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سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۱ [2012.11.20]

کاربران آنCین: 4088به روزشده : لحظاتی پیش

    

نسخه چاپی|۱۳۹۱/۷/۲۷ - ۱۷:۴۲زمان انتشار:

باززيیگرراانی کهھ کاررشانن پووچچ نيیستت / عووااملل
نمايیشش «آآوواازز خوواانن ططاسس» ددرر کافهھ خبرر 

تئاتر - کارگردان و بازیگران «آواز خوان طاس» می گویند که

این نمایش نه تنها پوچ گرا و بی معنی نیست، بلکه نگاهی

انتقادی و عمیق به زندگی و روابط انسان ها دارد.

به گزارش خبرآنCین، مg این نمایش که در حال حاضر در

1949 میCدی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه است، سال 

توسط اوژن یونسکو نوشته شده که از سوی نظریه پردازان و

منتقدان به عنوان سردمدار جریان آبزورد (معنا باخته) شناخته

می شود.

بهاره رهنما، سروش صحت، فCمک جنیدی و هوتن شکیبا از بازیگران «آواز خوان طاس» به همراه بهمن معتمدیان (کارگردان) و

پویا آریانپور (طراح صحنه و لباس) مهمان خبرآنCین شدند و در باره این نمایش به بحث و گفتگو پرداختند.

 

ف#مک جنیدی، بهمن معتمدیان، بهاره رهنما، پویا آریانپور، هوتن شکیبا و سروش صحت در خبرآن#ین

دديیگرر خبررهھھھاآآخرريینن خبررهھھھا

بیشتر...

عکس جدید مت دیمن در یک تریلر آینده گرایانه 

نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها
چگونه انتخاب شد؟ 

مقایسه آرای انتظامی و رقبایش در انتخابات
نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر

مطبوعات 
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مدیران مطبوعات باز هم حسین انتظامی را
انتخاب کردند 

پدرو آyودوار فیلمی علمی تخیلی می سازد 

«هابیت» قبل از اکران دردسرساز شد 
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روایت آه و چند لحظه با سقای آب و ادب 

اولین عکس های کارتون جدید سازندگان «عصر
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دو زن در یک آینه 

سقوط بر روی پرده نقره ای 
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بخش عمده ای از این کافه خبر، به بحث جریان تئا تر آبزورد (معنا باختگی و پوچ گرایی) اختصاص یافت که هنرمندان شرکت کننده

در آن، نظر و تلقی خودشان از این مفهوم را بیان کردند.

کارگردان «آواز خوان طاس» در این باره گفت: «من خیلی به این برچسب های هنری معتقد نیستم، اما از طرفی به منتقدان حق

می دهم تا دست به این دسته بندی ها بزنند. چرا که هر کار نویی، نیازمند یک تعریف است و نامی می خواهد که به آن خوانده شود.»

50 میCدی هم، وقتی منتقدان هنری از جمله مارتین اسلین با آثار پیشرو و نو اوژن یونسکو و بهمن معتمدیان ادامه داد: «دهه 

ساموئل بکت مواجه شدند، نام این جریان را تئا تر آبزورد نهادند.»

او با تاکید بر اینکه پایبند به این طبقه بندی ها و از جمله تعریف و مفهوم تئا تر آبزورد نیست، افزود: «این نمایش که روی صحنه

آورده ایم، از ورای گفتگوهای به ظاهر بی معنی اش، یک موقعیت دراماتیک خلق می کند که نتیجه اش طرح پرسش های روان شناسانه و

هستی شناسانه در ذهن مخاطب است.»

سروش صحت، بازیگر نقش آقای مارتن در نمایش «آواز خوان طاس» نیز در این باره گفت: «63 سال پیش که این اثر نوشته و

اجرا شد، اتفاقی عجیب و غریب در عالم تئا تر بود. ابتدا منتقدان و مخاطبان نتوانستند با آن ارتباط برقرار کنند که البته به مرور

وضعیت عوض شد و «آواز خوان طاس» و دیگر آثار مشابه جایگاه شایسته خود را به دست آورند.»

 

نمایش پرداخته شد در کافه خبر «آواز خوان طاس»، به وجوه گوناگون این 

او تاکید کرد: «با تاثیری که این اثر بر تئا تر بعد از خود گذاشت، جریانی را به راه انداخت که تا امروز به شکل های گوناگون ادامه

یافته است. در واقع امروز «آواز خوان طاس» یک اثر کCسیک مربوط به تئا تر پیشرو به شمار می آید که دیگر عجیب و غریب هم

نیست.»

هوتن شکیبا، دیگر بازیگر این نمایش که در نقش آتش نشان روی صحنه می آید، در همین ارتباط توضیح داد: «آثاری که آبزورد

خوانده می شوند، آن قدر در دل خود معنا دارند که نمی توان آن ها را پوچ گرا خواند.»

او ادامه داد: «ارتباط برقرار نکردن آدم ها در زندگی مدرن، یکی از حرف های اصلی این نمایشنامه است که من سعی کردم نقش

آتش نشان را بر اساس آن شکل دهم.»

فCمک جنیدی ایفاگر نقش خانم مارتن هم در باره شیوه های بازیگری در چنین نمایش هایی گفت: «در این کار ها چون از

شخصیت پردازی مرسوم خبری نیست، باید بیشتر ریتم کلی نمایش را پیدا کرد و خود را با آن هماهنگ ساخت. برای همین بازی

کردن در نمایش «آواز خوان طاس» سخت و متفاوت و البته یک تجربه شیرین بود.»

 

انسان مدرن است نمایش «آواز خوان طاس» هجویه ای بر زندگی 
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بهاره رهنما که در نقش خانم اسمیت ظاهر شده است، با اشاره به عCقه اش به داستان نویسی و نمایش های قصه پرداز افزود:

«خودم چه زمانی که می نویسم و چه زمانی که بازی می کنم، خیلی متکی به داستان هستم. اما در مg هایی مثل نوشته های یونسکو،

چون حس می کنم نقشه ای در دست ندارم تا راهم را پیدا نمایم، بازیگری برایم یک تجربه بسیار نو و جالب می شود.»

او نیز نمایش «آواز خوان طاس» را پوچ و بی معنی ندانست و توضیح داد: «در روند کار روی این نمایش، تازه فهمیدم و دیدم چقدر

زندگی امروز ما نیازمند این جور مg هاست. مگر می شود اثری پوچ و بی معنی معرفی شود و این قدر متناسب با زمانه باشد. این

یک نمایشنامه جادویی است که با کارگردانی خوب بهمن معتمدیان توانسته حق مطلب را به خوبی ادا کند.»

پویا آریانپور هم که طراحی متفاوتش برای لباس ها و صحنه این نمایش بحث های زیادی را دامن زده است، در باره شیوه کارش روی

چنین آثاری گفت: «آنچه خود مg یونسکو به من می دهد، مهم تر از آن چیزی است که منتقدان در باره اش گفته اند. هجو و سخره

گرفg همه چیزهایی که در زندگی عادی به نظر می آید، اساس کار این نمایشنامه نویس است که به نظرم این نمی تواند معنا گریزی به

شمار آید.»

مشروح کامل کافه خبر نمایش «آواز خوان طاس» به زودی منتشر می شود.
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