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عبور از دیوارها؛کتاب خاطرات مارینا آبرامویچ :
بازنمایی رنجهای شخصی هنرمند در هنر اجرا
به نگارش هدا الهیجی ،1مژده حاتمی

2

 .1پژوهشگر دوره دکتری پژوهش هنر ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .2پژوهشگر کارشناسی ارشد پژوهش هنر ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.

آبراموویچ:

«بخشــی از وجــودم عاشــق ناشــناختهها و ریســک کــردن اســت.
وقتــی بــه کارهــای خطرنــاک میرســم ،تــرس بــه خــودم راه
نمیدهــم .مــیروم دنبالــش .امــا آدم نترســی نیســتم .اتفاقــأ
برعکــس .از مــرگ وحشــت دارم .وقتــی هواپیمــا در چالههــای هوایی
میافتــد و تــکان میخــورد ،مــن از تــرس میلــرزم و وصیتنام ـهام
را مینویســم .امــا وقتــی موضــوع کار پیــش میآیــد ،احتیــاط را بــه
دســت بــاد میســپارم».
”عبــور از دیوارهــا” عنــوان کتــاب هنرمندیســت کــه درد را به مثابه
دیــواری انگاشــته اســت کــه بــا آفرینــش هنــری از آن عبــور میکند.
ایــن اثــر نخســتین بار توســط نشــر نظــر و نشــر اورکا در ســال ۱۳۹۸
بــه چــاپ رســیده اســت .مارینــا آبرامویــچ بــا اتفاقــات دوران کودکــی
از زمانــی کــه خاطــرات خــود را بــه یــاد م ـیآورد آغــاز میکنــد و
تــا زندگــی معاصــر خــود پیــش مـیرود .مارینــا در ایــن اثــر تفصیــل
میکنــد هنــر اجرایــش بــه مثابــه آن لحظــهی خاصیســت کــه
بــا ایــدهی منحصــر بــه خــودش و بــا ســاختار روانــی و فیزیکـیاش،
در زمانــی مشــخص برابــر مخاطبــان قــرار میگیــرد .در اجراهــای
زنــدهی وی ،حضــور مخاطــب در هنــگام شــکلگیری 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
یــک رخــداد برآمــده از رنجهــای وی تــا یــک مصنــوع .آنچــه در
ایــن کتــاب میخوانیــم اشــاره بــه ایــن مســئله دارد کــه آبرامویــچ
بــدن خــود را تحــت آزمایــش و تجربـهی متأثر شــدن از آســتانههای

رنــج حداکثــری و حداقلــی قــرار میدهــد ،اجراهــای وی بــدن را در
قامــت تشــدید شــده و اســتحاله شــدهاش بــه نمایــش میگــذارد
کــه هماننــد مــادهای بــدون محتواســت و محــدود بــه شــکلی واحــد
نیست .
در ایــن کتــاب مارینــا بــا تفصیــل اجراهــای خــود همــواره بیانگــر
گونــهای ساختارشــکنی وابســته بــه حــواس و بــدن اســت و از
کیفیتهــای فضــا ،مــاده ،مــکان و زمــان بــه طــور هماهنــگ بهــره
میبــرد .در کتــاب عبــور از دیوارهــا اجراهــای آبرامویــچ را میتــوان
بــر اســاس ســالهای فعالیتــش بــه  ۳دوره تقســیم کــرد؛ اجراهــای
بــا عنــوان ریتــم کــه در ســالهای جوانــی اش خلــق کــرد (-۱۹۷۴
 ،)۱۹۷۳اجراهایــی کــه بــا همراهــی اوالی شــریک و دوســتش خلــق
شــده ( )۱۹۸۸-۱۹۷۶و دوره ســوم (.)۲۰۱۰-۱۹۹۷
«حتــی بــرای تیــر خــوردن هــم خــودم را آمــاده کــرده بــودم .بــا
خــودم گفتــم ببینــم چــه میشــود» مارینــا توصیــف اجــرا ریتــم
صفــر ( )۱۹۷۴را اینگونــه آغــاز میکنــد .او در ایــن اجــرا در
حالیکــه هفتــاد و دو شــیء را روی یــک میــز قــرار داده بــود ،از
مخاطبیــن خــود خواســت کــه بــه وســیله ایــن اشــیا ،هــر نــوع
ارتباطــی کــه میخواهنــد بــا بــدن وی برقــرار کننــد .در ایــن اجــرا
عملکــرد مخاطبــان متفــاوت بــود .در آغــاز یکــی از مخاطبــان بــه او
نزدیــک شــد و او را بــا گل آراســت .یــک نفــر دیگــر او را بــا ســیم
بــه یــک شــیء دیگــر بســت ،دیگــری قلقلکــش داد ...کمــی بعــد او
را بلنــد کردنــد و جایــش را تغییــر دادنــد! کــم کــم زنجیرهــا را بــه
کار گرفتنــد ،بــه او آب پاشــیدند و وقتــی دیدنــد واکنشــی نشــان
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نمیدهــد رفتارهــا حالــت تهاجمیتــر گرفــت .در نهایــت پایــان ایــن
اجــرا منجــر بــه خشــونت خطرناکــی شــد کــه ممکــن بــود بــه مرگ
او بینجامــد .تــا جایــی کــه یکــی از مخاطبــان یــک تپانچــه را بــه
دســت مارینــا داد تــا خــود را بکشــد .در نهایــت ایــن کار بــه دســت
یکــی دیگــر از مخاطبــان متوقــف شــد .او دربــاره ایــن اجــرا اذعــان
مـیدارد «آنچــه در گالــری رخ داد ،هنــر اجــرا بــود .ایــن ذات هنــر
اجراســت کــه هنرمنــد و مخاطــب بــا کمــک هــم اثــر را خلــق کنند.
آدمهــا از چیزهــای بســیار ســادهای میترســند؛ از درد کشــیدن،
از مــرگ .مــن در اجــرا ریتــم صفــر ماننــد تمــام اجراهــای دیگــرم
آن ترسهــا را بــرای مخاطــب بــه نمایــش گذاشــتم؛ بــا اســتفاده از
انــرژی آنهــا بدنــم را تــا حــد ممکــن بــه چالــش کشــیدم و در طول
آن فراینــد ،خــودم را از تــرس رهــا کــردم .مــن آینه مخاطبانم شــدم؛
اگــر مــن میتوانــم ،پــس شــما هــم میتوانیــد» (تصویــر .)۱
ریشــه اجراهــای او مبتنــی بــر تجربههــای 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” ( )۱۹۷۵توصیــف مینمایــد کــه در آن لباســی ســرتا
پــا ســیاه بــر تــن دارد و بــر روی تشــکی کــه ســرش از لبــه آن بیرون
اســت خوابیــده اســت و در آن حالــت تــا جایــی کــه در تــوان دارد

فریــاد میزنــد ،او بیــان میکنــد“ :فریــاد زدم و خشــمم را نســبت بــه
تمــام چیزهــای آزاردهنــده زندگـیام ابــراز کــردم .تقریباً ســه ســاعت
فریــاد زدم؛ آخرهــا دیگــر صدایــم درنمیآمــد”.
تجربــه آســیب زدن بــه پیکــرهاش نوعــی واکنــش در برابــر مراقبتها
و محدودیتهــای دوران کودکــی تــا  21ســالگی بــود کــه در
اجراهایــش متأثــر از بودیســم ،بــه شــکل تحمــل درد نمایان میشــد.
مارینــا معتقــد اســت «بــا تحمــل درد و رنــج بــه واســطهی بــدن ،مــا
بــه آگاهــی میرســیم» (تصویــر .)۲
آبرامویــچ در اجراهــای خــود مرزهــای حــواس ادراکــیاش را بــه
واســطه مخاطــب کــه بــه مثابــه دیگــری اســت بــه چالش میکشــد؛
او در اجراهایــش واقعــا زخــم میخــورد و رنــج میکشــد ،او بــا
رویارویــی بــا ترسهــا و تحمــل درد و رنــج تــاش میکنــد خــود
را بشناســد و از آن آگاهــی یابــد ،او بدنــش را در معــرض رنــج قــرار
میدهــد و از آن بــه عنــوان ابــزاری بــرای ابــراز خــود بهــره میبــرد.
در اجــرای “هنرمنــد حاضــر اســت” او بیــان میکنــد چگونــه ســاعات
طوالنــی نشســتن بــر روی صندلی و تکرار مــداوم آن معانــی را برایش
دچــار دگردیســی کــردهاســت .دیگــر صندلــی معنــای راحتــی بــرای
او نــدارد و نشــان میدهــد کــه چگونــه زمــان میتوانــد کاربــرد
چیزهــا را دچــار دگرگونــی کنــد .تنهــا زمانیکــه بعــد از ســالها،
اوالی دوســت و همــراه قدیــم در ایــن اجــرا بهطــور غیرمنتظــرهای
مقابــل وی قــرار میگیــرد ،قوانیــن سرســختانهی هنــر اجــرا را
میشــکند و دســتهایش را روی دســتهای او میگــذارد و اشــک
مــی ریــزد .او همــواره در اجراهایــش یــادآور ایــن نکتــه اســت کــه
میخواهــد بــا ترسهایــش روب ـهرو شــود .یکــی از همیــن ترسهــا
همــواره تحمــل درد و روبــرو شــدن بــا زخمهــای درونــی اســت کــه
بهواســطهی بــدن تجربــه میشــود (تصویــر .)۳

تصویر  :۱ریتم صفر ،استودیو مارا ،ناپل،۱۹۷۴ ،اجرا  ۶ساعت

تصویــر :۲آزادکــردن صــدا ،مرکــز فرهنگــی دانشــجویی بلگــراد،
 ،۱۹۷۵اجــرا  ۳ســاعت
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