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تحلیلی بر اندیشه خلق فضا در صحنهپردازی جوزف
*
اسووبودا
حمید صنیعی پور ،1جلیل خلیل آذر** ،2جابر دانش

3

 1عضوهیئتعلمیدانشکدةهنرهاینمایشیوموسیقی،پردیسهنرهایزیبا،دانشگاهتهران،تهران،ایران.
 2کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
 3دانشجوی دکتری شهرسازی ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/12/2:تاریخ پذیرش نهایی)92/2/7:

چکیده
امروزه در فرآیند خلق فضای نمایش ،تکنیکها و شیوههای اجرایی و به تبع آن طراحی صحنه ،تحولی شگرف ایجاد شده
است .در آثار و نمایشنامههای مدرن ،فضای حاکم بیش از همه جلب توجه میکند و از اینرو ،طراحان صحنه از تکنولوژیها و
فنآوریهای نوین برای خلق فضا استفاده میکنند .در این عرصه میتوان از پیشگامان برجستهای از جمله آپیا ،کریگ ،میرهولد و
به ویژه از جوزف اسووبودا نام برد .بهره وافر اسووبودا از پیشرفتهای تکنیکی و توجه به کیفیات خاص فضای نمایش ،ویژگیهای
متمایزی را در طراحیهای صحنه وی بوجود آورده که این پژوهش ،با هدف تبیین ساختار ،مولفههای آفرینش فضا و شیوههای
ش است که :بُناندیش ه اسووبودا در خلق فضا دارای چه عناصر ،الگوها و مشخصاتی است؟
خالقه وی ،در پی پاسخ به این پرس 
روش تحقیق مبتنی بر رویکرد توصیفی -تحلیلی بوده و در گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای استفاده شده است .مقاله حاضر
ضمن تبیین کلیات پژوهش و مروری بر زندگی هنری و ابداعات اسووبودا ،به تحلیل شالوده اندیشه خلق فضایی وی پرداخته است.
آنچه از این کنکاش بر میآید ،انگاره حفظ اصالت تئاتر با تاکید بر پویایی و تنوع بصری و پیوند آن با دانش معماری و نیز تداعی
این اصالت در خلق فضا و تعامل آن با تماشاگر تئاتر است.

واژههای کلیدی
 خلق فضا ،صحنهپردازی مدرن ،جوزف اسووبودا ،حرکت و پویایی ،تنوع بصری.
ِ
نمایش نگارندة دوم ،تحت عن وان "سایه و تاریکی و
ی
* مقالة حاضر برگرفته از فصل دوم پایاننامة کارشناسی ارشد کارگردان ِ
نقش آنها در اج رای تئاتر" است که در بهمن سال  1389در دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ته ران مرکزی ،دانشکدة هنر و معماری به
انجام رسیده است.
** نویسند ه مسئول :تلفن ،09127043072 :نماب ر.E-mail:Directorkha@gmail.com ،021-66870780 :
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مقدمه
در طول سالیان متمادی ،همواره هنرمندان از نشانهها و
عناصر مختلف برای بیان افکار و برقراری ارتباط با دیگران
و انتقال نظریههای خویش بهرهبردهاند .در این بین ،هنرمندان
عرصه تئاتر ،عالوه بر دیالوگ ،از نشانهها ،هنرها و تکنیکهای
مختلف برای نمایاندن مسائل عصر خود استفاده کردهاند تا ارائه
دهنده حقایقی ناب به ه م عصران و آیندگان خود باشند.
در نظر بسیاری از صاحب نظران ،عوامل اصلی تئاتر عبارتند
از متن ،صحنه ،بازيگر ،لباس ،نور ،صدا و موسيقي که سه عامل
اول در زمره مهمترين آنها هستند .چرا که بدون متن ،مكان
نمايش و بازیگر ،اجراي تئاتر ممكن نيست .عوامل مورد اشاره
و مشخص ًا صحنه و مکان تئاتر در مسیر تفکر مدرن ،شیوه و
جلوه دیگری یافتهاند .تاریخ تئاتر مدرن دورهای است حدود صد
و پنجاه سال ،با سبکها و اندیشههای مختلف که جملگی جزو
مجموعه تئاتر مدرن محسوب میشوند .آنچه تئاتر مدرن را از
دیگر گونههای آن متمایز مینماید ،ویژگیهایی است که از جمله
آنها میتوان به فضایهای متنوع در حال تغییر ،دسترسی به
مواد جدید ،ریتم متغیر ،ساختار اپیزودیک ،طراحی یک موقعیت،
نوع شخصیتپردازی و  ...در آثار آن اشاره نمود (بنتلی1381 ،؛
چايلدز.)1383 ،
باید افزود که در تئاتر ،نتیج ه عمده فضاسازی به طراح صحنه
و توانایی ،آگاهی و آشنایی وی با کاربرد کلیه وسایل فنی و
ماشینی ،امکانات متنوع مواد و مصالح مربوط و تبحر در علوم
ریاضیات ،اصول ساخت ،مکانیک ،ماشینآالت ،علوم بصری،
ی که عدم اطالع
نورپردازی و علوم دیگر بستگی دارد ،به طور 
وی از هر کدام از این علوم و عناصر ،ابداع و خالقیت را از او باز
میستاند.کارطراحصحنهفقطبهطراحیوفضاینمایشخالصه
نمیشود ،بلکه باید نوع و امکانات معماری سالن تماشاگران را نیز
از تمام زوایا در نظر بگیرد .بدین سیاق ،در آثار و نمایشنامههای
مدرن نیز ،فضای حاکم بیش از همه جلب توجه میکند .در گذشته
فضاها عموم ًا از پیشتعیین شده و با چارچوبها و ضوابط
دقیق بودند که نویسنده خارج از آن نمیتوانست شخصیتهای
خود را حرکت دهد .در آثار مدرن ،اولین اقدا ِم نویسندگان در
خلق نمایشنامهها ،ایجاد فضاهای دلخواه ،فارغ از ضوابط از پیش
تعیین شده است .این فضاها عامل بسیار مهمی برای خلق فضای
شاعرانه 1در نمایشنامهها شد و شاعرانگی به معنای اعم کلمه
در زمره اصول الینفک نمایشنامهنویسی مدرن قرار گرفت .بدین
ترتیب نویسنده را نیز از هر گونه قید زمانی و مکانی آزاد کرد و
به پرداختی انتزاعی از شخصیت و دنیای ارائه شده و موقعیت به
وجود آمده برای او دست زد.
مسئلهای که دغدغ ه تئاتر امروز را تشکیل میدهد ،خلق
فضاست ،نه ساختن ساختمان .بدین معنا که فرد ممکن است
طراحصحنه بسیار حاذقی باشد ،ولی نتواند فضای صحنه را
خوب بچیند؛ فقط به این دلیل که از نشانههای موجود در متن
فقط به ساخت یک عمارت توجه کرده است .این حرف “جوزف

اسووبودا”  )2002-1920( 2طراح صحنه معروف اهل چکسلواکی
را باید به خاطر داشت که« :صحنه ،برآیندی است از نیروهای
متقابلی که در حرکت ،زمان ،فضا و نور مستتر هستند» (Howard,

.)2002, 34

در این فرآیند ،تکنیکها و فرآیندهای خلق فضای دلخواه و
به تبع آن طراحی صحنه تئاتر نیز دچار دگرگونیهای شگرفی
ی که به مرور طراحی صحنه ،به اصلی تثبیت شده و
شد ،ب ه طور 
بخشی ضروری از اجراي تئاتر مبدل گشت .فضا و حالت اولین و
با اهمیتترین چالش برای طراح صحنه شد .او در کنش نمایشی
به فضااندیشيد ،اینکه چگونه فضا را با فرم ،حجم ،رنگ ،نور و
صوت بسازد تا القای متن ب ه وسيل ه بازیگر به تماشاگر را تقویت
کند .از این رو ،صحنه دارای معنا و رابطهی حجم و فضا شد
و به مرور ،اصالت زمانی و مکانی نمایش درباره دکور مورد
بررسی قرار گرفت و مهمترین هدف دکور در صحنه ،ارائه زمان
3
و مکان خاص در نمایش ،اعالم گردید .پيروان مكتبهاي رئاليسم
و ناتوراليسم 4که به دنبال ایجاد یک فضای صد در صد واقعی
و طبیعی برای بازیگر بودند ،مصالح واقعی را بر روی صحنه
کشاندند و کار طراحی صحنه بیشتر به معماری شبیه شد .بعدها
نمادگرایان 5مدعی شدند که فضای صحنه باید در ذهن تماشاگر
شکل بگیرد و نباید ذهن او از حرکت باز بماند و صحنه باید فقط
زمین ه ایجاد این فضا را ب ه وجود آورد .اکسپرسیونیستها  6نیز
دیدگاه ذهنی و درونی شخصیتها را به عناصر صحنهای منتقل
کردند (Kuhns, 1997؛ .)Cardullo, 2010
در تئاتر نوین ،طراحان صحنه از تکنولوژیهای جدیدی
استفاده کردند ،زیرا متوجه شدند که جهان نوین ،تئاتری نوین را
میطلبد ،تئاتری که در آن هنر و تکنولوژی در هم آمیخته و جهانی
تازه را به نمایشگذارد .در این عرصه هنرمندان برجستهای
7
ظهور کردند که از پیشگامان آنها میتوان از “آدولف آپیا”
(“ ،)1928-1862ادوارد گوردن کریگ” “ ،)1966-1872( 8وسولد
میرهولد”  )1940-1874( 9و بخصوص از اسووبودا نام برد كه
برایبرانگیختنشگفتیتماشاگراناعجازميآفريدند.
دانش گسترده و بهره وافر اسووبودا از فنآوری روز و
توجه به کیفیات خاص فضای نمایش ،ویژگیهای خاصی را
در طراحیهای صحنه وی بوجود آورده که این تحقیق درصدد
تحلیل و واکاوی ساختار و مولفههای آفرینش فضای نمایش
وی است .هدف اصلی این پژوهش تبیین شگردها و شیوههای
خالقه اسووبودا در صحنهپردازی و خلق فضای نمایش است
که در جهت نیل بدان ،اهداف فرعی ذیل نیز مورد توجه قرار
میگیرند:
• تبیین ویژگیهای طراحی صحنه در آثار اسووبودا و اصول
زیباییشناختیآن؛
• تبیین شیوههای تأثیرگذاری بر مخاطب در طرحهای
اسووبودا؛
• چگونگی بهرهگیری اسووبودا از ابزارهای مدرن و
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دستاوردهای نوین علوم در بیان مفاهیم فلسفی.
این مقاله در مسیر تحلیل اندیشه صحنهآرایی اسووبودا و
با توجه به اهداف مورد اشاره ،پس از درنگ و تاملی در کلیات
پژوهش و ذکر پیشینه ،چارچوب نظری ،سؤاالت ،فرضیهها و
روش پژوهش ،تحت دو عنوان اصلی ذیل ،به ارائه مطالب و تحلیل
آن پرداخته است:
• زندگی و ابداعات اسووبودا؛ که در آن عالوه بر مروری

 .1کلیات پژوهش
 .1-1پیشینه تحقیق

در کنکاشها و بررسیهای انجام شده در میان انبوه ُکتب
منتشره ،مقاالت ،پایاننامهها و پایگاههای معتبر مربوط به حوزه
تئاتر ،پژوهش مستقلی که به طور کامل به موضوع «اندیشه خلق
فضا در صحنهپردازی جوزف اسووبودا» در تئاتر پرداخته باشد،
یافت نشد .هر چند در این میان ،به برخی از کتابهای فارسی
موجود که به صورت گذرا و جسته و گریخته به معرفی اسووبودا
ی از تاریخ
پرداختهاند ،میتوان اشاره نمود که عبارتند از :گزیدها 
نمایش در جهان (ملک پور ،)1364 ،تاریخ تئاتر جهان (براکت،
 ،)1375نور در تئاتر (مصدق ،)1383 ،طراحی صحنه (ارجمند،
 ،)1383دايره المعارف پلئياد( ،آندره شانفنر و دیگران.)1383 ،

 .2-1چارچوب نظری

زندگی بشر همواره متأثر از پیشرفتهای تکنیکی و
دستاوردهای علوم جدید در تمام عرصههای حیات است .هنر
نیز مانند سایر علوم ،از این تأثیرات بیبهره و بینصیب نمیماند
و هنرمندان در زمره افرادی هستند که با مطالعه و پژوهش ،از
تکنولوژی سود میبرند و در آفرینش آثارشان از آن استفاده
میکنند .در این میان ،هنرمندان هنرهای نمایشی ،همیشه در پی
یافتن راهحلهایی ایدهآل در جهت ارتباط تماشاگر با فضای
نمایشی و تأثیر این فضا بر مخاطب هستند .هنرمند نمایشی
همواره کوشیده است تا با به تصویر کشیدن تخیل بشر بر روی
صحنه نمایش ،زبانی جدید خلق نماید ،زبانی که با آن به بیان
اندیشهها و نظریههایش بپردازد.
در نگاهی تاریخی میتوان به وضوح دریافت که تحوالت
صحنهآرایی از یونان باستان تا به امروز ،همواره متأثر از جریانات
نظری و تکنولوژیکی دوران خویش بوده است .در ابتدا صحنه
نمایش بسیار ساده و متشکل از فضایی مدور بود که تماشاگران
در اطرافش قرار میگرفتند .سپس شیب تپه را که با چوب و سنگ
به شکل پلکان در آورده بودند ،انتخاب کردند؛ جایی که ُمشرف
بر سکویی بود که در میانش قربانگاه و در پس زمینهاش جنگل
یا دشتی صاف قرار داشت و بعدها ساختمانی ساده در مقابل
تماشاگران ساختند که پشت آن محل تعویض لباس بود و جلوی
آن محل بازیها .شمایلی از کشتهها را بر تخت چوبی چرخدار بر

کوتاه بر زندگی هنری وی ،نوآوریها و اختراعات اسووبودا
همچون الترناماجیکا 10و ُپلیاکران 11مورد اشاره قرار میگیرند.
• رهیافت اسووبودا در طراحی صحنه؛ که تحت این عنوان
ایده اصلی اسووبودا یعنی اندیشه خلق فضا و نسبت آن با دانش
معماری وی مورد تحلیل قرار گرفته و دو جنبه از شالوده اندیشه
وی یعنی «پویایی و حرکت» و «تنوع بصری» به بوته بحث و
بررسی گذاشته شده است.

صحنه میآوردند ،برای پرواز خدایان از جراثقال و برای نشان
دادن فضاهای مختلف از منشور چرخان بهره میبردند و بدین
ترتیب و به همین سادگی توانایی آن را داشتند که تراژدی زندگی
بشر را در حد کمال ،بر صحنه هویدا سازند.
ت انگیزترین نمایشها با استفاده از
اما در روم ،شگف 
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پیشرفتهترین فنآوریهای آن زمان ،در کولوسئوم به اجرا
در میآمد .زمین دهان باز میکرد و رودخانه ،جنگل و دشت
و کوهسار نمایان میشد و بزرگترین نبردهای دریایی با نام
ناماکیا  13با کشتیهایی عظیم در دریاچههای مصنوعی صورت
ب انگیز جلوی چشم
میپذیرفت و بدین ترتیب فضاهایی اعجا 
تماشاگران شکل میگرفت .با سقوط امپراتوری روم و رشد
مسیحیت ،تئاتر از رونق افتاد و دیگر اثری از شکوه و جالل آن
صحنهها نبود .در این دوران ،فضای داخلی کلیسا ،سکوهای
گوشه و کنار شهر یا واگنهای سیار ساده ،بدون فنآوریهای
پیچیده ،جایگاه نمایشهای قرون وسطایی شدند .رنسانس با
نوآوریهایش ،پرسپکتیو و حقیقتنمایی را برای تئاتر به ارمغان
آورد و بدین ترتیب شگفتیهای صحنه که با سقوط امپراتوری
روم از بين رفته بود ،بار دیگر به اشکال گوناگون و به کمک
تکنولوژیهای جديد به صحنهها وارد شد .سالنهای بزرگ با
معماریهای حساب شده و تزیین یافته ،بنا گردید و استفاده از
انواع صحنهپردازیهای عظیم و باشکوه ،با استفاده از روشهای
نرده ارابه “جاکومو تورلی”  )1678-1608( 14و ریل و نقاله “اینیگو
جونز”  )1652-1573( 15و با تأکید بر ارزشهای کیفی و فضاهای
حس 
ی رواج يافت (اسکار گروس ،1375 ،ج1و.)2
در اواخر قرن نوزدهم ،آپیا از پیشگامان سمبولیسم در تئاتر،
به نمادینسازی صحنه و خلق فضاهای نمایشی با بهرهگیری
از نور و اختالف سطحهای هندسی که به صورت احجامی
متحرک بر صحنه قرار میگرفت ،توجه داشت .او اصرار داشت
که هدف اصلی نمایش ،رسیدن به یک وحدت هنری است .کریگ،
تئاتر را هنری کام ً
ال بصری میدانست؛ نوآوری و تجرید در
صحنهپردازی را مورد نظر داشت و توجه به جزئیات صحنه را
غیر ضروری میپنداشت .او از امکانات اولیه و ساده برای خلق
فضاهای غیر متعارف بهره میجست .آنچه از نظر او اهمیت
داشت ،رسیدن به سادهترین و انتزاعیترین مضمون موجود
در یک نمایش بود .میرهولد نیز با نفی تئاتر واقعگرا ،با الهام
از نمایش شرق و شگردهای سیرکی ،کالم را حذف و حس
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و معنا را در قالب حرکات فیزیکی به نمایش گذاشت و با میله،
لوله ،چرخ دنده و سطوح فلزی ثابت و متحرک ،صحنههایش
را همچون فضاهای کارخانهای طراحی میکرد (اسکار گروس،
ج1375 ،3؛ ملک پور.)1364 ،
با ظهور اکسپرسیونیسم ،هنرمندان تئاتر به دنبال خلق
فضاهایی بودند که هر چه بیشتر بتواند احساسات و معانی
ی ناشی از پریشانیهای مردم عصر مدرن را به شکلی
درون متن ِ
اغراق شده به نمایش درآورد .از صحنهپردازان تأثیرگذار در این
دوران میتوان به “ماکس راینهارت”  )1943-1873( 16و “اروین
پیسکاتور”  )1966-1893( 17اشاره کرد .راینهارت قاب صحنه را
برای نزدیک کردن بازیگر و تماشاگر حذف و نمایشهایی مشابه
تئاترهای یونان باستان اجرا کرد و پیسکاتور فیلم و اسالید را
برای ایجاد خطی قوی و موازی میان وقایع صحنه و موقعیتهای
زندگی واقعی به کار برد ( .)Kuhns, 1997اما اسووبودا که بيشتر
به دنبال خلق فضا بود تا مکان ،به تعامل فضا ،زمان ،حرکت و نور
میاندیشید و در راستای تحقق این تعامل ،مواد و ابزار مختلفی را
به صحنه کشاند و به ابداعات و ابتکاراتی پرداخت که در نوع خود
تحوالتی شگرف را در صحنهپردازی موجب شدند ،به طوری
که میتوان به جرأت بیان نمود که نوآوریهای او زمینهساز
پیشرفتهای تکنولوژیکی در صحنهپردازیهای تئاتر جهان بوده
است و وجوه متمایزی را در تفکر صحنهآرایی جدید در مقایسه
با دوران ماقبل خود به وجود آورده است (جدول .)1

ت پژوهش
 .3-1سؤاال 

از جمله مهم ترین سئواالت این پژوهش عبارتند از:
 مشخصه ها ،الگوها و مؤلفه های خلق فضای نمایشی درآثار اسوبوودا چه بوده است؟
 عناصر معماری چه تاثیراتی بر خلق فضا و ادراکاتزیباییشناسانه طراحی صحنه اسووبودا داشته است؟
 تاثیر و جایگاه تکنولوژی و ماشین (امکانات مکانیکی) درطراحی صحنه چگونه بوده است؟

ه پژوهش
 .4-1فرضی 

ب ه طور حتم ،جوزف اسووبودا به عنوان یک مهندس معمار،
طراح صحنه و نظریه پرداز ،توانسته تحولی عظیم در طراحی
صحنه به وجود آورد و در این مسیر طراحان صحنه را رهنمون
باشد .این پژوهش بر این فرضیه بنیادین استوار است که
اسووبودا در مسیر صحنهآرایی آثار خویش و با تکیه بر دانش
معماری و هنری ،به خلق فضایی ویژه در صحنه تئاتر اقدام نموده
وازعناصرمختلفهمچونآیینهوتکنیکهایمختلفنورپردازی
و الترناماجیکا و ُپلیاکران در ایجاد پویایی ،حرکت و نیز تنوع
بصری در فضای نمایش بهره برده است .در این بین ،آنچه بطور
خاص در مورد آثار اسووبودا قابل فرض است ،استفاده از تمام
توان و قابلیت هنرهای مختلف در صحنهآرایی نمایش است ،به
ی که معماری ،مجسمهسازی ،نقاشی و جلوههایی از نور،
طور 
حرکت و رنگ در کنار امکانات گسترده و جدید تکنیکی و فنی در
خدمت ایده اصلی وی ،یعنی خلق فضایی س ه ُبعدی و گسترده در
نمایشبودند.

 .5-1روششناسی پژوهش

اطالعات مورد نیاز در این تحقیق بنیادین به روش کتابخانهای
گردآوری شده و نمونههایی از برجستهترین آثار اجرایی
اسووبودا انتخاب و سپس اطالعات موردنياز از جمله مشخصهها،
الگوها ،عناصر و مولفههای خلق فضای نمایشی ،استخراج و
نتايج با يكديگر تطبيق داده شده است .در این راستا و با رهیافتی
توصیفی -تحلیلی ،آثار و صحنهپردازیهای اسووبودا مورد
بررسی قرار گرفته تا عالوه بر ترسیم و تشریح جو حاکم بر تفکر
صحنهآرایی وی ،دالیل و کیفیات خاص فضایی صحنههای تئاتر
وی تبیین گردد .الزم به ذکر است که تحلیل آثار صحنهپردازان
تئاتر و بهویژه آثار اسووبودا با رویکرد تحلیل فضایی و تبیین
مؤلفههای حاکم بر آن اندیشه ،اقدامی است که با بهرهگیری از
اصول تحلیل فضای داخلی و دکوراتیو در این تحقیق مورد توجه
نویسندگان قرار گرفته است.

جدول  -1تطبیق سیر تحول اندیشه طراحی صحنه در دوران قدیم و جدید.
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تحلیلی بر اندیشه خلق فضا در صحنهپردازی جوزف اسووبودا

 .2زندگی و ابداعات جوزف اسووبودا
 .1-2مروری بر زندگی اسووبودا

اسووبودا ،اعجوب ه طراحی صحن ه قرن بیستم و «پدر
صحنهآرایی مدرن» است ( )Collins, 2010, 390که در سال 1920
ی شرق پراگ متولد شد .در
و در کاسالو ،18شهری در  50مایل ِ
نوجوانی ،دو سال در کارگاه نجاری پدرش کار کرد و در کار
با چوب به استادی رسید .در همین مدت ،در یک تئاتر آماتو ِر
کوچک کار میکرد و افکتهای مختلف را به وسیله نورهای
موضعی 19میآزمود و تجربه میکرد .در سال  1939در دانشگاه
چارلز 20در رشت ه فلسفه پذیرفته شد ،ولی در همان اَیام ،جنگ
جهانی آغاز شد و آلمان ،چکسلواکی را تصرف کرد و هم ه مراکز
فرهنگی و علمی تعطیل شدند .والدین اسووبودا هم ترجیح دادند
تنها پسرشان در کارگاه پدر مشغول به کار باشد تا این که مجبور
شود در اُردوگاههای کارگری آلمان سخت کار کند .بعد از جنگ،
در کالج مرکزیِ معماری ثبت نام کرد و در کنار تحصی ِل معماری،
ابتدا از هنرستان هنرهای زیبای پراگ و سپس آکادمی هنرهای
کاربردیِ پراگ فارغ التحصیل شد .از سال  1948به صورت
حرفهای به عنوان طراح صحنه در تئاتر ملی پراگ مشغول به کار
شد(.)Svoboda, 2000
شرایطاجتماعیوجوکمونیستیجامع هکودتازد هپراگباآثار
رو به رشد سالهای پس از جنگ ،ناسازگار بود و این شرایط،
اسووبودا را مجبور کرد غالب ًا در تئاترهای خارج از پایتخت فعالیت
کند تا کمتر در معرض دخالتهای رسمی دولت باشد .از  ،1951به
ِ
سمت مدیریت امور فنی و اجرایی «تئاترهای پراگ» منصوب شد
و این ،آغاز سلسله فعالیتها و تجربه اندوزیهای او برای رسیدن
به نظریات و تکنیکهای تازه و شگفتآور بود ( .)Baugh, 2005او
گروهی از متخصصین مختلف در زمینههای شیمی ،الکترونیک،
مکانیک ،اُپتیک و نقشهکشی معماری را تشکیل داد و به صورت
کارگاهی همه ایدههای ذهنیاش را اجرا کرد و آزمود .همچنین با
کارگردانهای بزرگی از جمله واتسالو کاشلیک)1989-1917( 21
و پیتر یوستینوف )2004-1921( 22در زمینههای باله ،اُپرا و تئاتر
ِ
نهایت دقت و وسواس ایدههای
کار کرد و در همه کارهایش ،در
نوین و تجربههای تازهای را ارایه کرد و آموخت .اما آشنایی او با
“آلفرد رادوک”  )1976-1914( 23به یک همکاریِ پرثمر و خوش
فرجام انجامید .در طی این همکاریها ،نظرش نسبت به این که
طراحی صحنه نیز مانند سایر اجزای سازنده تئاتر تابع عقیده
کارگردان است ،تغییر یافت.
اثریهنریکهبهنمایندگیازچکسلواکیدرنمایشگاهبینالمللی
( Expo(58شرکت کرده بود ،کاری بود با همکاری اسووبودا و
ِ
نمایش اعجابآوری
رادوک که آن را “الترناماجیکا” نامیده بودند،
که در آن بازیگران با کمک ُپلیاکران ،همراه فیلمهایشان بازی
میکردند .این فنآوری نوین ،سه مدال اول نمایشگاه را به دست
آورد و پس از بازگشت به کشورش ،به دلی ِل موفقیت جهانی ،مورد
توجه قرار گرفت .اسووبودا و رادوک همکاری خود را در قالب
یک کارگاه ادامه دادند و آن را الترناماجیکا نام نهادند .الترناماجیکا

از ابتدا بر پای ه یافتن راهی بود برای ایجاد تئاتری ویژه که «امکان
شرح یک داستان را با استفاده از موضوعات و رسانههای بیشتر
و بهتر میسر سازد ( . »)Burian, 1974, 93درخشش دوباره
اسووبودا و الترناماجیکا در نمایشگاه ( Expo(70اوزاکای ژاپن
و ( )Expo76مونترال ،تحسین مراکز هنری را برانگیخت و به
القاب و عناوین مختلف از او تقدیر شد ،از جمله :لقب «شوالیه دو
ُلرد» از دانشگاه هنر پاریس1976 ،؛ لقب سلطنتی طراحی صنعتی
لندن 1989 ،و دکترای افتخاری از کالج سلطنتی هنر لندن1969 ،
( .)Maresova, 1971وی تا سال  1992در تئاتر ملی پراگ مشغول
به کار بود و از آن پس ،به فعالیت در الترناماجیکا و تدریس در
چند دانشکد ه داخلی و خارجی پرداخت و در  8آوریل  2002دیده
از جهان فرو بست.

 .2-2نوآوریها و اختراعات اسووبودا

اسووبودا از ابتدای راهاندازی کارگاه خود به همراه اعضای
گروه ،به آزمودن طرحهای ابتکاری پرداخت و این تجربیات را
در کارهای خویش گسترش داد که از جمله آنها میتوان به این
موارد اشاره نمود :ایجاد نور سفید برای سیاه و سفید کردن
همه عناصر صحنه؛ نور افکنهایی که نورهای موازی و عمودی
ایجاد میکردند و جایگزین کردن این نورهای موازی با نور
مخروطی شکل؛ مطالعه و به وجود آوردن سطوحی انعکاسی
و نیمه شفاف برای پردههای چند الیه؛ ساخت آیینههای حبابدار
و نامسطح که تصاویر را دگرگون شده بازتاب میدادن د (�Bu
rian, 1974؛  .)Svoboda, 1969همچنین مطالع ه راههای ایجاد
دیوارهای نوری برای شکستن فضا مانند دیوارهای لیزری و
تابش نورهای مخصوص موضعی بر دیوارههای ساخته شده
به وسیل ه اسپری کردن افقی مایعاتی که به سرعت تبخیر میشد،
از جمله تکنیکهایی بود که او را برای ابداع افکتهای جادویی
نور ،صدا و رنگ یاری مینمود .این تکنیک تئاتری ،بر اساس
تکیه بر قو ه تصور و ارجحیت دادن مفاهیم بصری همچون نور،
رنگ ،فرم و ...بنا نهاده شد ،ولی وی از توجه به ترفندهای دیگر
همچون آوا و صوت هم دور نماند؛ چرا که اسووبودا طراحی
صحنه را ایجاد فضایی خاص با استفاده از هم ه امکانات و
رسانهها میدانست که به عنوان واسطهای میان تماشاگر و کنش
عمل میکند (.)Baugh, 2005
تأکید و عالق ه شدید اسووبودا به نور ،به او اجاز ه طراحی
نورهایی را داد که تا پیش از این ،حتی تصور ایجادش هم نبود.
نورهای غیرمسطح و پلکانی کمولتاژ که امروزه در تمام دنیا به
کار میرود و به نام خود او ،به “المپهای اسووبودا”  24معروف
شده است .در اجراهای الترناماجیکا که بعضی آن را “رسانه
جادویی”  25میدانند و به عقید ه بسیاری “تئاتر اعجاز”  ،26در
27
نتیجه عدم استفاده از کالم و در اِزای آن ترکیبفیلم ،پرتوافکنی
و عوامل زند ه صحنه مثل رقص ،صدا ،نور ،پانتومیم ،سایه و...
سبکی نوین ارائه شد که هر کار ،نه تنها دارای ایدهای تازه بود که
از لحاظ تکنیکی هم پیشرفتهای قابل مالحظهای نسبت به کارهای
قبلی داشت.
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بدعتگذاریها و نوآوریهای اسووبودا ،در ایجاد و گسترش
الترناماجیکا خالصه نمیشود؛ او حدود هفتصد طرح اجرا شده
دارد که هر کدام در نوع خود شگفتآور و خیالانگیز است .عالوه
بر اینها باید به مطالعه و ساخت ُپلی ویژن 28و ُپلیاکران ،طراحی
صحن ه فیلم “آمادئوس”  29که جایز ه اسکار را به دست آورد
(تصویر )1و آخرین کارش “گرافیتی” 30اشاره نمود ،اثری که در
آن از ترکیب «ویدئو کلیپ -تئاتر» استفاده کرد و به گفت ه خودش
«حیلهای تازه است بر اساس تصاویر مولتی مدیای مفهومی و
فرم بازیگران که تصاویر ابتکاری فیلم ،بدون هیچگونه پردهای،
هم ه صحنه را میپوشاند و بدین وسیله تکثیر فضای صحنه
ممکن میشود» (تصویر.)Svoboda, 1969, 137( )2

الف :باال

ب :پایین

تصویر -1آمادئوس.1984 ،
مأخذ( :مستخرج از فیلم آمادئوس به کارگردانی میلوش فورمنwww.IMDb. ،
)com

الف

ب
تصویر - 2گرافیتی.2002 ،
مأخذ)www.laterna.cz/repertoar( :

ن که جزیی از طراحی
اصالت و ابتکار آثار اسووبودا با ای 
ِ
دراماتیک
صحنه بود ،ولی بهتدریج بخش جدانشدنی از کنش
آثار او شد .عرص ه تئاتر جهان نیز از دستاوردهای نوین او در
جهت تکامل بخش دیداری تئاتر بهره گرفت و تاکنون به عنوان
پرنفوذترین و مبتکرترین طراح صحن ه تاریخ تئاتر جهان پذیرفته
شده است.

.3رهیافت اسووبودا در طراحی صحنه
جوزف اسووبودا که جزو نوابغ قرن بیستم در زمینه طراحی
صحنه به حساب میآید ،با توسعه این دانش تغییرات اساسی در
هنر طراحی صحنه به وجود آورده است .ایده اصلی اسووبودا در
طراحی صحنه ،واقعیت بخشیدن به نمایش بود ،به طوری که در
این مسیر از سبکها و هنرهای مختلفی بهره میبرد .دیدِ او خلق
و ایجاد زمینهای پویا ،قابل ارایه و قادر به فراهم کردن ارتباط،
احساسات و حاالتی بود که به وسیله طراحی صحنه و نورپردازی
ممکن باشد و در امتدادِ جریا ِن کنش عمل کند .اسووبودا ،به دلیل
تکیهاشبهتنو ِع بصریوگرافیکیصحنهبیشازدیگرکارکردهای
آن ،اصطالح “صحنهپردازی”  31را به وجود آورد.
بهعقیده برخی ،طراحی اسووبودا به گونهای بود که در اجرا
بتواند قابل تغییر باشد ،به همین دلیل او از طراحیهای دو ُبعدی که
ثابت بودند ،گریزان بود .طراحی صحنهای که به او سفارش داده
میشد تا مرحله عمل ،دائم ًا تغییر میکرد و طرح نهایی را با امکانات
فنی نوین صحنه بهدست میآورد .او همچنین از تأثیر بخشی از
امکانات سینمایی در ایدههایش استفاده مینمود .اسووبودا درباره
حرفهاش عقیده داشت که« :من در جستجوی پیدا کردن کلمهای
هستم که نه شخص ،بلکه همه عناصر این رشته ،هم ه فعالیتها و
استعدادها و توانمندیها را تشریح کند .کلمهای که به خلق اثری
بینجامد که حاصل همکاری نزدیک کارگردان ،طراح صحنه و همه
عوامل دیگر با بهرهگیری از تمام امکانات صحنهای باشد .بهطور
مثال و نمونه ،صحنهای اجرا شود که فضای صحنه را مه در
بر گیرد و پرتوهای نور از آن عبور نماید» (.)Burian,1983,15
اسووبودا ترجیح میداد در طراحی صحنه به جای بهرهگیری
از ایدههای عجیب و پرهزینه ،از مواردی که قب ً
ال با استفاده از
تکنولوژی فنی و ماشینی در جهت خلق تصویر بصری زیبا تجربه
نموده و از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه بود ،بهره بگیرد.
با مروری بر آثار وی به وضوح میتوان دریافت که وی
با تکیه بر اندوختههای فنی و دانش هنری و معماری خویش،
سودای خلق فضا را در صحنهآرایی داشت .در این راستا ضمن
استفاده از تکنیکها و تجهیزات مختلف ،جلوههایی از تنوع بصری
و پویایی را در صحنة نمایش ارائه نمود .او با کنکاش در حاالت
درونی انسان ،در پی کشف و ابداع قالبهایی برای بیان زندگی
و به تبع آن در جستجوی شیوههایی تازه و متنوع در بیان آثار
هنری بود .شیوههایی که نهایت ًا به ساخت و ابداع تکنیکهای متنوع
بصری و نورپردازی منجر شد و امکانات گستردهای در ایجاد و
القاء فضای س ه ُبعدی نمایش پدید آورد (تصاویر 3و.)4
بدیهی است که ارتباط بسیار نزدیکی میان طراحی صحنه و
کارگردانی وجود دارد و اسووبودا این ارتباط را اینگونه مطرح
مینماید« :یک کارگردان خوب کسی است که طراح صحنه را
بفهمد و یک طراح صحنه کسی است که مانند یک کارگردان
اصول و مبادی حرکت ،ریتم و نفوذ و تأثیر آن بر بازیگران را
بشناسد» ( .)Svoboda, 1969, 32اسووبودا طراحی صحنه خالق
را بر مبنای اصول و قواعد کارگردانی و بینش کارگردان در نظر
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پشت پردههای متحرک و
نظایر آن صورت گیرد .بدین
ترتیب ،او اعتقاد داشت که
هدف از طراحی صحنه فقط
ایجادنماهایقابلتغییرنیست.
«طراحی صحنه یک کلیت واحد
محسوب نمیشود ،بلکه شامل
عناصر گوناگونی مانند شکل،
رنگ ،ضرباهنگ ،ریتم و به
طور کلی عناص ِر در اختیار
بازیگر است .این عناصر میان
تصویر -4اپرای آریادنه در ناکسوس.1970 ،33
تصویر -3آناباپتیستها.1968 ، 32
صحنه و بازیگران ارتباط
مأخذ)www.artsalive.ca(:
مأخذ)Burian, 1974, 128(:
نزدیکیبرقرارمیکنندوقابلیت
نمونههایی از طراحی مهندسی فضای نمایش توسط اسووبودا
تغییر شکل سریع را دارند.
میگیرد .او طراحی صحنه و عوامل دیگر را همچون اُرکستر و
به موازات بازی بازیگران ،استعارات نمایشی خلق شده توسط
کارگردان را رهبر اُرکستر میداند .طراحی صحنه گاهی هماهنگ
بازیگران نیز نمایان میشوند» ( .)Howard, 2002, 25او معتقد بود
با سایر عوامل اجراست و گاهی در بخشی از اجرا باید برجسته،
که در نمایش ،طراحی صحنه نباید به نوعی باشد که توجه را فقط
محو و زمانی که الزم است ،مسلط گردد.
ب ه خود جلب نماید .او اعتقاد داشت که« :طراحی صحنه از عناصر
اسووبودا در باب طراحی صحنه چنین میگوید« :یک ماشین
مختلف تشکیل شده و زیبایی و کمال مطلوب ،برقراری تناسب و
تحول شود»
هماهنگی و توازن و تقابل بین این عناصر مختلف در یک اجراست
زنده که باید همگام با تحوالت درام دچار تغییر و ّ
( .)Burian, 1983, 62این حرف به این معناست که طراحی ایستا،
و این قانون تئاتر است» (.)Bellman, 1974, 457
نیازهای دراماتیک صحنه را برآورده نمیکند .هر عنصری که در
اسووبودا در صحنهآرایی تئاتر امروز همواره بر کاربرد
صحنه قرار میگیرد ،باید نسبت به ضربان صحنه واکنش نشان
مصالح و تکنیکهای معاصر تأکید میکرد و حتی در کارهایش
دهد که این واکنش میتواند تدریجی باشد و به وسیله تمهیداتی
شرح مختصری از این شگردهای فنی ارائه میداد .او در یکی از
همچون تغییرات نور ،فیلترهای رنگی ،ظهور و پنهان شدن در
سخنرانیهایش در سال  1959میگوید« :به دنبال پیشرفتها و
جدول  -2عناصر و مفاهیم مشترک در خلق فضای نمایشی آثار اسووبودا.

ماخذ( :تنظیم جدول :نگارندگان و تصاویر Burian,1974 :؛ )Bellman, 1974
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تحوالت فنی در طول تاریخ و در زمان خودش ،تکنولوژی صحنه
نیز به طرز شگفتانگیزی تکامل یافته است ...مانند این است که ما
در لونا پارک هستیم و صحنه به مانند چرخ و فلک است» (Collins,
 .)2010, 391در ادامه و در جدول  ، 2به برخی از مصالح ،تجهیزات
و عناصر مورد استفاده اسووبودا اشاره شده و در کنار آن ،بعضی
اهداف قابل دریافت از کاربرد آنها و نمونههایی از نمایشهای
شاخص و متضمن عناصر و تکنیکهای مذکور ،بیان شده است.

 .1-3اندیشه خلق فضا

در نظر اسووبودا ،استفاده از امکانات هم ه هنرها مانند سینما،
معماری،نقاشی،عکاسی،ادبیات،موسیقیو...برایبهوجودآوردن
مقیاسی است که حکم واسطه را دارد و در عین حال این فضا ،تابع
عقاید خال ِ
ق آن یعنی طراح صحنه است و درصدد رساندن مفاهیمی
است که به وسیعترین و واالترین حد ادارک در تئاتر برگردد.
بدین سیاق ،اسووبودا در جهت واقعنمایی نمایش ،همواره
به خلق فضا میاندیشید ،فضایی که در آن عناصر و مفاهیمی
همچون نور و حرکت از جمله ارکان آن بودند .او به مدد قوه
تخیل و با تسلط بر عناصر تکنیکی ،به دنبال ایجاد فضای واقعی
بود که در عین حال آمیخته با استعاره 56و احساس باشد .البته در
این مسیر تازگی ،تنوع و نوآوری همیشه در آثار او دیده میشود
و همیشه برای بیان افکارش از روشهای نوینی استفاده و ابداع
ابتکار میکند (تصویر .)5

الف

ب
تصویر -5نمونههایی از توجه اسووبودا به موقعیت مکانی و جغرافیایی متن
و بهرهگیری از تکنیکهای نوین در نمایش سیرک شگفتانگیز. 57
مأخذ)www.laterna.cz/repertoar( :

اگرچه اسووبودا به تمام پیشرفتهای تکنیکی و ماشینی روز
آگاه بود و میتوانست از آنها بهرهبرداری نماید ،ولی هدف اصلی
ِ
صرف این تکنیکها و شیوهها نبود .او در اینباره
او بکارگیری
میگوید« :برای من هدف اصلی دستیابی به کمال مطلوب این
حرفه است .من زمانی از خلق و آفرینش یک صحنهآرایی لذت
خواهم برد که با فضای نمایش سازگاری کامل و درستی داشته
باشد .شما مجبور خواهید بود که معانی گویا که کام ً
ال متناسب با
مفهوم درونمایه و اندیشه کل متن نمایش است ،م ّد نظر گرفته و
نشان دهید و این برای خلق فضای زیبا در کارها ،شاخص کار
من است» (.)Svoboda, 2000, 23
مطابق جدول ،2اسووبودا در آفرینش فضای نمایش از عناصر
و ابزارآالت مختلفی استفاده نموده است ،بهطور 
ی که آثار وی
را حائز ویژگیهای خاصی نموده که احصاء آن در یک مقاله
کاری دشوار است ،اما با اینحال به دو خصوصیت بارز کارهای
اسووبودا ،یعنی “پویایی و حرکت” و “تنوع بصری” در کنار
تبیین نسبت میان معماری و ایده خلق فضای اسووبودا پرداخته
میشود که خود زیرساختها و شاکله تفکر فضایی وی را تشکیل
میدهند و البته دربرگیرنده غالب ویژگیهای بیان شده نیز هست.

 .2-3از معماری تا سودای خلق فضای نمایش

بهطورحتمطراحیصحنهدردنیایامروزارتباطیناگسستنی
با معماری دارد و در واقع آنچه باعث شد تئاتر و طراحی صحنه
آن به انقالبی ژرف در ذات و ماهیت خود بیاندیشد ،معماری و
بنیان آن بود .بهطوری که آپیا با نگاه کنجکاوانه خود به تئاتر
معاصرش و کشف نواقص آن ،پیوندی خجسته و مؤثر میان
هنرهای نمایشی و معماری به وجود آورد.
در نگاهی گذرا به تاریخ دو هنر معماری و تئاتر ،به وضوح
میتوان دریافت که خالقان آن برای بیان ذهنیت خود از سبکها
و روشهای مختلف بهره بردهاند .در قیاس با تحوالت شگرف
معماری ،تئاتر مدرن نیز توانسته است با تکیه بر تواناییهای
داخلی ذاتی خود ،ادعای فضای زمانی معماری را در سطحی
محدود به اثبات برساند ،با این تفاوت که زمان عاملی کام ً
ال ادراکی
در هنرهای نمایشی است و در معماری کیفیتی ذهنی.
در مورد اسووبودا نیز باید اذعان داشت که وی بخشی از
توفیق خود را مرهون دانش گسترده در زمینههای مختلف هنری
و بهرهگیری از آنها در صحنهپردازی تئاتر است ،امری که در
مورد حضور معماری در آثار وی ،به کرات مورد تأکید او قرار
گرفته و اصو ً
ال نگاه وی به فضای تئاتر ،نوعی نگاهِ معمارانه و
مبتنی بر ساختار صحنه و با آگاهی از تمامی قابلیتهای تحرک و
پویایِ آن بود« :معماری ،اندیشههای بسیاری را در بر میگیرد و
معانی و مفاهیم بیشماری را به صورتی مؤثر و گویا ارائه میدهد.
هنگامیکه من برای نخستین بار عناصر معماری را در تئاتر به
کار بردم ،از این سئوال شگفتزده و ذوقزده شدم که آیا معماری
به طراحی صحنه قوت میبخشد؟ بله .معماری ،علم و هنر ،هر دو
است» (.)Burian, 1974, 58
بدون شک زمانی که معمار دست به طراحی میزند ،خطوط
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حرکتی و مسیرهای دسترسی از جمله مهمترین نکاتی است
که به آن توجه میکند .این مؤلفه زمانی تفاوتهای خود را به
نمایش میگذارد که موضوع معماری و کارکردهای آن چهرههای
گوناگونی به خود میگیرد .به عبارت دیگر طراحی حرکت در یک
فضای اداری با طراحی مسیرهای دسترسی و حرکت در منزلی
مسکونی کام ً
ن حال آنچه در تمامی
ال متفاوت به نظر میرسد .با ای 
این فضاها مشترک است ،بحث پویایی در حرکت است .این پویایی
او را وا میدارد تا در نهایت به طرحی نایل شود که از جنبش
خاصی برخوردار باشد و میکوشد تا مسیرهای دسترسی و
حرکتی را در تعامل مستقیم با ساختار بنا قرار دهد .جنبش و
پویایی مذکور ،چیزی جز خلق میزانسنهای جذاب و تأثیرگذار
در تئاتر نیست .بدون شک اولین میزانسنها و خطوط حرکتی
که در تئاتر به وجود میآید ،حاصل طراحی طراحان صحنه
است .این طراح صحنه است که با نوع طراحی احجام و فرمهای
صحنه ،مسیرهای ورودی و خروجی ،مسیرهای دسترسی و
انتقال بازیگران از نقطهای به نقطه دیگری از صحنه ،تعبیه رمپها،
پلهها و پلها و میزانسنها را در تخیل کارگردان به ثبت میرساند.
بدین ترتیب هر قدر چنین مسیرها و خطوط حرکتی از پویایی
و استحکام بصری الزم برخوردار باشد ،کارگردان نیز در ارائه
تصاویر هر چه جذابتر و زیباتر موفقتر خواهد بود (ادوارد
ژانره 1354؛ گیدئین.)1350 ،
اما اسووبودا خود به وجوه تمایز و فاصلههای این نوع
گرتهبرداری از مفاهیم معماری واقف بود .اسووبودا با ترکیب
عناصری همچون رنگ ،نور ،دکور ،صدا و در جهت ایجاد
رابطهای مستحکم با مخاطب خود و تسهیل سفر ذهنی او به درون
نمایش ،دست به فضاسازی میزند ،در حالی که جوهر معماری
فضاست .در این مسیر او به طور ذهنی به هدف فضاسازی خود
میرسد ،در حالیکه در معماری ،معمار به فضا عینیت میبخشد.
در نمایش اسووبودا ،بیننده به گونهای با فضا مواجه میشود که
شرایط روانی تماشا و روایت ،او را با خود به درون الیههای
تودرتو میکشاند و در معماری ،انسان در فضای بنا محاط است.
در صحنه تئاتر وی ،توهم فضایی از طریق شخصیت پردازیها،
حرکت و تنوع بصری حاصل میشود ،در حالی که در معماری
عنصر فضا ،از ترکیب خطوط ،رنگها و شکلها ،سایه و روشن
و تکرار حجمها جان میگیرد .به عبارتی ،صحنه تئاتر به یک
پنجره میماند و معماری به آنچه که پنجره در آن جای گرفته
است .فضاهای معماریگونه صحنههای تئاتر اسووبودا ،چیزی
بیشتر از ابزار تحریک ذهنی بیننده ساکن در سالن نیست .در
تحلیل نهایی شرایط روانی تماشا ،درمییابیم که بیننده از طریق
سفر ذهنی به درون نمایش است که به درک نهایی از معنا و
مفهوم آن میرسد .در حالی که نظارهگر معماری ،مسافر عینی
است و از طریق حرکت در درون معماری و احساس ریتم ،تداوم
و پیوستگی فضاهای آن است که به ماهیت و واقعیت آن میرسد.
بدین ترتیب اسووبودا با توجه به پویایی و تنوع دیداری ،به
آفرینش فضایی میاندیشد که حاصل آن سفر ذهنی مخاطب به
درون الیههای پنهان و روانی نمایش است و شرح این کیفیات در

بندهای آتی خواهد آمد.

 .3-3پویایی و حرکت

همانطور که اشاره شد ،یکی از ممیزههای آثار اسووبودا در
دستیابی به جوهر نامحسوس و غیر عینی اثر نمایشی و بیان
آن به آراستهترین وجه در صحنه و آفرینش فضا ،توجه وی به
پویایی و حرکت در صحنه است .شاید او به نظریه ارسطو که از
حرکت به عنوان جوهر واقعی نمایش نا م میبرد ،اعتقاد داشت.
اسووبودا معتقد بود ،طراحی صحنه و صحنهآرایی در نمایش
مانند جریان زندگی است که هر لحظه تغییر میکند و ثابت نیست.
همانطوری که اَتمسفر اتاقی که در آن دوستی ،محبت و شادی
است ،با اَتمسفر اتاقی که در آن نفرت و دشمنی و خشونت است،
متفاوت است .در این راستا به موضوعات و مفاهیم زندگی و خارج
از محدوده اجرای نمایش همچون ساختار فرهنگی ،وضعیت آب
و هوا ،موقعیت تاریخی ،جغرافیایی و اجتماعی و تأثیرات آنها در
نمایش توجه میکرد که این هم خود از عوامل پویایی آثار وی
است .او خود در همین رابطه مینویسد « :من مخصوص ًا دوست
دارم که طعم و عطر زمان و مکان خاص اجرا را آنگونه که در
نوشته واقعی وجود دارد درک کنم و آنکه چه چیزی و در کجا
ن را در کار خود ارائه دهم»
اجرا خواهد شد ،مد نظر گرفته و آ 
(.)Burian, 1974, 18

اسووبودا در خلق فضای نمایشی پویا ،از امکانات تکنیکی بهره
کافی میبرد .به عنوان نمونه ،بهرهگیری همزمان از تلویزیون
مدار بسته روی یک پرده بزرگ و حرکت بازیگران زنده روی
صحنه و ارتباط تصویر و بازیگر با یکدیگر که او در طراحی
تآوری در
اجرای گروه بوستون آمریکا ارائه داد ،ابتکار شگف 
زمینه تکنیکهای اجرایی و پویایی صحنه نمایش بود .همچنین او
بهوسیله پرتوافکنی لیزری و هولوگرام ،تصاویر متنوع و زیبایی
را در فضا و یا در خالء به نمایش درمیآورد .این تصاویر ممکن
بود از میان چیزی منتشر و نمایان شوند و این تصاویر واضح،
بدون جسمیت به نظر میآمدند .این اشکال و تصاویر میتوانستند
حرکت کنند و بدون اینکه بر یکدیگر تأثیر بگذارند ،قابل رؤیت
بودند .در نمایش این تصاویر و اشکال به پردههای تصویری
احتیاجی نبود (تصاویر 6و.)Maresova, 1971( )7

تصویر -6اپرای ایدومه نئو -پادشاه جزیره کرت.1981 ، 58
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تصویر -7بی بی پیک.1976 ، 59
تاکید بر پویایی و حرکت صحنه نمایش
مأخذ)www.artsalive.ca( :

 .4-3تنوع بصری

همانطور که پیشتر اشاره شد ،مفاهیم ذهنی در خلق ایده
اسووبودا و نقش آن در نمایش وی بسیار مهم بود و دیدگاه
خاصی نسبت به آن داشت .او میگوید« :مفاهیم ذهنی میتواند هم
زمان با آنچه روی صحنه انجام میشود ،نظر تماشاگر را به خود
جلب کند و شدیداً بر اندیشه او تأثیرگذار باشد .هنر معاصر باید
ن دهنده عمق زندگی و دیدگاه روش زندگی زمانش باشد»
نشا 
(.)Burian, 1974, 23
بهرهگیری از تکنیکهای مختلفی همچون نمایش فیلم و عکس
در صحنه عالوه بر پویایی و تحرک ،موجب تنوع بصری و در
نهایت القای حسی خواهد بود .اسووبودا با ایجاد تنوع دیداری،
به جذابیت فضای نمایشی خود پرداخت و احساس ویژهای را
همراه با نبوغ و زیبایی در تماشاگران به وجود آورد .هر چند هر
یک از آثار اسووبودا ،چه از لحاظ تکنیکی و چه از لحاظ مواد و
عناصری که در آنها به کار میبرد با یکدیگر متفاوت هستند ،اما
در تمام آثار ،او جلوههای بصری و متنوعی را از درون نمایش
بیرون میکشد ،آنها را پرداخت میکند و در نمایش آن از عناصر
و ابزاری همچون فیلم ،اسالید ،نور ،آیینه و  ...استفاده میکند.
به عنوان نمونه ،اسووبودا در صحنهآرایی برخی از کارهایش
از آیینه به صورت نمایشی استفاده کرد .آیینههایی که سطح
صیقلی آنها منعکسکننده تصویر بوده و از مادهای پوشیده
شده که قابل انحنا و در فضا معلق بودند و بر جلوههای بصری
تأثیر بیشتری داشتند .این سطوح صیقلی آیینه مانند ،تحت تأثیر
ن وسیله
فشار هوا ،سطوح محدب و یا مقعری قرار داشتند .بدی 
ً
تماشاگران تصاویر متنوع و اغراقآمیزی را میدیدند که دائما در
حال تغییر بودند.
همچنین او از دو سیستم الترناماجیکا و ُپلیاکران استفاده
کرد و از نمایش فیلم و عکس بهره برد که میتوانست طراح را

در جهت شناخت و انتقال مفاهیم عمیق و احساسات ظریف و
متنوع در نمایش یاری دهد و همانطوری که متن و بازیگر لحظات
متنوع حسی را پیش میبرند ،طراحی صحنه هم میتواند همپای
آنها دگرگون گشته و بر اساس فضای مورد نیاز پیش رود و با
بهکارگیری این روش فنی عالوه بر تنوع ،در القاءِ حسی لحظات
موفقتر باشد .ضمن ًا این موضوع باعث جذابیت لحظه به لحظه
گشته و تنوع دیداری را نیز در تماشاگر ایجاد نماید .این موضوع
به آرزوهای دیرینه طراحان صحنه یعنی استفاده از تکنولوژی
ماشینی به منظور خلق آثار بدیع در ادراک و احساس لحظات،
کمک نموده و باعث صرفهجویی در تغییرات صحنهای ،هم از
لحاظ اقتصادی و هم زمانی میشود (تصاویر  8و.)9
او با این اعتقاد که «در درون انسان چیزی وجود دارد که سبب
کشف ،ابداع و پیداشدن قالبها و شیوههایی برای بیان مظاهر
زندگی میشود و این چیزها هستند که هنر را زنده نگاه میدارند»
( ،)Svoboda, 2000, 14همواره در پی درک عواطف و احساسات
انسانی بود و دریافت خویش را در چارچوب ساختار و هیبتی
متفاوت ارائه میداد.

تصویر -8پلئاس و ملیزاند.1969 ، 60
مآخذ)Bellman, 1974, 426( :

تصویر -9یکشنبهای در آگوست.1958 ،61
مآخذ)Burian, 1974, 61( :
جلوههایی از تنوع بصری
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نتیجه
جوزف اسووبودا با کشف و نوآوری در زمینههای مختلف
همچون ُپلیاکران ،الترناماجیکا ،دیاپلیاکران ،پردههای آویزان،
فاصلههای گوناگون آن از تماشاچی ،تابش تصاویر متفاوت
روی هر پرده و تغییر تصاویر در زمانهای مختلف با زاویههای
متفاوت ،بر تصویر مسحور کننده تک پردهای و تک ساحتی اجرا
غلبه کرده و توانست منطقه تصویری پویایی خلق نماید.
او امکان ایجاد کاراکترهایی که تا پیش از این راهکاری برای
حضور ملموس و فیزیکیشان بر روی صحنه نبوده است،
مانند :ارواح ،شیاطین ،فرشتگان ،اجنه و ...را بوجود آورد که
اصو ً
ال امکان آفرینش و هویدا نمودن این دسته هویتها ،تحول
جدیدی را در اجراهای نمایشی پدیدآورد .اینک دیگر روح پدر
هملت که تا پیش از این فقط با تکیه بر برخی نمادها و نشانهها
امکان حضور میيافت ،قابلیتی بصری به خود میگیرد ،در
اطراف هملت شکل میگیرد ،حرکت میکند ،تغییر مکان داده
و نابود میشود ،دوباره جان میگیرد و سه خواهر جادو
آنچنان که اوصافشان میطلبد در فضای حضور مکبث جان
میگیرند و....
از سوی دیگر وی به دنبال به تصویر کشیدن الیههای پنهان
متن نمایشی و نفوذ عمیق به دورن اندیش ه نویسنده نمایشنامه
بوده است .چرا که گهگاه برخی متون حاوی دیالوگهایی است که
گاه فلسفی و گاه حسی است و اغلب در قالب دیالوگها و کالمهای
حسی نگنجیده و حق مطلب را آنچنان که باید ادا نخواهند کرد.
دیگر آنکه ،هدف اسووبودا از خلق فضاهای زیباییشناسانه
و معمارانه ایجاد نوعی حس تعلق خاطر در ضمیر ناخودآگاه
تماشاگر بوده است .او با خلق فضاهای استعاری و شاعرانه،
تماشاگر تئاتر را به سیر و سلوک و سفری دعوت میکند تا

مخاطب لحظه به لحظه با حوادث و رخدادهای متن پیش رود .از
اینرو نوعی تعامل حسی و عاطفی در تماشگر برانگیخته میشود
و خود را با بازیگر روی صحنه یکسان پنداشته و همذات پنداری
بیپردهای اتفاق میافتد.
در واکاوی زمینه و ریشههای فکری اسووبودا ،حضور و
ظهور اندوختههای مختلف فنی ،مهندسی و هنری امری عینی و
غیرقابل کتمان است .او به نوع سکانسهای موجود و نحوه بروز
آن در الیههای ذهنی و ادراکی مخاطب در مواجهه با ابنیه معماری
و فضای شهری و وجوه متمایز آن با کیفیت صحنهپردازی تئاتر
آشناست و میکوشد به مدد مفاهیمی همچون پویایی و تنوع
بصری ،به فضاسازی مقارن با کالبد واقعی در دنیای ذهنی
بینندگانتئاتربپردازد.
آنچه که از تحلیل اندیشه اسووبودا برمیآید ،تفکر حفظ اصالت
تئاتر و تداعی این اصالت در خلق فضا و تعامل آن با تماشاگر
تئاتر است .به عبارت دیگر اسووبودا با خلق فضاهای پویا و ایجاد
تنوع بصری به دنبال تصویر کردن ،جذاب نمودن ،لذت بخش
کردن ،زیبایی و مفید بودن فضا ،سرگرم نمودن مخاطب تئاتری
و در نهایت معنیدار کردن عناصر بر روی صحنه و به تفکر
واداشتن تماشاگر تئاتری بوده است.
بدین ترتیب ،اسووبودا همگام با پیشرفتهای تکنیکی و
فنآوری زمان خویش ،به گسترش دانش تئاتر و طراحی صحنه
پرداخت و ایده آفرینش فضای نمایش و تجلی احساس در قاب
پویایی و تنوع دیداری را به جهانیان عرضه داشت .تجاربی که
هماکنون نیز برای بسیاری ،از جمله تئاتر تجربهگرای این دیار،
باارزش و نکتهآموز خواهد بود.
در پایان خاطرنشان میسازد که مطالعه و پیگیری پیشرفتها

نمودار  -1تحلیل ُبنمایه ایده خلق فضا در صحنهآرایی اسووبودا.
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و نکات تازه تجربه شد ه متون ،فنآوریهای صحنه و نظریههای
ماندگار و عقاید اجرایی نوین همچون آراء اسووبودا ،این امکان
را برای تئاتر ما فراهم میآورد تا عالوه بر ایجاد افقهای ذهنی
و خالق ،به جای تکرار تجرب ه دهههای گذشت ه تئاتر دنیا ،همزمان

و همگام با آن پیش رود .چرا که بیم آن میرود چنانچه تئاتر
معاصر از نظرات علمی ،هنری و تکنولوژی و دستآوردهای
نوین طراحی صحنه استفاده ننماید ،در مسیری مشخص قرار
نگرفته ،دچار نقصان گشته و امکان پیشرفت نخواهد داشت.

پینوشتها
 1فضای شاعرانه ،فضایی استعاری و نمادین است که در آن نویسنده
به ارائه تصویری انتزاعی از شخصیت و دنیای ارائه شده میپردازد تا
مخاطب لحظه به لحظه با حوادث و رخدادهای متن پیش رود و خود را با
بازیگر روی صحنه یکسان پندارد.
2 Josef Svoboda.
3 Realism.
4 Naturalism.
5 Symbolist.
6 Expressionist.
7 Adolph Appia.
8 Edward Gordon Craig.
9 Vsevolod Meyerhold.
10 Laterna Magika.
11 Polyekran.
12 Colosseum.
13 Namachiac.
14 Giacomo Torelli.
15 Inigo Jones.
16 Max Reinhardt.
17 Erwin Pescator.
18 Caslav.
19 Spot Light.
20 Charles University.
21 Václav Kašlík.
22 Peter Ustinov.
23 Alfréd Radok.
24 Svoboda Lamps.
25 Magic Media.
26 Theatre Of Miracles.
27 Projections.
چند تصویری 28 Poly Vision:
29 Amadeus.
30 Graffiti.
31 Scenography.
32 The Anabaptists.

33 Ariadne auf Naxos.
34 Tristan and Isolde.
35 The Sea Gull.
36 Waiting for Godot.
37 The Insect Comedy.
38 Oberon.
39 A Midsummer Night’s Dream.
40 The Journey.
41 Their Day.
42 The Last Ones.
43 The Suzanna Play.
44 The Creation of the World.
45 Yuone.
46 The Three Sisters.
47 The Story of a Real Man.
48 Oedipus.
49 The Entertainer.
50 Intoleranza.
51 Prometheus.
52 Antigone.
53 Romeo, Juliet, and Darkness.
54 Romeo and Juliet.
55 Mother Courage.

 :Metaphor 56به طور کلی ،زبان مجازی که به قصد مقایس ه خیالی
به کار میرود و در تقابل با عبارت کالمی قرار میگیرد .به طور اخص،
مقایس ه چیزهایی که اساس ًا به هم شباهتی ندارند ،مقایسهای که بدون
استفاده از کلماتی چون «همچون» و «مثلِ» صورت میگیرد( .زمانی
میگوییم از استعاره استفاده شده که چیزی را مستقیم ًا چیزی دیگر
بنامند ،مثل وقتی که هملت میگوید« ،دانمارک یک زندان است»).
57 Circus Wonderful.
58 Idomeneo, Rè di Creta.
59 The Queen of Spades.
60 Pelleas and Mellisande.
61 A Sunday in August.
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 ترجمه هوشنگ آزادی،تاریخ تئاترجهان،)1375( براکت،اسکار گروس
. تهران،انتشارات ُمروارید، چاپ دوم، جلد اول،َور

 ترجمه هوشنگ آزادی،تاریخ تئاتر جهان،)1366( ت
 براک،اسکار گروس
. تهران، انتشاراتنقره، چاپ اول، جلد دوم،َور
 ترجمه هوشنگ آزادی، تاریخ تئاتر جهان،)1375( ت
  براک،اسکار گروس
. تهران، انتشارات ُمروارید، چاپ اول، جلد سوم،ور

 نظریه صحنه مدرن (مقدمهای بر تئاتر و نمایش،)1381( اریک،بنتلی
. کرمان، نشر قطره، ترجمه یداهلل آقا عباسی، )نوین
. تهران. نشر ماهي، ترجمه رضا رضايي، مدرنيسم،)1383( پيتر،چايلدز

 دايره المعارف پلئياد (مجموعه تاريخ،)1383(  آندرهو ديگران،شانفنر
، سوم، دوم، جلد اول، ترجمه ناد علي همداني و ديگران،)نمايش در جهان
. تهران،انتشارات نمايش

،ترجمهمنوچهرمنرینی،زمانومعماری،فضا،)1350(زیگفرید،گیدئین
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