 w w w . s a b a n e w s p a p e r . i rشهید محمود صارمی
در بخشی از وصیتنامه شــهید صارمی میخوانیم« :ای برادران و خواهران جهادگر ،خطاهای من گنهکا ِر رو ســیاه را که باعث رنجش شما شده ،ببخشید تا خدای
بزرگ از من راضی شود .ای خدا ،مرا که در اثر غرور و خودپرســتی گناه میکنم ببخش ،زیرا این بدن ضعیف من توانایی تحمل آتش جهنم را ندارد و خدایا مرا جزو
توبهکاران واقعی قرار بده».

سال دوم

شماره 85

تئاتروتجسمی

شنبه 18مرداد ۱۳۹3
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کند و کاوی بر نمایش
«
د
ور
ه
م
ی
ز
نا
ن
ش
ک
س
ب
پیر»
ه کارگردانی بهاره رهنما

در دیوانه شدن هر زنی
پای مردی در میان است
پیمان اسماعیلی

انسری نام آشنا؛ از فوتبال تا تئاتر

اسپ
تجربه جدید

بهاره رهنما در پنج ،شش ساله اخیر دوران موفقی
را در عرصه بازیگــری ،نویســندگی و کارگردانی
تجربه کرده اســت و در ابتدای ســال هم با فیلم پر
مخاطب و خوب «طبقه حساس» حضور موفقی را
در سینما تجربه کرد .در سالهای اخیر هم ،گرایش
رهنما به تئاتر باعث شــد بتواند در مدت کوتاهی و
در یک پروسه سه ســاله ،کارهای متعددی را روی
صحنه اجرا کند ،نمایشهایی که اغلب بر اســاس
داستانهایی از خود او اجرا شدند ،آثاری مثل «این
تابستان فراموشــت میکنم» که تصویر متفاوتی از
زنان رمانتیک ایرانی ارائه کــرد؛ زنانی که هویت و
مابهازا داشتند و از همه مهمتر دغدغه روشنفکر بودن
و حرف زدنهای قلنبه و سلنبه نداشتند .این زنها یا
خانهدار بودند و یا کارمند و پرستار.
به هر حال با چنین کارهایی رهنما نشان داد که در
حوزه کارگردانی تئاتر هم حرفهایی برای گفتن و
طرح کردن دارد و در فضایی خلوت و کم شخصیت
به خوبی میتواند نمایشهایی را کارگردانی کند که
با مخاطب ارتباط برقرار کنند.
حاال بهــاره رهنما در پنجمین تجربــه تئاتریش به
ســراغ اجرای یک نمایش پر زرق و برق ،با شکوه و
پرخرج در حد و اندازه بیگ پروداکشــنهای تئاتر
بــراد ِوی میرود و با اســتفاده از همــان الگوها که
معموالً برای جلــب مخاطب از بازیگران نام آشــنا
استفاده میکنند ،کارش را پیش برده است .در کنار
بازیگران صاحب نام ،ســایر بخشها مثل طراحی
صحنه و موســیقی ،نامهای بــزرگ و صاحب نامی
مثل سیامک احصایی و کریستوف رضاعی در جمع
همکاران رهنما به چشم میخورند و حضور پیمان
قاســمخانی به عنوان مطرحترین فیلمنامهنویس
سینمای ایران که در حد بازیگران مشهور محبوبیت

نکتــه مهم قابــل نقد در
نمایــش «دورهمی زنان
شکســپیر» وجــود نگاه
سردستی و سادهانگارانه
به موضوع جذاب اختالف
میان دیدگاهها و تفکرات
زنان و مردان اســت که از
منظر هر کدامشــان نگاه
طرفمقابلجاینقدداردو
بحثمهمدیگرفقدانخط
داستانییابافتدراماتیکو
وجود رابطه علت و معلولی
در رابطه میان شخصیتها
است
دارد ،به عنوان مشاور متن ،این جمع پرستاره را کامل
میکند .در کنار این نامها ،لباسهای خوش و آب و
رنگ و گرانقیمت با پارچههای شــیک و مجلسی،
تنوع بصری خوبی بــرای مخاطب ارائــه میکند.

دکوراسیون یکی از برندهای مطرح تالش مضاعفی
برای پر زرق و برقتر شدن این نمایش بوده است که
البته در این بخش توفیق چندانی حاصل نشده ،چرا
که دکور نمایش در حد چند مبل و میز و گلدان است
و تفاوت چندانی با دکورهای بسیار ارزانتر برخی از
نمایشها ندارد.
درونمایه نمایش

نمایــش «دورهمی زنــان شکســپیر» درباره یک
مجلــس دورهمی زنــان معروف شــخصیتهای
شکسپیر اســت که با فاصلهگذاری ابتدایی و پایانی
نمایش ،نشانههای به روز بودن هم در نمایش دیده
میشود« .افلیا» در نمایش «هملت»« ،ژولیت» در
نمایش «رومئو و ژولیت»« ،کاتریــن» در نمایش
«رام کردن زن ســرکش»« ،دزدمونیا» در نمایش
«اتللــو»« ،کلئوپاتــرا» در نمایــش «کلئوپاترا» و
«آنتونی»« ،میراندا» در نمایش «طوفان» از جمله
این شــخصیتها هســتند که بــرای مخاطب عام
نام افلیا و ژولیــت بیش از بقیه آشناســت .ویژگی
مهم شــخصیتهای زن آثار شکسپیر تأثیرشان در
ایجاد درام داستان اســت و بدون وجودشان درام،
کنشمندی و هویت شخصیتهای مردان نمایش
رنگ میبــازد .معصومیت و ســادگی «ژولیت» در
نمایش «رومئــو و ژولیت» ،تالش رومئــو را برای
رسیدن به او توجیه میکند و حتی منطق مناسبی
برای پایان دراماتیک نمایش است.
در نمایش اتللو هم «دزدمونا» با اشتباهی که درباره
بخشیدن دســتمالش انجام میدهد کینه ،خشم و
حسد شوهرش را برمیانگیزد و در نمایش «هملت»،
عمل مادر جهت ازدواج با برادر شــوهرش خشــم
پسرش هملت را برمیانگیزاند.
به عبارتی در اغلب نمایشهای شکســپیر ،حسد،
خشــم ،عشــق و خیانت درام را به وجود میآورد و
همانطوری که از نام نمایش برمیآید ،مخاطب با یک
مجلس دورهمی زنانه روبهروســت .همه میدانیم
در این مراسمها معموالً حرفهای خالهزنکی و دم
دستی رد و بدل میشود .اگر بخواهیم از این منظر به
نمایش نگاه کنیم سطح توقع و خواسته ما از نمایش
و بهاره رهنما کمتر میشود ،اما اگر بخواهیم با نگاهی
مقایسهای به این نمایش و سایر اجراهای رهنما نگاه
کنیم با چالشهای زیادی روبهرو خواهیم شد.
نکته مهــم قابل نقــد در نمایــش «دورهمی زنان
شکسپیر» وجود نگاه سردســتی و سادهانگارانه به
موضوع جذاب اختالف میــان دیدگاهها و تفکرات
زنان و مردان اســت که از منظر هر کدامشان نگاه
طرف مقابل جای نقد دارد و بحث مهم دیگر فقدان
خط داستانی یا بافت دراماتیک و وجود رابطه علت
و معلولی در رابطه میان شــخصیتها است .عمده
ساختار متن معطوف بر َکلَ -کل کالمی زنها درباره

کاســتیهای مهــم تئاتر در
یکی از
های اخیر مسائل مالی و اقتصادی
سال
ـت و اغلب گرو ههای نمایشی به
ا سـ
نیه ضعیف مالی در بخشهایی
د لیل ب
رشــان صرفهجویی میکنند که
از کا
ً به طراحی صحنه ،لباس و ساخت
عمدتا
ســیقی برمیگردد ،به گونهای که
مو
نمایشهای سالیان ا خیر اغلب
د کور
چند صندلی و یک میز خالصه
در حد
شده است.
تهای بزرگ تجاری
باز شدن پای شرک 
دش مالی عظیم به تئاتر میتواند
با گر
بر جذب سرمایه و بهبود اوضاع
عالوه
افزایش دستمزدها باعث شود با
مالی و
اده از دکورهای مناسب برای هر
استف
ش ،صحنهآر ایی کامل و طرا حی
نمای
درســت تعداد مخاطبان تئاتر
لباس
یش پیدا کند و با افزایش مخاطب،
افزا
ســازی جدید مبتنی بر شرایط
سالن
تئاتر رونق ببخشد .تئاتریها
روز به
اجرای مناسب تئاتر به مکانهای
برای
داردی مثل تماشاخانه ایرانشهر
استان
جهز به صحنه نما یش استاند ارد
که م
ندلیهای مناسب ،سالن انتظار و
وص
متبوع هستند ،نیاز دارند .اجرای
تهویه
در انبار لباس و یا در سرسرای
نمایش
پارتمان نمیتوانــد برای تئاتر
یک آ
مثبتی داشته باشد .بهاره رهنما
تبعات
ستفاده از محبوبیت و شهرتش
هم با ا
سته از هلدینگی که مالکش ردپایی
توان
در فوتبال و اخیرا ً سینما داشته
پررنگ
فاده کند ،اتفاق خوبی که اگر تداوم
است
باشد سبب میشود که در کنار
داشته
های تلویزیونی و با شــگا های
برنامه
بال یکی از هنرهــای تأثیرگذار
فوت
کت ما نیز بتواند بــه کمک این
ممل
انسرها اند کی هم که شده به جلو
اسپ
پیش برود.

اجرای نمایــش در انبار
لباس و یا در سرســرای
یک آپارتمان نمیتواند
برای تئاتر تبعات مثبتی
داشته باشد .بهاره رهنما
هم توانسته از هلدینگی
کــه مالکــش ردپایــی
پررنگ در فوتبال و اخیرا ً
سینما داشــته استفاده
کنــد ،اتفــاق خوبی که
اگر تداوم داشته باشد به
بهبود اوضاع تئاتر کمک
میکند

بامزگی و ســادگی میراندا ،تلخی و جدی بودن
کاترین ،زیرکی افلیا و ســادهباور بودن دزدمونا
که هیچ چیــزی را جدی نمیگیــرد به عنوان
دســتمایهای برای رهنما جهــت خلق منطق

استقبال فراوان مخاطبان ازنمایشگاه
«از امپرسیونیسم تا امروز»

در این نمایشگاه سعی کردهایم
آثار بــه صــورت هدفمند و
منســجم به نمایش برسند،
در واقع این نمایشــگاه برای
معرفی بخشی از گنجینه غنی
موزههای هنرهای معاصر برپا
شده بود

مرضیه قزوینی زاده

پنجشنبه  16مرداد قرار بود نمایشگاه چاپ دستی «از امپرسیونیسم تا امروز» ،که از  22اردیبهشت امسال با
نمایش آثار هنرمندان شناخته شده جهان در موزه هنرهای معاصر برپا شده ،با برگزاری تور ویژهای به کار خود
 3مرداد ،بازدیدکنندگان میتوانند در فرصت باقی
پایان دهد ،اما خبر خوش اینکه با تمدید این نمایشگاه تا  0
مانده به تماشای آثار این نمایشگاه بنشینند .گفتنی است نمایشگاه چاپ دستی در مدت برپاییاش توانسته
جریان بسیار خوبی را در معرفی این رشته در میان عالقهمندان ایجاد کند و جالب اینکه در این تور ویژه نیز که
بسیاری از شاگردان وکیلی به همراه عالقهمندان و هنرمندان فعال این حوزه حضور داشتند ،اطالعات کاملی
درباره آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه و تکنیکهای مختلف خلق این آثار ارائه شد.
بررسی یک به یک آثار به نمایش درآمده

احمد وکیلی ،دبیر این نمایشگاه در شروع این تور ،حضور آثار هنرمندان
تأثیرگذار جهان در رشته چاپ دستی در این نمایشگاه را از نکات مثبت
آن دانست و از این میان به نام هنرمندانی چون پیکاسو ،ونگوگ ،کله،
مونش ،ماتیس ،لوترک ،نولده ،لژه ،براک ،شاگال ،موراندی ،هاکنی ،اوکر
و ..اشاره کرد و گفت« :گرچه آثار ارائه شده بخش کوچکی از مجموعه
آثار این هنرمندان است ،اما مجموعه حاضر بسیار جالب توجه است.
این هنرمندان مدرن برای خلق یک اثر تنها به وسیلههایی مانند بوم و
رنگ و شیوههای رایج اکتفا نکردهاند و به چاپ دستی به عنوان یک زبان
تجسمی قدرتمند و متشخص نگاه داشتهاند .همچنین وکیلی درباره
آثار اورژینال این حوزه نیز این طور توضیح داد« :طبق پروتکل میالن،
آثاری در این حوزه اورژینال به شمار میروند که کلیشه اثر چاپی حتماً
به دست خود هنرمند ساخته شده باشد ،از طرفی وجود امضای هنرمند
درسمتراستوتیراژوتعدادتکثیردرسمتچپنیزازنکتههاییاست
که باید رعایت شود ».این هنرمند با توضیح اینکه در این رشته به هیچ
عنوان از وسایل صنعتی استفاده نمیشود و باید همه مراحل به صورت
دستی انجام شود ،ادامه داد« :همچنین کلیشههای مورد استفاده حتماً
باید پس از انتشار تیراژ محدود آثار از بین برود و نسخهای از آن هم به

بازیگران

مهناز افشــار سوپراستار ســینما چند سالی است
که به بازی در صحنه تئاتر عالقهمند شــده است و
حضورش در نمایش «آمدیــم ،نبودید ،رفتیم» به
کارگردانی رضا حداد و اســتقبال خوب مردم نشان
داد ستارههای ســینما عامل رونق گیشههای تئاتر
هستند .مهناز افشــار در نقش ژولیت تالش کرده
معصومیــت و رمانتیک بودن ژولیــت را در بازیش
ارائه کند.
نسیم ادبی بازیگر تأثیرگذار این سالهای اخیر تئاتر
نیز در نقش یک زن خشن و تا حدی عصبی هر چند
به موفقیت سایر بازیهایش نرسیده ،اما در مجموع
قابل قبول بازی کرده است.
بهنوش بختیاری هم طبق شیوه و سبک بازیش ،در
صحنه تئاتر به ارائه همان رفتارهای تیپیک خود در
تلهفیلمها همراه با خوشمزگی و مزهپرانی پرداخته،
اما بازی در تئاتر ،با بازی جلوی دوربین تفاوتهایی
دارد که نباید از کنار آن به راحتی عبور کرد.
بهاره رهنما هم مثل همیشه شیرین و گرم در صحنه
حضور دارد .کمند امیرســلیمانی هم با استفاده از
تجربیات دو ،ســه دهه بازیگریش تا حدی توانسته
ویژگیهای شــخصیتی دزدمونا را ارائه کند و شاید
بعد از این وارد دوره جدیدی در بازیگریش بشود.

موقعیت و وضعیت رابطهشان با همسرانشان است
و با ورود کلئوپاترا ،شــنیدن جمالت بامزه و ظاهرا ً
خندهدار و تکه انداختن در فضای نمایش گسترش
پیدا میکند.
«در دیوانه شــدن هر زنــی پای مــردی در میان
است»« ،مردها مثل ســایهاند هر چه به سمتشان
بروی دورتر میشــوند»« ،تکنیک شالق و عشق»،
«مردان تکیهگاه لرزان و بدون اعتمادی هستند»،
جزو جمالت نمایش هســتند که ردپایــی از نگاه
فمینیســتی از نوع تهمینــه میالنــی در آن قابل
بازخوانی اســت .در این پروسه ،معصومیت ژولیت،

گزارش کامل صبا از تور ویژه موزه هنرهای معاصر با حضور احمد وکیلی دبیر نمایشگاه چاپ دستی

عنوان مدرکی برای تعیین تعداد تیراژ چاپ اثر حفظ شود ».در ادامه این
هنرمندبههمراهبازدیدکنندگان،بهبررسییکبهیکآثارنمایشداده
شده در نمایشگاه پرداخت و در این حین به سؤاالت فراوان حاضران نیز
پاسخ داد .در این میان او به مستر پرینتی از «مارک شاگال» اشاره کرد
که بیشترین تعداد تیراژ را داشته و از آن به عنوان با ارزشترین اثر در
این نمایشگاه یاد کرد .او در ادامه با اشاره به مجموعه آثار هاکنی با عنوان
«هالیوود» این آثار را بسیار جالب توجه دانست و با رسیدن به قسمتی
از نمایشگاه که به آثار پابلو پیکاسو نقاش مشهور اسپانیایی اختصاص
داشت ،این طور توضیح داد« :شاید بیان تعداد کارهایی که پیکاسو در
رشته چاپ دســتی انجام داده است جالب باشد ،این هنرمند در طی
زندگیاش حدود 2400پلیت کار کرده که از این میان 380،پلیت را در
فاصله بین 80تا 87سالگی خلق کرده است ».او در ادامه بازدید به همراه
عالقهمندان ،با اشاره به پرترهای که چاک کلوز در ابعاد بزرگی آن را خلق
یدانستیدکهاینهنرمندفلجاست؟وباوجوداینناتوانی
کردهگفت«:م 
توانسته اثری به این شکوه خلق کند؟» و پس از این سؤال ،این تابلو را در
زمره بهترین کارهای نمایشگاه برشمرد .از آثار دیگری که وکیلی توجه
بسیاری به آنها نشان داد ،همکاری لی فرایدلندر عکاس با جیم داین به
عنوانچاپگربودکهمجموعهمتفاوتیراپیشچشمانبازدیدکنندگان

داستانی و جذب مخاطب مورد استفاده قرار میگیرد
و واکنشها و خنده مردم عادی نشــان میدهد که
رهنما در خواستهاش به توفیق رسیده است .به هر
حال همه نمایشها نباید حرفهای خاص ،معنادار
و عمیق بزنند .اگر یکی از شــعارهای اصلی تئاتر را
«تئاتر برای همه بدانیــم» نمایش «دورهمی زنان
شکسپیر» با استفاده از الگوهای نام آشنا و تا حدی
کلیشهای میتواند به این خواسته نزدیک شود.

قرار میداد ،اما مجموعه جالب توجه دیگری که درباره آن توضیحاتی
ارائه شــد ،آثاری از هنرمندان پاپ آرت بود که دبیر نمایشگاه درباره
ویژگیهای آثار این هنرمندان گفت« :بیشتر آثار هنرمندان پاپ آرت،
ابعاد بزرگی دارند و برای خلق آن از چند کلیشه استفاده میشود یا از
یک کلیشه با رنگهای مختلف که این ویژگی را میتوان در مجموعه
مائوی اندی وارهول دید .این کارها اغلب ادیشن و تکثیر چندانی ندارند
و کلیشههای بزرگی در آنها استفاده میشود ».این هنرمند در پاسخ
به سؤاالت هنرجویان درباره امضای آثار توضیحات کاملی داد که روش
شماره گذاری و معنای امضاهای  WP ،A/Cو  HPاز این مباحث بود
که او به طور تفصیلی به شرح آنها پرداخت .از دیگر بخشهای جالب
توجهی که دبیر نمایشگاه درباره آن توضیح داد ،مربوط به گالری شماره
 5میشد .این گالری  22اثر از هنرمندان مکزیک را شامل میشود که
برای صدمین ســال انقالب مکزیک به هنرمندان سفارش داده شده
است ،او درباره این آثار توضیح داد« :این آثار به موزه هنرهای معاصر
هدیه شدهاند و نکته جالب در آنها اینجاست که در هیچکدام شعاری
دیده نمیشود ،البته از لحاظ هنری در این مجموعه با سطح پایینتری
مواجههستیموفضایبسته،انقالبیوغیراخالقیدرمحتوایآثاروجود
دارد ،اما از نظر تکنیک بسیار جالب توجهاند ».او در ادامه توجه بازدید

کنندگان را به مجموعه شبهای عرب مارک شاگال جلب کرد و درباره
آثار هاینتس ماک هنرمند آلمانی نیز اینطور توضیح داد« :این هنرمند
به همراه «اتوپینه» و «ماکه» در آلمان گروهی به نام «زرو» را تشکیل
میدهند که نهضت تازهای به غیر از نئواکسپرسیونیستها را به وجود
آوردهاند ».او درحین این تور ویژه بسیار از تکنیکهای مورد استفاده در
چاپ دستی را نیز توضیح داد و ابراز امیدواری کرد ،همه برای تشکیل
کانون هنرمندان حکاک تالش کنند.
این نمایشگاه نشان داد که پویایی به موزه هنرهای معاصر
بازگشته است

در پایان این تور فرصت کوتاهی دست داد تا با احمد وکیلی ،دبیر این
نمایشگاه گفتگو کنیم .این هنرمند با اشاره به اینکه سال 1362اولین
دستگاه پرس را خریداری و شــروع به کار در این زمینه کرده است،
میگوید هر جا که خبری از چاپ دستی باشد ،من هم خود را میرسانم
تا کمکی کرده باشم ،او در پاســخ به چگونگی تشکیل این نمایشگاه
میگوید« :ایده اولیه نمایشــگاه را مجید مالنوروزی سرپرست موزه
هنرهای معاصر داده بود و من از میان گزینههایی که در نظر داشتند
انتخاب شدم .در این نمایشگاه سعی کردهایم آثار به صورت هدفمند
و منسجم به نمایش برسند ،در واقع این نمایشگاه برای معرفی بخشی

از گنجینه غنی موزههای هنرهای معاصر برپا شده بود ».او همچنین
بســیاری از آثار را از گنجینه قدیمی موزه برشمرد و تعدادی از آنها،
مثل کارهای هنرمندان درباره انقالب مکزیک ،اوکر و برخی دیگر را
هدیههایی دانست که گالریهای مختلف مانند گالریای در برلین
به موزه اهدا کردهاند و گفت« :آثار هاینتس ماک نیز که سال 2009
و  2011در کنار آنها قید شده از هدیههای تازه موزه بودهاند ».او در
این باره که رشته چاپ دستی تا چه حد در نقاط مختلف ایران شناخته
شده است توضیح داد« :در حال حاضر در برخی از شهرستانها ،مثل
تبریز کارگاههای چاپ دستی دایر است ،در یاسوج و کرمان نیز بسیاری
از هنرجویان این رشته پیگیر گسترش رشته چاپ دستی هستند».
وکیلی با توضیح اینکه در کارگاههای آموزشیاش ،شاگردان به سه
دسته  B ،Aو  Cتقسیم میشوند ،درباره این دستهبندی توضیح داد:
«دسته اول کسانی هستند که نمایشگاه انفرادی در این رشته داشتهاند،
گروه Bرا نیز کسانی تشکیل میدهند که تا کنون در نمایشگاه گروهی
شرکت کردهاند و گروه سوم عالقهمندان به این رشته هنری هستند ».او
تعداد فراوان بازدید کنندگان را نیز نشانی از پویایی دوباره موزه هنرهای
معاصر دانست و ادامه داد« :در این دوره هشت ساله میتوان گفت موزه
هیچگاه اینقدر مورد توجه مخاطبان قرار نگرفته و این مسئله به دلیل
مدیریت درستی است که در این مجموعه فرهنگی اعمال میشود».
او به این نکته نیز اشاره داشت که نیاز است برنامهریزی مدونتر با نگاه
طوالنی مدتتری از سوی مدیریت در نظر گرفته شود ،به طور مثال هر
نمایشگاه حتی برای چیدمان باید زیر نظر شورای سیاست گذاری عمل
کند و اتاق فکری برای برگزاری آن تشکیل شود.
کانونهنرمندانچاپگروحکاکاولینجلسهاشراتشکیلداد

پس از پایان این تور ،اولین جلسه هنرمندان چاپگر و حکاک در سالن
اجتماعاتموزههنرهایمعاصرتهرانتشکیلشدکهدراینجلسهرضا
بانگیز،همایونسلیمی،رضاهدایت،مهردادخطایی،پروینهانیطبایی
وجمعیازمدرسانوعالقهمندانبهچاپهایدستینیزحضورداشتند.
از عمده هدفهای این جلســه که وکیلی نیز در آن به ایراد سخنانی
پرداخت ،برگزاری کارگاههای عمومی برای عالقهمندان به چاپهای
دستی ،تأسیس موزهای از آثار چاپ دستی ،ایجاد تسهیالت برای تأمین
مواد و ابزار مورد نیاز عالقهمندان و گسترش آموزش چاپهای دستی در
مراکز مختلف فرهنگی و هنری بود .همچنین در این جلسه رضا بانگیز،
رضا هدایت ،مهرداد خطایی ،پروین هانیطبایی ،عبدالحمید پازوکی به
عنوان هیئت ژوری برای بررسی سوابق هنرمندان برای سازماندهی به
اینفعالیتهامعرفیشدند.

