
55

تحلیلی بر انديشه خلق فضا در صحنه پردازی جوزف 
اسووبودا *

حمید صنیعی پور1،  جلیل خلیل آذر**2،  جابر دانش3
1 عضو هیئت علمی دانشکدة هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: 91/12/2، تاریخ پذیرش نهایی: 92/2/7(

چکیده
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متمایزی را در طراحی های صحنه وی بوجود آورده که این پژوهش، با هدف تبیین ساختار، مولفه های آفرینش فضا و شیوه های 
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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 می آید، 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.
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مقدمه
و  نشانه ها  از  هنرمندان  همواره  متمادی،  سالیان  طول  در 
عناصر مختلف برای بیان افکار و برقراری ارتباط با دیگران 
و انتقال نظریه های خویش بهره  برده اند. در این بین، هنرمندان 
عرصه تئاتر، عالوه بر دیالوگ، از نشانه ها، هنرها و تکنیک های 
مختلف برای نمایاندن مسائل عصر خود استفاده کرده اند تا ارائه  

دهنده حقایقی ناب به هم  عصران و آیندگان خود باشند. 
در نظر بسیاری از صاحب نظران، عوامل اصلی تئاتر عبارتند 
از متن، صحنه، بازیگر، لباس، نور، صدا و موسیقي که سه عامل 
اول در زمره مهم ترین آنها هستند. چرا که بدون متن، مکان 
نمایش و بازیگر، اجراي تئاتر ممکن نیست. عوامل مورد اشاره 
و مشخصاً صحنه و مکان تئاتر در مسیر تفکر مدرن، شیوه و 
جلوه دیگری یافته اند. تاریخ تئاتر مدرن دوره ای است حدود صد 
و پنجاه سال، با سبک ها و اندیشه های مختلف که جملگی جزو 
مجموعه تئاتر مدرن محسوب می شوند. آنچه تئاتر مدرن را از 
دیگر گونه های آن متمایز می نماید، ویژگی هایی است که از جمله 
آنها می توان به فضای های متنوع در حال تغییر، دسترسی به 
مواد جدید، ریتم متغیر، ساختار اپیزودیک، طراحی یک موقعیت، 
نوع شخصیت پردازی و ... در آثار آن اشاره نمود )بنتلی، 1381؛ 

چایلدز، 1383(.
باید افزود که در تئاتر، نتیجه  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، ماشین آالت، علوم بصری، 
نورپردازی و علوم دیگر بستگی دارد، به طوری  که عدم اطالع 
وی از هر کدام از این علوم و عناصر، ابداع و خالقیت را از او باز 
می ستاند. کار طراح صحنه فقط به طراحی و فضای نمایش خالصه 
نمی شود، بلکه باید نوع و امکانات معماری سالن تماشاگران را نیز 
از تمام زوایا در نظر بگیرد. بدین سیاق، در آثار و نمایشنامه های 
مدرن نیز، فضای حاکم بیش از همه جلب توجه می کند. در گذشته 
از پیش تعیین شده و با چارچوب ها و ضوابط  فضاها عموماً 
دقیق بودند که نویسنده خارج از آن نمی توانست شخصیت های 
خود را حرکت دهد. در آثار مدرن، اولین اقدامِ نویسندگان در 
خلق نمایشنامه ها، ایجاد فضاهای دلخواه، فارغ از ضوابط از پیش 
تعیین شده است. این فضاها عامل بسیار مهمی برای خلق فضای 
شاعرانه1 در نمایشنامه ها شد و شاعرانگی به معنای اعم کلمه 
در زمره اصول الینفک نمایشنامه نویسی 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. 
خلق  می دهد،  تشکیل  را  امروز  تئاتر  دغدغه   که  مسئله ای 
فضاست، نه ساختن ساختمان. بدین معنا که فرد ممکن است 
طراح  صحنه بسیار حاذقی باشد، ولی نتواند فضای صحنه را 
خوب بچیند؛ فقط به این دلیل که از نشانه های موجود در متن 
فقط به ساخت یک عمارت توجه کرده است. این حرف “جوزف 

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

.(2002, 34

در این فرآیند، تکنیک ها و فرآیندهای خلق فضای دلخواه و 
به تبع آن طراحی صحنه تئاتر نیز دچار دگرگونی های شگرفی 
شد، به  طوری  که به مرور طراحی صحنه، به اصلی تثبیت شده و 
بخشی ضروری از اجراي تئاتر مبدل گشت. فضا و حالت اولین و 
با اهمیت ترین چالش برای طراح صحنه شد. او در کنش نمایشی 
به فضا  اندیشید، این که چگونه فضا را با فرم، حجم، رنگ ، نور و 
صوت بسازد تا القای متن به  وسیله  بازیگر به تماشاگر را تقویت 
کند. از این رو، صحنه دارای معنا و رابطه ی حجم و فضا شد 
و به مرور، اصالت زمانی و مکانی نمایش درباره دکور مورد 
بررسی قرار گرفت و مهم ترین هدف دکور در صحنه، ارائه زمان 
و مکان خاص در نمایش، اعالم گردید. پیروان مکتب هاي رئالیسم3  
و ناتورالیسم4 که 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 
نمادگرایان5  مدعی شدند که فضای صحنه باید در ذهن تماشاگر 
شکل بگیرد و نباید ذهن او از حرکت باز بماند و صحنه باید فقط 
زمینه  ایجاد این فضا را به  وجود آورد. اکسپرسیونیست ها 6  نیز 
دیدگاه ذهنی و درونی شخصیت ها را به عناصر صحنه ای منتقل 

.(Cardullo, 2010 ؛Kuhns, 1997( کردند
جدیدی  تکنولوژی های  از  صحنه  طراحان  نوین،  تئاتر  در 
استفاده کردند، زیرا متوجه شدند که جهان نوین، تئاتری نوین را 
می طلبد، تئاتری که در آن هنر و تکنولوژی در هم آمیخته و جهانی 
تازه را به نمایش  گذارد. در این عرصه هنرمندان برجسته ای 
آپیا”  7   از “آدولف  آنها می توان  از پیشگامان  ظهور کردند که 
)1862-1928(، “ادوارد گوردن کریگ” 8 )1872-1966(، “وسولد 
میرهولد” 9 )1874-1940( و بخصوص از اسووبودا نام برد که 

برای برانگیختن شگفتی تماشاگران اعجاز مي آفریدند. 
دانش گسترده و بهره وافر اسووبودا از فن آوری روز و 
توجه به کیفیات خاص فضای نمایش، ویژگی های خاصی را 
در طراحی های صحنه وی بوجود آورده که این تحقیق درصدد 
تحلیل و واکاوی ساختار و مولفه های آفرینش فضای نمایش 
وی است. هدف اصلی این پژوهش تبیین شگردها و شیوه های 
خالقه اسووبودا در صحنه پردازی و خلق فضای نمایش است 
که در جهت نیل بدان، اهداف فرعی ذیل نیز مورد توجه قرار 

می گیرند:
• تبیین ویژگی های طراحی صحنه در آثار اسووبودا و اصول 

زیبایی شناختی آن؛
طرح های  در  مخاطب  بر  تأثیرگذاری  شیوه های  تبیین   •

اسووبودا؛
و  مدرن  ابزارهای  از  اسووبودا  بهره گیری  چگونگی   •
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١. کلیات پژوهش

١-١. پیشینه تحقیق
در کنکاش ها و بررسی های انجام شده در میان انبوه ُکتب 
منتشره ، مقاالت، پایان نامه ها و پایگاه های معتبر مربوط به حوزه 
تئاتر، پژوهش مستقلی که به طور کامل به موضوع »اندیشه خلق 
فضا در صحنه پردازی جوزف اسووبودا« در تئاتر پرداخته باشد، 
یافت نشد. هر چند در این میان، به برخی از کتاب های فارسی 
موجود که به صورت گذرا و جسته و گریخته به معرفی اسووبودا 
پرداخته اند، می توان اشاره نمود که عبارتند از: گزیده ای  از تاریخ 
نمایش در جهان )ملک پور، 1364(، تاریخ تئاتر جهان )براکت، 
1375(، نور در تئاتر )مصدق، 1383(، طراحی صحنه )ارجمند ، 

1383(، دایره المعارف پلئیاد ، )آندره شانفنر و دیگران، 1383(.

١-2. چارچوب نظری
و  تکنیکی  پیشرفت های  از  متأثر  همواره  بشر  زندگی 
دستاوردهای علوم جدید در تمام عرصه های حیات است. هنر 
نیز مانند سایر علوم، از این تأثیرات بی بهره و بی نصیب نمی ماند 
و هنرمندان در زمره افرادی هستند که با مطالعه و پژوهش، از 
تکنولوژی سود می برند و در آفرینش آثارشان از آن استفاده 
می کنند. در این میان، هنرمندان هنرهای نمایشی، همیشه در پی 
یافتن راه  حل هایی ایده آل 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 

اندیشه ها و نظریه  هایش بپردازد.
در نگاهی تاریخی می توان به وضوح دریافت که تحوالت 
صحنه آرایی 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 می گرفتند. 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 زمینه اش 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 بازی ها. شمایلی از کشته ها را بر تخت چوبی چرخدار بر 

دستاوردهای نوین علوم در بیان مفاهیم فلسفی. 
این مقاله در مسیر تحلیل اندیشه صحنه آرایی اسووبودا و 
با توجه به اهداف مورد اشاره، پس از درنگ و تاملی در کلیات 
پژوهش و ذکر پیشینه، چارچوب نظری، سؤاالت، فرضیه ها 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 

کوتاه بر زندگی هنری وی، نوآوری ها و اختراعات اسووبودا 
همچون الترناماجیکا10  و ُپلی اکران11  مورد اشاره قرار می گیرند.

• 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 می آوردند، برای پرواز خدایان از جراثقال و برای نشان 
دادن فضاهای مختلف از منشور چرخان بهره می بردند و بدین 
ترتیب و به همین سادگی توانایی آن را داشتند که تراژدی زندگی 

بشر را در حد کمال، بر صحنه هویدا سازند.
از  استفاده  با  نمایش ها  انگیزترین  شگفت   روم،  در  اما 
پیشرفته ترین فن آوری های آن زمان، در کولوسئوم12 به اجرا 
در می آمد. زمین دهان باز می کرد و رودخانه، جنگل و دشت 
و کوهسار نمایان می شد و بزرگ ترین نبردهای دریایی با نام 
ناماکیا 13 با کشتی هایی عظیم در دریاچه های مصنوعی صورت 
می پذیرفت و بدین ترتیب فضاهایی اعجاب  انگیز جلوی چشم 
تماشاگران شکل می گرفت.  با سقوط امپراتوری روم و رشد 
مسیحیت، تئاتر از رونق افتاد و دیگر اثری از شکوه و جالل آن 
صحنه ها نبود. در این دوران، فضای داخلی کلیسا، سکوهای 
گوشه و کنار شهر یا واگن های سیار ساده، بدون فن آوری های 
پیچیده، جایگاه نمایش های قرون وسطایی شدند. رنسانس با 
نوآوری هایش، پرسپکتیو و حقیقت نمایی را برای تئاتر به ارمغان 
آورد و بدین ترتیب شگفتی های صحنه که با سقوط امپراتوری 
روم از بین رفته بود، بار دیگر به اشکال گوناگون و به کمک 
تکنولوژی های جدید به صحنه ها وارد شد. سالن های بزرگ با 
معماری های حساب شده و تزیین یافته، بنا گردید و استفاده از 
انواع صحنه پردازی های عظیم و باشکوه، با استفاده از روش های 
نرده ارابه “ جاکومو تورلی” 14 )1608-1678( و ریل و نقاله “اینیگو 
جونز” 15 )1573-1652( و با تأکید بر ارزش های کیفی و فضاهای 

حسی  رواج یافت )اسکار گروس، 1375،  ج1و2(. 
در اواخر قرن نوزدهم، آپیا از پیشگامان سمبولیسم در تئاتر، 
به نمادین سازی صحنه و خلق فضاهای نمایشی با بهره گیری 
از نور و اختالف سطح های هندسی که به صورت احجامی 
متحرک بر صحنه قرار می گرفت، توجه داشت. او اصرار داشت 
که هدف اصلی نمایش، رسیدن به یک وحدت هنری است. کریگ، 
تئاتر را هنری کاماًل بصری می دانست؛ نوآوری و تجرید در 
صحنه پردازی را مورد نظر داشت و توجه به جزئیات صحنه را 
غیر ضروری می پنداشت. او از امکانات اولیه و ساده برای خلق 
فضاهای غیر متعارف بهره می جست. آنچه از نظر او اهمیت 
داشت، رسیدن به ساده ترین و انتزاعی ترین مضمون موجود 
در یک نمایش بود. میرهولد نیز با نفی تئاتر واقع گرا، 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، صحنه هایش 
را همچون فضاهای کارخانه ای طراحی می کرد )اسکار گروس، 

ج3، 1375؛ ملک پور، 1364(.
خلق  دنبال  به  تئاتر  هنرمندان  اکسپرسیونیسم،  ظهور  با 
فضاهایی بودند که هر چه بیشتر بتواند احساسات و معانی 
درون متنِی ناشی از پریشانی های مردم عصر مدرن را به شکلی 
اغراق شده به نمایش درآورد. از صحنه پردازان تأثیرگذار در این 
دوران می توان به “ماکس راینهارت” 16 )1873-1943( و “اروین 
پیسکاتور” 17 )1893-1966( اشاره کرد. راینهارت قاب صحنه را 
برای نزدیک کردن بازیگر و تماشاگر حذف و نمایش هایی مشابه 
تئاترهای یونان باستان اجرا کرد و پیسکاتور فیلم و اسالید را 
برای ایجاد خطی قوی و موازی میان وقایع صحنه و موقعیت های 
زندگی واقعی به کار برد )Kuhns, 1997(. اما اسووبودا که بیشتر 
به دنبال خلق فضا بود تا مکان، به تعامل فضا، زمان، حرکت و نور 
می اندیشید 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 صحنه پردازی موجب شدند، به طوری 
که می توان به جرأت بیان نمود که نوآوری های او زمینه ساز 
پیشرفت های تکنولوژیکی در صحنه پردازی های تئاتر جهان بوده 
است و وجوه متمایزی را در تفکر صحنه آرایی جدید در مقایسه 

با دوران ماقبل خود به وجود آورده است )جدول 1(. 

١-3. سؤاالت  پژوهش 
از جمله مهم ترین سئواالت این پژوهش عبارتند از:

- مشخصه ها،  الگوها و مؤلفه های خلق فضای نمایشی در 
آثار اسوبوودا چه بوده است؟

ادراکات  و  فضا  خلق  بر  تاثیراتی  چه  معماری  عناصر   -
زیبایی شناسانه طراحی صحنه اسووبودا داشته است؟

- تاثیر و جایگاه تکنولوژی و ماشین )امکانات مکانیکی( در 
طراحی صحنه چگونه بوده است؟

١-4. فرضیه  پژوهش
به  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 
که  است  استوار  بنیادین  فرضیه  این  بر  پژوهش  این  باشد. 
اسووبودا در مسیر صحنه آرایی آثار خویش و با تکیه بر دانش 
معماری و هنری، به خلق فضایی ویژه در صحنه تئاتر اقدام نموده 
و از عناصر مختلف همچون آیینه و تکنیک های مختلف نورپردازی 
و الترناماجیکا و ُپلی اکران 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 صحنه آرایی نمایش است، به 
 طوری  که معماری، مجسمه سازی، نقاشی و جلوه هایی از نور، 
حرکت و رنگ در کنار امکانات گسترده و جدید تکنیکی و فنی در 
خدمت ایده اصلی وی، یعنی خلق فضایی سه ُبعدی و گسترده در 

نمایش بودند.

١-5. روش شناسی پژوهش
اطالعات مورد نیاز در این تحقیق بنیادین به روش کتابخانه ای 
اجرایی  آثار  برجسته ترین  از  نمونه هایی  و  شده  گردآوری 
اسووبودا انتخاب و سپس اطالعات مورد نیاز از جمله مشخصه ها، 
الگوها، عناصر و مولفه های خلق فضای نمایشی، استخراج و 
نتایج با یکدیگر تطبیق داده شده است. در این راستا و با رهیافتی 
توصیفی- تحلیلی، آثار و صحنه پردازی های اسووبودا مورد 
بررسی قرار گرفته تا عالوه بر ترسیم و تشریح جو حاکم بر تفکر 
صحنه آرایی وی، دالیل و کیفیات خاص فضایی صحنه های تئاتر 
وی تبیین گردد. الزم به ذکر است که تحلیل آثار صحنه پردازان 
تئاتر و به ویژه آثار اسووبودا با رویکرد تحلیل فضایی و تبیین 
مؤلفه های حاکم بر آن اندیشه، اقدامی است که با بهره گیری از 
اصول تحلیل فضای داخلی و دکوراتیو در این تحقیق مورد توجه 

نویسندگان قرار گرفته است.

جدول 1- تطبیق سیر تحول اندیشه طراحی صحنه در دوران قدیم و جدید.
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2. زندگی و ابداعات جوزف اسووبودا

2-١. مروری بر زندگی اسووبودا
»پدر  و  بیستم  قرن  صحنه   طراحی  اعجوبه   اسووبودا، 
صحنه آرایی مدرن« است )Collins, 2010, 390( که در سال 1920 
و در کاسالو18، شهری در 50 مایلِی شرق پراگ متولد شد. در 
نوجوانی، دو سال در کارگاه نجاری پدرش کار کرد و در کار 
با چوب به استادی رسید. در همین مدت، در یک تئاتر آماتوِر 
کوچک کار می کرد و افکت های مختلف را به وسیله نورهای 
موضعی19 می آزمود و تجربه می کرد. در سال 1939 در دانشگاه 
چارلز20 در رشته  فلسفه پذیرفته شد، ولی در همان اَیام، جنگ 
جهانی آغاز شد و آلمان، چکسلواکی را تصرف کرد و همه  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 اُردوگاه های کارگری آلمان سخت کار کند. بعد از جنگ، 
در کالج مرکزِی معماری ثبت نام کرد و در کنار تحصیِل معماری، 
ابتدا از هنرستان هنرهای زیبای پراگ و سپس آکادمی هنرهای 
کاربردِی پراگ فارغ التحصیل شد. از سال 1948 به صورت 
حرفه ای به عنوان طراح صحنه در تئاتر ملی پراگ مشغول به کار 

.)Svoboda, 2000(شد
شرایط اجتماعی و جو کمونیستی جامعه  کودتازده  پراگ با آثار 
رو به رشد سال های پس از جنگ، ناسازگار بود و این شرایط، 
اسووبودا را مجبور کرد غالباً در تئاترهای خارج از پایتخت فعالیت 
کند تا کمتر در معرض دخالت های رسمی دولت باشد. از 1951، به 
ِسمت مدیریت امور فنی و اجرایی »تئاتر های پراگ« منصوب شد 
و این، آغاز سلسله فعالیت ها و تجربه اندوزی های او برای رسیدن 
به نظریات و تکنیک های تازه و شگفت آور بود )Baugh, 2005( . او 
گروهی از متخصصین مختلف در زمینه های شیمی، الکترونیک، 
مکانیک، اُپتیک و نقشه کشی معماری را تشکیل داد و به صورت 
کارگاهی همه ایده های ذهنی اش را اجرا کرد و آزمود. همچنین با 
کارگردان های بزرگی از جمله واتسالو کاشلیک21 )1989-1917( 
و پیتر یوستینوف22 )1921-2004( در زمینه های باله، اُپرا و تئاتر 
کار کرد و در همه کارهایش، در نهایِت دقت و وسواس ایده های 
نوین و تجربه های تازه ای را ارایه کرد و آموخت. اما آشنایی او با 
“آلفرد رادوک” 23 )1914-1976( به یک همکارِی پرثمر و خوش 
فرجام انجامید. در طی این همکاری ها، نظرش نسبت به این که 
طراحی صحنه نیز مانند سایر اجزای سازنده تئاتر تابع عقیده 

کارگردان است، تغییر یافت.
اثری هنری که به نمایندگی از چکسلواکی در نمایشگاه بین المللی 
)Expo(58 شرکت کرده بود، کاری بود با همکاری اسووبودا و 
رادوک که آن را “الترناماجیکا” نامیده بودند، نمایِش اعجاب آوری 
که در آن بازیگران با کمک ُپلی اکران، همراه فیلم هایشان بازی 
می کردند. این فن آوری نوین، سه مدال اول نمایشگاه را به دست 
آورد و پس از بازگشت به کشورش، به دلیِل 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 پایه  یافتن راهی بود برای ایجاد تئاتری ویژه که »امکان 
شرح یک داستان را با استفاده از موضوعات و رسانه های بیشتر 
دوباره   . درخشش   »)Burian, 1974, 93( میسر سازد  بهتر  و 
اسووبودا و الترناماجیکا در نمایشگاه )Expo(70 اوزاکای ژاپن 
و )Expo76( مونترال، تحسین مراکز هنری را برانگیخت و به 
القاب و عناوین مختلف از او تقدیر شد، از جمله: لقب »شوالیه دو 
ُلرد« از دانشگاه هنر پاریس، 1976؛ لقب سلطنتی طراحی صنعتی 
لندن ، 1989 و دکترای افتخاری از کالج سلطنتی هنر لندن، 1969 
)Maresova, 1971(. وی تا سال 1992 در تئاتر ملی پراگ مشغول 

به کار بود و از آن پس، به فعالیت در الترناماجیکا و تدریس در 
چند دانشکده  داخلی و خارجی پرداخت و در 8 آوریل 2002 دیده 

از جهان فرو بست.

2-2. نوآوری ها و اختراعات اسووبودا
اسووبودا از ابتدای راه اندازی کارگاه خود به همراه اعضای 
گروه، به آزمودن طرح های ابتکاری پرداخت و این تجربیات را 
در کارهای خویش گسترش داد که از جمله آنها می توان به این 
موارد اشاره نمود: ایجاد نور سفید برای سیاه و سفید کردن 
همه عناصر صحنه؛ نور افکن هایی که نورهای موازی و عمودی 
ایجاد می کردند و جایگزین کردن این نورهای موازی با نور 
مخروطی شکل؛ مطالعه و به وجود آوردن سطوحی انعکاسی 
و نیمه شفاف برای پرده های چند الیه؛ ساخت آیینه های حبابدار 
Bu-(    نامسطح که تصاویر را دگرگون شده بازتاب می دادند

rian, 1974؛ Svoboda, 1969(. همچنین مطالعه  راه های ایجاد 

دیوارهای نوری برای شکستن فضا مانند دیوارهای لیزری و 
تابش نورهای مخصوص موضعی بر دیواره های ساخته شده 
به وسیله  اسپری کردن افقی مایعاتی که به سرعت تبخیر می شد، 
از جمله تکنیک هایی بود که او را برای ابداع افکت های جادویی 
نور، صدا و رنگ یاری می نمود. این تکنیک تئاتری، بر اساس 
تکیه بر قوه  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 
امکانات و  از همه   با استفاده  ایجاد فضایی خاص  صحنه را 
رسانه ها می دانست که به عنوان واسطه ای میان تماشاگر و کنش 

 .)Baugh, 2005( عمل می کند
تأکید و عالقه  شدید اسووبودا به نور، به او اجازه  طراحی 
نورهایی را داد که تا پیش از این، حتی تصور ایجادش هم نبود. 
نورهای غیرمسطح و پلکانی کم  ولتاژ که امروزه در تمام دنیا به 
کار می رود و به نام خود او، به “المپ های اسووبودا” 24 معروف 
شده است. در اجراهای الترناماجیکا که بعضی آن را “رسانه 
جادویی” 25 می دانند و به عقیده  بسیاری “تئاتر اعجاز” 26، در 
نتیجه عدم استفاده از کالم و در اِزای آن ترکیب  فیلم، پرتوافکنی27  
و عوامل زنده  صحنه مثل رقص، صدا، نور، پانتومیم، سایه و... 
سبکی نوین ارائه شد که هر کار، نه تنها دارای ایده ای تازه بود که 
از لحاظ تکنیکی هم پیشرفت های قابل مالحظه ای نسبت به کارهای 

قبلی داشت.

تحليلی بر انديشه خلق فضا در صحنه پردازی جوزف اسووبودا
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بدعت گذاری ها و نوآوری های اسووبودا، در ایجاد و گسترش 
الترناماجیکا خالصه نمی شود؛ او حدود هفتصد طرح اجرا شده 
دارد که هر کدام در نوع خود شگفت آور و خیال انگیز است. عالوه 
بر این ها باید به مطالعه و ساخت ُپلی ویژن28 و ُپلی اکران، طراحی 
صحنه  فیلم “آمادئوس” 29 که جایزه  اسکار را به دست آورد 
)تصویر1( و آخرین کارش “گرافیتی” 30  اشاره نمود، اثری که در 
آن از ترکیب »ویدئو کلیپ- تئاتر« استفاده کرد و به گفته  خودش 
»حیله ای تازه است بر اساس تصاویر مولتی مدیای مفهومی و 
فرم بازیگران که تصاویر ابتکاری فیلم، بدون هیچ گونه پرده ای، 
همه  صحنه را می پوشاند و بدین وسیله تکثیر فضای صحنه 

 .)Svoboda, 1969, 137( )2ممکن می شود« )تصویر
     

  

 
 

تصویر1- آمادئوس، 1984.
www.IMDb. ،مأخذ: )مستخرج از فیلم آمادئوس به کارگردانی میلوش فورمن

)com

تصویر2-  گرافیتی، 2002.
)www.laterna.cz/repertoar( :مأخذ

اصالت و ابتکار آثار اسووبودا با این  که جزیی از طراحی 
صحنه بود، ولی به  تدریج بخش جدانشدنی از کنش دراماتیِک 
آثار او شد. عرصه  تئاتر جهان نیز از دستاوردهای نوین او در 
جهت تکامل بخش دیداری تئاتر بهره گرفت و تاکنون به عنوان 
پرنفوذترین و مبتکرترین طراح صحنه  تاریخ تئاتر جهان پذیرفته 

شده است.

الف: باال                           ب: پایین

ب الف                                        

3.رهیافت اسووبودا در طراحی صحنه

جوزف اسووبودا که جزو نوابغ قرن بیستم در زمینه طراحی 
صحنه به حساب می آید، 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 سبک ها و هنرهای مختلفی بهره می برد. دیدِ او خلق 
و ایجاد زمینه ای 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 جریاِن کنش عمل کند. اسووبودا، به دلیل 
تکیه اش به تنوعِ بصری و گرافیکی صحنه بیش از دیگر کارکردهای 

آن، اصطالح “صحنه پردازی” 31 را به وجود آورد. 
به  عقیده برخی، طراحی اسووبودا به گونه ای بود که در اجرا 
بتواند قابل تغییر باشد، به همین دلیل او از طراحی های دوُبعدی که 
ثابت بودند، گریزان بود. طراحی صحنه ای که به او سفارش داده 
می شد تا مرحله عمل، دائماً تغییر می کرد و طرح نهایی را با امکانات 
فنی نوین صحنه به دست می آورد. او همچنین از تأثیر بخشی از 
امکانات سینمایی در ایده هایش استفاده می نمود. اسووبودا درباره  
حرفه اش عقیده داشت که: »من در جستجوی پیدا کردن کلمه ای 
هستم که نه شخص، بلکه همه عناصر این رشته، همه  فعالیت ها و 
استعدادها و توانمندی ها را تشریح کند. کلمه ای که به خلق اثری 
بینجامد که حاصل همکاری نزدیک کارگردان، طراح صحنه و همه 
عوامل دیگر با بهره گیری از تمام امکانات صحنه ای باشد. به  طور 
مثال و نمونه، صحنه ای اجرا شود که فضای صحنه را مه در 
 .)Burian,1983,15( »بر گیرد و پرتوهای نور از آن عبور نماید
اسووبودا ترجیح می داد در طراحی صحنه به جای بهره گیری 
از ایده های عجیب و پرهزینه، از مواردی که قبالً 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 می توان دریافت که وی 
با تکیه بر اندوخته های فنی و دانش هنری و معماری خویش، 
سودای خلق فضا را در صحنه آرایی داشت. در این راستا ضمن 
استفاده از تکنیک ها و تجهیزات مختلف، جلوه هایی از تنوع بصری 
و پویایی را در صحنة نمایش ارائه نمود. او با کنکاش در حاالت 
درونی انسان، در پی کشف و ابداع قالب هایی برای بیان زندگی 
و به تبع آن در جستجوی شیوه هایی تازه و متنوع در بیان آثار 
هنری بود. شیوه هایی که نهایتاً به ساخت و ابداع تکنیک های متنوع 
بصری و نورپردازی منجر شد و امکانات گسترده ای در ایجاد و 

القاء فضای سه ُبعدی نمایش پدید آورد )تصاویر 3و4(.
بدیهی است که ارتباط بسیار نزدیکی میان طراحی صحنه و 
کارگردانی وجود دارد و اسووبودا این ارتباط را این گونه مطرح 
می نماید: »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, 32(. اسووبودا طراحی صحنه خالق 
را بر مبنای اصول و قواعد کارگردانی و بینش کارگردان در نظر 
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می گیرد. او طراحی صحنه و عوامل دیگر را همچون اُرکستر و 
کارگردان را رهبر اُرکستر می داند. طراحی صحنه گاهی هماهنگ 
با سایر عوامل اجراست و گاهی در بخشی از اجرا باید برجسته، 

محو و زمانی که الزم است، مسلط گردد. 
اسووبودا در باب طراحی صحنه چنین می گوید: »یک ماشین 
زنده که باید همگام با تحوالت درام دچار تغییر و تّحول شود« 
)Burian, 1983, 62(. این حرف به این معناست که طراحی ایستا، 

نیازهای دراماتیک صحنه را برآورده نمی کند. هر عنصری که در 
صحنه قرار می گیرد، باید نسبت به ضربان صحنه واکنش نشان 
دهد که این واکنش می تواند تدریجی باشد و به وسیله تمهیداتی 
همچون تغییرات نور، فیلترهای رنگی، ظهور و پنهان شدن در 

و  متحرک  پرده های  پشت 
نظایر آن صورت گیرد. بدین 
که  داشت  اعتقاد  او  ترتیب، 
از طراحی صحنه فقط  هدف 
ایجاد نماهای قابل تغییر نیست. 
»طراحی صحنه یک کلیت واحد 
محسوب نمی شود، بلکه شامل 
عناصر گوناگونی مانند شکل، 
به  و  ریتم  ضرباهنگ،  رنگ، 
اختیار  در  عناصرِ  کلی  طور 
بازیگر است. این عناصر میان 
ارتباط  بازیگران  و  صحنه 
نزدیکی برقرار می کنند و قابلیت 
دارند.  را  سریع  شکل  تغییر 
به موازات بازی بازیگران، استعارات نمایشی خلق شده توسط 
بازیگران نیز نمایان می شوند« )Howard, 2002, 25). او معتقد بود 
که در نمایش، طراحی صحنه نباید به نوعی باشد که توجه را فقط 
به  خود جلب نماید. او اعتقاد داشت که: »طراحی صحنه از عناصر 
مختلف تشکیل شده و زیبایی و کمال مطلوب، برقراری تناسب و 
هماهنگی و توازن و تقابل بین این عناصر مختلف در یک اجراست 

.)Bellman, 1974, 457( »و این قانون تئاتر است
کاربرد  بر  امروز همواره  تئاتر  اسووبودا در صحنه آرایی   
مصالح و تکنیک های معاصر تأکید می کرد و حتی در کارهایش 
شرح مختصری از این شگردهای فنی ارائه می داد. او در یکی از 
سخنرانی هایش در سال 1959 می گوید: »به دنبال پیشرفت ها و 

جدول 2- عناصر و مفاهیم مشترک در خلق فضای نمایشی آثار اسووبودا.

تحليلی بر انديشه خلق فضا در صحنه پردازی جوزف اسووبودا

نمونه هایی از طراحی مهندسی فضای نمایش توسط اسووبودا

تصویر3- آناباپتیست ها32 ، 1968.
)Burian, 1974, 128(:مأخذ

تصویر4- اپرای آریادنه در ناکسوس33  ، 1970.
)www.artsalive.ca(:مأخذ

)Bellman, 1974 ؛ Burian,1974  :ماخذ: )تنظیم جدول: نگارندگان و تصاویر
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تحوالت فنی در طول تاریخ و در زمان خودش، تکنولوژی صحنه 
نیز به طرز شگفت انگیزی تکامل یافته است... مانند این است که ما 
 Collins,( »در لونا پارک هستیم و صحنه به مانند چرخ و فلک است
391 ,2010(. در ادامه و در جدول 2 ، به برخی از مصالح، تجهیزات 

و عناصر مورد استفاده اسووبودا اشاره شده و در کنار آن، بعضی 
اهداف قابل دریافت از کاربرد آنها و نمونه هایی از نمایش های 

شاخص و متضمن عناصر و تکنیک های مذکور، بیان شده است.

3-١. انديشه خلق فضا
در نظر اسووبودا، استفاده از امکانات همه  هنرها مانند سینما، 
معماری، نقاشی، عکاسی، ادبیات، موسیقی و... برای به وجود آوردن 
مقیاسی است که حکم واسطه را دارد و در عین حال این فضا، تابع 
عقاید خالِق آن یعنی طراح صحنه است و درصدد رساندن مفاهیمی 

است که به وسیع ترین و واالترین حد ادارک در تئاتر برگردد.
بدین سیاق، اسووبودا در جهت واقع نمایی نمایش، همواره 
به خلق فضا می اندیشید، 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 استعاره56 و احساس باشد. البته در 
این مسیر تازگی، تنوع و نوآوری همیشه در آثار او دیده می شود 
و همیشه برای بیان افکارش از روش های نوینی استفاده و ابداع 

ابتکار می کند )تصویر 5(. 

  

الف

ب

اگرچه اسووبودا به تمام پیشرفت های تکنیکی و ماشینی روز 
آگاه بود و می توانست از آنها بهره برداری نماید، ولی هدف اصلی 
او بکارگیری صرِف این تکنیک ها و شیوه ها نبود. او در این باره 
می گوید: »برای من هدف اصلی دستیابی به کمال مطلوب این 
حرفه است. من زمانی از خلق و آفرینش یک صحنه آرایی لذت 
خواهم برد که با فضای نمایش سازگاری کامل و درستی داشته 
باشد. شما مجبور خواهید بود که معانی گویا که کامالً متناسب با 
مفهوم درون مایه و اندیشه کل متن نمایش است، مّد نظر گرفته و 
نشان دهید و این برای خلق فضای زیبا در کارها، شاخص کار 

.)Svoboda, 2000, 23( »من است
مطابق جدول2، اسووبودا در آفرینش فضای نمایش از عناصر 
و ابزارآالت مختلفی استفاده نموده است، به  طوری  که آثار وی 
را حائز ویژگی های خاصی نموده که احصاء آن در یک مقاله 
کاری دشوار است، اما با این حال 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 
می شود که خود زیرساخت ها و شاکله تفکر فضایی وی را تشکیل 
می دهند و البته دربرگیرنده غالب ویژگی های بیان شده نیز هست.

3-2. از معماری تا سودای خلق فضای نمايش 
به طور حتم طراحی صحنه در دنیای امروز ارتباطی ناگسستنی 
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. به طوری 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 
می توان دریافت که خالقان آن برای بیان ذهنیت خود از سبک ها 
و روش های مختلف بهره برده اند. در قیاس با تحوالت شگرف 
معماری، تئاتر مدرن نیز توانسته است با تکیه بر توانایی های 
داخلی ذاتی خود، ادعای فضای زمانی معماری را در سطحی 
محدود به اثبات برساند، با این تفاوت که زمان عاملی کامالً 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 زمینه های مختلف هنری 
و بهره گیری از آنها در صحنه پردازی تئاتر است، امری که در 
مورد حضور معماری در آثار وی، به کرات مورد تأکید او قرار 
گرفته و اصوالً نگاه وی به فضای تئاتر، نوعی نگاهِ معمارانه و 
مبتنی بر ساختار صحنه و با آگاهی از تمامی قابلیت های تحرک و 
پویاِی آن بود: »معماری، اندیشه های بسیاری را در بر می گیرد و 
معانی و مفاهیم بیشماری را به صورتی مؤثر و گویا ارائه می دهد. 
هنگامی که من برای نخستین بار عناصر معماری را در تئاتر به 
کار بردم، از این سئوال شگفت زده و ذوق زده شدم که آیا معماری 
به طراحی صحنه قوت می بخشد؟ بله. معماری، علم و هنر، هر دو 

.)Burian, 1974, 58( »است
بدون شک زمانی که معمار دست به طراحی می زند، خطوط 

تحليلی بر انديشه خلق فضا در صحنه پردازی جوزف اسووبودا

تصویر5- نمونه هایی از توجه اسووبودا به موقعیت مکانی و جغرافیایی متن 
و بهره گیری از تکنیک های نوین در نمایش سیرک شگفت انگیز57 .

)www.laterna.cz/repertoar( :مأخذ
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حرکتی و مسیرهای دسترسی از جمله مهم ترین نکاتی است 
که به آن توجه می کند. این مؤلفه زمانی تفاوت های خود را به 
نمایش می گذارد که موضوع معماری و کارکردهای آن چهره های 
گوناگونی به خود می گیرد. به عبارت دیگر طراحی حرکت در یک 
فضای اداری با طراحی مسیرهای دسترسی و حرکت در منزلی 
مسکونی کامالً متفاوت به نظر می رسد. با این  حال آنچه در تمامی 
این فضاها مشترک است، بحث پویایی در حرکت است. این پویایی 
او را وا می دارد تا در نهایت به طرحی نایل شود که از جنبش 
خاصی برخوردار باشد و می کوشد تا مسیرهای دسترسی و 
حرکتی را در تعامل مستقیم با ساختار بنا قرار دهد. جنبش و 
پویایی مذکور، چیزی جز خلق میزانسن های جذاب و تأثیرگذار 
در تئاتر نیست. بدون شک اولین میزانسن ها و خطوط حرکتی 
که در تئاتر به وجود می آید، حاصل طراحی طراحان صحنه 
است. این طراح صحنه است که با نوع طراحی احجام و فرم های 
صحنه، مسیرهای ورودی و خروجی، مسیرهای دسترسی و 
انتقال بازیگران از نقطه ای به نقطه دیگری از صحنه، تعبیه رمپ ها، 
پله ها و پل ها و میزانسن ها را در تخیل کارگردان به ثبت می رساند. 
بدین ترتیب هر قدر چنین مسیرها و خطوط حرکتی از پویایی 
و استحکام بصری الزم برخوردار باشد، کارگردان نیز در ارائه 
تصاویر هر چه جذاب تر و زیباتر موفق تر خواهد بود )ادوارد 

ژانره 1354؛ گیدئین، 1350(. 
نوع  این  فاصله های  و  تمایز  وجوه  به  خود  اسووبودا  اما 
گرته برداری از مفاهیم معماری واقف بود. اسووبودا با ترکیب 
ایجاد  جهت  در  و  صدا  دکور،  نور،  رنگ،  همچون  عناصری 
رابطه ای مستحکم با مخاطب خود و تسهیل سفر ذهنی او به درون 
نمایش، دست به فضاسازی می زند، در حالی که جوهر معماری 
فضاست. در این مسیر او به طور ذهنی به هدف فضاسازی خود 
می رسد، در حالی که در معماری، معمار به فضا عینیت می بخشد. 
در نمایش اسووبودا، بیننده به گونه ای با فضا مواجه می شود که 
شرایط روانی تماشا و روایت، او را با خود به درون الیه های 
تودرتو می کشاند و در معماری، انسان در فضای بنا محاط است. 
در صحنه تئاتر وی، توهم فضایی از طریق شخصیت پردازی ها، 
حرکت و تنوع بصری حاصل می شود، در حالی که در معماری 
عنصر فضا، از ترکیب خطوط، رنگ ها و شکل ها، سایه و روشن 
و تکرار حجم ها جان می گیرد. به عبارتی، صحنه تئاتر به یک 
پنجره می ماند و معماری به آنچه که پنجره در آن جای گرفته 
است. فضاهای معماری گونه صحنه های تئاتر اسووبودا، چیزی 
بیشتر از ابزار تحریک ذهنی بیننده ساکن در سالن نیست. در 
تحلیل نهایی شرایط روانی تماشا، درمی یابیم که بیننده از طریق 
سفر ذهنی به درون نمایش است که به درک نهایی از معنا و 
مفهوم آن می رسد. در حالی که نظاره گر 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 می رسد.
بدین ترتیب اسووبودا با توجه به پویایی و تنوع دیداری، به 
آفرینش فضایی می اندیشد که حاصل آن سفر ذهنی مخاطب به 
درون الیه های پنهان و روانی نمایش است و شرح این کیفیات در 

بندهای آتی خواهد آمد.

3-3. پويايی و حرکت
همان طور که اشاره شد، یکی از ممیزه های آثار اسووبودا در 
دستیابی به جوهر نامحسوس و غیر عینی اثر نمایشی و بیان 
آن به آراسته ترین 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 نام  می برد، اعتقاد داشت. 
اسووبودا معتقد بود، طراحی صحنه و صحنه آرایی در نمایش 
مانند جریان زندگی است که هر لحظه تغییر می کند و ثابت نیست. 
همان  طوری 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 می کرد که این هم خود از عوامل پویایی آثار وی 
است. او خود در همین رابطه می نویسد: » من مخصوصاً دوست 
دارم که طعم و عطر زمان و مکان خاص اجرا را آن گونه که در 
نوشته واقعی وجود دارد درک کنم و آنکه چه چیزی و در کجا 
اجرا خواهد شد، مد نظر گرفته و آن  را در کار خود ارائه دهم« 

.(Burian, 1974, 18(

اسووبودا در خلق فضای نمایشی پویا، از امکانات تکنیکی بهره 
کافی می برد. به عنوان نمونه، بهره گیری 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 
اجرای گروه بوستون آمریکا ارائه داد، ابتکار شگفت آ وری در 
زمینه تکنیک های اجرایی و پویایی صحنه نمایش بود. همچنین او 
به وسیله پرتوافکنی لیزری و هولوگرام، تصاویر متنوع و زیبایی 
را در فضا و یا در خالء به نمایش درمی آورد. این تصاویر ممکن 
بود از میان چیزی منتشر و نمایان شوند و این تصاویر واضح، 
بدون جسمیت به نظر می آمدند. این اشکال و تصاویر می توانستند 
حرکت کنند و بدون این که بر یکدیگر تأثیر بگذارند، قابل رؤیت 
بودند. در نمایش این تصاویر و اشکال به پرده های تصویری 

.(Maresova, 1971( )7احتیاجی نبود )تصاویر6 و
   

تصویر6- اپرای ایدومه نئو- پادشاه جزیره کرت58 ، 1981.
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تصویر7- بی بی پیک59 ، 1976.
تاکید بر پویایی و حرکت صحنه نمایش 

)www.artsalive.ca( :مأخذ
 

3-4. تنوع بصری
همان طور 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 می گوید: »مفاهیم ذهنی می تواند هم 
 زمان با آنچه روی صحنه انجام می شود، نظر تماشاگر را به خود 
جلب کند و شدیداً بر اندیشه او تأثیرگذار باشد. هنر معاصر باید 
نشان  دهنده عمق زندگی و دیدگاه روش زندگی زمانش باشد« 

.)Burian, 1974, 23(

بهره گیری از تکنیک های 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 ویژه ای 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 می  برد با یکدیگر متفاوت هستند، اما 
در تمام آثار، او جلوه های بصری و متنوعی را از درون نمایش 
بیرون می کشد، آنها را پرداخت می کند و در نمایش آن از عناصر 

و ابزاری همچون فیلم، اسالید، نور، آیینه و ... استفاده می کند.
به عنوان نمونه، اسووبودا در صحنه آرایی برخی از کارهایش 
از آیینه به صورت نمایشی استفاده کرد. آیینه هایی که سطح 
از ماده ای پوشیده  آنها منعکس کننده تصویر بوده و  صیقلی 
شده که قابل انحنا و در فضا معلق بودند و بر جلوه های بصری 
تأثیر بیشتری داشتند. این سطوح صیقلی آیینه مانند، تحت تأثیر 
فشار هوا، سطوح محدب و یا مقعری قرار داشتند. بدین  وسیله 
تماشاگران تصاویر متنوع و اغراق آمیزی را می دیدند که دائماً در 

حال تغییر بودند.
همچنین او از دو سیستم الترناماجیکا و ُپلی اکران استفاده 
کرد و از نمایش فیلم و عکس بهره برد که می توانست طراح را 

در جهت شناخت و انتقال مفاهیم عمیق و احساسات ظریف و 
متنوع در نمایش یاری دهد و همان طوری که متن و بازیگر لحظات 
متنوع حسی را پیش می برند، طراحی صحنه هم می تواند هم  پای 
آنها دگرگون گشته و بر اساس فضای مورد نیاز پیش رود و با 
به کارگیری این روش فنی عالوه بر تنوع، در القاءِ حسی لحظات 
موفق تر باشد. ضمناً 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 صرفه جویی در تغییرات صحنه ای، هم از 

لحاظ اقتصادی و هم زمانی می شود )تصاویر 8 و9(.
او با این اعتقاد که »در درون انسان چیزی وجود دارد که سبب 
کشف، ابداع و پیداشدن قالب ها و شیوه هایی برای بیان مظاهر 
زندگی می شود و این چیزها هستند که هنر را زنده نگاه می دارند« 
)Svoboda, 2000, 14(، همواره در پی درک عواطف و احساسات 

انسانی بود و دریافت خویش را در چارچوب ساختار و هیبتی 
متفاوت ارائه می داد.

   
تصویر8- پلئاس و ملیزاند60 ، 1969.

)Bellman, 1974, 426 ( :مآخذ 

تصویر9-  یکشنبه ای در آگوست61   ، 1958.
)Burian, 1974, 61( :مآخذ
جلوه هایی از تنوع بصری
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جوزف اسووبودا با کشف و نوآوری در زمینه های مختلف 
همچون ُپلی اکران ، الترناماجیکا، دیاپلی اکران، پرده های آویزان، 
فاصله های گوناگون آن از تماشاچی، تابش تصاویر متفاوت 
روی هر پرده و تغییر تصاویر در زمان های مختلف با زاویه های 
متفاوت، بر تصویر مسحور کننده تک پرده ای 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 فیزیکی شان بر روی صحنه نبوده است، 
مانند: ارواح، شیاطین، فرشتگان، اجنه و... را بوجود آورد که 
اصوالً امکان آفرینش و هویدا نمودن این دسته هویت ها، تحول 
جدیدی را در اجراهای نمایشی پدید  آورد. اینک دیگر روح پدر 
هملت که تا پیش از این فقط با تکیه بر برخی نمادها و نشانه ها 
امکان حضور می یافت، قابلیتی بصری به خود می گیرد، در 
اطراف هملت شکل می گیرد، حرکت می کند، تغییر مکان داده 
جادو  خواهر  سه  و  می گیرد  جان  دوباره  می شود،  نابود  و 
آنچنان که اوصاف شان می طلبد در فضای حضور مکبث جان 

می گیرند و.... 
از سوی دیگر وی به دنبال به تصویر کشیدن الیه های پنهان 
متن نمایشی و نفوذ عمیق به دورن اندیشه  نویسنده نمایشنامه 
بوده است. چرا که گهگاه برخی متون حاوی دیالوگ هایی است که 
گاه فلسفی و گاه حسی است و اغلب در قالب دیالوگ ها و کالم های 

حسی نگنجیده و حق مطلب را آنچنان که باید ادا نخواهند کرد. 
دیگر آن که، هدف اسووبودا از خلق فضا های زیبایی شناسانه 
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 می کند تا 

مخاطب لحظه به لحظه با حوادث و رخدادهای متن پیش رود. از 
این رو نوعی تعامل حسی و عاطفی در تماشگر برانگیخته می شود 
و خود را با بازیگر روی صحنه یکسان پنداشته و همذات پنداری 

بی پرده ای اتفاق می افتد.
در واکاوی زمینه و ریشه های فکری اسووبودا، حضور و 
ظهور اندوخته های مختلف فنی، مهندسی و هنری امری عینی و 
غیرقابل کتمان است. او به نوع سکانس های موجود و نحوه بروز 
آن در الیه های ذهنی و ادراکی مخاطب در مواجهه با ابنیه معماری 
و فضای شهری و وجوه متمایز آن با کیفیت صحنه پردازی تئاتر 
آشناست و می کوشد به مدد مفاهیمی همچون پویایی و تنوع 
با کالبد واقعی در دنیای ذهنی  بصری، به فضاسازی مقارن 

بینندگان تئاتر بپردازد.
آنچه که از تحلیل اندیشه اسووبودا برمی آید، 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 معنی دار کردن عناصر بر روی صحنه و به تفکر 

واداشتن تماشاگر تئاتری بوده است. 
و  تکنیکی  پیشرفت های  با  همگام  اسووبودا  ترتیب،  بدین 
فن آوری 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 
هم  اکنون نیز برای بسیاری، از جمله تئاتر تجربه گرای این دیار، 

باارزش و نکته آموز خواهد بود.
در پایان خاطرنشان می سازد که مطالعه و پیگیری پیشرفت ها 

نمودار 1- تحلیل ُبن مایه ایده خلق فضا در صحنه آرایی اسووبودا.

نتیجه
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پی نوشت ها

1 فضای شاعرانه، فضایی استعاری و نمادین است که در آن نویسنده 
به ارائه تصویری انتزاعی از شخصیت و دنیای ارائه شده می پردازد 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.

  28 Poly Vision: چند تصویری

  29 Amadeus.

  30 Graffiti.

  31 Scenography.

  32 The Anabaptists.

و نکات تازه تجربه شده  متون، فن آوری های صحنه و نظریه های 
ماندگار و عقاید اجرایی نوین همچون آراء اسووبودا، این امکان 
را برای تئاتر ما فراهم می آورد تا عالوه بر ایجاد افق های ذهنی 
و خالق، به جای تکرار تجربه  دهه های گذشته  تئاتر دنیا، همزمان 

و همگام با آن پیش رود. چرا که بیم آن می رود چنان چه تئاتر 
معاصر از نظرات علمی، هنری و تکنولوژی و دست آوردهای 
نوین طراحی صحنه استفاده ننماید، در مسیری مشخص قرار 

نگرفته، دچار نقصان گشته و امکان پیشرفت نخواهد داشت.

  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  56: به طور کلی، زبان مجازی که به قصد مقایسه  خیالی 
به کار می رود و در تقابل با عبارت کالمی قرار می گیرد. به طور اخص، 
مقایسه  چیزهایی که اساساً به هم شباهتی ندارند، مقایسه ای که بدون 
استفاده از کلماتی چون »همچون« و »مثِل« صورت می گیرد. )زمانی 
می گوییم از استعاره استفاده شده که چیزی را مستقیماً چیزی دیگر 

بنامند، مثل وقتی که هملت می گوید، »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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