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ویژه جشنواره تئاتر فجر

عکس :ایران تئاتر

دارد که تعداد اجراها در شهرهای دیگر
محدود است چراکه ظرفیت تماشاگر
پاســـخگوی اجرا در بازه زمانی طوالنی
نیســـت .اجراها باید در شرایط یکسان
سنجیده شوند.
ëëدیدن ویدئوی کار چه ایرادی دارد؟
دیـــدن روی صحنه در ایران بیش از
حد مسأله است ،در تمام جشنوارههای
جهانی این ماجرا به طرز دیگری اتفاق
میافتـــد .تمام گروها بـــرای حضور در
جشنوارههای کشورهای دیگر ویدئویی
با کیفیت از نمایش را میفرستند تا در
آن تمام وجوه کارشان نشان داده شود.
ایـــن ارتقای فنـــی در گروههـــای ایرانی
برای ارائه کارشان بسیار مهم است.
ëëشمابهعنواندبیرجشنوارهچهمیزان
بهدنبالجذبحامیمالیبودید؟
ما حامیانی داریم که مستقیماً پول
نمیدهنـــد بلکـــه خدمـــات میدهند،
مثالً در این دوسال شهرداری در برآیند
تبلیغـــات محیطـــی و فراهـــم کـــردن
شرایطی برای برگزاری بهتر جشنواره از
لحاظ فنی و سختافزاری کمک کرده
است.
ëëاما طی جشـــنواره هم فضای اطراف
تئاترشـــهر مشـــکالت و معضالتی که در
طول سال با آن مواجه است را دارد!
خـــب شـــهرداری تـــا جایـــی کـــه
توانست در بهبود شـــرایط تئاترشهر از
پاکیزهســـازی و آراســـتن فضا تا مرمت
تـــاش کـــرد .امســـال ارائـــه جلـــوهای
از فجـــر در زیباســـازی شـــهر بســـیار
درخشـــان بود ،در خیلی از نقاط شـــهر
که حتی دور از مرکز تئاتری ما هســـت،
نشـــانهای جشـــنواره در عرشـــههای
پلهـــا و روی بیلبوردها وجود داشـــت
و این کاری اســـت که شـــهرداری بدون
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بـــه جشـــنواره را بـــرای بحـــث انتخاب
میکننـــد .حامیان خصوصی توقعی را
که از صداوســـیما و سینما دارند از تئاتر
هم دارند و وجه فرهنگی آن برایشـــان
اهمیـــت چندانـــی نـــدارد .امـــا تئاتـــر
محدود اســـت ،مخاطبـــان خاص دارد
و عرصه اجـــرای تئاتر اماکن محدودی
است .اگر با حامی مالی بخواهیم وارد
تبلیغات شـــهرداری شـــویم ،خدمات
شـــهرداری دیگـــر رایـــگان نخواهد بود
و وارد مناســـبات مالی بســـیار متفاوتی
میشـــویم .همچنین در ایران ،اگر نوع
کاالی تولیدی حامی با وجهه فرهنگی
تئاتر تناســـبی نداشته باشـــد ،به مثابه
یک شـــوخی خواهـــد بود و حســـابتان
بـــا کرامالکاتبیـــن اســـت .در کل یـــک
جشنواره دولتی برای اتصال به بخش
خصوصی دچار معذوریت است.
ëëاستقبال از پوستر چگونه بود؟ با توجه
به شـــبهههایی که در مورد کپی بودن آن
بهوجود آمد و برخی استادان آن را تأیید
کردند.
ما به این جوســـازی تاکنون پاســـخ
ندادهایم و گذاشـــتیم پوستر تأثیر خود
را بـــر مخاطب بگـــذارد که گذاشـــت و
اســـتقبال خوبـــی از آن شـــد .اینکـــه به
توگوی هنری،
جای وارد شـــدن در گف 
با الفاظی نامناســـب از ریشه همه چیز
را بزنیـــم مصـــادره به مطلوب اســـت.
من به این اســـتادان و نظرشان احترام
میگـــذارم اما اجـــازه دهید کـــه با آنها
موافـــق نباشـــم .ایـــده مـــن ،بهعنوان
دبیر جشـــنواره این بوده که باید فرآیند
ســـاختن هویت بصـــری در تمام اقالم
جشنواره طراحی شـــود .این کار از سال
گذشـــته آغاز شده و شـــورای هنری هم
بـــرای آن تشـــکیل دادهایم و بـــا ایجاد

ëëفرآیند بینالمللیســـازی و توسعه ملی تئاتر ما بســـته به این است که
گروههای تئاتـــری ما هویت کالمـــی ،هویت فکری ،هویت ســـازمانی و
هویت بصری پیدا کنند
ëëوظیفه دبیر این جشـــنواره تنها برگزاری آن نیست ،او باید پاسخگوی
همه خواستهها و سلیقهها باشد
ëëارتقـــا و ظرفیتی که در تئاتر اســـتانها وجود دارد به نســـبت دورههای
گذشته بهتر ،جذابتر و شایستهتر است
ëëفجر میتوانـــد از برآیند دیگر جشـــنوارهها که هنـــوز کار تولیدی دارند
بهره ببرد ،اما اگر خودش در نقش تولیدکننده درآید ،بیشتر برای گروهها
بحرانآفرین میشود

نیمنگاه

ëëفرامـــوش نکنیم در ســـالهای ابتدایی این جشـــنواره در دهه  ،60تئاتر
استانها سهم مهمی در قوام این جشنواره داشتند
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ëëما حامیانی داریم که مستقیماً پول نمیدهند بلکه خدمات میدهند

کردیـــم و درنهایت ترکیبـــی از تازهها و
مرور را در بخش محیطی داشتیم.
ëëحاال که بیشتر آثار صحنهای در بخش
مرور هستند ،آیا برنامهای برای داوری در
طولسالندارید؟
البته آثاری که در جشـــنواره هستند
از نظر زمانـــی پارهپاره برای ما ارســـال
شـــدهاند ،بررســـیهای اولیـــه روی
این کارهـــا انجام شـــده اســـت ،آنها را
طبقهبنـــدی کردهایـــم و در طـــی 12
روز آثـــار نهایـــی انتخاب شـــدند .یکی
از مشـــکالت و مســـائل چنیـــن کاری
پراکندگی جغرافیایـــی و عرصه بزرگ
تولید تئاتر در ایران اســـت .ما در تهران
ممکن اســـت ماهانه با 100اجرا مواجه
باشیم .اگر بخواهیم اینها را رصد کنیم
ابتدا باید ببینیم کدام متقاضی حضور
در جشنواره فجر هستند.
ëëخب این با یک فراخوان ساالنه بعد
ازاتمامجشنوارهمشخصمیشود!
باز هم تعداد کارها آنقدر زیاد است
که این شیوه را از لحاظ فنی ،بودجهای
و نیروی انســـانی که جشـــنواره در طول
سال استخدام کند دشـــوار کند ،از نظر

ëëجشـــنوارهها را که بازبینی کنیم متوجه میشـــویم درصـــد آثار بخش
مرور افزایش و کارهای تولیدی کاهش داشـــتهاند .فلســـفه تولید کردن در
جشـــنواره در یک زمانی به این معنا بوده که فرصتسازی انجام شود و
هنرمندان را ترغیب به تولید و ایجاد زمینهای کنند تا تولید تئاتر در ایران
بیشتر شود

سازمانی در اختیار گرفتن این همه نیرو
غیرممکن است ،اینکه هیأت انتخاب
بتواند تمام تئاترهای طول سال را ببیند
و اجرایی را از دســـت ندهـــد .این کار در
تهران هم به سختی انجام خواهد شد،
چه برســـد به دیگر استانها .ما فقط با
 32استان روبهرو نیستیم بلکه با تمام
شهرهای ایران روبهروایم .از نظر فنی و
عقالنی منصفانه نیست کارهای اجرای
تهران زنـــده قضاوت شـــوند و کارهای
اســـتانها ویدئویی .یا اینکه میتوانیم
گروهـــی عظیم شـــکل دهیـــم که طی
سال آثار سراسر ایران را تماشا کنند که
باز هم از لحاظ مالی ،فنی و هماهنگی
مشـــکل اســـت .اگر بخواهیم یک نگاه
سراسربین داشته باشـــیم نمیتوانیم
گروههـــای انتخابـــی را هـــم جداگانـــه
انتخـــاب کنیم ،ایـــن گروههـــا در پایان
چگونه قرار است درمورد دیدههایشان
به جمعبندی برسند؟ این کاری است
کـــه مـــا ً
قبـــا آن را آزمودهایـــم و نتایج
خوبی نداشته ،چون در این میان برای
گروهها سهمبندی اتفاق میافتد و این
هم عادالنه نیست .این نکته هم وجود

دریافت هزینـــهای انجام داده اســـت.
مـــا حمایتهای جزئی دیگـــری هم از
نهادهای دیگر داریـــم که مجموع این
حمایتها یک رقم مالی میشود.
ëëیعنی هیچگونه حامی که به جشنواره
پولبدهدوجودنداشت؟
در این دوسال برای تزریق مستقیم
پول در جشنواره تالش بسیاری کردیم
اما این کار برای یک رویداد تئاتری کاری
پیچیده است و پیشنهادها آنقدر جذاب
نیســـتند .گاهی تا مرز انعقـــاد قرارداد
پیـــش رفتهایم اما شـــرایط کافی نبوده
اســـت .در این روند مسائلی وجود دارد
که من نمیپسندم ،حضور میانجیها
شـــرایط و چرخهای غیراخالقی ایجاد
میکننـــد که متأســـفانه بهعنـــوان یک
عرف جا افتاده است.
ëëبهتر نیســـت پیش از آغاز ســـال نو به
دنبال حامیان مالی جشنواره میبودید
نـــه در نزدیکی جشـــنواره؟ آمـــدن پول
در زمان تـــدارکات و برنامهریـــزی برای
جشـــنواره به ســـطح کیفـــی آن کمک
بسیاریمیکند.
یها نزدیکترین زمان
معموالً حام 

اینجا فضا
ملتهبتر از
جاهای دیگر است.
چراکه برخوردها
به جای طمأنینه،
با تهاجم
همراه است و
گاهی خارج از
قاعدههای اخالقی
و فرصت گفتوگو
به خاطر این
واکنشها سلب
میشود

کـــردن یک مفهوم اثـــری و تکرار آن به
پوســـتر رســـیدهایم که زمانی طوالنی و
پیوســـته صرف آن شـــده اســـت اما اگر
برای طراحی پوستر به استادان مراجعه
کنیم این زمان را برای طراحی پوســـتر
ما صرف نمیکنند و نمونه داشـــتهایم
که فرد بدون پذیرفتـــن هرگونه نقدی
کار نهایی را ،بدون نشـــان دادن اتودها
ارائه کرده است .هرچقدر کار با استادان
خـــوب اســـت ،تعامل بـــا آنها دشـــوار
اســـت .ما در این دوســـال با ارائه اقالم
و نشانههایی در رســـانهها و شبکههای
اجتماعـــی آرامآرام یـــک مفهومـــی را
معرفی کردیم و در پوســـتر نهایی آن را
ارائه کردیم .کسی که میخواهد پوستر
را داوری کنـــد باید تمام ایـــن فرآیند را
مطالعه کرده باشد.
ëëیعنیشمابهاینپوستراعتقاددارید؟
بلـــه ،چونکـــه هنـــر گرافیـــک بـــا
عرصههای تازهای روبهرو شـــده است.
امـــروزه عرصـــه ظهـــور پوســـتر فضای
اینترنـــت اســـت و چیـــزی بایـــد تولید
شـــود که قابلیت تکثیر داشته باشد که
در طراحـــی ما ایـــن نکته وجـــود دارد.
عدهای متأســـفانه در نقد خـــود از واژه
دزدی اســـتفاده کردنـــد ،بـــرای خیلی
از آثار اســـتادان هم میتـــوان این واژه
را اســـتفاده کرد .در گرافیـــک و هر هنر
دیگری ســـاختارهایی وجود دارد که در
حال بازتولید هســـتند .اگر ساختار شما
متقارن باشـــد که بســـیار در هزاران اثر
اســـتفاده شـــده این کار کپی است؟ نه،
ایـــن تصرف هنرمندانهایســـت که یک
هنرمند از الگوهای پیشســـاخته بهره
میبـــرد و کاری نو را تولیـــد میکند .اگر
نقـــد بر نوع اجرا باشـــد قابـــل پذیرش
اســـت اما اگر از بنیـــاد کار را زیر ســـؤال

امکانـــات کارگاهی میگذارد کوششـــی
اســـت برای پیونـــد فضای حرفـــهای و
علمی .بخشـــی از کارگاههای جشنواره
در جهـــت توانافزایـــی و دانشافزایی
اســـت ،آن هم نه برای کســـانی که تازه
به این عرصه وارد شـــدهاند بلکه برای
کسانی که فعال هستند و به سطح قابل
قبولی در تئاتر رســـیدهاند .سال گذشته
به سازماندهیهای گروهی و مدیریت
تئاتـــر در برخـــی کارگاههـــا پرداختیم و
امسال کارگاه فرآیند بینالمللیسازی و
نوع ارائه آثار در جهان را برگزار کردیم.
ما ســـعی کردیم بـــرای خألهایی که در
تئاترمـــان وجـــود دارد کارگاه بگذاریم
و بیشـــتر ایـــن کارگاهها در حـــوزه صدا،
موســـیقی و نمایشنامهنویسی پیش از
جشنواره برگزار شـــد و کارگاه طراحی
صحنه طی جشـــنواره تشکیل شد .اما
نقـــد بزرگی که بر همـــه ما وجود دارد
و مـــن از آن گالیه دارم این اســـت که
میـــل آموزشپذیری در ایران بســـیار
پاییـــن اســـت ،مخصوصاً در کســـانی
که در فضـــای حرفـــهای کار میکنند.
جشـــنواره هزینـــه میکنـــد ،فضـــا را
میسازد و کارهای تبلیغاتی را انجام
میدهـــد اما با اســـتقبال کمی مواجه
میشـــود .در این دوســـال مـــا ایدهای
را پیـــاده کـــرده و مخاطبـــان خاصـــی
را بـــرای حضـــور در ایـــن کارگاههـــا و
ســـخنرانیها دعوت کردیم اما شمار
کســـانی که در ایـــن جلســـات حضور
یافتهانـــد و دعـــوت مـــا را پذیرفتهاند
معدود اســـت .بیشـــتر هـــم جوانها
هســـتند کـــه در کارگاههـــا حاضـــر
شـــدهاند .ما در همایش تئاتر استانی
نیـــز کارگاههـــا را بـــرای کارگردانها با
اســـتادان ایرانـــی و غیرایرانـــی برگزار

ببریم خیـــر .یکـــی از ویژگیهـــای این
پوســـتر نمایشـــی بودن آن است ،شما
را به تماشـــا و حضور دعـــوت میکند و
با مخاطب وارد تعامل میشود .رنگ
پوســـتر یکی از رنگهـــای اصیل ایرانی
و رنـــگ بســـیار عمیقـــی اســـت .اینجا
جشـــنواره هیجانات نیســـت کـــه رنگ
هیجانی در پوســـترش اســـتفاده شود،
اینجا جشـــنواره تفکر اســـت که همه را
بـــه دیدن دعوت میکنـــد .عدد  35که
در میانه کار شده ،با یکی از موتیفهای
اصیـــل که در اســـلیمیها قابـــل رؤیت
است و یکی از نقشمایههای معماری
اســـت انطباق دارد .نماد خنده و گریه
هم که نماد جهانی تئاتر اســـت در دل
ایـــن عـــدد  35وجـــود دارد و همچون
سنجاقی دو نیمه جشـــنواره و مردم را
به هم متصـــل و همچون نقابی عمل
میکند که یکی از نمادهای عینی تئاتر
اســـت .ما از آن طریق داریـــم مردم را
میبینیم و بالعکس .نکته مهمتر اینکه
به تعداد آدمها میشـــود این پوستر را
داشت .درواقع این پوستر پیوند تئاتر و
گرافیک است.
ëëپس شـــما معتقدید با بخش پوســـتر
جشـــنواره هویـــت بصـــری را افزایش
دادهاید؟
بله ،خیلی از استادان ،کار برجستهای
را کـــه مـــا در این دوســـال در جشـــنواره
کردهایـــم نمیبینند ،هنرمنـــدان باید
در نظر بگیرند ما فقط مســـابقه پوستر
برگـــزار نکردیـــم بلکه دوســـال اســـت
روی هویت بصری گروههای نمایشـــی
کار کردهایـــم چـــون به نظر مـــا فرآیند
بینالمللیسازی و توسعه ملی تئاتر ما
بســـته به این است که گروههای تئاتری
ما هویت کالمی ،هویت فکری ،هویت
ســـازمانی و هویت بصری پیدا کنند .ما
بخش پوســـتر را به مســـابقهای تبدیل
کردیم که گروههـــای گرافیکی و تئاتری
را بـــه هـــم نزدیـــک کردیـــم و نتایـــج
درخشـــانی گرفتهایم که در نمایشگاه
و کتاب ما قابل دیدن است .گروههای
تئاتـــری هـــم از ایـــن اتفاق اســـتقبال
کردهانـــد .گروههای دیگر اقالم اداری
و هویت ســـازمانی در حـــوزه گرافیک
دارند و مورد تشویق انجمن طراحان
قـــرار گرفتیـــم .ایـــن شـــروعی بـــرای
آیندهای بهتر است.
ëëمشـــکل کم بودن کارگاههای گسترده
در جشنواره و استقبال کم از کارگاههای
برگزارشدهچیست؟
هیچ جشـــنوارهای در دنیا مأموریت
آموزشـــی نـــدارد ،امـــا اگـــر در کنارش

کردیـــم .همچنیـــن در فجر اســـتانی
در حوزه اســـتفاده از تکنولـــوژی ،حوزه
گرافیـــک و نمایشنامهنویســـی کارگاه
برگزار کردیم.
ëëصحبتی برای دبیری جشـــنواره سال
آینده از سوی اداره کل هنرهای نمایشی
شدهاست؟
این وضعیت هنوز روشـــن نیســـت
و مـــن خـــودم تمایلـــی بـــرای ادامـــه
نـــدارم ،به خاطـــر اینکه این کار بســـیار
طاقتفرساســـت و در طـــول ســـال و
روزهای جشـــنواره فشـــار روحی و روانی
بسیاری به دبیر وارد میشود .من آدمی
عاطفی هستم و از غم دیگران غمگین
و از شادیشـــان شاد میشـــوم و قاعدتاً
در کار بایـــد عقالنی نـــگاه کنم .تا جایی
که ممکن است سعی کردهام متکی بر
خرد و قاعدههایی که از تجارب خودم و
دیگـــران میآید تالش خودم را بکنم تا
بـــا صداقت و ترتیب و نظم پیش روم و
پشـــت هر اتفاقی منطقی داشته باشم.
ممکن اســـت کســـی منطق مرا نپذیرد
که این هم طبیعی است .من بهعنوان
دبیـــر و مدیـــر هنـــری یک جشـــنواره با
یک ساختار مشـــخص و ترتیب ذهنی
جشـــنواره را پیـــش بـــردهام که بســـیار
زمانبر و فرسایشی بوده است .مفتخرم
که این فرصت و اعتمـــاد همهجانبه را
داشـــتم و حمایتهایـــی را از صاحـــب
اندیشـــهها و هنرمندان دیدهام و نظام
دولتـــی هم فرصت داد تـــا ایدههایم را
پیاده کنم.
اما همانگونه که امکانات برای تولید
یـــک کار محدود اســـت جشـــنواره هم
محدودیت دارد و مجبوری از یکسری
کارها صرفنظـــر کنی .جشـــنواره فجر
مســـئولیت و مأموریـــت زیـــادی دارد
و چـــون در پایـــان ســـال اســـت ،همـــه
کاستیهای یکسال را در این جشنواره
جستوجومیکنند.
وظیفـــه دبیـــر ایـــن جشـــنواره تنها
برگزاری آن نیســـت ،او باید پاسخگوی
همـــه خواســـتهها و ســـلیقهها باشـــد.
اینجا فضا ملتهبتـــر از جاهای دیگر
اســـت .چراکـــه برخوردهـــا بـــه جـــای
طمأنینـــه ،بـــا تهاجم همراه اســـت و
گاهـــی خـــارج از قاعدههـــای اخالقی
و فرصـــت گفتوگـــو بـــه خاطـــر این
واکنشها سلب میشـــود .با اینکه در
این دوســـال تجارب بســـیاری کســـب
کردهام ،اما چـــون میخواهم به امور
خـــودم در تولیـــد و تدریـــس بپردازم
ترجیـــح میدهـــم مســـئولیت دبیری
جشنواره را بر عهده نگیرم.
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وقتی هنرمند بخواهد
دیگر دولت چکاره است؟

اواخـــر اردیبهشـــت کـــه کارمـــان را آغـــاز کردیم
دو زمینـــه را بـــرای اجراهـــا مدنظر قـــرار دادیم،
یکی شـــیوههای نویـــن در ارائه و دوم اســـتفاده از
تکنولـــوژی نویـــن .بـــرای تأمین این دو خواســـته
مجموعهکاری را انتخاب کردیم که نشـــاندهنده
مهردادرایانیمخصوص
این دوفضا باشـــند ،بر همین اســـاس  19نمایش
مسئول امور
بینالمللجشنواره
از  12کشـــور را بـــه ســـیوپنجمین جشـــنواره تئاتر
فجر آوردیم و یک مجموعه دیگری که در بخش
بینالملل اتفاق افتاد حضور کمپانیهای متعدد در جشـــنواره امســـال بود.
بالغ بر 50نماینده این کمپانیها در طول جشـــنواره میهمان ما بودند .بنابر
انتخابهای ما مخاطب اجرایی هم دید که اصالً بازیگر نداشت ،مسلماً این
کار تئاتر نیســـت و ما هم ادعایی بر تئاتر بودن آن نداریم ،اما یک اجراست،
اجرایـــی که ایدههای جدید با خود آورده اســـت و متوجه میشـــویم که اجرا
الزاماً متکی بر بازیگر نیســـت بلکه میتواند از طریـــق تکنولوژی ،نور ،صدا و
اتمسفر تنها نیز ارائه شود.
اینهـــا تجربههایـــی نوین هســـتند و به تـــو یاد میدهنـــد چگونـــه از نورهای
هدایتشونده و فضاسازی جدید استفاده کنی .اینها کارهایی است که تاکنون
به شکل زنده در کشور ما رخ نداده بود و تنها از طریق اینترنت قابل مشاهده
بود .ما ســـعی کردیم با انتخابهای متعدد ایـــن فضا را به ایران بیاوریم .ما
نمونه کارهای متندار و کالســـیک هم در جشـــنواره داشتیم ولی تمرکزمان
بیشـــتر روی همان دو هدف بـــود .از نظر تأمین چنین تکنولـــوژی و امکانات
برای گروههای تئاتر ایران توســـط دولـــت نیز باید بگویم که بدنه دولتی تئاتر
تـــوان مالی تأمین این امکانات را برای سراســـر ایران نـــدارد اما نمیتوان که
دست روی دست گذاشت و تنها گالیه کرد .همانطور که تا 10سال پیش تئاتر
خصوصی به معنای امروزش وجود نداشـــت و توانســـت در یک دهه رشـــد
قابل مالحظهای داشـــته باشـــد ،تأمین این امکانات نیز به مرور زمان اتفاق
خواهد افتاد .زیرا این پیشرفت خواست هنرمندان است نه دولت .دولت تنها
در کنار هنرمندان ایســـتاده و سعی میکند حمایت کند .من خودم به عنوان
یک مقام دولتی میگویم وقتی ما میخواهیم کاری انجام شود دولت دیگر
آن میان چکاره است؟
نکته قابل اشـــاره دیگر در زمینه بخش بینالملل امســـال این است که گفته
میشـــود امـــکان دارد آثار متکی بر عواملـــی غیر از معنا ،تئاتـــر ایران را ضد
معنا کنـــد ،به نظر من این حرف صحیحی نیســـت ،چراکـــه همه میدانیم
هنرمنـــد هیچگاه حـــرف متولی را گوش نداده اســـت .تا چندســـال پیش در
تمام دورههای جشـــنواره تئاتر ،داوران بـــرای هنرمندان بیانیه و حکم صادر
میکردند که همین بیانیهها بهترین عامل برای خط دادن به هنر اســـت اما
آیا این خط را دادهاند؟ دیگر نه .برای اینکه فضای رســـانه چنان گشایشی به
وجـــود آورده و آنقدر تنـــوع و تطور یافته که دیگر بیانیـــه دادن تأثیری ندارد.
برای همین اســـت که چندسالی میشـــود داورها دیگر بیانیه نمیدهند .اما
یک تأثیر دیگری این میان وجود دارد ،متولی میتواند انتخاباتش را متناسب
با خواستههای خودش برگزیند ،مثل جشنواره تئاتر دفاع مقدس ،درواقع
جشـــنوارههای موضوعی هنوز بیانیه میدهند و محـــدوده خود را تعیین
میکنند .ما هم در جشـــنواره بینالملـــل هدفهایی را قرار دادهایم ،حاال
این اهداف درست یا غلط هستند بحث دیگری است که با توجه به نتایج
این اهداف قابل بررســـی اســـت .قرار نیســـت که هر کاری همه ذائقهها را
تأمین کند ،هرکســـی بر اساس سلیقه ،اندیشـــه و ایدئولوژیاش چند نوع
محدود کار را میپســـندد و انتخـــاب میکند .خیلیها هســـتند که به تئاتر
تجربی عالقه دارند ،یا به تئاتر فیزیکال ،یا به نور ،یا به موســـیقی ،ما باید
از هر بخش یک نمونه را در جشـــنواره گســـترده خود قرار دهیم تا بتوانیم
شعارعمومیت جشنواره را به واقعیت پیوند دهیم.
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افزایش جنبه آموزشی
جشنواره

نخســـتین باری که در جشـــنواره تئاتر فجر حضور
داشتم سه ســـال پیش بود و خیلی خوشحالم که
دوباره اینجا هستم ،آن هم در هیأت داوران .این
یک جشنواره شکیل و باشکوه است و در کنار همه
ناتاشا ونت وستند
اینها ما با تماشـــاگران باهوشـــی روبهرو هستیم.
کارگردان هلندی و
من رئیس شـــرکتی هستم که درباره موضوعهای
داور بخش بینالملل
خاورمیانـــه و آفریقا در زمینههای هنری فعالیت
جشنواره
میکنـــد و رصـــد کـــردن اتفاقـــات هنـــری این دو
منطقه شـــغل من اســـت؛ در جشـــنوارههایی که در هلند داریم کمپانیهای
متعدد ایرانی حضور دارند و نکتهای که وجود دارد این اســـت که افراد مهم
در تئاتـــر غرب این نمایشهای ایرانی را دنبال میکنند .قضاوتی دشـــوار که
بخواهم ســـطح کیفی جشنواره را با سه ســـال پیش بسنجم ،چون من در هر
دو ســـفر روزهای بســـیار کمی را در ایران گذراندهام ،اما احساس میکنم هم
جشنواره بزرگتر شده و هم مخاطب بیشتری را به خود جذب کرده است.
همچنین بهدلیل اینکه امســـال داور بودم ،یک ســـری آثار محدود را تماشـــا
کـــردهام .بعضی از آثار از نظر کیفیت خـــوب بودند بعضی هم ضعیف ،اما
ویژگی مهم این جشـــنواره گستردگی و وسعت آن است و اینکه هدفگذاری
و محدودیـــت موضـــوع ایجاد نکرده و ما با تنوع بســـیاری روبهرو هســـتیم و
ایـــن نکتهای مهم و ثمربخش خواهد بود .این گســـتردگی موجب میشـــود
مخاطب بتواند براساس سلیقه خود یک فهرست منتخب تهیه کند و سالیق
مختلف تأمین شوند.
یکـــی از اشـــکاالت بخش بینالملل جشـــنواره این بـــود که ما بیشـــتر با آثار
ایرانـــی مواجه شـــدیم ،فکـــر میکنم بهتر اســـت کشـــورهای بیشـــتری را به
این جشـــنواره بیاورید و به میـــزان تعدد آثار ایرانی ،آثار جهانی هم داشـــته
باشـــید .حتی میشود در کیفیت آثار ارائه شـــده دقت بیشتری به خرج داد.
یک راه دیگر برای بهبود جشـــنواره ایران در مقایســـه با دیگر جشـــنوارههای
جهان این اســـت که میهمانهای خارجی بیشـــتری داشته باشـــید و تعداد
کارگاههـــا و ســـخنرانیهای بیشـــتری برگـــزار و این بخـــش را تقویـــت کنید.
مضـــاف بر این میشـــود نشســـتهایی بـــرای کارگردانها برگزار کـــرد تا در
مـــورد کار و تکنیکهایشـــان صحبـــت کنند و جنبه آموزشـــی جشـــنواره نیز
بیشتر ارتقا یابد.
شـــیوه انتخاب آثار این جشـــنواره شبیه دیگر کشورهاســـت .در هلند و بیشتر
کشورهای اروپایی نیز جشنوارهها تمایل زیادی به تولید کار ندارند بلکه بیشتر
به دنبال تئاترهایی هستند که از پیش تولید شدهاند و هنوز به اجرای عمومی
نرسیدهاند و کار نویی محسوب میشـــوند .همینطور در هلند یکجشنواره
خیلـــی مهـــم داریم کـــه درواقع نگاهی اســـت به تئاترهای ســـال گذشـــته و
طبیعتاً تمام کارهای حاضر در جشـــنواره قبالً به اجرای عمومی رسیدهاند و
در جشـــنواره کار برتر ســـال را انتخاب میکنیم .البته ما تعداد جشنوارههای
متعددی داریم که هر کدام ویژگی و کارایی خود را دارند و بر پیشـــرفت تئاتر
ما تأثیر بسزایی میگذارند.

