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 فضا

 ویتو آکونچی

 برگردان امیر اسفندیاری

 

Following Piece (1969); Vito Acconci 

با فعالیت در فضاا ررسای   برخوردهایی برای روش برخی از آثار من  ساا  ذشتا   ۱۲در طی 

 ، تااااسااایی کا . اندرا ک  در این آثار بیان تااده  از پیشااادادار تااماری قصااد دار اند. کرده

،  رصااادفیب  صااور   ، هر روزماه کی در طی  (۱)»رعقیب« یبرای اجرای قطع  ۱9۶9در سااا  

)را زمانی  کرد  رعقیب می او را ،روانساا  ک  می جاییرا کرد  و فردی را در خیابان ان خاب می

های . این رعقیب(تادهایی می، دف ر کار و چاین مکانخصاوصای ماناد خان فضاایی و وارد ک  ا

دقیق  )امکان داتات کسای ساوار ماتاین بشاود و در این   ۳یا  ۲حوالی  از روانسا اداپیزودیک می
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فرد دنلا  تااده ممکن بود ب  یک  ) سااا ت 8یا  ۷( را  کا ش روانساا   دنلالصااور  من نمی

ا برای من فراه  کردند را در فضااای  . این قطعا  راهی رزمان بلرد( رساا وران یا ساایاما برود

، جداان. وق ی طر  این قطعا  مشاااخ  تاااد در میاان  حرکات کا . راهی برای حرکات اطراف

روانسا   ب  زمان و فضاای  میتاد. من خارج می دساتزمان و مکان از  یدربارهرصامی  ذرف ن 

 تد . ر کشیده میب  معاای واقعی کلم  همراه فردی دیگ فردی دیگر ذره بخور . من رقریلاً

افعل از فضاااا و زمان در  ی مایرندهذ. تاااودمیمافعل ، تااادنبدین معاا یک  امل برای فعا  

برای تروع   در این راس اتود. می  بد ی مافعل فضا و زمان فردی دیگر ، ب  ذیرندهاطراف خود

زی راه خود را در اطراف  غری طرزیب   ب وان  را   ،د  راه  را پیرامون فضا پیدا کا مجلور بوکار 

  .فضایی ک  در آن بود  حس کا 

 

ذشرد. نو ی فضاا ک  تاما : فضاا چیزی اسات ک  در مقابل تاما یا در کاار تاما میفرض اول

روی در  ، یاا در حاا  پیاادهکایاداجره قطاار بیرون را نگااه میهاگاامی کا  از پاجره اروموبیال یاا پ

 بیاید.میخیابان هس ید آن را 

ور کردن آن یک مکان ب  معاای د ذرف ن. ماظور از گ اساات: مکان نو ی میدان جافرض دوم

 .  باتد. فضا ب  مثاب  قلمرو، فضا ب  مثاب  مرز، فضا ب  مثاب  نو ی قدر از تخ  دیگری می

ان : خیابان و زیرزمین. مخاطلتادمی اجرافضاای دو ساط ی  در ۱9۷۱در ساا   (۲)ی »اد ا«قطع 

؛  قرار ذرف   بود ب  زیرزمینما دی  ربعد از د ک  در مانی وریتاادند. از سااطخ خیابان وارد می

نو ی   روان ذفتمی ؛کردبرای مخاطلان  مل می نو ب   اوان نو ی ا ال تااادپخش میئو وید

، مخاطلین اف ادتاااده از مانی ور ارفای میشپخ یبا دیدن و تاااایدن آند  در ویدیو :هشااادار
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هاا در  ی پاایین بروناد یاا نروناد. من پاایین پلا ذرف ااد کا  در را بااز کاااد و با  طلقا یرصااامی  م

های  بسا   بود و دو لول  و یک دیل  در دسات ای نشاسا   بود . چشا روی صاادلی رزمین بزیر

 :هاهایی ماناد این. حرفکرد میبا خود  ص لت  با صدای بلاد. دات  

 من ایاجا در زیرزمین رادای .

 بمان . خواه  ایاجا رادا در زیرزمینمی

 خواه  کسی پیش من ب  زیرزمین بیاید.نمی

 ذیر .من جلوی هر کسی را ک  ب  زیرزمین بیاید می

 من ایاجا در زیرزمین رادای .

ک  من را در یک نقط  ثابت  کرد من از صاادای  ب   اوان نو ی دساا گاه هییاوریز  اساا فاده می

 داتت.  میداتت. ب   لارری من را در فضا ثابت نگ  نگ  می

های نقشاا  ؛های روپولوژیکی فضااا باتاادبرداری از نموداررواند نقشاا : فضااا میفرض سوووم

 ، کا ر  تود.ردنوآذرف   تدن و روی کاغش رواند با در دست فضا مییک پرسیک یو. 

ب   اوان نو ی  ، اند ملی سااازی تااود: فضااایی با پرچ روی یک فضااا می: نقشاا فرض چهارم

از مخاطلان طراحی تده  بخصاوصای یراریخی/سایاسای ک  برای جامع  مشاخ فرهاگی  فضاای

 .است

ی  یفضااا: مفدو  فضااای تاادری یا ب  طور مشااخ  فضااای نیویورا ب   اوان فرض پنجم

تااوید و . نیویورا تادری اسات ک  تاما آن را میو ن  یک فضاای مرئی ]قابل لمس[ م ساو 

 کاید.ا می. تدری ک  خودران را در آن پیدکایدلمس می
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Where are we now, Who are we anyway? (1967); Vito Acconci 

 (4) دسااونابابرای ذالری  (۱9۶۷)  (۳)؟«ی ؟ ب  هر حا  ما کی هساا ی ین ما کجاب  نا  »االای قطع 

فضااای اصاالی ذالری اساات و  ک  معموالً قساام ی این قطع ، انجا  داده تااد. در  (5)سااوهو در

. باابراین ارای ب  رون ارای ب  رنگ مشااکی درآمده بودمساادود تااده بود و بی ،همداین ورودی

ی یک رخ  سایاه،  و ارای کرد. کاار جعل میای سایاه و بزر  درون فضاای کلی  مل  اوان تای

هایی داتات و ب   لارری نو ی  م ر داخل ذالری وجود داتات. رخ   پای  ۱5.۲4چوبی ب  طو  

هایی وجود داتا اد. سایس میز ب  سامت پاجره و سارانجا  . در هر دو طرف میز چدارپای میز بود

تد ب  یک سکوی  . در ندایت آند  ب   اوان یک میز تروع میکردبیرون از پاجره ادام  پیدا می

ای جدت مساا قر تاادن در ذالری تااروع تااد. آند  ب   اوان وساایل مررفع تاایرج  رلدیل می

 . ای تد را ب وان روسط آن از ذالری خارج تد، رلدیل ب  وسیل تدمی
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هایی ک  م ل اقامت  کار دارد. اغلب ب   اوان مد خیر من با فضااا ب   اوان م وط  سااروآثار ا

یوند دادن  ا  ب  پنلاتاااد. اکاون تااروع کرده تااوند[  میانجا]ک  در آن   هایتلواقعی برای فعا

جای  ب ،کار از ییهاقطعا  ب  معماری موجود. اساا فاده کردن از فضااایی خا  ب   اوان جال 

 .ررجدا کردن کارهای  از م یطی بزر 

 -اکاون  یندست ایده -

 

 ها:پانوتت

 ای است از:م ن ررجم  این* 
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