
 »گورکن« با ویشکا آسایش، 
اکران آنالین می شود 

»گورکن« به نویســندگی و کارگردانی کاظم 
مالیی و بازی ویشکا آسایش و حسن معجونی، دو 

سال پس از تولید، اکران آنالین خواهد شد. 
»گورکن« از امروز )پنجشــنبه ۱۴ مرداد( در 
پلتفرم های اشتراک فیلم، به صورت آنالین اکران 

می شود.
فیلم سینمایی »گورکن« یک درام اجتماعی و 
خانوادگی است و سال گذشته برای نخستین بار در 
جشنواره فیلم شانگهای به نمایش درآمد و تاکنون 
در بیش از ۳۰ جشنواره بین المللی به رقابت پرداخته 

و ۱۴ جایزه جهانی را از آن خود کرده است.
در این فیلم، ویشــکا آسایش، حسن معجونی، 
مهراوه شریفی نیا، بهنوش بختیاری، رضا بهبودی، 
مهدی حسینی نیا، ســیاوش چراغی پور، محمود 
نظرعلیان، حمیدرضا محمدی، محمدامین اسدی، 
یداهلل شادمانی، ندا دهشیری و گوهر خیراندیش به 
ایفای نقش پرداخته اند. »گورکن« تولید سال ۹۸ 
است و سازندگان این فیلم به دلیل همه گیری کرونا 
و وضعیت قرمز در اکثر شهرهای کشور، تصمیم به 

اکران آنالین آن گرفته اند.
    

حضور »خرچنگ« در جشنواره 
فیلم لوکانیای ایتالیا 

انیمیشــن تحسین  
شــده »خرچنگ« از 
تولیدات امور سینمایی 
کانون پــرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان، 
در بیست وششــمین 
حضــور جهانی اش در 
بخش مسابقه فیلم های 

کوتاه انیمیشن شاخه  بین الملل بیست ودومین 
 جشــنواره فیلــم »لوکانیــا« در ایتالیــا آماده 

نمایش شد.
به گزارش ایلنا، امســال برای بخش مسابقه 
بین الملل این جشــنواره در قســمت فیلم های 
کوتاه داستانی ۱۳ اثر، در بخش انیمیشن کوتاه 
۱۰ اثر، در بخش مســتند کوتاه هشــت اثر و در 
بخش بلند سینمایی و مستند پنج اثر از سراسر 

جهان برای رقابت با یکدیگر دعوت شده اند.
در همین حال هفت فیلم از کشــور میزبان 
نیز با یکدیگــر رقابت خواهند داشــت. در این 
میان، »خرچنگ« ساخته شــیوا صادق اسدی 
از تولیدات ســال ۲۰۲۰ میالدی کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانــان با ۹ فیلــم کوتاه 
انیمیشن از کشورهای تایوان، روسیه، سوئیس، 
اسپانیا، فرانسه، لهستان و استونی رقابت می کند.  
خرچنــگ در روز ۱۶ مــرداد ۱۴۰۰ برابــر با ۷ 
آگوست ۲۰۲۱ در ســالن آمفی تاتر »اسکوال« 
در یک برنامه ۶۷ دقیقــه ای در کنار فیلم هایی 
چون »مالقات« از کشــور ایران، »مگس ها« از 
کشور ایتالیا، »مزرعه ســگ« از کشور لهستان، 
»میر پرکراســن« از کشور روســیه، »سوباکی 
پاکنت مورم« از کشور روســیه و »ریسمان« از 
کشور تایوان به نمایش درخواهد آمد.   در سالن 
آمفی تاتر »اســکوال« که گنجایش ۲۵۰ نفر را 
دارد، در روز ۱۶ مرداد فیلم های بخش مســابقه 
اعم از سینمایی و کوتاه برای تماشاچیان به طور 

رایگان پخش خواهد شد. 
بیســت ودومین جشــنواره فیلم لوکانیای 
ایتالیا بین روزهــای ۱۶ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ برابر 
با ۷ تا ۱۱ آگوست در شــهر باسیالکا )نام جدید 
لوکانیا( برگزار خواهد شــد.  این فیلم کوتاه ۱۱ 
دقیقه ای در روزهای گذشــته نیز موفقیت هایی 
کسب کرده که جایزه ویژه هیات داوران جشنواره 
بین المللــی فیلم های کوتاه »الگــو« در ایتالیا 
و جایزه طالیی بهترین فیلــم از نگاه مخاطبان 
و دیپلم افتخــار داوران کودک سی وســومین 
جشــنواره بین المللی فیلم های کوتاه درسدن 

آلمان از آخرین موفقیت های این اثر است.
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احسان زیورعالم

تئاتر ایران چند سالی است خود را 
درگیر مفاهیمی چــون نظریه اجرا یا 
اجراگری کرده است. هرچند به واسطه 
ترجمه کتاب »نظریه اجرا« اثر ریچارد 
شکنر، نگرش هایی نسبت به اجراگری 
در فضای دانشگاهی ایران شکل گرفت؛ 
اما هیچگاه دیدگاه شــکنر در فضای 
حرفه ای تئاتر ایران بدل به یک آلترناتیو 
در برابر تئاتر گیشــه نمی شود. اگرچه 
نظریه شکنر در زادگاه خود نیز آلترناتیو 
قدرتمنــدی در برابر نظــام قدرتمند 
برادوی و یا حتی آف-برادوی نمی شود؛ 
اما رویکردهای عملی شکنر در بازتولید 
مفهوم اجراگــری نقش مهمی در پنج 
دهه فعالیت او در این حوزه دارد. یعنی 
از شورش های ماه می ۱۹۶۸ تا به امروز 
که شــکنر کماکان بر اصول اولیه خود 

پایبند است.
شــکنر در تولید نظریه خود به دو 
نظریه جامعه شناسی استناد می کند. 
نخســت نظریه کنش متقابل اروینگ 
گافمن و دیگری، نظریه درام اجتماعی 
والتر ترنر. اولی از تئاتریت در کنش های 

ارتباطی می گفت و دومی از در پی کشف 
رابطه اجتماعی در آیین ها. نتیجه کار 
آن می شــود که اجراگری در پی ایجاد 
ارتباط متقابل میان اجراگر و مخاطب 
اجرا و بهره مندی از ساختارهای قوی 

آیین ها می رود.
با قدرتمند شــدن اجراگری و هنر 
اجرا، میل عمومی به این پدیده ها بیشتر 
می شــود. در ایران، به خصوص پس از 
ترجمه آثار اریکا فیشر لیخته، تمایل 
به کشــف جهان اجرا بیشتر می شود؛ 
اما نکته مهم آن بود که اجرا و اجراگری 
در مفاهیم کارگردانی خالصه می شد. 
نظریه اجرا جایی بود برای گسســت 
اجرا از متن و استقالل بیشتر کارگردان. 
این وضعیت خوانشــی بود از رویکرد 
شــخصیت هایی چون کریگ و آپیا و 
رسیدن به دنیای امروز، جایی که دیگر 
سلطنت نویسنده بر اجرا مشروعیتی 

نداشت.
امــا ترجمــه کیــوان سررشــته 
از چهــار نمایشــنامه تیم کــراوچ، 
نمایشــنامه نویس معاصر بریتانیایی 
کمــی می تواند وضعیــت را دگرگون 
کند. سررشــته که پیشــتر به عنوان 
نمایشنامه نویس شــناخته می شود و 
البته به واسطه فعالیت های هنریش، 

مطالعاتی در حوزه اجرا داشته، با کتاب 
مذکور کمی مرزهای اجراگری را دچار 
خدشــه می کند، به خصوص آنکه در 
معرفی کــراوچ از به ترتیــب از چنین 
شــاخص هایی یاد می کند: نویسنده، 

اجراگر و کارگردان.
کتاب شــامل چهار نمایشــنامه 
»دســت مــن«، »درخت بلــوط«، 
»انگلستان« و »مؤلف« است. حداقل 
با خوانش »درخت بلوط« اســت که 
درمی یابید چرا کراوچ می تواند توأمان 
هر سه شــاخص باال را داشــته باشد. 
نمایشــنامه ای عجیب بــرای اجرای 
کــراوچ در کنار یکــی از مخاطبانش، 
بازنمایی وضعیت گافمنی و ایجاد یک 

کنش متقابل که منتج به تولید متنی 
تازه می شــود. با اینکه متن به نظر یک 
دستورالعمل ساده است؛ اما واقعیت آن 
است که با متنی آنامورفیک روبه روییم، 
چیزی که می تواند هر آن دستخوش 
تغییر شود. با هر شخصیت تازه ای در هر 
اجرا، شاید کراوِچ اجراگر نیز به تغییرات 
بها دهــد و نتیجه آنکــه در این کنش 

متقابل به امری نمادین دست می یابد.
تیم کراوچ را به عنــوان هنرمندی 
تجربی می شناسند. هرچند متون هر 
چهار نمایشنامه مشــهور او شباهت 
زیادی با متــون متعــارف دارد؛ اما او 
اساساً فرم های متعارف نوشتاری را رد 
می کند. او از آنچه رویکرد رئالیســتی 
یــا ناتورالیســتی کارگردانــی تئاتر 
گیشه محور به حســاب می آید دوری 
می جوید و این شانس را به مخاطبش 
می دهد تا در آفرینش نمایش مشارکت 
داشته باشد. همانند »مؤلف« که اساساً 
مخاطب بخشــی از صحنه است. همه 
چیز در میان تماشــاگران می گذرد تا 
جایی که مخاطب بیاموزد نیازی نیست 
به سمت مرجع صدا چرخید، او خودش 

مرجعیت اجرا را دارد.
متون کراوچ به نحوی نوشته  شده اند 
که برای شــما، شــخصیتی که شاید 

تصمیم به اجرای آن داشــته باشید، 
هزینه هایی در برنداشــته باشد. تیم 
کرواچ باوری به صحنه پردازی و لباس 
و هر آنچه ذهن مخاطب را از اصل ماجرا 
دور کند، ندارد. کتاب کیوان سررشته و 
سپیده فالح فر که عنوان یکتایی ندارد 
و نام چهار اثر کراوچ را بــر تارک خود 
می بیند، بیش از آشنایی با نویسنده ای 
خاص در قرن ۲۱، یــک راهنما برای 
رسیدن به نوشتاری در قالب نظریه اجرا 
است. اینکه چگونه می توان برای تقابل 
با مخاطب، شکستن دیوار چهارم و بدل 
کردن مخاطب به بخشی از صحنه اجرا، 
نوشت و اجرا کرد. برایش نقشه کشید 
و در بــازی جذاب و شــاید تأثیرگذار، 
مخاطب را از الک سرد انفعال خویش 
جدا کرد.  اگرچه خواندن چنین کتاب 
مستلزم دیدن اجرا اســت، اتفاقی که 
شاید به واسطه گسترش فضای مجازی 
به راحتی رقم خورد؛ اما سهل ممتنع 
متون کراوچ به نحوی است که می تواند 
شما را برای یک اجرا خانگی نیز تحریک 
کند. نیازی به هیچ مهارتی نیســت. 
صرفاً دانســتن هدف اجراست. اینکه 
چرا ما اجرا می کنیم؟ چرا با هم تقابل 
می کنیم؟ و ما در پی آفرینش چه آیینی 
هستیم؟   تیم کراوچ نزدیکی های چهل 
سالگی اولین نمایشنامه اش را نوشت. 
قبلش مدت هــا به عنــوان بازیگر کار 
می کرد. از آن بازیگرهایی که در فضای 
درام انگلیس تعدادشــان زیاد است. 
بازیگرانی به معنــای کلمه حرفه ای، 
که تقریبــاً هیچ اثری از خودشــان در 
کارشان نیســت. ظرفی هستند برای 
دیگران که نقش هایشان و حرف هایشان 
را درون آن قالــب بریزند. کــراوچ اما 
یک جایی، نزدیکی های چهل سالگی 
خسته شــد و تصمیم گرفت چیزی را 
از نو برای خودش شــروع کند. چهار 
نمایشنامه ای که در این کتاب آمده اند 
اولین نتایج این تصمیــم بودند. اولین 
نوشته هایی که نه تنها »خود کراوچ« را 
نشان می دادند )گاهی مثل نمایشنامه 
مؤلف، به اســم و روی صحنه(، بلکه به 
اجراگران و حتی تماشاگرانشــان هم 
اجازه می دادند »اثری از خودشان« را 

هنگام خواندن یا دیدن این نمایش ها 
در کار وارد کنند. کراوچ کاری عجیب 
می کند، خواننده را، و بیننده را، تبدیل 
می کند به نویسنده و اجراگر. اولین باری 
که نمایشنامه اول، دست من، را خواندم 
تیم کراوچ را نمی شناختم و گذشته اش 
را نمی دانستم. اما متنی را می خواندم که 
به من اجازه می داد به گونه ای جدید، به 
شــکلی که تا به حال تجربه اش نکرده 
بودم، وارد متن شــوم. نمایشنامه ها را 
که یکی یکی که می خواندم می دیدم 
این »امــکان« نه چیــزی اتفاقی، که 
یک استراتژی فکر شده و یک تکنیک 
پیچیده از سوی کراوچ است برای زنده 
کردن فرمی که داشته برای او )و شاید 

من و ما( خسته کننده می شده.
این شکل از نوشتن متن کار آسانی 
نیســت. امثال چنین نویسنده ای هم 
زیاد پیدا نمی شود. نویسنده ای که نه 
تنها من را به متن خودش راه می دهد، 
که اصاًل متنش را طوری می نویسد که 
بدون مِن خواننده یا تماشــاگر کامل 
نباشــد، که بدون من کامل نشــود. 
کراوچ چنین نویســنده ای اســت و 
نمایشنامه هایش چنین متن هایی. حاال 
که این چهار نمایشنامه چاپ شده اند من 
به تمام متن های تازه ای فکر می کنم که 
با هر بار خوانده شدن این کتاب به دست 
ـ خواننده های  نویســنده های جدیدـ 
ـ شکل می گیرند و به روزی فکر  تازه اشـ 
می کنم که سالن ها دوباره باز می شوند و 
اجرای تازه این متن ها با مایی که حاال از 
قبل متفاوتیم چه اجراهای متفاوتی از 

قبل خواهد ساخت.

نگاهی به ترجمه کیوان سررشته بر متون تیم کراوچ

متن هایی برای اجرا

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پردهنقرهای

مینا بنی هاشمی

»من ترسیم جراحات زمین و فریاد ناله های 
خاموش ایــن بســتر دردمندم از چــرک، از 
فاضالب؛ از زخم بســتر زمین می خوانم«. این 

جمالت را مینا رضایی برایم گفت. آن هم با تمام 
احساســش در آخرین گفت وگوی مان. نقاش 
است و دغدغه مند. نخستین بار در سال ۱۳۶۶ 
وقتی که هنوز کودکی بیش نبود در فستیوال 
بین المللی نقاشی شانگهای، مدال برنز و دیپلم 
افتخار رده کودکان و نوجوانان را کســب کرد. 
این بانوی نقاش تاکنون در بیش از ۲۰ نمایشگاه 

گروهی شرکت داشته و در کارنامه اش برگزاری 
دو نمایشگاه انفرادی در موزه بیت الزبیر و گالری 
بیت البرندا کشور عمان هم به چشم می خورد. او 

که چند سال پیش در مسابقات بین المللی مرکز 
هنرهای زیبای عمان رتبه نخست را کسب کرده 
بود سال ها است که دغدغه های زیست محیطی  

محور آثارش شده و حاال در مراوده هنر و زندگی 
معتقد است: »قلم و رنگ و بوم، حیات من است 
تا سخن بگویم از رنج این زمین.« رضایی درباره 
جهان بینی آثارش به »توسعه ایرانی« می گوید: 
»زمین همواره میان زندگی و مرگ در نوســان 
است. خطر مرگ، زمین را همچون مادری نگران 
و زخمی تهدید می کند. رنگ هــا را بیانگرانه و 
فریادکش بر بوم می پاشم تا شــاید گوش ها و 
چشم هایمان را بیدار کند. زمین می میرد، بیدار 

باش من این است«.

مهمان هفته: مینا رضایی

مهسا مشایخی، نقاش و مدرس دانشگاه معتقد است: 
باید دید و شناخت مردم را نسبت به هنر ارتقا داد و حس 
زیبایی شناختی را با زندگی همراه کرد؛ در این مسیر الزم 
است به هنرمندان گمنام و نوظهور فرصت هایی داده شود 

تا دیده شوند.
به گــزارش خبرنگار ایلنا، گالری گلســتان این روزها 
شاهد برگزاری یک رویداد بزرگ فرهنگی با عنوان »صد 
اثر صد هنرمند« است. این نمایشگاه طی روزهای پانزدهم 
مرداد تا هفدهم شهریور ماه برگزار می شود  و طی آن آثار 
نقاشی و مجسمه ســازی هنرمندان به صورت مجازی در 

معرض دید مخاطبان قرار می گیرد.
 مهسا مشایخی که اثر نقاشی وی نیز در این نمایشگاه 

حضور دارد دربــاره برگزاری نمایشــگاه های آنالین در 
وضعیت فعلی کشور که با بحران کرونا روبروست، گفت: 
برگزاری چنین نمایشگاه هایی را باید به فال نیک گرفت 
و حتی می توان پیش بینی کرد بازخورد نمایشــگاه های 
مجازی و ارائه آثار به صورت آنالین بتواند بسیار موفق تر از 
نمایشگاه های حضوری باشد و چه بسا در پساکرونا سهم 
چنین نمایشگاه هایی ســیر صعودی خود را حفظ کند؛ 
گر چه مدیریت آن به دلیل تعداد زیــاد هنرمندان و نیز 

مخاطبین امر بسیار دشواری است. 
به گفته مشایخی، تجربه دو سال اخیر گالری گلستان 
در برگــزاری موفق نمایشــگاه های مجــازی می تواند 
الگوی مناسبی برای ســایر گالری ها باشــد و این نکته 

را قابــل درک می ســازد که در شــرایط بحرانــی نیز با 
 مدیریت صحیح همچنان می توان حمایت موثری از هنر 

و هنرمند داشت. 
وی افزود گرچه در سال های اخیر گالری های خصوصی 
متعددی دایر شده اند ولی ظرفیت هنرمندان ما به گونه ای 
اســت که می تواننــد در نمایشــگاه های بین المللی نیز 

خوش بدرخشند و این امر توجه و مشارکت خاص بخش 
خصوصی و دولتی را می طلبد و پرواضح است که برگزاری 
نمایشگاه های مجازی نیز می تواند کمک شایانی در این 

مسیر باشد.
شایان ذکر است نمایشگاه مجازي انفرادي این هنرمند 

در گالري گلستان ۱۶ تا ۲۸ مهرماه برگزار خواهد شد.

مهسا مشایخی: 

هنر را باید در زندگی مردم جاری کرد 

تجسمی

متون کراوچ به نحوی نوشته  
شده اند که برای شما، 

شخصیتی که شاید تصمیم 
به اجرای آن داشته باشید، 

هزینه هایی در برنداشته 
باشد. تیم کرواچ باوری به 

صحنه پردازی و لباس و 
هر آنچه ذهن مخاطب را از 
اصل ماجرا دور کند، ندارد

کتاب کیوان سررشته و 
سپیده فالح فر که عنوان 
یکتایی ندارد و نام چهار 

اثر کراوچ را بر تارک خود 
می بیند، بیش از آشنایی 

با نویسنده ای خاص در 
قرن 21، یک راهنما برای 

رسیدن به نوشتاری در 
قالب نظریه اجرا است
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