
كه نام اجرايي» اجرايهگرداني جعب نمايشگاه« از هنرمنـداناي نخست از طريق فراخـوان رسـانه در آن ست

كه:خواسته شده بود اثر خود را در آن شركت دهند از توانيدمي ماجرا اين است بر اساس داسـتان كوتـاهي

وي هنري خود را ارائ ايده» پيتر هانتكه« ميه دهيد تواند به هر شكلي باشد؛ نقاشي، عكـس، ويـدئو، اين ايده

و  . چيدمان، اثر تعاملي سانتيمتر از جنس مقوا جا شـود تـا30در40در40اي البته اين ايده بايد در جعبه...

مياي در جعبهبه مخاطب كه خودش هاي ديگر در كنار جعبهنهايتا  د بزرگتر قرار .رآيدگيرد، به نمايش

و مثالً راتيك است با شيطنتدموكياين هنر يك هاي خاص خود بـه نمـايش نگارخانـه با وجود اينكه در

ا فضـاي آيد اما چيزي كه در اين ميان كمترين اهميت را داراست خود درمي سـت كـه در ايـن نگارخانـه

ك.نمايشگاه بيشتر شبيه به مطب يك پزشك شده است 60ه چيزي نزديك بـه هنرمندان حاضر در اين اجرا

دقيقه اجـرا بـراي هـر15در مدت خودشاني ايدهي كه در كنار جعبهرا هايي نفر هستند حق دارند تا جعبه

ميمخاطب  و مخاطبـان نيـز مـي به نمايش در اجـرا،ي تواننـد بـراي حضـور در جعبـه آيد انتخاب كننـد

ي نمايشگاه و دلخـواه هنرمندان هايا اينكه با انتخابي آزاد جعبهگرداني يكي از اين هنرمندان را انتخاب كنند

جالب ديگريي اما اينكه در داخل اين ماشين مقوايي چه اجرايي را بايد شاهد باشيم، خود نكته.را ببينندخود 

ـ قرار است از جريان داخل جعبه باخبر باشد پيش از اين كه مخاطب.اين اجراست در ر بداند كه اين آثـار ب

وو داراي سه شخصيت اصلي قيم، پسرك ابله داستان. اند داستاني شكل گرفتهچهي پايه شـاهد عينـي اسـت

ميي پس از آنكه قيم به پسرك طريقه دهد، پسرك ابله همان كارهايي را كـه استفاده از ساتور را آموزش

چ ميغقيم با مي ندرها انجام داده بود بر سر خود او و با ساتور به جان او و اين داستان را يك شاهد افت آورد د

ميكند عيني با تمام جزئيات نقل مي و صرفاً زماني كه قيم تكه؛ شاهدي كه كنار تكه شده اسـت قـدم ايستد

.گذارد تا جلوِ فاجعه را بگيرد پيش مي

ناين يادداش و داخل جعبه اجرا رفته قلت نيز از زبان بنده به عنوان يك شاهد عيني كه تمامي كارها را ديده

مي. شود مي و برخالف چيزي كه اين گروه اجرا در اين اثر يـا .) بريتا(/ت:آ(/تواند مورد چالش قرار بگيرد

، زماني داشتن يك متن متمركز. بدان اعتقاد دارد به يك تئاتر نزديك شود)ي هنر همان تلفظ بريتانيايي واژه

و مكان خاص همگي جزو ويژگي مي از پيش تعيين شده، داشتن قواعد اشتراكي تواند زمينه هايي هستند كه

هاي خاص خود شـايد گونه كه پيشتر گفته شد اين اجرا با شيطنت اين اجرا با يك كار تئاتري باشد اما همان

و بـه بيـان يني جعبههمنش» اجراي جعبه«در. شود كه از اين ورطه جدا شود موفق مي هاي انتخابي هنرمندان

آن ديگر نمايشگاه يبسـيار بيشـتر اهميت بخشي كه در كليت آن وجود دارد ها، در كنار بازي لذت گرداني

و زبان ادبي داستان مي و كالم در بازي اين اجرا شايد همان چيزي باشد كه مـا هـيچ. يابد نسبت به متن گـاه



را يك تئاتر نمي اي ايم كه اجرا به شيوه تجربه كنيم، چراكه ما در تئاتر متعارف به اين عادت كرده توانيم آن

و تفسير واژه و كهن خـود براي بازنمايي هاي مكتوب نمايشنامه تبديل شود، در حالي كه در اجراهاي بدوي

و آشكار شدن بوده است تا ايجاد يك رابطه هايي بـا آنچـه نيز با وجود تفاوت» اجراي جعبه«و؛اجرا تجلي

و آشكار شدن ايده را به هنرمنـدان خـود دادهي در ذهن داريم اجازه) اجرا( كه ما از يك پرفورمنس تجلي

.است

ميي اين جعبه و در همـين گذارد كه بسياري اتفاقات را با هم همراه مـي مقوايي اجرايي را به نمايش سـازد

و همينبخ تواند يك بازي لذت گستره است كه اين جعبه مي افتـد، جاست كه تئاتر نيـز اتفـاق مـيش باشد

كه همان و گالري يك اين جعبه چهار وجه كوچك طور .نيز هستتر كوچكسينماي كوچك

و هـر مخاطبان در راهرويي همچون بيماران يك پزشك منتظر مانده آن15اند از دقيقـه يكـي از هـا پـس

راي گيري قد خود اجازه اندازه و آنچه كه اينجا اصالًميرفتن به جعبه كه جعبـه در يـك مهم نيست اين يابد

ا مي نگارخانه و ديوارهاي خالي نگارخانه به خوبي اين معنا را ميي آخرين نكته.رسانند ست تـوان جالبي كه

و بـازيگراني ها عالقه به آن اشاره داشت اين است كه در زماني كه تئاتري زيادي بـه اجراهـاي انفـرادي

تا پيدا كرده محدود و هنرشان بر پايـه فرديـت سال پيش تمام ويژگي60اند، هنرمندان تجسمي كه شايد ها

مي آن و تعريف و تعاملي روي آورده ها مشخص و اين هم شايد دليلي باشد شد، امروز به كارهاي گروهي اند

و عالقه يك) اجرا(اين هنرمندان به پرفورمنسي بر ضرورت و كه هنرمند را در گسـتره دوسـت داشـتني

.دهد اجتماعي قرار مي

 محمود مكتبي


