
»ي اجرا گرداني با جعبه نمايشگاه«نمايشگاه

و زماني اجرا فضايي است براي جعبه هاي از پيش تعيين شده به يك مخاطب نمايش آثار با ترتيب معين

از. واحد اه در زمان مقرر براي بازديد انفرادي خود از نمايشگ گرفتن نوبت از يك هفته قبل،بينندگان پس

مي بينندگان يك يك وارد جعبه. شوند حاضر مي سر اي ومي بيننده شوند كه بخش فوقاني آن حول با گردد

و بسته كردن دريچه مي باز كه از باال را متر سانتي20در25در25به ابعاد هايي جعبهمحتويات توان هاي آن

ميبا نور طبيعي  آنو يك به يك به دستگاه متصل خواهند شد شوند روشن ات جعبه محتوي. ها نشان داد به

و غيره باشد مي ي بعد نمايشگاه متني است كه در صفحهتم. تواند هر گونه تصوير، حجم يا چيدمان صوت

و هنرمندان مي مي توانند به هر طريقي كه با اين متن رابطه آمده است كه كنند اثر خود را در جعبه برقرار اي

و  و نمايشگاهاز هنرمند. ارائه كنند شودميبرايشان فرستاده ساخته از ان گردانان خواسته خواهد شد كه پس

تصميم بگيرند بدين ترتيب كه تعيين نمايند نيز خود را مورد نظر گرداني نمايشگاه،ها ديدن تمامي جعبه

و به چه مدت كدام جعبه اين ترتيب يادداشت.زماني به بازديدكنندگان نشان داده شود ها با چه ترتيبي

و مي ضمنندنگرداني چه كسي ببيد نمايشگاه را با نمايشگاهنتصميم بگيردنتوانمي گان بازديدكنند شود

كنها تمامي جعبهمحتوياتد توانستننخواه كه در هيچ حالت اين .دنرا مشاهده
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 هاي سنگين افتاده، با قدم پسرك عقب: طبق گزارش شاهد عيني، حادثه به اين ترتيب اتفاق افتاده است

و با سري كه انگار روي تنه پاهايش را روي زمين مي در كشيده اش آويزان بوده، از مزرعه بيرون آمده؛ بعد

وص خُرد كردن چغندرها رفته گفته، در حياط به طرف ساطور مخص حالي كه زير لب چيزهاي نامفهومي مي

كمقيم در اين موقع. است و طرز كار ساطور را به پسرك پسرك عقل از ساختمان كناريِ خانه بيرون آمده

و با يك دست لبه: ديوانه ياد داده است و با دستي تيز تيغه چغندرها را كنار دستگاه ريخته ي آن را باال

ب و باالخره بعد پسرك. مانند آن چغندر را خرد كرده استي گيوتينا تيغهديگر چغندري را جلو آورده

تاي ساطور را ميان انگشت العقل سر تكان داده، بعد قيم دسته ناقص و چغندري را هاي او فشار داده

و با يك حركت برگ سربرگ ها را از چغندر هايش زير تيغه گذاشته، بعد پسرك احمق ساطور را باال برده

و با يك ضربه جمجمه جدا كرده، بعد را با دست راست گردن سرپرستش را گرفته ي او را شكافته، بعد قيم

و بعد انگشت گردن قيم را رها—در يك وضعيت مناسب–ها به حالت افقي روي چغندرها خوابانده

با—ي ساطور را در گلوي قيمي مختصرِ دست چپ، تيغه اند، بعد پسرك ابله با يك ضربه كرده رها كه حاال

مي—خورده شدن گردنش داشته غلت مي و از نو ضربه زده، بعد فرو كند، بعد ساطور را از نو باال برده

و پايين آورده باال پريده—ي ساطور در جواب ضربه–هاي قيم دست اند، بعد نوجوان تيغه را دوباره باال برده

باو پريشان دست اند، بعد نوجوان محجور، آشفته هاي قيم دوباره باال پريدهو دست و هايش را عوض كرده

و بعد طبق اظهارات  و با دست چپ ضربه زده دست راست ضربه زده، بعد پسرك باز دست عوض كرده

دست،ها شده، دست عوض كرده، دست راست كم سرعت حركاتش مثل حركت كُند فيلم شاهد عيني كم

مي چپ، بي كركر اراده زير لب چيزهاي نامفهومي ميميگفته، و سر تكان گه كرده گاه كامالً داده است، حتا

و چشم دست نگه مي مي داشته كه ماليده، بعد آن قدر با تيغه هايش را پس—ي ساطور به گلوي قيم زده تا اين

و راست شدن با هزار جان كندن سرِ او را از بدنش جدا كرده است؛—هاي بسيارِ جسد از تكان خوردن وچپ

مي در اين موقع شاهد مي عيني كه مي بيند ديوانه همچنان به ضرباتش ادامه اندازد دهد، باالخره خود را روي او

ميو دستش را مي و با خشم او را متوقف (كند گيرد .1965(


