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چکیده
گ )پی کیو(، نقش مهمی  کنون، رویداد چهارساالنه پرا گذشته تا در تاریخ معاصر طراحی صحنه به خصوص از حدود نیم قرن 
که در آن تجربه می شود، تعاریف  کیو طی چندین دهه با دستاوردها و نوآوری هایی  در تبیین طراحی صحنه معاصر دارد. پی 
ســنتی طراحــی صحنه را دســتخوش تغییــر می کند. در این مقاله تالش می شــود به اینکــه چگونه تجربیات پی کیــو، تعاریف و 
چارچوب های طراحی صحنه و فضا را تحت تأثیر قرار می دهد؟، پاســخ داده شــود. در این مجال، فرض نگارنده بر این اســت 
گ، در تغییــر تعاریف و محــدوده طراحی صحنه در زمان معاصر موثر اســت. ضمن بررســی  کــه رویــداد هنــری چهار ســاالنه پرا
دســتاوردهایی مانند طراحی صحنه به مثابه اجرا، چالش فضای مشــترک و عناصر آن، فضای معماری ناپایدار، و نقش اشــیا 
کــه طراحی صحنــه و برخی دیگر از  و ســازندگان در نتیجــه ایــن رویــداد بــه مثابه جنبــش هنری تاریخ معاصر قلمداد می شــود 
کیفی  هنرهای پیرامون خود را تحت تاثیر قرار داده و در تغییر و تحوالت هنری و بینافرهنگی پیشرو است. این مقاله به روش 
کتابخانه ای و مشــاهدات  انجام و به شــیوه تحلیلی و توصیفی نگارش شــده اســت و اطالعات آن با اســتفاده از اســناد و منابع 

میدانی، جمع آوری شده است.
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صحنه پردازانــه،  فضــای  و  صحنــه  طراحــی  ســنتی،  بــاوری  در 
بخشــی از هنر تئاتر اســت. اما در تاریخ هنر معاصر، این هنر مرزهای 
مشــترکی بــا ســایر تجربه های بصــری غیــر تئاتــری دارد، در رویدادی 
گذاشــتن طراحــی فضــای دراماتیــک،  کــه در آن امــکان بــه نمایــش 
کارگــردان و بازیگر را  ج از محــدوده یــک اجــرای متصل به متــن،  خــار
گاه می تواند به مثابه  کــه  بــه وجود می آورد. این تجربه، فرمی اســت 
نوعــی پرفورمنــس یــا طراحــی فضــا قلمــداد شــود. امــکان و فراینــد 
چنیــن تغییــرات و تجربیاتــی در حوزه هــای تئــوری و عملــی طراحــی 
صحنــه، در جشــنواره ها و رویدادهــای معــدودی بــه وقــوع پیوســته 
گ۱” یا به  که مهم ترین و تأثیر گذارترین آن ها ”چهارســاالنه پرا اســت 
که بــه عقیده  آرنولد آرنســون ۳، این رویداد  اختصار”پی کیــو۲” اســت 
مانند المپیکی برای طراحان صحنه محســوب می شــود و همچنین 
در برنامه ریزی های یونیسف، از مهم ترین رویدادها به شمار می رود. 
از عمــر ایــن رویــداد بیش از نیم قــرن می گــذرد و در آخرین دوره خود 
در ســال ۲0۱6، حــدود ۱۸0000 بازدید کننده از سرتاســر جهان شــاهد 
آن بوده انــد. بــه نظــر می رســد این رویــداد، طراحی صحنــه معاصر را 
که می تــوان اذعان داشــت رویداد  تحت تأثیــر قــرار داده به طوری کــه 
”پی کیــو”، آیینــه تحــوالت طراحی صحنــه معاصر اســت. زمینه این 
رویداد در ســال ۱۹5۹ توسط هنرمند چک تبار )فرانتیشک تروستر۴( 
ایجاد شد. او در بینال” سائو پاولو5”، فرایند پیشرفت طراحی صحنه 
که  کشــیده بود  کی را از ســال ۱۹۱۴ تــا ۱۹5۱ بــه تصویــر  چــک و اســلوا
کی شد. در پی این  کشــور چکســلوا منجر به دریافت مدال طال برای 
موفقیــت و چندیــن موفقیــت پی درپی توســط هنرمندانی همچون 
ژوزف اسوبودا 6 در بینال سال های ۱۹6۱، ۱۹6۳ و ۱۹65 باعث شد که 
گ به عنوان میزبان ”نمایشــگاه طراحــی صحنه” در اروپا انتخاب  پرا
گ در سال ۱۹67 میزبان این نمایشگاه شد  شــود. برای اولین بار پرا
و بعــد از آن، رویــداد بــه  صــورت چهارســاالنه ادامه یافــت )تصویر۱(. 
طراحی صحنه در این نمایشــگاه ها با هویت مســتقلی ارائه می شــد، 
که مخاطبان آن بدون تماشای یک نمایش، با طراحی  بدین معنی 
صحنه آن به شــیوه های مختلف مواجه می شــدند؛ بنابراین به نظر 
کــه ایــن مواجهه، شــروع تحــول دیگــری در تبییــن طراحی  می رســد 
گذاشــتن ایده ها  ک  صحنــه بــود. بــا چالش هــا و رقابت ها و به اشــترا
در چهارســاالنه های بعــدی، پی کیــو از یــک نمایشــگاه بــه رویدادی 
تأثیر گذار تبدیل شد و با دنبال کردن سیر تاریخی و شیوه تأثیر گذاری 
ایــن رویــداد و بخش هــای پیش بینــی شــده آن در تبییــن طراحــی 
صحنــه، نــکات قابل توجهــی را درمی یابیــم. این پژوهــش به عنوان 
فرصتی برای مطالعه درباره ابعاد اجرایی و تغییرات مفاهیم طراحی 
صحنه اســت و رویکردهای پدیدارشناســانه و نظریه هــای مربوط به 
علــوم نظــری مد نظر نگارنده نیســت. لذا بررســی تغییراتــی مفهومی 
و تبییــن طراحــی صحنــه معاصر را، متکــی و پیرو جریــان این رویداد 
مد نظر قرار داده و صرفًا مفاهیم و عناصر اجرایی را مورد بررســی قرار 
کوشش می شود تا پاسخی برای سواالت پیش رو  می دهد. در اینجا 
که همواره از آغاز تاریخ نمایش، طراحی صحنه  داده شود. از آنجایی 

به عنــوان بخــش جدایی ناپذیــر تئاتر تعریف می شــده اســت، حال با 
رویکرد هــای پی کیــو، طراحی صحنــه به طور مســتقل چگونه تعریف 
خواهــد شــد؟ در چنیــن رویکــردی، فضــا چــه ماهیتــی دارد؟ نحــوه 
تعامل و مواجهه با مخاطب به چه صورت است؟ پاسخ های هر یک 
کــه نتیجه فرایند این سال هاســت  از ایــن پرســش ها در بخش هایی 
که با بررســی هر یک، نقش پی کیو در تبیین طراحی  پدیدار می شــود 

صحنه معاصر و چالش های آن روشن می شود. 
بـــــــه طـــــــور موجـــــــز، ســـــــیر تاریخی ایـــــــن رویـــــــداد بـــــــا تمرکز بر 
بخش بندی هایش بررسی می شود. این نمایشگاه در نخستین سال 
برگزاری در سه بخش ۱. طراحی صحنه و لباس، ۲. بخش موضوعی: 
گنر و ۳. بخش معماری تئاتر به طور رقابتی برگزار  صحنه اپراهـــــــای وا
که ارائه آثار به طور تصاویر دو بعدی بودند. هنرمندان صاحب  شد 
که از جمله  کردند  سبک و تأثیر گذاری از سراســـــــر دنیا در آن شرکت 
آن ها می توان از ســـــــالوادور دالی7، ژوزف اســـــــوبودا، اسکار نیمایر۸، 
کولتای۱0و همچنین شـــــــرکت کنندگان اخیر  کانتور ۹و رالف  تادئوش 
همچون رابرت ویلســـــــون ۱۱، ریچارد هادســـــــون۱۲ و رنزو پیانو ۱۳ را نام 
برد. چهارساالنه دوم در ســـــــال ۱۹7۱ با چاپ و ارائه عکس در نحوه 
ارائه آثارش تغییر یافت. در این ســـــــال، بخش موضوعی به طراحی 
صحنه برای آثار شکسپیر به طور رقابتی برگزار شد. یکی از فعاالن این 
که  رویداد ”ســـــــازمان جهانی طراحان صحنه و معماران تئاتر۱۴” بود 
کنار این رویداد،  ســـــــمپوزیومی هم زمان به راه انداخت و همواره در 
کرده  کشور نیز در این سال شرکت  کرد. حدود ۲5  نقش همکار را ایفا 
گ،  بودند )تصویر۲(. ســـــــال ۱۹75 یعنی در سومین چهارساالنه پرا
موضوع محوری نمایش آثار دانشجویان رشته های طراحی صحنه 
بود و رشته ها و دانشکده های طراحی صحنه مورد بررسی قرار گرفتند 
)تصویر۳(. چهارمین رویداد درســـــــال ۱۹7۹ بود و بر طراحی صحنه 
کی   کشور چکسلوا نمایش عروسکی و همچنین نمایش عروسکی در 
متمرکز بود )تصویر۴(. در چهارساالنه ۱۹۸۳)پنجمین رویداد(، تغییر 
که در آن طراحی صحنه به مثابه  مهمی در رویکرد آن اتفاق افتـــــــاد 
یک هنر مســـــــتقل در قالب نوعی هنر اینستالیشن۱5و با اضافه شدن 
صدا، ســـــــاخته و به نمایش در آمد )تصاویر 5-۱ و 5-۲(. در ســـــــال 
۱۹۸7)ششـــــــمین رویداد(، در میان فضاهای ساخته شده، ”تعامل 
گر با فضا” نیز به این جریان اضافه شد. بخش های موضوعی  تماشا
نیز مثل طراحی صحنه آثار چخوف در این ســـــــال و سال های دیگر 
با موضوعات مختلف پیوســـــــته طراحی می شـــــــد. در بخش نظری 
برقرار  با موضوعات مشخص  و نشســـــــت هایی  هم ســـــــمپوزیوم ها 
بود )تصویر6(. بخش نمایشـــــــگاهی در ســـــــال ۱۹۹۱ یعنی هفتمین 
کت  چهارساالنه با محوریت شـــــــکل نمایشگاهی طراحی صحنه، ما
و عکس دوباره پررنگ شـــــــد )تصویر7(. تمام بخش های هشتمین 
رویداد چهارساالنه در ســـــــال ۱۹۹5به یک بخش تبدیل شد و ”در 
گرفت و بخش رقابتی آن مختص  جســـــــت و جوی فضای اجرا” نام 
که نهمین چهارساالنه  بخش انتشـــــــارات بود )تصویر۸(. سال ۱۹۹۹ 
بـــــــود، بخش هایی به عنوان ”گـــــــردش در میان فضاهای ســـــــاخته 
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کارگاه ها و  شده و هنر اینستالیشن توســـــــط مخاطبین” روی داد و 
سمینارهایی نیز در جوار فضاهای واقعی وجود داشت. در این سال، 
کولتای برگزار شد )تصویر۹(.  در بخشی دیگر، نمایشگاهی از آثار رالف 
که  در ســـــــال ۲00۳ و دهمین چهارســـــــاالنه، تمرکز پی کیو بر این بود 
این رویداد یک پروژه بین المللی نیســـــــت بلکه در پی تبیین فضایی 
خ می دهد )تصویر۱0(.  که در آن مالقات فرهنگ ها و فضاهـــــــا ر بود 
در پی کیـــــــو ۲007 )یازدهمین رویداد(، طراحـــــــی صحنه یا طراحی 
ح شد. در پی این  پرفورمنس به عنوان یک هنر مســـــــتقل زنده مطر
کشیده شد  نگرش، طراحی صحنه به مثابه اجرا به سطح خیابان ها 
)تصویر۱۱(. دوازدهمین رویداد پی کیو در سال ۲0۱۱  به دنبال تعریف 
مرزهای مشـــــــترک بین هنرهای نمایشی و هنرهای بصری بود و در 
که از نمایشگاه بین المللی”طراحی صحنه و معماری  این سال است 
تئاتر” به ”رویداد چهارســـــــاالنه طراحـــــــی پرفورمنس و فضا” تبدیل 
که به طور غیررقابتی بودند،  می شود. در بخش های دیگر این رویداد 
گرفتند )تصویر۱۲(.  طراحی لباس و طراحی نور و صدا مورد توجه قرار 
که ســـــــیزدهمین دوره پی کیو محسوب می شد،  چهارساالنه ۲0۱5 
گ اتفاق افتاد و طراحی صحنه از مکان  در فضای تاریخی شـــــــهر پرا
کشیده شد  صحنه تئاتر به مکانی دیگر یعنی فضای زندگی شـــــــهری 

که در این میان بخش هایی همچون ”فضای مشترک۱6”: )آب و هوا، 
موسیقی و فضای سیاسی( و همچنین بخش هایی چون ”اشیا۱7” و 
بخش ”سازندگان۱۸”، به مجموعه رویداد اضافه شد. تغییر ماهیت 
گستردگی تمرکز بر موضوعات مختلف، شامل  کیفی از لحاظ  کمی و 
کارگاه، سخنرانی، میزگرد، انتشارات، پرفورمنس، سمپوزیوم،  انواع 
ج از  نمایشگاه های مختلف و شیوه های ارائه طراحی صحنه در خار
ج از  قاب تئاتر بود )تصویر۱۳(. دامنه فعالیت های این رویداد به خار
مرزهای مکانی آن مانند انتشار خبرنامه ها، اطالعات و کتابخانه های 
الکترونیکی رشته های دانشگاهی مربوط رسید. به عالوه در تقاطع 
گســـــــترش معنای  که محل برخورد هنرمندان اســـــــت، درباره  گ  پرا
فضا در معماری تئاتر و انگاره مفهومی طراحی صحنه وسایر فضاها 
که شیوه ارائه و رویکرد در آثار هنرمندان معاصر  چالشی اتفاق افتاد 
و رویدادهای بعدی، نتیجه و حاصل این تعامل و چالش می تواند 
کشور چک با همکاری  باشـــــــد. حامیان این رویداد، وزارت فرهنگ 
یونسکو هستند و برخی اوقات در سایر کشورها هم بخشی از آن برگزار 
کشور و یا موسسات تئاتریشان  که توسط وزارت فرهنگ آن  می شود 
حمایت می شـــــــوند. به طوری که در این نگاه اجمالی قابل مشاهده 
گ در سال های اخیر، دریچه هایی را به منظر  است، چهارساالنه پرا
که در انتخاب بخش ها و شیوه اجرای  کرده است  طراحی صحنه باز 
آن قابل تأمل است و به نظر می رسد این بخش ها، نگاهی راهبردی 
در طراحی صحنه معاصر و حتی هنرهای پیرامون آن ایجاد می کند 
که  که از منظر های مختلف قابل بررسی و مطالعه است. اما وجوهی 
گیرد، نقشی است  بر آن تمرکز شده و در این مجال مورد پژوهش قرار 
که با  که بخش هایی از این رویداد در تبییـــــــن طراحی صحنه دارند 
تعاریف رایج درباره ”طراحی صحنه” متفاوت اســـــــت. این بخش ها 
شامل: طراحی صحنه به مثابه یک اجرا، فضای مشترک )موسیقی، 
آب و هوا، فضای سیاسی( از ۲0۱۳ تا ۲0۱6، فضای اجرایی یا فضای 
معماری ناپایدار، اشیا و سازندگان است. هرچند بخش های دیگری 
کشـــــــور ها، بخش دانشجویان  چون ســـــــخنرانی ها، نمایشگاه های 
کودکان نیز در پیشـــــــبرد اهداف این تحوالت تأثیر غیرقابل  و بخش 
انکاری دارند. طراحـــــــان معاصر نیز با حضور فعـــــــال در این رویداد 
کنون مســـــــیر قابل توجه و  به عنـــــــوان عناصر تأثیرگذار و تأثیر پذیر، تا

تأمل این رویداد را رقم زده اند. 

كیو. كاتالوگ رویداد پی  تصویر2- 
)http://services.pq.cz/en/archive.html( :ماخذ

كیو.  كاتالوگ رویداد پی  تصویر1-  
)http://services.pq.cz/en/archive.html( :ماخذ

كیو. كاتالوگ رویداد پی  تصویر 3- 
)http://services.pq.cz/en/archive.html( :ماخذ
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كیو كاتالوگ رویدید پی  تصویر4- 
)http://services.pq.cz/en/archive.html( :ماخذ

كیو. كاتالوگ رویداد پی  تصویر1-5- 
)http://services.pq.cz/en/archive.html( :ماخذ

كیو. كاتالوگ رویداد پی  تصویر2-5- 
)http://services.pq.cz/en/archive.html( :ماخذ

كیو. كاتالوگ رویداد پی  تصویر6- 
)http://services.pq.cz/en/archive.html( :ماخذ

كیو. كاتالوگ رویداد پی  تصویر7- 
)http://services.pq.cz/en/archive.html( :ماخذ

كیو. كاتالوگ رویداد پی  تصویر8- 
)http://services.pq.cz/en/archive.html( :ماخذ

كیو. كاتالوگ رویداد پی  تصویر9- 
)http://services.pq.cz/en/archive.html( :ماخذ

كیو. كاتالوگ رویداد پی  تصویر 10- 
)http://services.pq.cz/en/archive.html( :ماخذ
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طراحی صحنه به مثابه اجرا

گذشــته در رویــداد  کــه طــی بیــش از نیــم قــرن  غ از تحوالتــی  فــار
”پی کیو” در بخش های مختلف به وقوع پیوســته اســت، به جز ارائه 
کت(  نمایشــگاهی طراحــی صحنه به وســیله )اســکیس، عکــس و ما
کــه نقطه آغازین جریان اســت، مهم ترین امــکان و نتیجه قابل تأمل 
که معرف  می تواند این باشد: طراحی صحنه به مثابه هنری مستقل 
فضای دراماتیک است، با مخاطب خود تعامل دارد. در رویدادهای 
اخیر”پی کیــو” نیز به  طراحی صحنه خود به مثابه اجرا بدون اتصال 
کارگردان و حتی بازیگر( عرضه می شود. ”هویت  به بدنه تئاتر )متن، 
طراحــی مخصوصــًا با ورود به قرن بیســت و یکم تغییــر یافته و بر این 
اســاس، تعریــف ســنتی طراحــی صحنــه تابــع ایــن تغییر اســت. این 
مفهــوم، از مرزهــای ســنتی معانــی طراحــی صحنــه مثــل مفاهیمــی 
گســترش می یابد. اما بــرای درک معنای  کرده و  همچــون دکــور عبور 
تعریــف طراحــی صحنــه  کــه دقیقــًا  پیــش می آیــد  ایــن ســوال  آن، 
چیســت؟ در اصطــالح انگلیســی، طراحــی صحنــه ۱۹ واژه ای مبهــم و 
کســفورد توضیحاتــی را  کافــی اســت. در ســال ۱۹۹۳، دیکشــنری آ نا
بــرای رفــع این ابهــام با این مضمــون اضافه می کنــد: طراحی صحنه 

تئاتــر۲0، طراحی صحنه نمایش ۲۱و واژه ســینوگرافی ۲۲معادل ســنیک 
دیزایــن )طراحــی صحنــه نمایــش( بر اســاس میــزان اســتفاده مردم 
کشــورهای اروپایی، واژه  مســتعمل می شــود. همچنین در برخــی از 
کار می رود اما اســتفاده از این واژه، اجزای همیشــگی  ســینری۲۳  به 
طراحی صحنه مثل طراحی لباس و نور و صوت و پروجکشن را در بر 
کار  کلمه سینری را معادل طراحی صحنه به  گر بخواهیم  نمی گیرد. ا
گســترده تر طراحی نه تنها بــر حوزه تخیل، بلکه  ببریــم، بر حوزه های 
گر  گر با عناصر و فضا و نیز بر رابطه فضا با تماشــا بر نظام رابطه تماشــا
کلی تعریف از طراحی صحنه اینســت: خلق  لــت نمی کند. به طور  دال
کار بــردن همــه ی عناصــر بصــری، صوتــی و فضایی یــک تولید.  و بــه 
کردن در  گســتره وســیعی را برای معنا  که  عامدانه تعریفی ارائه دادم 
بر می گیرد. قطعًا این تولید یا اجرا در فضا اتفاق می افتد پس شــامل 

.)Aronson, 2012, 8( ”معماری تئاتر نیز می شود
طراحــی صحنه در بســتر رویداد ”پی کیو”، از جایگاه ســنتی خود 
فاصلــه می گیــرد و در میــان هنرهــای نمایشــی و هنرهــای بصــری در 
که در  نوســان اســت. آنچــه در ایــن رویــداد می تــوان دیــد این اســت 

كیو. كاتالوگ رویداد پی  تصویر11- 
)http://services.pq.cz/en/archive.html( :ماخذ

كیو. كاتالوگ رویداد پی  تصویر12- 
)http://services.pq.cz/en/archive.html( :ماخذ

كاتالوگ رویداد پی كیو. تصویر13- 
)http://services.pq.cz/en/archive.html( :ماخذ

گ” )پی کیو( در تبیین طراحی صحنه  نقش رویداد هنری ”چهارساالنه پرا
معاصر
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ایــن نوســان، امکان حــذف مهم ترین عنصــر اجرا یعنــی بازیگر اتفاق 
می افتــد. شــاید بتــوان آن را بارویاهــا و چالش هــای نظریه پــردازی 
کریگ،  کریگ ۲۴ در تاریخ مدرن طراحی صحنه تطبیق داد.  گوردون 
کامل نمایش با طراحی صحنه  حذف بازیگر از صحنه و صرفًا اجرای 
که در آن زمان یک نظریه افراطی محسوب می شد.  ح می کند  را مطر
که  کــه باید ایــن امکان وجود داشــته باشــد  ”او حتــی تصــور می کــرد 
کارگردان، صحنه خود را به عنوان ابزار زنده ای  طراح صحنه به مثابه 
McKinney and But- گر در تعامل اســت، بــه پــا دارد ” ) که با تماشــا
terworth, 2010, 25 (. هرچند آن زمان، این نظریه نزدیک به خیال 
امکان ناپذیر بود، ولی در مســیر تدریجی پی کیو به وقوع می پیوندد. 
در ”پی کیو”ی سال ۲007، طراحی صحنه به عنوان یک وسیله زنده 
کشیده می شود.  و فعال مخاطب خود را دارد و به خیابان های شهر 
کنشــگر نیــز در قالــب ایــن رویــداد در نقش یکــی از عناصر بصــری و یا 
گر یا  کریــگ همان واژه آلمانی ابر ماریونــت ۲5و نه اجرا شــاید به تعبیر 
بازیگــر و با تکیه بر نظریه اســکار اشــلمر۲6، بازیگر بــه یک عامل پویای 
کیو، راه طوالنی برای اصالح  بصری تصویر بدل می شود. ”و البته پی 
کاستی های خود برای ورود به نشر ایده های اجرایی خود دارد. این 
رویداد جایی است میان چشم انداز قدیمی تئاتر و تئاتر به مثابه یک 

.)Aronson, 2007, 15( ”هنر بصری
در دهه ســال ۱۹60، شــاهد تلفیق جریان های مختلف از هنرهای 
تجســمی بــه خصــوص نقاشــی و مجســمه ســازی بودیــم. هــم زمــان 
موســیقی تجربی و تئاتر آوانگارد و بسیاری از زمینه های دیگر از طریق 
رسانه های الکترونیکی و فن آوری های جدید توسعه یافتند. بسیاری 
کنش در  از ایــن تلفیق ها و مشــارکت ها، بر حضور فیزیکــی و رویداد و وا
کنش  برابــر مرزهــای تثبیت شــده میان هنــر و زندگی به عنــوان یک وا
 Ring petersen,( در برابــر دیدگاه هــای ســنتی در مورد تئاتــر و هنر بــود
که در هنر اینستالیشــن و مرزهای  239 ,2015(. صــرف نظــر از مباحثی 
آن بــا هنرهــای اجرایــی مطرح اســت، چــه به لحــاظ تاریخــی یعنی از 
اوایل سال۱۹60 )زمان رویش هنر اینستالیشن( و چه به لحاظ تعاریف 
و رویکــرد، همپوشــانی فراوانــی بــا طراحی صحنــه از نوع ارائه شــده در 

کــه با چنیــن رویکردی  رویــداد ”پی کیــو” وجــود دارد. از جملــه آثــاری 
می تــوان نام برد، طراحی اینستالیشــن داســتانی اســت به نــام ”آنا آن 
گر یا  شــب به خانه باز نگشــت۲7” از رابرت ویلســون )تصویر۱۴(. تماشا
مخاطــب از اتاقــی بــه اتاق دیگر رفته و داســتان با درگیر شــدن حواس 
بینایی و شنوایی مخاطب و حضور او در فضا، روایت می شود. در این 
کرد  طراحــی، هیــچ بازیگری حضور ندارد و شــاید بتوان چنین تفســیر 
که بازیگر این اجرا، فضا است. رویداد ”پی کیو” به عنوان جریان پیشرو 
در تبییــن مفاهیــم طراحی صحنه، بــا مراجعه به فراینــد تاریخی و آثار 
که طراحی صحنه می تواند  فراوان ارائه شــده در آن نشــانگر این است 
به مثابه اجرا پذیرفته شده و در آن مخاطب، خود را به متن دراماتیک 
فضــا نزدیک تر ببیند و یا شــاید مخاطب به عنصــری زنده در فضا بدل 

گسست میان وقوع و اجرا با مخاطب به حداقل برسد.  شود و 

فضــای مشــترک )موســیقی، آب و هــوا، فضای 
سیاسی(

بــرای اولین بار فیشــر لیخت۲۸ جریان معاصر بیــن هنرهای بصری 
و هنرهای اجرایی و تئاتر را با عنوان فضای مشــترک توصیف می کند. 
در جایــی دیگر،  هانس لمــان۲۹ در تعریف آن چنین می گوید:” تئاتر به 
گر  که فضای تئاتر برای تماشا مثابه فضای مشترک بدین معنی است 
کــی تجربه می شــود”  گــر به طــور یکســان بــه لحــاظ حــواس ادرا و اجرا
)Lehmann, 2006, 122(. در رویکــرد نویــن ”پی کیو” با عنوان ”فضای 
مشترک” در سال ۲0۱5، طراحی صحنه به عنوان قدرت فوق العاده ای 
کند. همان  در هنرهــای اجرایــی، نقش های مختلفی را می توانــد ایفا 
کــه در جوامع، تجربه های مشــترکی همچون موســیقی یــا آب و  گونــه 
هوا و یا جریان سیاسی تأثیر گذاری غیرقابل انکاری در مردم و در ابعاد 
کشــف  مختلف دارد. مفهوم فضای مشــترک در طراحی صحنه، برای 
تأثیــر طراحــی بین مخاطبین اســت و بیش از آن، ایجــاد فضایی برای 
گذاشــتن ایده ها، داســتان ها و مسائل  ک  تجربه هایی چون به اشــترا
اجتماعی و ارتباط آن با اجتماع است. در این بخش از ”پی کیو”، تجربه 

كارگردانی  تصویر14- تصویر یکی از اتاق های اینستالیشن “آنا آن شب به خانه باز نگشت” به 
و طراحی رابرت ویلسون.

https://www.ajweissbard.com/anna-didnt-come-home-that-night-( ماخــذ: 
)in-the-night

گران در”فضای مشترک”. تصویر15- تصویر یکی از تجربیات مخاطب-اجرا
https://stimuleringsfonds.nl/en/grants_issued/dutch_entry_for_the_  ( ماخــذ: 

)prague_quadrennial_pq_2015
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فضــای مشــترک هــم به صورت خلــق اجراهــای بداهــه و تمرین هایی 
کــه در بخش هــای مختلف انجــام می شــود و هم  بــرای ســاخت فضــا 
به صورت سخنرانی و میزگرد، مباحثی مطرح می گردد. بخش دیگر به 
کارگاه ها، پروژه های  نام البراتوار فضا در پی کیو آموزشــی اســت و در آن 
ساخت فضای مشترک، اجرا دانشجویان، هنر اینستالیشن و.. . برگزار 

می شود )تصویر۱5(.
یکــی از منابــع بــرای ســاخت فضــای مشــترک، موســیقی اســت. 
موســیقی منبع الهام بخشــی برای طراح صحنه محســوب می شــود. 
موســیقی و درک آن در حــوزه درک بصــری مخاطــب نیســت امــا در 
کــه آن را می شــنوند. در بخــش  اتمســفر مشــترک مخاطبینــی اســت 
موســیقی، نمونــه ای از ســه نــوع رویکرد به جریــان ارتباط موســیقی 
و فضــا ارائه می شــود. ”۱. از موســیقی بــه فضا )یعنی موســیقی منبع 
الهام ســاخت فضا می گردد(: موســیقی می تواند حــس بصری از فضا 
 Herman,( ”کــه در جهــان شــخصی انســان وجــود نــدارد را برانگیــزد 
که هر  12 ,2015(. موســیقی خــود شــامل درک زمــان و حرکت اســت 
دو از مولفه هــای فضــا به شــمار می آیند. عالوه براین هــا، مولفه های 
دیگــری همچــون ریتــم،  هارمونی، زمینــه، حال و هوا، عمــق و بعد و 
کشــف موســیقی و انتقال و انطباق آن در  که در  شــاید موارد دیگری 
ســاخت فضای مشــترک تأثیر گذار اســت”۲. از فضا به موسیقی )فضا 
مهم ترین منبع الهام برای موسیقی(: فضا اغلب بر زندگی و موقعیت 
کمک می کند  ذهنــی و اجتماعــی مــا تأثیــر می گذارد و فهــم مــا از آن، 
تــا بــه درک عمیق تری از انســان برســیم. تحوالت روز بــه روز آن به ما 
اجازه می دهد تا معنی هســتی را بفهمیم. موســیقی باعث می شــود 
 Herman, 2015,( ”تــا جهــان درونی انســان را در این تحــول ببینیــم
12(. ۳. حضور توامان موســیقی و فضا: ترکیب موســیقی و فضا حس 
خاصــی را ایجــاد می کند و خیلی اوقــات از درونیات پنهان و آنی خود 
که  به طــور خاصــی خبــردار می شــویم و بــه ما ایــن امــکان را می دهد 
 .)Herman, 2015, 12( ”کنیــم کشــف  از زاویــه دیگــری زندگیمــان را 
در بخشــی از فضــای مشــترک، آب و هــوا بــه  عنــوان عنصــری مؤثر در 
ایــن فضــا عنــوان می گردد. آب و هــوا نیــز از جمله عناصــر تأثیر گذار بر 
کــه واقعیت مکانــی عــده ای را تحت تأثیر قــرار داده  فضاهایــی اســت 
و حــس و حــال و هوایــی را به طــور مشــترک در مخاطبیــن یــا افرادی 
کــه در آن دارنــد، ایجــاد می کند. این آب و هوا می تواند شــامل جوی 
که ما  گانــی  گرفته اســت. مانند واژ کــه پیرامــون عــده ای را فــرا  باشــد 
کار می بریم جو یا آب و هوا اشــاره  گــه گاه بــرای توصیف حــال و هوا به 
که پیرامون اجتمــاع را در برگرفتــه و تقریبًا حس  به احساســی اســت 
مشــترکی بیــن تجربه کننــدگان ایجــاد می کنــد. ”آب و هــوا: وضعیــت 
جــوی در یــک زمان و مکان مشــخص اســت. طراحــی صحنه/ آب و 
کشــورها و بخش هــای مختلــف می خواهنــد  هــوا: از شــرکت کنندگان 
کــه تغییــرات تصادفــی، غیرقابل شــناخت و رمــز آلودی را بــاز طراحی 
که در آن قرار  گذرا و اتفاقی است  کشف لحظات  کنند.. این به معنی 
کنون بوده و امکان تکــرار آن هرگز وجود  گرفته ایــم و نشــانگر اینجــا و ا
نــدارد” )Banham, 2015, 13(. ”ســه تقســیم بندی بــرای مفهوم آب 
گرفــت. ”۱. آب و هــوای بیرونــی مانند رنگین  و هــوا می تــوان در نظــر 
کمانــی، بارانــی و آفتابــی و... ۲. آب و هــوای درونــی مثــل فضاهــای 

که  بیرونی می تواند بارانی یا مهی و.. باشــد. ۳. آب و هوای میان ما 
در آن، حــال و هــوای مخاطبیــن ماننــد درجــه حرارت هوا احســاس 
می شــود مثــاًل مخاطــب منفعــل می توانــد جریــان اجــرا را تحت تأثیــر 
قــرار دهــد” )Banham, 2015, 13(. در ایــن بخش طراح می کوشــد تا 
کند.  اتمســفر و فضایی مشــترک از طریق آب و هوا با مخاطب ایجاد 
گــران، دو فضای مختلف  کــه مخاطب و اجرا این بدین معنی اســت 
را تجربــه نمی کننــد و بــه تجربه هــای همســان می رســند. طراحــی و 
ســاخت یــا قرار گیــری عامدانــه در چنیــن فضــا و تجربــه مشــترکی، از 
که تجربه معاصر طراحی صحنه را تحت تأثیر قرار  رویکردهایی اســت 
می دهد. موضوع بعدی در بخش ”فضای مشترک” به عنوان فضای 
که قوانین یا ســاختار خود را  سیاســی اســت. فضا همانند هنر زمانی 
می شــکند، بــه جریــان سیاســی تبدیــل می شــود. در بخــش فضــای 
که فضای جغرافیایی  سیاســی، از شــرکت کنندگان خواسته می شــود 
که  که به مثابه جو سیاســی باشــد. تفســیری  کنند  جدیدی را ایجاد 
از فضــا می تــوان داشــت می توانــد دو پهلو و تغییر پذیر باشــد. فضای 
سیاســی بــا ایجــاد تعامــل می کوشــد، تــا شــیوه هم زیســتی را تبییــن 
کنــد و ایــن را طــراح صحنه بــه مرکز صحنــه اجرا می برد. طــراح نقش 
منتقدانــه را در اجــرا ایفــا می کنــد. او در بازتعریــف فضــای زنــده اجــرا 
کــه با الیه هــای در هم پیچیده ای از ایده ها شــکل می گیــرد و هویتی 
که  خــاص می ســازد، مســئول اســت و ایــن در جایــی اتفــاق می افتد 
که نمی توان نســبت  وضعیــت فضای سیاســی آنقدر قدرتمند اســت 
ح دربــاره فضای سیاســی  بــه آن بــی تفــاوت بــود. رویکردهــای مطــر
کی، شــامل این ســه نــوع اســت. ”۱. فضا به  به عنــوان فضــای اشــترا
مثابه جریان سیاســی/ بر پیوند و بازنمایی انبوهی از صداها، حفظ 
و شــنیدن و برانگیختــن روابط متقابــل تمرکــز دارد. ۲. فضا به مثابه 
کارهای اجرایی محــور اصلی برای  قلمــرو مشــترک برای تجلی هنــر/ 
تجربــه تئاتــری و نقطه مالقات زبان، هویــت و دیدگاه های مختلف و 
که  چالش های آن هاســت. ۳. فضا به مثابه واســطه روابط تعاملی/ 
در روابط داخلی و بین المللی نمودار می شــود و هویت های مختلف 
Ko- در مواجهــه قلمرو هــای خــود فضــا و زمان را ترســیم می کنــد”  )
که معضالت سیاســی، اجتماعی، مالی،  hen, 2015, 14(. در جهانی 
بحران هــای مهاجرتــی و. .. پیرامــون را در برگرفته، رویکــرد طراحانه 
که در جوامع به شــکل موســیقی، آب  به ســاخت فضاهای مشــترک 
و هــوا و فضــای سیاســی تجربه می شــود، رویکرد و تعاریــف طراحی را 
دســتخوش تحول می کند. طراح صحنــه می تواند راه حل هایی برای 
رفــع ایــن مشــکالت از طریق ســاخت و ارائــه فضاهای مشــترک ارائه 
دهد. به طوری که ”در ســال ۲0۱5، پی کیــو برخی انجمن ها را ترغیب 
کرده است که ایده طراحی صحنه به مثابه فضای مشترک را به عنوان 
.)Kohen, 2015, 15( ”موضوعی برای بخش کشورها و مناطق برگزیند

فضای اجرایی یا فضای معماری ناپایدار

که در آن حرکت و زندگی  ”ابعاد فضا، دنیایی را مشــخص می کند 
کــه انســان در آن حرکــت و زندگــی می کنــد، ارتباط  میکنیــم. مکانــی 
نزدیکــی بــا معمــاری دارد. یکــی از ایــن اشــکال ســاخته شــده و فــرم 

گ” )پی کیو( در تبیین طراحی صحنه  نقش رویداد هنری ”چهارساالنه پرا
معاصر
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یافته، محل ســکونت انســان در زندگی یا تئاتر اســت. در این بخش 
از ”پی کیو”، تالش شــده اســت تا بر ارتباط بین تئاتر و معماری تمرکز 
شــود. ســخنرانی ها و قدم زدن در شــهر بــرای توصیف وجــوه فضای 
که در ایــن بخش انجام  تئاتــری شــهر، از جملــه فعالیت هایی اســت 
می شــود. بخــش فضــای اجرایــی یــا معمــاری ناپایــدار، پروژه هــای 
بین المللی را پیش رو قرار می دهد که به رابطه متقابل تئاتر و معماری 
می پــردازد و از شــرکت کنندگان دعوت می کند تا درباره تاریخ شــهرها 
کــه انعکاس  کننــد. هدف این اســت  گفتگــو  کنونی شــان  و موقعیــت 
گ و تاریخ و هویــت پیچیده آن  آن را بــر الیه هــای چندگانه شــهر پــرا
ببیننــد. ”پی کیــو”، جلســات خاصــی را بــا حضــور هنرمنــدان تئاتــر، 
که  معماران و ســایر هنرمندان حرفه ای از سرتاســردنیا برگزار می کند 
در مکانــی مجــزا دربــاره موضوعاتی چــون امکان ایده های مشــترک، 
گفتگــو می کننــد. در ایــن  آثــار، ســازوکارها و رویاهایشــان بــا یکدیگــر 
نشســت پــر جنب و جــوش، در مکانی خاص با هویت ســازمان یافته 
شــهری  فضــای  تئاتــری  وجــوه  و  ناپایــدار-  و  پایــدار  معمــاری-  در 
خودشــان، تبــادل نظــر می کننــد. پتانســیل های فضــای معمــاری و 
کریگ  انطباق پذیــری آن در طراحــی صحنــه، پیش تر توســط آپییا و 
نیــز بازگو شــده بود. عناصــر ناپایدار معماری، در ســاخت بســیاری از 
صحنه هــا در تاریــخ معاصــر طراحی صحنه اســتفاده شــده اســت اما 
که به  امکان استفاده از این فرم در بیان اجرایی، هنوز امکاناتی دارد 
نظر می رســد قابل بررسی و بازطراحی اســت. ”باوجود اینکه معمواًل 
طراحــان صحنــه بــه دنبــال اشــکال موجــود و فضــای پیش ســاخته 
کشــف امــکان دراماتیکی فضاهای  تئاتری هســتند، برخی به دنبال 
جایگزیــن هســتند” )McKinney and Butterworth,2015,115(. در 
ایــن بخــش، طراحــی صحنــه در قالــب نقطه تالقــی تئاتــر و معماری 
بیــان می شــود. تــوام بــودن ایــن دو در یــک زمــان، بــا واقعیــت ذات 
گونه تئاتری در تناقض است. معماری  معماری و ساختگی بودن هر 
بــرای پایداری و ســکونت دائمی انســان ســاخته می شــود، ولی تئاتر 
وضعیــت ناپایــداری را طلــب می کنــد. ”در تحــوالت تاریخــی رویــداد 
کــه نــام ایــن رویــداد از طراحــی صحنه و  پی کیــو، شــاهد آن هســتیم 

معمــاری تئاتــر، به طراحی اجرا و فضا تغییر می یابد. این تغییر زمانی 
که تئاتر، مــرز دیوارهای خــود را به عنوان )فضای  مشــاهده می شــود 
ح هــای خــود را  معمــاری( می شــکند و طراحــان شــروع می کننــد طر
کننــد، یا فضایــی را برای صحنه  ج از فضــای رایــج تئاتر خلق  در خــار
تئاتر به طور یک فضای موقت می ســازند. ایــن فرایند، تأثیراتی برای 
گرایــش خودشــان دارد و تحــوالت روز به روز  حرفه ای هــا در شــاخه و 
 Suarez, 2017,( می گشــاید”  جدیدشــان  مســیر  درک  بــرای  راهــی 
20(. بنابرایــن بررســی تطبیق پذیــری و یافتن و خلــق راهکارهای نو، 
کــه در نشســت ها و فعالیت های ایــن بخش از  گی هایــی اســت  از ویژ
گ می تواند راهگشا باشد )تصویر۱6(. در جریان این تغییر  رویداد پرا
نگــرش بــه فضــای اجــرا و برداشته شــدن مرزهــای مکانــی بــرای یک 
اجــرا، دریچــه ای به ســوی تعاریــف نــو و چالش های جدیــد در حوزه 
طراحی صحنه می گشــاید. دیگر مــکان اجرا یا صحنه در صحنه های 
کس هــا و انواع دیگر نیســت بنابراین طراحان  قــاب عکســی یا بلک با
چالش های دیگری خواهند داشــت ضمــن آنکه نقاط دید مخاطب 
نیز از استانداردهای سالن های اجرا، دستخوش تغییر است. چنین 
فضایــی به عنوان یک معماری ناپایــدار پارامترهای جدیدی را پیش 

گذاشته است.  روی طراحان 

اشیا

کانتور در نظریه ای، واژه پراپ۳0 به معنی اشیای صحنه  تادئوش 
کلمه ”آبجکت”  را، واژه فرعــی و تابعــی از بازیگر می داند و به جای آن 
)تصویر ۱7( را به عنوان جایگزین پیشنهاد می دهد چون این واژه به 
معنای اشیا می تواند هویت داشته باشد؛ به طوری که بعدها مفاهیم 
که برای اشــیا و  گســترش داده و تاآنجا پیش می رود  مــد نظــر خود را 
امکانات بالقوه آن، نقش بازیگر را قائل می شود. او از مفاهیمی چون 
شــیئ- بازیگــر ۳۱و یا شــیئ زنده ۳۲، برای تبیین نقش اشــیا اســتفاده 
گ برای اشــیا قائل  که در پرفورمنس های رویداد پرا می کند. نقشــی 
کلی قرار  کــه در یک زمینــه  هســتند و ایــن شــباهت بــه بازیگری دارد 

تصویر16- تصویر یکی از تجربیات مخاطبان در فضای معماری ناپایدار.
)https://www.pq.cz/publications( :ماخذ
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کند.  است داستانی را نقل 
”جهان از داســتان ها ســاخته شــده و ما بازیگران آن داســتان ها 
هســتیم. برخــی اوقات در نقــش اصلی و برخی اوقــات در نقش های 
فرعی ظاهر می شــویم. برخی اوقات با نویســنده داستان همراهیم و 
که این داستان ها در آن اتفاق  گریم. مکانی  برخی اوقات دیگر تماشا
می افتد، صحنه ها و سالن های مربوط به خود است و ما اشیایی در 
که به مثابه اشــیاء صحنه هستند و بخش  این داســتان ها می بینیم 
جدایی ناپذیر آن هستند” )Svoboda, 2015, 306(. بخش دیگر این 
که به طریقه متفاوتی ارائه می شود.  رویداد، اختصاص به اشــیا دارد 
که یک  اشــیاء و لوازم صحنه به گونه ای ســاخته و چیدمان می شوند 
فضای عمومی یا فضای تئاتری از آن ســاخته می شود. هریک از این 
فضا ها، نقل کننده داســتان مســتقلی هســتند و یا داستانی براساس 
یــک تئاتــر یــا پرفورمنس را روایــت می کنند و یــا اینکه مربــوط به یک 
زمینــه اجتماعــی یــا سیاســی هســتند. اشــیا خــود دارای جنبه های 
کیفیــت بصــری دارنــد اما در  زیبایی شناســی خــاص خــود هســتند و 
گ، هدف مجریان، بازنمایی وجوه  این شــکل از نمایش اشــیا در پرا
زیبایــی بصری اشــیا نیســت بلکــه بازنمایــی داســتان های پنهان در 
که توســط ترکیب و قرارگیری اشــیا بازگو می شــود.  زندگی بشــر اســت 
ایــن داســتان ها اغلــب در دید اول نمایان نیســتند و نیــاز به حضور، 
تأمــل و تفســیر بیشــتر را می طلبنــد. اشــیا هویــت مســتقلی ندارند و 
بازنمــای جهــان پیرامــون هســتند. بــه تنهایــی جایگاهی نداشــته و 
زمــان تولیــد و تاریخ مصرف و یا بازتولید دارند اما همیشــه به چیزی 
بــه نام زندگی بشــر متصل هســتند و همــواره حامل داســتان هایی از 
را  مشاهده کنندگانشــان  و  مصرف کننــدگان  ســازندگان،  صاحبــان، 
که امــروز در تئاتر  بازگــو می کننــد” )Svoboda, 2015, 30(. ”تغییراتــی 
اتفــاق افتــاده اســت، از رشــد هنرهــای بصــری در جایی کــه در زمینه 
گویایی هســتند، تأثیر پذیرفته اســت.  کلمــات  تئاتــر قــرار می گیرند و 
در مانیفســت نمایشــگاه های مدرن در سال ۲007، عبارت جهان به 
مثابــه صحنــه آمده بــود و این عبــارت، رابطه بین هنرهــای بصری و 
تئاتــر را بیــان می کــرد” )Howard, 2009, 152(. هنر هــای بصری، مرز 

دقیقــی در جریــان هنر هــای معاصــر ندارنــد از این رو اشــیا می توانند 
در حیطــه یــک هنــر بصری و یا نقش اشــیا وابســته به صحنــه تئاتر را 
که با اشــیا  داشــته باشــند. شــیوه های اجرایــی نمایش هــای معاصر 
و  تأثیر گــذار  می تواننــد  هســتند،  ارتبــاط  در  آن هــا  نشانه شناســی  و 
گ باشــند. در این رویکرد، نقش  تأثیر پذیر از جریان هنری رویداد پرا
کنار هم  که می تواند جهانی از اشــیا را  طــراح صحنه به عنوان فــردی 
که  قــرار دهــد و داســتانی را بیافریند و حتی نقش این اشــیا همانطور 
گر را از صحنه حذف  گر نقش اجرا گفته شــد به مثابه اجرا در قبل نیز 
گر نقش بصری فعالی را ایفا  کند. یا به عنوان عنصری پیوسته به اجرا
که آن نقش خود طراحی صحنه محسوب می شود و نه عنصری  کند 
به عنــوان بازیگــر. بار دیگــر در تبیین طراحی صحنــه، نکات جدیدی 
که با نقش ســنتی اشــیا و طراحی صحنه متکی  پیش رو قرار می گیرد 
به اشــیا فاصله دارد. طراح، نقش پر رمز و راز اشــیا را به شیوه دیگری 
در صحنــه اســتفاده می کنــد و در ایــن ترکیــب، تعاریــف و تجربیــات 
مشاهده کنندگان و مخاطبان نیز دستخوش چالش دیگری می گردد 
و ایــن بار شــیء مورد نظر، وســیله ای برای بازیگر نخواهــد بود، بلکه 

خود خالق فضای اجراست. 

سازندگان

اختصــاص بخــش ســازندگان در ”پی کیــو”، بــرای نمایــش فرایند 
ســاخت اســت و به طــور زنــده انجــام می شــود. در ایــن قســمت، از 
کــه مفهــوم  کــه طــراح هســتند خواســته می شــود  شــرکت کنندگان 
گران  کننــد و مراحل آن پیش روی تماشــا تعیین شــده ای را طراحــی 
اتفاق می افتد. به عنوان مثال در سال ۲0۱5، از شرکت کنندگان طراح 
کــه در محیــط و زمینــه یک آشــپزخانه بــه مثابه  خواســته شــده بــود 
کننــد. این بخش  صحنــه نمایــش، غــذای طراحانه خــود را درســت 
می تواند جنبه آموزشــی از فرایند خلق یک اثر هنری توسط طراحان 
کــه طراحــان نوآموز و  ک بگــذارد و امــکان ویژه ای اســت  را بــه اشــترا
کننــد. ”رنــگ  حتــی حرفــه ای بتواننــد ایده هــای جدیــدی را تجربــه 

تصویر17- بخشی از رویداد پی كیو به عنوان آبجکت با اشیا توسط توماس اسوبودا.
)/https://stagingtheartwork.com/2015/06/prague-quadrennial-tomas-svoboda(: ماخذ

گ” )پی کیو( در تبیین طراحی صحنه  نقش رویداد هنری ”چهارساالنه پرا
معاصر
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 (/https://stagingtheartwork.com/2015/06/prague-quadrennial-tomas-svoboda : )ماخذ



6۴
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۴ ، شماره ۴ ، زمستان ۱۳۹۸

جهــان امــروز بــا وجــود رســیدن بــه پیشــرفت های تکنیکــی، در 
که شــاید ابتدایی به نظر برســد.  کاوش در مورد مســائلی اســت  حال 
کــه موجــب رهیافت هــا و  از راهکارهایــی اســت  یکــی  تجربه گرایــی، 
نگاه هــای نــو می شــود و ایــن تجربه گرایــی در رویــداد ”پی کیو” و ســیر 
تاریخــی آن، تعاریــف و رویکردهای طراحی صحنه معاصر را به چالش 
کــه در  کیــو بــه ایــن معنیســت  گرایــی در پــی  کشــیده اســت ) تجربــه 
بخش هــای مختلــف، طراحی هایــی در تعامــل بــا مخاطــب و به طور 
بداهه تولید می شود و زمینه های آن متغیر است(. در زمینه هنرهای 

گ مهم تریــن  اجرایــی و به طــور خــاص طراحــی صحنــه، رویــداد پــرا
که امکان تجربه، مشاهده، اندیشــه و تعامل را توامان  بســتری اســت 
فراهــم مــی آورد. ایــن امــکان در زمــان حــال منحصــر بــه فــرد و دارای 
قابلیت های فراوان است. رویداد ”پی کیو” به دلیل ابعاد و تأثیر گذاری 
می توانــد به عنــوان جنبشــی در قرن بیســت و یکم، مســیر طراحان را 
که شرکت کنندگان و سازندگان آن اغلب  تحت تأثیر قرار دهد به طوری 
که در زمینه آمیختگی، نحوه ارائه و  خود طراحان هســتند. از تحولی 
تعامــل هنرهای نمایشــی و بصری اتفاق افتاده اســت، نــوع تعاریف و 

کــردن آن غذا به عنــوان یک فعالیت  و درام آماده ســازی غــذا و تهیــه 
اجتماعــی بــه حســاب می آیــد. آشــپزخانه در قالــب تماشــاخانه ای 
کــردن غــذا، به یک  کــردن، پختن و تقســیم  کنــش آمــاده  کــه  اســت 
اجــرای خصوصــی برای مهمانان دعوت شــده تبدیل می شــود. این 
اجرا توســط یک فضای قابل لمس مشــترک، ارزش گذاری می شــود” 
)Lotker et al., 2015, 320(. در ایــن بخش هــا، غــذا به صورت هــای 
کــه در حیــن  گرانش ارائــه می شــود. غذایــی  مختلــف بــرای تماشــا
آماده شــدن و تقســیم شــدن می تواند برای مخاطبــش، تجربه های 
ج از  دیــداری، بویایــی و چشــایی داشــته باشــد. این نــوع اجرا، خــار
یــا مکان هــای  محــدوده اجراهــای مرســوم در ســالن های نمایــش 
جدیــد غیرتئاتــری انتخاب شــده بــرای پرفورمنــس اســت. بــه نظــر 
غ از ُبعــد آموزشــی آن، مرزهــای  می رســد در چنیــن اجراهایــی، فــار
جدیدی شکســته می شــوند و حاصــل آن، آمیختگــی زندگی و فضا و 
گران ببینند چطور ســازندگان  کــه تماشــا اجرا اســت. ”مهم اینســت 
طراحــی می کننــد، فکــر می کنند و ایده هاشــان را پــرورش می دهند و 
خ می دهــد. در اینجا فرایند اســت  فراینــد ســاخت ایــن اثــر چگونــه ر
کــه اهمیــت دارد و نــه محصــول. آماده ســازی و ســاخت و ســاز، بــه 

 Lotker et al.,( ”کردن یــک غذاســت میــزان اهمیــت فرایند درســت 
کــه موجــب  320 ,2015(. رویکــرد ایــن بخــش قابلیــت ایــن را دارد 
تولیــد نگاهــی جدید به مقوله طراحی فضا شــود )تصویر۱۸(. توجه و 
که می توانــد برای یک  کیــد بــه مقوله فراینــد محوری عملی اســت  تا
اجــرای دراماتیــک طراحــی شــده و ماننــد اینستالیشــن های تعاملی 
کــه بــا تجربــه و تعامــل، باعــث خلــق اثــر  از شــرکت کنندگان بخواهــد 
که فرایند ارزش اجرایی  گذرگاه جایی اســت  شــوند. این تجربه و این 
که مشــارکت کنندگان خود طراحان صحنه اند  می یابــد، بدین معنی 
کــه با توجه به  گرند  و یــا از نگاهــی دیگر، مشــارکت کنندگان خود اجرا
نــوع طراحی نقش هــا تغییر می یابنــد. طراحی صحنــه و فرایند خلق 
گذار می شــود یعنی فضــای اجرا دارای طراحانی  آن، به مخاطبین وا
از میان مخاطبین است. این چالش، بار دیگر تبیین طراحی صحنه 
معاصر را دستخوش تغییر می کند و نقش سنتی طراح به قالبی دیگر 
کــه طــراح صحنه بــه جهان  جایگزیــن می شــود. اینجــا نقطه ایســت 
الیتناهــی بــا مشــارکت کنندگان غیرقابــل پیش بینــی و حتــی طراحی 
که باورهای  غیرقابل پیش بینی تن می دهد و تجربه ای را می آزماید، 

ما را نسبت به مقوله طراحی صحنه تغییر خواهد داد. 

تصویر18- تصویر یکی از تجربیات بخش سازندگان در ساخت غذای طراحانه.
)http://2015.pq.cz.s3.amazonaws.com/www/en/program/makers.html( :ماخذ
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پی نوشت ها

1 Prague Quadrennial of Performance Design and Space.
گ(. PQ ۲ )حرف اختصاری مورد استفاده برای رویداد چهارساالنه پرا

Arnold Aronson ۳ )پرفســور آرنســون اســتاد تاریخ شــناس هنرهای اجرایی و 
طراحی صحنه در دانشگاه کلمبیا، آمریکا/ نظریه پرداز معاصر طراحی صحنه(.
4 Frantisek Troster.

Sao Paulo Biennial 5 )قدیمی ترین دوساالنه هنرهای بصری جهان در ایتالیا 
کرد(. بعد از دو ساالنه ونیز که سی و دومین دوره خود رادر سال ۲0۱6برگزار 

6 Josef Svoboda.
7 Salvador Dali.
8 Oscar Niemeyer.
9 Tadeusz Kantor.

10 Ralf Koltai.
11 Rober Wilson.
12 Richard Hudson.
13 Renzo Piano.
14 OISTAT.
15 Installation Art.
16 Shared Space.
17 Objects.
18 Makers.
19 Stage Design.
20 The Design of Theatrical Scenery.

گ” )پی کیو( در تبیین طراحی صحنه  نقش رویداد هنری ”چهارساالنه پرا
معاصر

گسترش  تبیین طراحی صحنه معاصر تحت تأثیر قرار دارد و دامنه آن 
یافتــه اســت. بخش های مختلــف این رویــداد هنــری، در تجربه گری 
پیشــرو هســتند و غالبًا محصول آن، قابلیت تبدیل به شیوه و متدی 
گســترش  بــرای طراحــی صحنــه را دارد. بــا توجه بــه تغییر مفهومی یا 
مفهومــی اصطــالح رایــج، طراحــی صحنه خــود به عنــوان پرفورمنس 
که طراح و مخاطب  بازتعریف می شــود. فضای مشــترک، جایی است 
در میــان منطــق و عاطفه خــود در وحدت قرار دارنــد و این وحدت با 
که می توان  گرفته اســت و این توقعی اســت  ک قرار  اجتماع در اشــترا
از اجــرای یــک نمایــش قدرتمنــد داشــت. خلــق و ایجاد اتمســفرها و 
که هر روزه انسان ها با آن در تعامل هستند، مانند  فضاهای مشترکی 
کــه هم الهام بخش اســت و هم الهام پذیر از فضــا. آب و هوا  موســیقی 
که به عنوان حال و هوایی مشــترک میان مخاطبان در جریان اســت، 
قابلیت ســاخت یا اســتفاده برای فضای اجرا را دارد. فضای سیاســی 
گیرد  و اجتماعــی نیــز می تواند به عنوان زمینه اجرا مورد اســتفاده قرار 
یا طراح با دســت کاری عامدانه در ســاخت چنین فضایی، در تغییر یا 
بهبود وضعیت مؤثر باشد. این سه جنبه مهم از فضای مشترک بین 
انســان ها، قابلیت هایــی را بــه طراح برای ســاخت فضای اجــرا فراهم 
می آورد. فضای معماری و فاصله میان ساختمان ها و پتانسیل فضای 
شــهری، امــکان بازســازی صحنه هایــی از نــوع دیگر به عنــوان فضای 
گون با شیوه های جدید در  ناپایدار را فراهم می آورد. داستان های گونا
که  اینجا بازنمایی می شــود و آن حضور فرمی و محتوایی اشــیاء است 
روایت کننده هستند و گویی حقیقت و روح انسان، داستان های خود 
گذاشــته اســت. حضور تصاویر، چیزی شبیه جشن  را در اشــیاء به جا 
که خود راوی داســتان های پنهان و پیدا هستند. در جای دیگر  اشــیا
که جهان مواد ســاخت و سازشان  حضور ســازندگان و صحنه پردازان 
را فراهــم می کنــد و محصــول آن ها روایتی از ترکیب مواد جهانی اســت 
کــه مخاطــب خــود را بــه یک میهمانــی در جهانــی نو دعــوت می کند. 
زنده پنداری اشیا و تغییر هویتی اشیا به عنوان عنصر ساخت صحنه، 
طراحــان را در امکانی نوین قــرار می دهد. از دیگر چالش ها و امکانات 
پیــش روی طراحــی امروز در این رویداد، طراحی در حین اجراســت و 

کنش متقابل مخاطب و هنرمند  همچنیــن تجربه طراحی صحنه در 
بــاز تعریفی از مفهــوم طراحی صحنه ارائه می دهد. غیر از ســمینارها، 
گفتگو ها، نمایشــگاه ها و بخش های مرسوم همایش ها و جشنواره ها 
بســتر های تجربه هــای نــو، هر یــک دارای تأثیــرات بصــری و مفهومی 
کنار  گاه طراحــان و شــرکت کنندگان را دارد. در  گاه و خــود آ بــر ناخــود آ
ساختمان های کهنه و نو شهر و قدم زدن و مشاهده آن ها و باز آفرینی 
که بازگو کننده شــیوه  و تبادل فکر درباره داســتان و زمینه ساختشــان 
چگونــه بــودن انســان یا بازیگراســت و با نــگاه تعاملی بیــن معماری و 
تئاتــر وقوع می یابد. مطالعه و بررســی فرایند توســعه پی کیو و ترســیم 
خطــوط اصلــی آن به عنــوان یک مجموعــه پربار، می تواند بســتر های 
کنــد و از دیگر ســو سیاســت های پی کیو  پژوهشــی بیشــتری را فراهــم 
در طــی برنامه هــای ادواری، عامــل چندیــن تحول و تغییــر در تبیین 
طراحــی صحنــه معاصر اســت. از جمله این سیاســت ها: الــف. ایجاد 
تحــول و پیشــگیری از ثبــات شــکلی و مفهومی طراحی صحنه اســت 
که به نظر می رســد تحت تأثیر جهان پســت مدرن اســت. ب. پویایی 
و تجربه آزمایی پیوســته راهکارهای خالق را پیش می آورد. ج. آزادی 
عمــل در طــی ایــن تجربه هــا، عامــل رهیافت هــای نویــن اســت. د. 
کــردن تغییــر در برنامه ها، بســتری بــرای همگرایی  انعطــاف و فراهــم 
گران از اقصــا نقاط جهان اســت. ه. جهانی  بیشــتر و مشــارکت تجربــه 
اندیشیدن و مشارکت فرهنگی نیز مرزهای زبان و فرهنگ را برداشته 
که بتوانیم به توسعه نمایش های  است. این امکانی را فراهم می آورد 
ســنتی برای خروج از انزوای فرهنگی بیندیشــیم و” پی کیو” به عنوان 
بستر، می تواند جایگاه اشیا یا نمایش ها و آیین های سنتی ایرانی را در 
کارخانه ای است  کند. ”پی کیو” مانند  میان شرکت کنندگانش فراهم 
کــه روز بــه روز محصول خود را مورد بازنگــری قرار می دهد و همچنین 
که  آینــده ی رویداد هــای هنــری را مــورد نظر قــرار می دهــد. محصولی 
بعــد از ایــن در ســال۲0۱۹ و ســال های بعد، انتظــار وقوعــش را داریم. 
گســترش مخاطبــان و برنامه های پیــش روی این رویداد  با بررســی و 
که پی کیو در آینده، هنرهای وابسته به طراحی صحنه  انتظار می رود 

را تحت تأثیر قرار داده و در آن پیشرو باشد. 
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21 Scenic Design.
22 Scenography.
23 Scenery.
24 Edward Gordon Craig.
25 Uber Marionette.
26 Oscar Schlemmer.
27 Anna didn,tcome home that night in the night / Installation Art/ 2000.
28 Erika Fischer-Lichte.
29 Hans-Thies Lehmann.
30 Prop.
31 Object-Actor.
32 Bio-Object.

فهرست منابع

Aronson, Arnold )2007(, Exhibition on the Stage: Reflections on the 2007 
Praque Quadrennial, Art and Theatre Institute, Prague.

Aronson, Arnold )2012(, The Disappearing Stage, Art and Theatre Insti-

tute, Prague.
Howard, Pamela )2009(, What Is Scenography?, Second Edition, Rout-

ledge, London and New York.
Kuburovic, Branislava & Sodja Zupanc Lotker )2016(, Shared Space 

Music Weather Politics, Art and Theatre Institute, Prague.
Lehmann, Hans-Thies )2006(, Postdramatic Theatre, treans. by Karen 

Jurs-Munby, Routledge, London and New York.
lotker, Sodja; Jiri Herman, Simon; Banham, Aby; Kohen, Tomas & Svo-

boda, Rebekka A)2015(, Prague Quadrennial of Performance Design and 
Space 2015, Art and Theatre Institute, Prague.

McKinney, Joslin & Philip Butterworth )2010(, The Cambridge Intro-
duction to Scenography, Cambridge University Press, Bristol.

Ring petersen, Anne )2015(, Installation art between image and stage, 
Museum Tusculanum Press, Copenhagen.

Suarez, Claudia )2017(, Transformation of the Prague Quadrennial from 
1999 to 2015, Edited by: Sodja Lotker, Art and Theatre Institute, Prague, 
Prague.



8

Raha Alinejad*
Instructor, Faculty of Cinema and Theatre, University of Art, Tehran, Iran.
(Received 22 Jan 2019, Accepted 9 Jul 2019)

n the history of contemporary art and culture, 
especially since about the last half of the centu-

ry, the Prague Quadrennial (PQ) has played a sig-
nificant role in explaining the stage design and its 
related arts. Given the process in the history of the 
event, initially an international exhibition of stage 
design called ‘Stage Design and Theater Architec-
ture’ gave an independent identity to its traditional 
function making it always meaningful within a play. 
Throughout the process, given the new approaches 
to the event’s changes and development, and the 
importance of the participation of influential artists, 
it was renamed the ‘Stage Design and Space,’ thus 
realizing its new approaches. The result of these ex-
periences, on the one hand, affects the definitions 
and frameworks of stage design and space design, 
and on the other, challenges the artists of this area 
and their experiences. The main approaches in ex-
plaining the contemporary stage design and chang-
ing its horizons discussed in the present study in-
clude stage design as performance, shared space, 
performance space or unsustainable architectural 
space, objects, and makers, among others. This ar-
ticle tries to answer how the PQ experiences, defi-
nitions, and the context of the design of the scene 
and space affect the framework of a performance. 
According to the author’s assumption, the four-year 
Prague art event is effective in changing the defini-
tions and scope of contemporary stage design. As 
a result, the challenges and experiences of this in-
teractive conference are explored at the PQ, and 
the definitions undergone fundamental changes in 
the stage design during this influential process are 
analyzed. In the stage design section as a perfor-
mance, a process is examined that shows the stage 

I design is out of its traditional form. This incident al-
lows for the design of the scene to be unconnected 
to the text and the director and to be presented dur-
ing the course of the event itself. In the space seg-
ment, a fresh look at the creation and field of space 
for a scene designer, including weather, music, and 
political space. In the area of   sustainable architec-
ture, the stage design draws out of theater halls and 
into urban space. Makers are the part in which their 
design and construction process function as a kind 
of implementation. Studying and e v aluating the 
development process of PQ and drawing its main 
lines as a rich set can provide more research back-
grounds and, on the other hand, PQ’s policies dur-
ing the periodic programs are responsible for sev-
eral changes in the design of contemporary stage 
design. Among these policies, are A. creating trans-
formation and preventing the conc e ptual stability 
of the stage design, which seems to be influenced 
by the post-modern life. B. dynamic and continu-
ous experimentation, bringing creative solutions. C. 
freedom of action during these experiences is the 
basis of new approaches for partic ipants. D. flex-
ibility and the provision of change in programs that 
are the basis for greater convergence and the par-
ticipation of experienced people. The present study 
is a qualitative research and of analytical and de-
scriptive nature, employing observations and library 
resources for collecting the data.

Keywords 
Contemporary Stage Design, Prague Quadrennial 
(PQ), Shared Space, Unstable Architectural Space, 
Objects, Makers.
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