انگاشــته اســت کــه بــا آفرینــش هنــری از آن عبــور می کند. 
ایــن اثــر نخســتین بار توســط نشــر نظــر و نشــر اورکا در ســال 1۳۹8 
بــه چــاپ رســیده  اســت. مارینــا آبرامویــچ بــا اتفاقــات دوران کودکــی 
ــد و  ــاز می کن ــاد مــی آورد آغ ــه ی ــی کــه خاطــرات خــود را ب از زمان
تــا زندگــی معاصــر خــود پیــش مــی رود. مارینــا در ایــن اثــر تفصیــل 
ــه   ــه آن لحظــه ی خاصی ســت ک ــه مثاب ــش ب ــر اجرای ــد  هن می کن
بــا ایــده ی منحصــر بــه خــودش و بــا ســاختار روانــی و فیزیکــی اش، 
ــای  ــرد. در اجراه ــرار می گی ــان ق ــر مخاطب ــی مشــخص براب در زمان
زنــده ی وی، حضــور مخاطــب در هنــگام شــکل گیری اثــر و در برخی 
آثــار مشــارکت و تعامــل مخاطــب در لحظــه خلق اثــر، بــدن را مولفه 
اصلــی تشــکیل دهنــده ایــن گونــه هنــر انگاشــته اســت. هنــر اجرای 
ایــن هنرمنــد، شــکل هنــری رنــج در زمــان بنیــادی اســت؛ عمدتــأ 
ــوع. آن چــه در  ــک مصن ــا ی ــای وی ت ــده از رنج ه ــک رخــداد برآم ی
ایــن کتــاب می خوانیــم اشــاره بــه ایــن مســئله دارد کــه آبرامویــچ 
بــدن خــود را تحــت آزمایــش و تجربــه ی متأثر شــدن از آســتانه های 

رنــج حداکثــری و حداقلــی قــرار می دهــد، اجراهــای وی بــدن را در 
ــذارد  ــش می گ ــه نمای ــت تشــدید شــده و اســتحاله شــده اش ب قام
کــه هماننــد مــاده ای بــدون محتواســت و محــدود بــه شــکلی واحــد 

 . نیست
ــا تفصیــل اجراهــای خــود همــواره بیانگــر  در ایــن کتــاب مارینــا ب
ــت و از  ــدن اس ــواس و ب ــه ح ــته ب ــکنی وابس ــه ای ساختارش گون
کیفیت هــای فضــا، مــاده، مــکان و زمــان بــه طــور هماهنــگ بهــره 
ــرد. در کتــاب عبــور از دیوارهــا اجراهــای آبرامویــچ را می تــوان  می ب
بــر اســاس ســال های فعالیتــش بــه ۳ دوره تقســیم کــرد؛ اجراهــای 
بــا عنــوان ریتــم کــه در ســال های جوانــی اش خلــق کــرد )1۹۷۴-

1۹۷۳(، اجراهایــی کــه بــا همراهــی اوالی شــریک و دوســتش خلــق 
شــده )1۹۷۶-1۹88( و دوره ســوم )2۰1۰-1۹۹۷(.

ــا  ــودم. ب ــاده کــرده ب ــر خــوردن هــم خــودم را آم ــرای تی ــی ب »حت
ــم  ــا توصیــف اجــرا ریت ــم چــه می شــود« مارین ــم ببین خــودم گفت
صفــر )1۹۷۴( را این گونــه آغــاز می کنــد. او در ایــن اجــرا در 
ــود، از  ــرار داده ب ــز ق ــک می ــیء را روی ی ــاد و دو ش ــه هفت حالی ک
ــوع  ــر ن ــیا، ه ــن اش ــیله ای ــه وس ــه ب ــت ک ــود خواس ــن خ مخاطبی
ارتباطــی کــه می خواهنــد بــا بــدن وی برقــرار کننــد. در ایــن اجــرا 
عملکــرد مخاطبــان متفــاوت بــود. در آغــاز یکــی از مخاطبــان بــه او 
ــا ســیم  ــا گل آراســت. یــک نفــر دیگــر او را ب نزدیــک شــد و او را ب
بــه یــک شــیء دیگــر بســت، دیگــری قلقلکــش داد... کمــی بعــد او 
را بلنــد کردنــد و جایــش را تغییــر دادنــد! کــم کــم زنجیرهــا را بــه 
ــد واکنشــی نشــان  ــی دیدن ــه او آب پاشــیدند و وقت ــد، ب کار گرفتن

به نگارش هدا الهیجی1، مژده حاتمی2
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نمی دهــد رفتارهــا حالــت تهاجمی تــر گرفــت. در نهایــت پایــان ایــن 
اجــرا منجــر بــه خشــونت خطرناکــی شــد کــه ممکــن بــود بــه مرگ 
ــه  ــا جایــی کــه یکــی از مخاطبــان یــک تپانچــه را ب او بینجامــد. ت
دســت مارینــا داد تــا خــود را بکشــد. در نهایــت ایــن کار بــه دســت 
یکــی دیگــر از مخاطبــان متوقــف شــد. او دربــاره ایــن اجــرا اذعــان 
مــی دارد »آن چــه در گالــری رخ داد، هنــر اجــرا بــود. ایــن ذات هنــر 
اجراســت کــه هنرمنــد و مخاطــب بــا کمــک هــم اثــر را خلــق کنند. 
ــیدن،  ــند؛ از درد کش ــاده ای می ترس ــیار س ــای بس ــا از چیزه آدم ه
از مــرگ. مــن در اجــرا ریتــم صفــر ماننــد تمــام اجراهــای دیگــرم 
آن ترس هــا را بــرای مخاطــب بــه نمایــش گذاشــتم؛ بــا اســتفاده از 
انــرژی آن هــا بدنــم را تــا حــد ممکــن بــه چالــش کشــیدم و در طول 
آن فراینــد، خــودم را از تــرس رهــا کــردم. مــن آینه مخاطبانم شــدم؛ 

ــر 1(. ــد« )تصوی ــم می توانی ــس شــما ه ــم، پ ــن می توان ــر م اگ
ریشــه اجراهــای او مبتنــی بــر تجربه هــای تلــخ کودکــی در جامعــه 

کمونیســتی و تربیــت ســختگیرانه مــادرش اســت.
 مارینــا در عبــور از دیوارهــا اجــرای دیگــری از خــود را با عنــوان “آزاد 
کــردن صــدا” )1۹۷۵( توصیــف می نمایــد کــه در آن لباســی ســرتا 
پــا ســیاه بــر تــن دارد و بــر روی تشــکی کــه ســرش از لبــه آن بیرون 
ــوان دارد  ــا جایــی کــه در ت اســت خوابیــده اســت و در آن حالــت ت

فریــاد می زنــد، او بیــان می کنــد: “فریــاد زدم و خشــمم را نســبت بــه 
تمــام چیزهــای آزاردهنــده زندگــی ام ابــراز کــردم. تقریباً ســه ســاعت 

فریــاد زدم؛ آخرهــا دیگــر صدایــم درنمی آمــد.”
تجربــه آســیب زدن بــه پیکــره اش نوعــی واکنــش در برابــر مراقبت ها 
و محدودیت هــای دوران کودکــی تــا 21 ســالگی بــود کــه در 
اجراهایــش متأثــر از بودیســم، بــه شــکل تحمــل درد نمایان می شــد. 
مارینــا معتقــد اســت »بــا تحمــل درد و رنــج بــه واســطه ی بــدن، مــا 

ــر 2(. ــه آگاهــی می رســیم« )تصوی ب
ــه  ــی اش را ب ــواس ادراک ــای ح ــود مرزه ــای خ ــچ در اجراه  آبراموی
واســطه مخاطــب کــه بــه مثابــه دیگــری اســت بــه چالش می کشــد؛ 
ــا  ــد، او ب ــج می کش ــورد و رن ــم می خ ــا زخ ــش واقع او در اجراهای
ــد خــود  ــاش می کن ــج ت ــا و تحمــل درد و رن ــا ترس ه ــی ب رویاروی
را بشناســد و از آن آگاهــی یابــد، او بدنــش را در معــرض رنــج قــرار 
می دهــد و از آن بــه عنــوان ابــزاری بــرای ابــراز خــود بهــره می بــرد. 
در اجــرای “هنرمنــد حاضــر اســت” او بیــان می کنــد چگونــه ســاعات 
طوالنــی نشســتن بــر روی صندلی و تکرار مــداوم آن معانــی را برایش 
دچــار دگردیســی کــرده  اســت. دیگــر صندلــی معنــای راحتــی بــرای 
ــرد  ــد کارب ــان می توان ــه زم ــه چگون ــد ک ــان می ده ــدارد و نش او ن
ــد از ســال ها،  ــه بع ــا زمانی ک ــد. تنه ــی کن ــا را دچــار دگرگون چیزه
اوالی دوســت و همــراه قدیــم در ایــن اجــرا به طــور غیرمنتظــره ای 
ــرا را  ــر اج ــختانه ی هن ــن سرس ــرد، قوانی ــرار می گی ــل وی ق مقاب
ــک  ــذارد و اش ــت های او می گ ــت هایش را روی دس ــکند و دس می ش
مــی ریــزد. او همــواره در اجراهایــش یــادآور ایــن نکتــه اســت کــه 
ــه رو شــود. یکــی از همیــن ترس هــا  ــا ترس هایــش روب می خواهــد ب
همــواره تحمــل درد و روبــرو شــدن بــا زخم هــای درونــی اســت کــه 

ــر ۳(. ــود )تصوی ــه می ش ــدن تجرب ــطه ی ب به واس

ــراد، تصویر 1: ریتم صفر، استودیو مارا، ناپل، 1۹۷۴،اجرا ۶ ساعت ــجویی بلگ ــی دانش ــز فرهنگ ــدا، مرک ــردن ص ــر 2:آزادک تصوی
ــاعت ــرا ۳ س 1۹۷۵، اج
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