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با همــه جنجال هــا و هیاهوهای 
فضــای مجــازی، نمایــش »پدر« 
آروند دشــت آرای روی صحنه رفت 
تا فــارغ از قضاوت ها بر ســر ترجمه و 
مشــکالت موجود حول فلوریان زلر 
از منظر دستگاه نظارتی ارشاد، بتوان 
قضاوت ها و داوری ها را به سمت چیزی 
ســوق داد که اکنون روی صحنه رخ 
می نماید، نمایشــی با مرکزیت رضا 
کیانیان که احتماالً مخاطبانش او را با 
آنتونی هاپکینز مقایسه خواهند کرد. 
موفقیت هاپکینز در فیلــم »پدر« به 
کارگردانی شخص فلوریان زلر، با جایزه 
اسکاری همراه بود تا در میان عموم همه 
یادشان بیاید غولی به نام هاپکینز وجود 
دارد و از همان روز بــود که این بازیگر 
بریتانیایی به سوژه فضای مجازی نیز 
بدل شد. ویدئوهای عجیب و جذابش 
در شبکه های اجتماعی، به نقطه عطفی 
در دوران کرونا بدل شــده بود و گویی 
پیرمرد امیدی در آن شرایط تیره وتار به 

هوادارانش تزریق می کرد.
ســختی اجــرای »پــدر«  برای 
دشت آرای و کیانیان نیز از همین نقطه 
آغاز می شود. قضاوت شدن و مقایسه 
شــدن و این دو فاکتور اجتناب ناپذیر 
است. کافی است سری به تیوال، پلتفرم 
تخصصی تئاتر بزنیم تا دریابیم چگونه 
مخاطبان دست به داوری زده اند. فارغ 
از اینکه بیشتر قیاس ها از منظر فیلم رخ 
داده است، بسیاری به سبب لذت دیدن 
بازی هاپکینز- و البته جانبداری از ساناز 
فالح فرد- از عدم تمایل به تماشــای 
نمایش می گویند. نکته جالب توجهی 

که نشان می دهد مخاطب امروز تئاتر 
ایران برای قیاس و داوری از چه ابزاری 
بهره می برد. برای مثال در میان نظرات 
نشانی از قیاس میان متن فلوریان زلر و 
اجرای آروند دشت آرای و خوانش این 
کارگردان ایرانی نمی بینید. به عبارتی 
کســی حداقل به این موضوع اشــاره 
نکرده اســت متن را خوانده و آن را با 
اجرا مقایسه کرده است. وضعیت برایم 
زمانی جذاب تر می شود که بخشی از 
منتقــدان کار از در حمایت فالح فرد 

درآمده اند. 
با این حــال بهتریــن راه قضاوت 
چیزی است که تماشاگر بر صحنه اجرا 
تماشا می کند. رضا کیانیان در نقش 
آندره، پیرمردی در آستانه آلزایمر که 
با فراموشی های مکرر توان زیستن با 
خانواده اش را از دست می دهد. او نسبت 
به دنیای منظمی کــه حول خویش 
ساخته بدبین می شود و این بدبینی 
او را در نهایت بــه کودکی فرورفته در 
خود تبدیل می کند. برگ برنده متن 
همین وضعیت انسانی است که هر یک 
از مخاطبان را درگیر می کند، برخی 
به واســطه والدین آلزایمری و برخی 
به واسطه هراس از ابتال به آلزایمر؛ اما 
این صرفاً وجه احساســی ماجراست. 
اگر به نظــرات مخاطبان رجوع کنیم 
درمی یابیم هــواداران نمایش از وجه 
احساسی به اثر نزدیک شده اند تا از وجه 
فنی. این در حالی است که مخاطبان 
مخالف، با وجوه فنی نمایش مشکل 
دارند. وجهی که بیش از همه به انتخاب 
سالن اصلی تئاتر شهر بازمی گرد. سالنی 
عظیم با امکاناتی ویژه کــه برای آثار 
بزرگ گزینه مناســبی است؛ اما برای 
»پدر« چنین نیســت. برای نمایشی 
که قرار اســت از قضا وجوه احساسی 

مخاطب را درگیر سازد، دور شدن اثر 
از مخاطب یک امتیاز منفی به حساب 
می آید. دکــور نمایش که ســازه ای 
است سفید و متحرک، با وجود درک 
چرایی آن، خود بدل به دشــمن اجرا 
می شــود. پدری که ذهنش در حال 
پاک شدن است، نسبت به همه چیز و 
همه کس دور می شود و سفیدی فضا، 
به اســتعاره ای از این پاک شدن بدل 
می شود؛ اما شمایل دکور عمق میدان 
صحنه را از میان می بــرد و حس آن 
تک افتادگی آندره روی صحنه شکل 
نمی گیرد. به عبارتی، آن بار احساسی 
که قرار بوده در یک میزانســن نسبتاً 
سینمایی شــکل بگیرد،  روی صحنه 
کشته می شــود. برای درک موضوع 
می توان به صحنه نخست رجوع کرد، 
جایی که پدر برای نخستین بار با روی 
صندلی با دختر و مســئول درمانش 
روبه رو می شــود. یــک فاصله عمیق 
که قرار اســت گواه بر وضعیت آندره 
داشته باشــد؛ اما همه چیز همان جا 
تمام می شود. با باز شدن دکور و اتفاقات 

پیایند آن، دیگر آن میزانسن ابتدایی 
با نورپردازی خاصش تکرار نمی شود. 
البته در گفتگو با کارگردان این مسأله 
مطرح شد که دکور نهایی آن چیزی 
نیســت که مدنظر او بوده و این دکور 
به واسطه ناکامل بودن، آسیب زیادی 
به اجرا زده است. با فرض همین موضوع 
می تــوان فهمید که دکــور ناکارآمد 
چگونه به ریتم نمایش ضربه می زند. 
این نکتــه فنی دیگری اســت که در 
نظرات مخاطبان نیز مشاهده می شود. 
البته از ریتــم افتادن نمایــش باز به 
انتخاب سالن نیز بازمی گردد. صحنه 
عظیم تئاتر شــهر فاصله ها را تشدید 
می کند و سرعت نمایش را می گیرد. 
کافی است نمایش را روی صحنه سالن 
ناظرزاده ایرانشــهر تصور کرد که به 
سبب کوچک تر بودن صحنه، سرعت 

نمایش بیشتر می شود.
اما مشکل اصلی نمایش به نظر جای 
دیگری است. مســأله اصلی را باید در 
امکانات نمایشنامه و انتظارات کارگردان 
جســتجو کرد. جایی کــه کارگردان 
تمایالت زیبایی شناسی دارد که متن 

آن را برآورده نمی ســازد. دشت آرای 
خواهان تبدیل کــردن متن قصه گو و 
سرراست زلر به اثری انتزاعی است. مثال 
خوبش همان دکور کذایی است. متن زلر 
در زمره نمایشنامه های خوش ساخت 
است که در آن وجوه رئالیستی پررنگ 
اســت. وقتی پای بحث خانه به مثابه 
مکان اصلی نمایش بــه میان می آید، 
دقیقاً منظور یک خانه واقعی اســت. 
اما دشــت آرای چنین تصوری ندارد. 
او برای عدول از متن و به انقیاد آوردن 
آن، باید وجوه خوش ســاخت ماجرا را 
نفی کند، پس به انتزاع می رسد. انتزاعی 
که در خوانش او، محصول ذهن در حال 
پاک شدن آندره است. اینجا میان اجرا و 
مخاطب افتراق رخ می دهد. یک داستان 

سرراست در دل فضایی ناراست.
همین افتــراق باعث برهم ریختن 
می شــود. در حالی که تماشاگر متنی 
مبتنی بر روانکاوی ساده انگارانه است، 
کارگــردان در تالش بــرای عظمت 
بخشــیدن به مفهوم آلزایمر اســت. 
حتی به آن وجهــی جنایی می دهد؛ 
اما متن فاقد چنین امکاناتی است. آن 

وضعیت ســوررئال ذهن یک انسان 
آلزایمری، متنی پیچیده تر می طلبد. 
چیزی شبیه آثار نویسندگان ضد درام 
خوش ساخت، بکت، هاینر مولر یا حتی 
هارولد پینتر یا حتی متن های محمد 

چرمشیر برای آتیال پسیانی.
نمی تــوان قضــاوت کــرد هدف 
کارگردان از انتخاب این نمایشــنامه 
چه بوده است. تغییر جهت چشمگیر 
دشت آرای نســبت به نمونه کارهای 
سابقش، چه اقتباس هایش از کارتون ها 
و کامیک بوک هــا و چه چنــد اجرای 
اخیر شبه مشــارکتیش، کلید خوبی 
برای کشف خواسته قلبی دشت آرای 
نیســت؛ اما موفقیت متــون زلر طی 
پنج سال گذشــته در تئاتر ایران، هر 
کارگردانی را مجاب می کند برای یک 
چرخه مالی مناســب، به او و متونش 
فکر کند، متونی کــه در نهایت برای 
تئاتر بلواری پاریس نوشته می شود تا 
در آن بازیگران مشهور، در سالن های 
گران قیمت، بخشــی از صنعت تئاتر 
فرانسه شوند، تقریباً همان چیزی که 

»پدر« دشت آرای نیز دنبال می کند. 
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»ملخ«بهجشنوارهونکوورمیرود

فیلم ســینمایی »ملخ« بــه کارگردانی فائزه 
عزیزخانی، در بخش رقابتی جشنواره فیلم ونکوور 
حضور دارد. به گزارش روابط عمومی فیلم، »ملخ«، 
دومین ساخته سینمایی عزیزخانی، به تهیه کنندگی 
منیژه حکمت و مهشید آهنگرانی فراهانی و پخش 
بین المللی موسســه ایریماژ، بــه عنوان محصول 
مشترک ایران و آلمان، در بخش مسابقه پیشتازان 
چهل و یکمین جشــنواره بین المللی فیلم ونکوور 
)۷ تا ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۱ / کانادا( که به فیلم های اول 
و دوم اختصاص دارد، به روی پرده می رود. در مجله 
»اوت تیک«، جیمز هانتون درباره »ملخ«، که تاکنون 
در جشنواره های معتبر جنوب از جنوب غربی )ایاالت 
متحده(، ادینبورو )اسکاتلند( و اسپلیت )کرواسی( به 
نمایش در آمده، نوشته است: »رویای فیلمساز بودن 
اغلب دست نیافتنی است، و این سفر بیشتر در زمانی 
در سینما ثبت می شود، که از دیدگاهی اروپایی یا 
آمریکایی به تصویر در آید. فیلم »ملخ« ساخته فائزه 
عزیزخانی، کارگردان ایرانی، نشان می دهد که این 
رویا می تواند در سراسر جهان پدیدار شود و با وجود 
همه موانع خاص که ممکن است در نقاط مختلف به 
وجود بیاید، در هر جایی چالش هایی مانند پول، حق 
مولف و تفاوت های نگاه خالقانه به چشم می خورد. 

    
آغازاکرانفیلمسینمایی»نمور«

درسراسرکشور
هم زمان با آغاز اکران سراســری »نمور« از روز 
چهارشنبه ۱۶ شهریور، اولین اکران مردمی این فیلم 
سینمایی در پردیس سینمایی ملت برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومی فیلم، گروه بازیگران اصلی نمور 
را محمدرضا علیمردانی، سمیرا حسن پور، نسیم ادبی، 
باربد بابایی، پریسا شاهولیان، محمدرضا عباسی، سید 
بنیامین شهیدزاده و با حضور بهاره کیان افشار تشکیل 
می دهند.  نمور به کارگردانــی داوود بیدل، قصه ای  
عاشقانه و اجتماعی درباره رابطه  نامتعارف دختر و 
پسری جوان است که خانواده سنتی آن ها را پس از 

سال ها پنهان کاری به چالش می کشد.
    

دوجایزهجهانی
برایکارگردان»صورتگر«

رامین حســین پور هنرمند ایرانی با ویدیوآرت 
»صورتگر« دو جایزه از رویدادهای جهانی کســب 
کرد. به گزارش ایلنا از روابط عمومی پروژه، رامین 
حسین پور در جدیدترین حضور جهانی، برای ساخت 
ویدیوآرت »صورتگر« برنده جایزه شایستگی همراه 
با تقدیر ویژه هیات داوران از فســتیوال بین المللی 
»تحسین مسابقه جهانی فیلم« کالیفرنیا شد. این 
فستیوال با بیش از ۲۰ ســال قدمت زیر نظر اسکار 
مشغول به فعالیت است. هدف این فستیوال جهانی 
معرفی افراد خاص و با استعداد به جامعه بین المللی 
و اسکار است و ساخت تندیس این فستیوال را هم 
شرکت سازنده جوایز اسکار برعهده دارد. همچنین 
در تاریخ ۳۱ اوت مصادف با ۹ شهریور ماه ویدیو آرت 
»صورتگر« برنده بهترین فیلــم تلفیقی-تجربی 
 EFFUK فســتیوال بین المللی فیلم کوتاه اروپا
شــد. چندی پیش تر هم ویدیوآرت »صورتگر« به 
کارگردانی، نویسندگی، تهیه کنندگی و آهنگسازی 
حسین پور برنده بهترین جلوه های بصری و جایزه 
شایستگی جشنواره لس آنجلس شده بود. همچنین 
ویدیوآرت »صورتگر« به تازگی برنده جایزه بهترین 
موزیک ویدیوی فستیوال بین المللی »وگاس« شده 
است. »صورتگر« سال ۱۴۰۰ با مجوز دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ســاخته شده و 
آهنگسازی، تنظیم، خوانندگی و نوازندگی گیتار 
الکتریک آن نیز برعهده رامین حسین پور بوده است.

پرده نقره ای

فرهنگ و هنر

احسان زیورعالم

نمایش »پدر« در میانه جنجال ها و قضاوت ها، روی صحنه رفت

در پی روزنه  امید

کیوریتور نمایشــگاه »مینی مالیســم و 
کانســپچوال آرت« گفت: چیزی که برای من 
اهمیت دارد این اســت که در فاصله ۷۰-۶۰ 
سال بعد از به وجود آمدن این آثار و با اشراف به 
تاریخ هنر، امروز که به گذشته نگاه می کنیم چه 

نتیجه ای می گیریم.
به گزارش گــروه تجســمی هنرآنالین، 
نمایشگاه »مینی مالیسم و کانسپچوال آرت« 
با ارائه بیش از ۱۲۰ اثر از گنجینه موزه هنر های 
معاصر تهران برپاســت. این نمایشگاه به ارائه 
آثاری می پردازد که متعلق به دوران آغاز تا اوج 
این دو جریان در دهه های میانی قرن بیســتم 
هستند. همچنین آثاری از هنرمندانی از مکاتب 
دیگر که بر شکل گیری هنر کانسپچوال تأثیر 
داشته یا از آن تأثیر گرفته اند در این نمایشگاه 

حاضر هستند.
بهرنگ صمدزادگان، کیوریتور این نمایشگاه 
با بیان اینکه در انتخاب آثــار این مجموعه به 
تقسیم بندی های تاریخ هنری چندان توجه 
نداشته اســت گفت: به عنوان مثال اد راشا به 
عنوان هنرمند پاپ آرت شــناخته می شود و 
امکان ندارد جایی ببینید که در کنار اسم او نوشته 
شده باشد مینیمالیسم. ولی چیزی که برای من 
اهمیت دارد این اســت که در فاصله ۷۰-۶۰ 
سال بعد از به وجود آمدن این آثار و با اشراف به 
تاریخ هنر، امروز که به گذشته نگاه می کنیم چه 
نتیجه ای می گیریم. یکی از دالیلی که آثار اد راشا 
و چند هنرمند دیگر را در این نمایشگاه گذاشتم 
این است که ما باید جایی نتیجه گیری کنیم و 

ادعای نظریه برای تاریخ هنر داشته باشیم.
صمدزادگان افزود: امروز بعد از ۵۰ ســال 
که از این جریان می گذرد می توانیم بررســی 

کنیم که آیا این اثر پاپ آرت است یا مینیمال 
و کانســپچوال. نتیجه ای که می خواهم از این 
نمایشگاه گرفته شود این است که ما از زاویه امروز 
به آن چیزی که در طول تاریخ جاری شده است 
نگاه کنیم. من به عنوان کیوریتور این نمایشگاه 
می خواهم مخاطب به این نتیجه برســد که از 
بعضی از این کار ها خیلی بدش می آید یا از بعضی 
خیلی خوشش می آید. یک قضاوت واحد وجود 
ندارد و شــما می توانید از یک اثر یک هنرمند 
کانسپچوال آرت متنفر باشید و همزمان شیفته 

یک اثر دیگر همان هنرمند شوید.
او با بیان اینکه بعضی از این آثار که چند تکه 

هستند، در نمایش های قبلی موزه به صورت 
آثار جداگانه به نمایش درآمــده بودند، درباره 
منابع خود برای چینش درست آن ها گفت: من 
آرشیو بسیار غنی دارم که اطالعات زیادی درباره 
هنرمندان، آثار آن ها و  مانیفســت آن ها در آن 
وجود دارد و با بررسی این نکات توانستم تا حدی 
به اطالعات صحیح دست پیدا کنم. در مواردی با 

استودیوی هنرمندان تماس گرفتم یا با اعضای 
خانواده هنرمند در مورد اثر او صحبت کردم. با 
خیلی از هنرمندان هم در سال های گذشته در 
ارتباط بوده ام و اطالعــات را در صحبت با خود 

آن ها به دست آوردم.
صمدزادگان افزود: پس از سال ها حضور این 
آثار در گنجینه مــوزه هنر های معاصر تهران، 
به تازگی و در پنج سال گذشته اقداماتی برای 
سامان دادن اسناد آثار انجام شده است و اسناد 
و مدارکی که سال ها در گوشه ای ر ها شده بود، 
تا حد زیادی مرتب شده است. خیلی از این آثار 
همراه با اسنادشــان خریده شده اند و هنرمند 
کامالً شیوه چیدمان و نمایش آن را توضیح داده 
است و یا در استیتمنت کار مشخص می شود 
که نمایش آن به چه شکلی است. با این حال در 
نمایشگاه های گذشته شاهد بودیم که بعضی 

آثار به شکل اشتباه نمایش داده می شد.

صمدزادگان ادامه داد: یکــی از چیز هایی 
که برایم اهمیت زیادی داشــت این بود که در 
جریان رابطه مخاطب با اثر، فضایی را پیش بینی 
کنیم که مخاطب با اثر رابطه دوســتانه برقرار 
کند و سرگرم شود. در چینش آثار در کنار سیر 
تئوریک، در چند نقطه به این فکر کردم که مردم 
کجا می ایســتند و عکس می گیرند. این آثار 

معاصر نیستند و مربوط به دهه ۶۰ هستند اما 
وقتی ما امروز آن هــا را بازخوانی می کنیم، در 
مورد هنر معاصر صحبت می کنیم. یک بحث 
تاریخ هنر معاصر این است که کجا اثر هنری از 
بایگانی جدا می شود و کجا اثر هنری به ایستگاه 
تبدیل می شــود. یکی از مباحث هنر معاصر 
این اســت که اثر هنری یا نمایشگاه هنری به 
عنوان ایستگاه، محل تجمع یا محل گذر مطرح 
شود. یکی از بازخوانی های من این است که آیا 
این نمایشگاه امکان اینکه تبدیل به محلی برای 

تجمع و گذار مردم بشود را دارد یا نه.
او با اشاره به اثری از پیســتوله تو که مانند 
آینه ای در انتهای یک راهرو دیده می شود، گفت: 
 ایده این آثار پیســتوله تو از آنجا می آید که در 
جوانی نقاشی پرتره روی بوم هایی که زیر سازی 
رنگ سیاه شفاف داشت انجام می داد و روزی در 
هنگام کشیدن پرتره احساس کرد در کنار تصویر 
ثابتی که روی بوم کشیده است، پرتره متحرک 
خود را هم می بیند. از آنجــا تصمیم گرفت به 
شکل دیگری کار کند و مسأله برایش این بود 
که اثر هنری می تواند جایگاه حضور یک تصویر 

منجمد و یک تصویر متحرک باشد.
این هنرمند افزود: من هم در زمان چینش 
آثار تصمیم گرفتم رو بــه روی این اثر هیچ کار 
دیگری نگذارم تا رابطه مخاطب با این اثر شکل 

بگیرد. این اثر بسیار استثنایی است چون هیچ 
چیزی برای توجه کردن در آن وجود ندارد ولی 
به محض اینکه مخاطب به داخل راهرو بپیچد 
و این اثر را ببیند، به هیــچ چیزی جز خودش 
و تصویــری که در آن از خــود می بینند توجه 
نمی کند. او به ماهیت اثر توجه ندارد و فقط به 
خودش توجه می کند و این چیزی اســت که 
هنرمند می خواست در این اثر خاص انجام دهد.

کیوریتور نمایشــگاه »مینی مالیســم و 
کانسپچوال آرت« ادامه داد: خیلی از کار هایی 
که در این نمایشــگاه به نمایش درآمده است، 
همزمان نمونه های آن ها در جا های دیگر دنیا نیز 
در حال نمایش است. یک اتفاق جالب که در این 
میان رخ داد این بود که همزمان با این نمایشگاه، 
موزه متروپلیتن بزرگترین نمایشگاه از آثار برند 
و هیال بکر را برگزار کرده است و همزمان با دیده 
شدن حشره سیلورفیش در عکسی از مجموعه 
برند و هیال بکر در موزه هنر های معاصر تهران، 
در موزه متروپولیتن نیز دو حشره از همین نژاد 
در آثار این هنرمندان پیدا شد. اما همزمانی این 
اتفاقات باعث شد همه خبر ها معطوف به تهران 
شــود و توجهی به موزه متروپلیتن نشود. در 
نهایت متوجه شــدیم اقداماتی که برای دفع 
حشره انجام داده ایم با آنچه در موزه متروپولیتن 

انجام شد یکسان بوده است.

در نمایشگاه »مینی مالیسم و کانسپچوال آرت« چه می گذرد؟
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