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تکنولوژی دیجیتال ،صحنههای دوگانه و اشکال نوین هنری

در آثار بینارسانهای استودیو اتزورو
DOR: 20.1001.1.38552322.1399.9.36.2.0

 ليلی گله داران

چكيده
دهه پایاني قرن پیش با انقالب دیجیتال و شروع مباحثات پیرامون ارتباط دوطرفه میان هنرهاي اجرایي
و هنرهاي رسانهاي مقارن بود .متعاقب ظهور پرفورمنس ،تولیدات هنري خارج از حوزه تئاتر محبوبیت
یافتند؛ از طرفي تخصصي بودن ژانر تئاتر كنار گذاشته شد و از طرفي ویژگي بارز این هنر یعني زنده
بودن و تأثیرات اجرایي آن در هنرهاي دیگر نفوذ یافت .هدف این مقاله بررسي ارتباط دو طرفه میان
هنرهاي اجرایي و هنرهاي بازتولیدي از طریق بررسي و تحلیل آثار گروه ایتالیایي استودیو اتزورو است
كه با تحقیق و تفحص بر رسانههاي جدید ،بر مبناي نگرش بینارشتهاي (تئاتر ،سینما ،ویدیو ،تولیدات
تلویزیوني ،اینستالیشن) با ایده همگن سازي تصاویر الکترونیك با محیط اجرا ،ساخت صحنههاي دوگانه
و تربیت تماشاگر براي مشاركت در تولید ،آثارشان را خلق ميكنند .چه ارتباطي میان هنر اجرایي بي-
دوام و هنرهاي رسانهاي كه قابلیت بازتولیدي دارند وجود دارد ،زنده بودن هنرهاي اجرایي و غیر زنده
بودن آثار رسانهاي چگونه و در چه ساختاري با هم تلفیق ميشوند؟ این پژوهش با رویکرد توصیفي ـ
تحلیلي و به روش اسنادي و مشاهده مستقیم صورت گرفته است كه در مشاهده مستقیم به اجراي زنده،
یا اجراي ضبط شده استناد شده است .مشاهدات این پژوهش نشان ميدهد كه در ارتباط دو سویه تئاتر
با سینما ،تلویزیون و ویدیو ،تئاتر از محدودیتهاي صحنهاي ژانر خود فرا ميرود تا خود را احیا و باز
ابداع كند و هنرهاي رسانهاي نیز با ورود به صحنه زنده تئاتر ،زنده و غیر بازتولیدي ميشوند.
واژگان کليدی :استودیو اتزورو ،رسانه ،تئاتر ،سینما ،تلویزیون ،صحنههاي دوگانه.
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9عضو هیات علمي گروه ادبیات نمایشي دانشگاه هنر شیراز l_galehdaran@shirazartu.ac.ir
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مقدمه
پرسش بنیادي توماس كوهن در كتاب ساختار انقالبهاي علمي این است كه چه هنگام
جامعه علمي تصمیم ميگیرد تا روش سنتي ادراک جهان را رها كند و الگوواره ي تازهاي را
جایگزین كند؟ و چگونه این الگوواره تازه ،روي یك فرد ،یك اجتماع ،با توجه به این كه
«چیزي كه هركس ميبیند هم بستگي به آن چه ميبیند دارد و هم آن چه كه تجربههاي
مسبوق دیداري -مفهومي طرز دیدن او را تربیت كرده است» تأثیر خواهد گذاشت
(كوهن.)919:9118،
در دهه نود قرن بیستم دو اتفاق به طور همزمان در فضاي هنري جهان رخ داد :از سمتي
تخصصي بودن ژانر تئاتر كنار گذاشته شد و از سمتي به عوض ،ویژگيهاي بارز این هنر یعني
تاثیرات اجرایي آن ،بارزه زنده بودن ،9همزماني و هم مکاني اثر و مخاطب مورد توجه هنرمندان
ژانرهاي غیر اجرایي قرار گرفت .در این دوره گروههاي تئاتري نسل جدید ،بینارسانهاي بودن را
ساختار اصلي و بنیادین آثارشان محسوب كردند .به این معنا كه نمایشهایي را تولید كردند اما
نه به شکل یك ژانر و تحت عنوان آن؛ از این رو با رد كردن اسم (تئاتر) و حذف ،انکار یا تغییر
الگوواره هاي آن ،دست به خلق آثاري زدند كه نه یك ضد تئاتر بلکه یك ناتئاتر ميباشد .در
عصري كه هر رسانهاي ،نه فقط تئاتر ،خطوط مشخصه و ممیزهاش را در سازوكار همسان كننده
تکنولوژي دیجیتال از دست ميدهد ،اشکال هنري دورگهاي تولید ميشوند كه نه خودش
هست و نه چیز دیگري مثل زنده و تولیدي ،9ریل تایم فیلم ( 9فیلم زمان واقعي :فیلمي كه
بطور زنده روي صحنه درست مثل یك اثر اجرایي با اختراع مجدد قواعد و دستور زباني فیلم
خارج از قواعد سینما صورت ميگیرد؛ چیزي كه نه پرفورمنس است و نه فیلم ولي از هر دو
اینها وام ميگیرد؛ گویي یك سکانسي دیداري شنیداري است كه در زمان واقعي با اجراگرها
روي صحنه نمایش ضبط ميشود و همزمان با اجراي زنده ،تصاویر به سرعت مونتاژ شده روي
پرده پخش ميشوند (گله داران .)83:9911،در این اشکال نوین ،رسانه قدیم به مدد رسانه
جدید براي خود مفر و راه نجاتي یافته است تا خود را احیا كند ،به عنوان نمونه عکاسي شکل
سینما و تئاتر شکل ظاهري تلویزیون یا سینما را به خود ميگیرد.
در راستاي تأثیر رسانهها و فناوريهاي نوین در تئاتر ،باني مارانکا لغت «مدیاتورژي »1را به
جاي لغت قدیميتر «دراماتورژي» براي نشان دادن جابجایي صورت یافته از درام به رسانههاي
تکنولوژیکي پیشنهاد داده است« :مدیاتورژي ،آن چیزي است كه رسانه را در مركز تحقیق و
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مطالعه نشانده است ،گرچه از مغایرت و تضادي كه میان این دو لغت وجود دارد به خوبي
آگاهم» (مارانکا .)9999:96 ،از این رو با توجه به مركزیت كاركرد رسانههاي مختلف در پیشبرد
روایت در این گونه آثار شکل نویني از متن نمایشي به وجود آمده است كه بیشتر به استوري
بورد ميماند تا یك متن ادبي .آثار استودیو اتزورو  3از دل الگووارههاي جدید مرتبط با تحوالت
علم ،تکنولوژيهاي نوین ،رویکردهاي زیبایي شناختي كه در سه دهه پایاني قرن بیستم رواج
یافتند برخاسته است كه مروج شکل نوین هنري بر پایه پژوهشها و تحقیقات گسترده و
تخصصي بر روي رسانههاي جدید و تکنولوژيهاي نوین است.
هدف این مقاله بررسي ارتباط دو طرفه میان هنرهاي اجرایي و هنرهاي بازتولیدي از طریق
بررسي آثار گروه استودیو اتزورو است .آثاري كه در این جستار بررسي ميشوند ،از آنجا كه
شامل تولیدات پیچیده و خاص این گروه است ،شایسته بررسي ویژه با محوریت این بحث است
كه چه رابطهاي بین تصاویر مجازي ،ضبط كردن اجرا و پخش همزمان آن با پیکر زنده بازیگر و
صحنه واقعي تئاتر با تماشاگر حاضر در مکان وجود دارد .زنده بودن هنرهاي اجرایي و غیر زنده
بودن آثار رسانهاي چگونه و در چه ساختاري ميتوانند با هم تلفیق شوند .این پژوهش با
رویکرد توصیفي ـ تحلیلي و به روش اسنادي و مشاهده مستقیم صورت گرفته است كه در
مشاهده مستقیم به اجرا ،فیلم ،مصاحبه و سخنراني استناد شده است.

روش تحقيق
در این مقاله ،براي دستیابي به هدف تحقیق ،از طریق بررسي آثار استودیو اتزورو (ویدیو ،فیلم،
نمایش ،پرفورمنس ،اینتراكتیو اینستالیشن) به چگونگي استفاده از ابزارهاي تکنولوژي (روشها
و رویکردها) و تأثیر تکنولوژيهاي نوین و رسانههاي جمعي بر روي رسانه تئاتر پرداخته شده
است .این پژوهش با رویکرد توصیفي ـ تحلیلي و به روش اسنادي و مشاهده مستقیم صورت
گرفته است كه در مشاهده مستقیم به اجرا ،فیلم ،مصاحبه و سخنراني استناد شده است.

تاريخچه
استودیو اتزورو در سال  9189به توسط فابیو چیریفینو ( 6عکاس) پائولو رزا ( 1هنرمند تجسمي
و سینماگر) و لئوناردو سانجورجي ( 8گرافیست) در میالن شکل گرفت .در سال  9113استفانو
رُوِدا ( 1عکاس) به گروه پیوست كه به رسانههاي دیگر و رویکردهاي تازه هنري از جمله ویدیو
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آرت ،هنر دور ریز  ،99حاضر آماده  99و هنر كپي  99توجه ویژه داشت و با این ذهنیت و رویکرد،
مکمل مناسبي براي این گروه نوآور بود.
پائولو رزا استودیو اتزورو را «یك دكان هنر معاصر كه هیچ قانون و قاعده تثبیت شده و
مطلقي ندارد» توصیف ميكند (رزا در بالتزوال .)9111:61 ،مطالعات و پژوهشهاي هنري این
گروه در آغاز به سمت ساخت ویدیوي محیطي

99

بود كه در اصل ،همگن سازي و یکپارچه

سازي تصویر الکترونیك و محیط فیزیکي از طریق در مركزیت و محوریت قرار دادن تماشاگر
محاط شده در مکان و به ادراک رساندن او در فضایي كه او را به تمامي در بر ميگرفت ،بود.
ویدیوهاي محیطي ،ماشینهایي روایي با یك سناریوي از پیش طراحي شده بودندكه از اصل
توالي سکانسهاي ویدیویي از پیش ضبط شده بر اساس وقایع كوچك تکرار شونده تبعیت

ميكردند اما محدودیتهاي پرده یا اسکرین را نداشت (بالتزوال .)96:9991،آثاري مثل :شناگر
91

و دیده شدهها

93

در زمره آثاري هستند كه در آنها پیکرههاي انساني و طبیعت در گذر

سریع هستند و به نسبت فضا ،مکان و جوامع مختلف ساخته و اجرا ميشدند .از آنجا كه تصاویر
سازنده این اثر در مکان اجرا (همزمان یا غیر همزمان) ضبط و پخش ميشدند مدیاتورژي هر
اجرا با اجراي دیگر تفاوت داشت.
96

پیرو تجربیاتي از این دست در مقدمهاي بر یك تقویم سري قالبي ( )9183و اتاق
انتزاعي  )9181(91مطالعات و تحقیقات آنها براي شناسایي مرزهاي بین تئاتر و پرفورمنس
منجر به یافتن روشي بکر در یکپارچه سازي عمل نمایشي با تصویر ویدیویي از طریق ابداع
صحنههاي دوگانه

98

(دو صحنه توأم) بر اساس تداخل عمل همزمان بدن بازیگر و فضاي

مجازي ویدیو بود (بالتزوال .)68:9111،تجربه گرایي این گروه در سالهاي بعد نیز ادامه یافت.
نمایش خاندان چنچي  )9111(91در سالن المیدا لندن اجرا شد و به سرعت تبدیل به یك

الگوي مهم در هنرهاي معاصر شد .این گروه با رصدخانه هستهاي آقاي نانف

99

( )9183به

عرصه سینما وارد شد تا در سال  ،9999فیلم بلند نمونیست  99را عرضه كند .این فیلم ،سفري
در پیچ و خم حافظه بود كه طرحي آزادانه ،الهام گرفته از یك مورد مطالعاتي واقعي بود كه به
توسط یك متخصص مغز و اعصاب انجام یافته بود .این گروه در سال  9113به سمت هنر

تعاملي و چند رسانهاي گرایش پیدا كرد و با اجراي كارهایي از قیبل :میزها (چرا این دستها به
من دست ميزنند؟)  99و با كُر  99به بررسي محیطهایي پرداخت كه قابلیت واكنش نشان دادن
به عملکرد تماشاگراني كه آن را تجربه ميكردند داشت .در این آثار كه البته روایي هستند به
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مدد تخصیص دادن فضایي كه متشکل از دستگاههاي تعبیه شده بودند و با استفاده از
فناوريهاي دیجیتال از طریق روشهاي ارتباطي طبیعي مثل لمس كردن ،راه رفتن بر روي
تصویر ،افکتهاي از اشخاص متفاوت تولید ميشدند ،سپس افکتهاي انتخاب شده به كنش در
ميآمدند؛ گروه با این روش رابطه و عملکرد تعاملي تماشاگر با اثر را تجربه ميكرد.
اثر تأمالت مدیترانهاي  )9999( 91در قلعه سنت المو
93

99

در ناپولي و در موزه هنري موري

در توكیو به نمایش گذاشته شد كه نمایشگاهي بود از تركیب پنج منظر گذرا و در حال

تغییر .این اینتراكتیو -اینستالیشن بر روي مضمون «هویت مدیترانهاي» آغازي شد بر احساس
لزوم آنها در مواجهه با مساله ي اقلیم و سرزمین ،حافظه و هویت كه این گروه تجربه گرا را به

سمت تجربیات اخیرشان در مسیر «موزههاي چند رسانهاي  »96رهنمون شد .مثل موزه
مقاومت  91در سال  9999و كوه متحرک  98در سال  9991كه ویژگيهاي بارز این موزههاي
روایي  91منابع قدرتمند روایي ٬رویکرد مستند و گزارشي و رابطه تعاملي با تماشاگر است .در
این اثر از طریق زیستگاههاي روایي (كه در دیالوگ مستقیم با تماشاگر از آنها سخن گفته
ميشود) جامعه مجازي تغییر شکل دادهاي ارائه ميشود كه هم واقعي و هم ذهني است .این
مواجهه با حافظه ،مکان و جوامع مختلف ،تأثیر قابل مالحظهاي در مسیر هنري این گروه
گذاشت و باعث پدید آمدن چرخه تازه و دوره تازهاي در آثارشان شد كه استودیو اتزورو آن را
«ناقلین روایت  »99مينامد به این صورت كه در ساختاري تعاملي با تماشاگر او را وادار به كشف
اقلیم از طریق روایات ساكنین محلي ميكند .اولین كار این پروژه ،نقشه حساس  99نام داشت
كه در بینال هنري بین المللي سانتافه  99به نمایش گذاشته شد ،همچنین پلکان چهارم  99كه
در اكسپوي بین المللي شانگهاي در سال  9999اجرا شد ساختاري مشابه داشت (همان) .از

آثار مهم تئاتري این گروه ميتوان از :مقدمهاي بر یك تقویم سري قالبي ( ،)9183اتاق انتزاعي
( ،)9181دلفي  ،)9119( 91رویاي كپلر  ،)9119( 93سکوت :آخرین شکل آزادي

96

(،)9119

خاندان چنچي ( ،)9111آتش ،آب و سایه ،)9118( 91جاكوموي من! خودمونو نجات بدیم

98

( )9118و كي مي تونه كاسپر هاوزر باشه؟ )9999(91نام برد .مهمترین مطالبي كه درباره آثار و
ابداعات اجرایي این گروه نگاشته شدهاند و مورد استاد این پژوهش قرار گرفتهاند :كتاب
استوديو اتزورو ( )9999از خود گروه است كه در این كتاب عالوه بر معرفي گروه و چگونگي
شکل گیري آن ،در هر فصل كتاب به طور مبسوط به معرفي هر اثر ،تم و مضمون ،توضیح
صحنه ،چگونگي استفاده از تجهیزات دیجیتالي و الکترونیکي ،قرار گیري دوربینها ،مانیتورها و
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كاركرد هر یك پرداخته ميشود؛ كتاب صحنههای مجازی استوديو اتزورو از پرولوگ تا
گاليله از آندره آ بالتزوال ( ،)9991به طور مشخص بر ویدیوهاي محیطي ،محیطهاي حساس و
تجربههاي بینارشته اي سینما ،تئاتر و ویدیو در آثار این گروه ميپردازد و به آثار تعاملي این
گروه (مانند موزههاي روایي) و چگونگي ورود تماشاگر به محیط اجرایي و روشهاي هدایت
آنها به سمت مشاركت در ساخت اثر از طریق كار با دستگاههاي دیجیتالي (كامپیوتر ،صفحات

حساس ،كف صحنه حساس ،مانیتورهاي حجمي و غیره) ميپردازد؛ صحنه جديد
الكترونيكی ،ويديو و پژوهش تئاتری در ايتاليا از آندره آ بالتزوال و فرانکو پرونو (،)9111
كتابي است كه به بررسي تأثیر تکنولوژي نوین در تئاتر ایتالیا ميپردازد و دستاوردهاي این
گروه را به عنوان یکي از طالیه داران این جریان بر ميشمارد و نگاهي ویژه به دستگاههاي

جدید و ابداعي این گروه از قبیل دوربینهاي فیلمبرداري دست ساز دارد؛ كتاب استوديو
اتزورو ،ويديوهای محيطی ،محيطهای حساس و ديگر تجربيات در هنر ،سينما ،تئاتر و
موسيقی از برونو دي مارینو ( )9991به بررسي صحنههاي دیجیتالي و محیطهاي حساس به
حسگرها در آثار نمایشي و ویدیو اینستالیشن هاي این گروه ميپردازد و بیشتر به آثار ویدیویي

در محیطهاي غیر اجرایي (موزهها ،گالريها) ميپردازد؛ كتاب تئاتر در تصوير ،رويدادهای
اجرايی و رسانههای جديد از والنتینا والنتیني ( )9181و كتاب گردآوري شده از والنتیني با

عنوان پيش درآمد الكترونيك ،سياليت و شفافيت در استوديو اتزورو  -جورجو باربريو
کورستی ،اتاق انتزاعی ،سه نمايش بين تئاتر و ويديو ( )9188و همچنین كتاب استوديو
اتزورو ،تجربه تصاوير ،تهیه و تدوین والنتیني ( )9991بیش از هر چیز به ماهیت رسانه و
چگونگي تركیب رسانه زنده تئاتر با رسانههاي بازتولیدي ميپردازد .در مجموعه مقاالت
گردآوري شده در كتاب تئاتر نوين ساخت ايتاليا  1013-2913به توسط والنتینا والنتیني
( )9993نگارندگان با ذكر آثار این گروه به عنوان نمونههاي مؤثر ،تحوالت تئاتري ایتالیاي

معاصر را مورد مداقه قرار دادهاند .كتاب جهانها ،بدنها ،مواد ،تئاترهای نيمه دوم قرن
بيستم از والنتیني ( )9991از طریق بررسي ریشه شناختي تعاریف نوین از بازیگر ،كارگردان،
تماشاگر در تئاتر معاصر دنیا به تغییر بنیادین و اجتناب ناپذیر در شکل نمایشنامه نویسي
معاصر و مفهوم جدید دراماتورژي ميپردازد و از شیوه كار گروهي استودیو اتزورو شاهد مثال
ميآورد؛ مصاحبه تخصصي والنتینا والنتیني با پائولو رزا با عنوان «حرفه جمعي كارگردان» كه
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در فصلنامه علمي پژوهشي تئاتر با عنوان «کتابخانه تئاتری ،روشهای کارگردانی در هزاره
جديد» ،شماره  )9991( 19 -19چاپ شده است پایان حکمیت كارگردان در خلق نمایش

مورد بحث قرار ميگیرد .همچنین كتاب نیکالس بوریو با عنوان پسا توليد ،چگونه هنر
جهان پسارسانه را دوباره طرح ريزی میکند ( )9991مباني فلسفي و جامعه شناختي هنر
نوین و تغییر نقش هنرمند و مخاطب در جهان پسارسانه اي و تأثیرات رسانه بر انسان عصر
رسانه (هنرمند ،مخاطب) ،محور مباحث مطروحه ميباشد .وب سایت استودیو اتزورو از دیگر
منابع اصلي این پژوهش است .از میان كتابهایي كه در سالهاي اخیر در ایران در حوزه

هنرهاي دیجیتالي ترجمه شدهاند نیز برخي مورد استناد قرار گرفتهاند از جمله :هنر در عصر
ديجيتال از بروس وندز؛ كتاب مفاهيم و رويكردهای نوين در آخرين جنبشهای هنری
قرن بيستم ،جهانی شدن و هنر جديد از ادوارد لوسي اسمیت كه توسط نشر نظر چاپ
شده است ،مترجم این كتاب ،علیرضا سمیع آذر ،از استودیو اتزورو با عنوان گروه آبي (ترجمه
اسم گروه) نام برده است.

سطوح چند ماهيتی بصری
فناوري الکترونیك/دیجیتال در تئاتر یك قلمرو وسیع دیدني به واسطه اضافه كردن صحنههاي
دیگر ،الیههاي حسي دیگر ،بدنها و پیکرهاي دیگر ،فضاهایي دیگر ،جزییات و باالخص
نادیدنيهایي دیگر فراهم ميآورد .در آثار استودیو اتزورو استفاده از سطوح چند ماهیتي بصري
در جهت بسط و گسترش فضا است .این گروه با شکستن دید واحد تماشاگر از طریق دنبال
كردن حركت اشکال از صحنه به پرده اسکرین و به مانیتورهاي تلویزیوني ،پرسپکتیو متداول
بصري را به هم ميریزد .سطحهاي مختلف واقعیت ،دروني و بیروني ،دور و نزدیك ،دیدنيها و
حس كردنيها درهم نفوذ ميكنند و به طور هم زمان بازنمایي ميشوند .اشکال درحال حركت
گاه به طرز از پیش محاسبه شدهاي و گاه تصادفي درهم نفوذ ميكنند و تصاویر جدیدي را
ميسازند كه تركیب اشکال واقعي و مجازي است .به طور مثال در خاندان چنچي عالوه بر
بازیگران حاضر در صحنه حس حضور شخصیتهاي تصویري دیگري (با تعبیه كردن مانیتورها
روي صحنه) اضافه شدهاند؛ «دستهایي كه با ژستهایشان داستان عشقي بئاتریس و اُرسینو
را ،در برابر آیینهاي از جنس آب ،تعریف ميكنند ،دستاني كه رخت ميآویزند ،اتو ميكشند،
مالفه چنچي را جر ميدهند ،دستاني كه متعلق به مهمانان ضیافتاند ،دستاني كه خوان
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ميگسترند و بر ميچینند و همه اینها در حالي اتفاق مي افتد كه بین بدن زنده و بدن مجازي
تمایزي ایجاد نميشود»(پیتالوگا و والنتیني )99:9999،و به علت ایجاد اختالل در تشخیص
آنها از هم ،بعدي به ابعاد دیداري اضافه ميشود كه جهاني دگرگونه از جهان متداول و مرسوم
تئاتر خلق ميكند .در صحنه ضیافت این اثر ،تصاویر بر روي میز كش ميآیند ،ابژه واقعي به
واسطه افکتهایي نظیر توهمات اپتیکي  19یا خطاي دید ،همزمان با اعمالي كه به طور زنده به
نمایش در ميآیند اعمال دیگري را نیز انجام ميدهد و نتیجه این تداخل عملها فضایي سه
بعدي بوجود ميآورد ،فضا /مکانها از طریق شکست فضا ،پاساژهاي پیاپي و تغییر زوایاي دید،
اندازه و ابعاد (كه در مانیتورهایي كه به صورت افقي و عمودي كنار هم چیده شدهاند ،تقطیع
ميشوند) ساختاري مشابه ویدیوي از پیش ضبط شده براي بیننده ميسازد حال آنکه همه چیز
در مقابل چشمان مخاطب ،روي صحنه تئاتر اتفاق مي افتد (بالتزوال و پرونو.)9111:19،
رویاي كپلر به مدد اتصال به ماهواره هواشناسي متئو ست  19كه تصاویري از زمین در حال
گردش را در بیرون جو تولید ميكند توانسته است تا همزمان و در حین دیدن اجراي نمایش
یك چشم بیروني ناظر را در ساختار روایياش وارد كند كه از طریق آن ميتوان خود را در
حین نمایش مشاهده و بازكشف كرد .صحنه مدور با پرده منحني (محدب ،مقعر) و اودیتوریوم
مدور كه یکي در جهت عقربههاي ساعت و دیگري خالف آن در چرخشاند احساس نابي از
درک فضا ،حركت ،نور را براي مخاطب ميسازد كه موجب ادراک متفاوت تصاویر ميشود
(بالتزوال .)81:9991،مخاطب تصویري از خود را ميبیند كه برایش به ترتیب ناشناس ،متفاوت
و تازه مينماید .قهرمان روایت خود او و تحول دراماتیك در درون اوست كه به تدریج خود و
موقعیت خود را كشف و بازكشف ميكند.
در این اجرا فضاي واقعي صحنه با عینیت و حقیقت مکانياش كه در آن اعمال و كنشهاي
اجراگر ها جان ميگیرند با فضاي ورا واقعي تصاویر مجازي كه به طور زنده و مستقیم روي
صحنه پخش ميشوند ،با هم تلفیق ميشوند تا یك ابرفضاي خوشهاي را شکل بدهند؛ به این
صورت یك ابر فضاي تئاتري ساخته ميشود كه به نوعي یك نا سینما -تئاتر -تلویزیون
ميباشد؛ در این اثر تصاویر الکترونیکي گرفته شده از ماهواره كه روي پرده غیر تخت در گذر
است ،با استفاده از برنامههاي كامپیوتري دستکاري ميشوند ،شفافیت بخشيها و الیه گذاريها
باعث ميشوند درون تصاویر نیز دیده شوند ،پرسپکتیو حقیقي صحنه شکسته ميشود و
تماشاگر وضعیت بصري كوبیستي را تجربه ميكند .از نظر پیکاسو «براي شناخت كیفیت چیزها
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نميتوانیم به ظاهرشان ،یعني آن طور كه از زاویهاي معین دیده ميشوند بسنده كنیم .نه فقط
باید چیزها را همه جانبه دید ،بلکه باید پوسته ظاهر را شکافت و به درون نگریست»
(پاكباز.)189 :9989،
استفاده از سطوح چند ماهیتي بصري ،صحنه گردان ،پرده متحرک و جایگاه چرخان
تماشگر با هدف به چالش كشیدن وحدت موضع تماشاگر ،منجر به شکستن نقطه گریز و خط
افق شده است .كیفیت دیداري تماشاگر معطوف به اشیاء متحرک (اجراگر ،تصاویر مجازي،
صحنه و خود تماشاگر) در مکان /فضا است .اشیاء دیگر آن گونه كه در لحظهاي معین و ثابت
دیده ميشوند ،دیده نميشوند بلکه در توالي مکاني و جابجایيشان مشاهده ميگردند تا واقعیت
عیني و جامع شکلهاي در حال حركت و بهم تبدیل شونده در فضا نمایش داده شود؛ اشیاء به
حالت شناور در فضا نشان داده ميشوند ،استفاده از سطوح چند ماهیتي بصري به منظور تأكید
بر ناپایداري حالت مواد (از پیکر مادي به پیکر تصویري ،از تصویر به نور) و حركتها است به
این ترتیب ،تركیبي از شکلهاي دو بعدي و سه بعدي در فضایي بي مکان و بي زمان خلق
ميشود كه نه بر واقعیت عیني بلکه بر واقعیتي وراي تجربیات روزمره استوار است .تصاویر
واقعي و مجازي در این ساختار ،مبهم و چند وجهياند و ابعاد تازهاي یافتهاند .فضا ميپیچد،
ميشکند و تا ميخورد و نوعي هندسه غریب ایجاد ميكند .سطوح چند ماهیتي بصري و
همزماني عناصر بصري نوعي پرسپکتیو مركب ایجاد كرده است كه حاصل زوایاي دید متعدد در
فضایي بدون خط افق است.

زنده و بازتوليدی :حذف ديوار پنجم
دستگاههاي دیجیتالي خالق جهان-تئاترهاي مجازياند كه در آن تصاویر ،كالبد و جسمیت
مادي دارند ،هدف اما بازتولید یك ابژه واقعي نیست بلکه مطمح نظر ،ساختن یك پیکر تركیبي
است كه در عین مجازي بودن ،پالستیکي (ملموس) و زنده نیز هست ،پیکر مركبي كه در فضا
گسترده و بسیط ميشود ،زمان را بهم ميریزد و ماده را تغییر ميدهد و درک متداول از ماده و

مادیت را دگرگون ميسازد .در  ،9183با مقدمهاي بر یك تقویم سري قالبي ،استودیو اتزورو
نشان داد كه چطور تکنولوژيهاي الکترونیکي با الگوهاي جدید برنامه نویسي بر پایه ادغام،
همزماني ،قابلیت دستکاري كردن رنگ و صوت معناي دیگري را از صحنه تئاتري ارائه
ميدهند« .سیالیت و عدم ثبات از اثرات تازه نوشتار صحنهاي است كه تئاتر را به سوي بسط و
تركیب مفاهیم زمان  -مکان ،مکان ـ صحنه و عمل ـ پیکر ،جاندار  -بي جان ،عناصر انتزاعي -
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فیگوراتیو ميكشاند .وسایل الکترونیکي دیگر وسیلهاي بهكار گرفته شده در حکم یك پروتز و
وسیله كمکي بدن براي بهتر دیدن دنیا نیست .به عینه و نه در بازتاب دروني ،وقایع تازه در
نمایشي است كه آشکارا دعوتمان ميكند تا تکنولوژي را نه به عنوان باالبرنده قابلیت بدنمان و
چیزي خارج از خودمان تلقي كنیم بلکه آن را به مثابهي انرژياي كه ماده را تغییر ميدهد
قلمداد كنیم» (دي مارینو.)918:9991،
با تحلیل نمایشيهایي كه محصول مشترک رسانه جمعي و تئاتر است ميتوان گفت« :وارد
كردن تصویر ویدیویي به صحنه از تأثیر [زنده] نمایشي تئاتر نميكاهد بلکه بلعکس این تأثیر،
همچنان ،ولي به شکل درک وضعیت دوگانه حضور و عدم حضور (بازیگر و شخصیت ،صحنه
تئاتر و مکان دراماتیك) دریافت ميشود» (پیکون -والین .)911:9118 ،بنابراین این تئاتر
نیست كه در سینما ،تلویزیون ،ویدیو و رسانهها مستحیل ميشود بلکه این رسانهها هستند كه
با ورود به صحنه زنده تئاتر ،زنده و غیر بازتولیدي ميشوند تا از جرگه هنر معطوف به محصول
19

به جرگه هنرهاي معطوف به فرآیند
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درآیند .ریچارد شکنر نظریه پرداز پرفورمنس،

هنرهاي معطوف به محصول را نقاشي ،مجسمه سازي ،ادبیات ،فیلم و هنرهاي معطوف به
فرایند را اجراگري زنده ميدانست كه بوسیله ي اجراگران و تماشاگران آفریده ميشوند (شکنر،
.)9911 :966
از میان آثار تأثیرگذار استودیو اتزورو ،هم در مقدمهاي بر یك تقویم سري تقلبي و هم در
اتاق انتزاعي ،رویکرد دگرگون سازي و تغییر الگوواره مشاهده ميشود :تکنولوژيهاي
الکترونیکي شنیداري -دیداري وقتي تأكید آنها بر اجرایي بودن كه خاصترین بارزه هنر
نمایش ميباشد منجر به خلق یك اثر بازتولیدي نميشوند از این رو تلویزیون در كاركردي
دیگرگون و در عملکردي متفاوت از آنچه از او انتظار ميرود به كار ميرود و قابلیتي از او ارائه
ميشود كه با ماهیت واقعي او همخواني ندارد« .تلویزیون در پي آوردن صحنه نمایش در
استودیوهاي تلویزیوني بود ،رابطه بازیگر -تماشاگر را و بُعد اجرا را به عنوان شاهد مثال ميتوان
نام برد .تئاتر نوین دقیقن برعکس عمل ميكند ،با آوردن استودیوي تلویزیوني بر روي صحنه از
این سازوكار الکترونیك بهره ميگیرد تا از قابلیت فوري و سریع بودن میان عمل واقعي بر
صحنه و انتقال آن بر صفحه مانیتور بهره گیرد .بین ویدئو و تئاتر یك توافق به نفع اجرا وجود
دارد و آن حضور بازيگر است» (والنتیني .)98:9188،در هر دو اثر ،از تجهیزات الکترونیك به
منظور بازپخش تصاویر از پیش ضبط شده كه چهان هاي دیگر ،زمانها و مکانهاي دیگري را
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به صحنه بیاورد استفاده نشده است بلکه هدف آن ،بازتاب مفهوم «اینجا و اكنون»  11از كنش
بازیگراني است كه در دو صحنه همزمان (صحنه و پشت صحنه) در حال پیشبرد روایتي هستند
كه محدودیتهاي زماني و مکاني ،مجازي و غیر مجازي ندارد .این رویکرد منجر به شکستن
دیوار پنجم (دیوار میان صحنه و پشت صحنه) شده است .در این اجراها به طور خاص دیوار
پنجم برداشته شده است ،یك صحنه گسترده وجود داردكه در برگیرنده فضاهاي متکثر با
قابلیت تغییر و تبدیل سریع است؛ پشت صحنهاي وجود ندارد و برداشتن این دیوار به عالوه
تداخل صحنهها و مکانهاي دیگر ،یك فضاي چند ساحتي ایجاد كرده است كه در آن بازیگر و
تصویر بازیگر نیز از هم متمایز نميشوند .از این رو هم بازیگر در تصویر و هم بازیگر در صحنه
واقعي و زندهاند .تصویر مجازي و صحنه واقعي در وضعیت مبادلهاي و قابلیت تبدیل شدن به
هم قرار دارند ،هر لحظه ميتوانند جابجا شوند و این گام جلوتر و پیشتازانه تر ادغام ویدیو با
تئاتر است كه در راستاي خلق فضاي چند ساحتي ،بازیگري چند ساحتي ميسازد .در این
نمایش ،تجهیزات الکترونیك نه براي بازیگر و نه براي تماشاگر یك عضو مصنوعي محسوب
نميشود بلکه یك انرژي است كه از وضعیت ایستایي به وضعیت جنبشي ،از بي جان به جاندار،
از بدن به تصویر در یك پروسه رفت و برگشتي تبدیل ميشود .این دو نمایش با كشمکش میان
بدن و ماشین ،سازگاري میان ریتمهاي بدني و دادهها و اطالعات الکترونیکي و انفجار یك
فضاي ذهني موفق شدند امکاني را فراهم بیاورند تا كیفیت تازه تصویر الکترونیکي مبدل شود
به انرژياي كه سرعت باال و پایین شدن آن به همان سرعت اندیشه باشد (كورستي.)69:9188،
تکنولوژيهاي نوین به این ترتیب به نمایشنامه نویس امکان ميدهد تا فضاها را به همان
سهولت و سرعت اندیشه بشکند و درگیر عملي بودن یا نبودن ایدههایش به علت
محدودیتهاي مادي صحنه نشود .دستاورد انقالبي این نمایشها  -در راستاي دیدگاه توماس
كوهن  -این است كه :تکنولوژيهاي جدید نه در تضاد با بدن عمل ميكنند و نه در تضاد با
بازیگر و نه در تضاد با نمایش بلکه برعکس مرزهاي فضاي صحنهاي را گسترش ميبخشند (جلو
و عقب ،بیرون و درون مانیتور) ،مؤلفهها را تغییر ميدهند (بي جان جاندار ميشود) ،بدن
ارگانیك را به اجزاء و قطعات مجزا شده تبدیل ميكند ،كما اینکه قبلن با ویدئو ـ پرفورمنس در
بادي آرت این اتفاق رخ داده بود؛ آرتیستهایي از قبیل اكونچي  ،13نائومن  ،16كامپوس
بدن به عنوان یك ماده و عنصر پالستیکي (قابل لمس) برخورد ميكردند.
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در جهانهاي مجازي كه فناوريهاي نوین خلق ميكنند ابژه و سوژه بي هیچ تضادي با هم
تالقي ميكنند و تعاملي عاري از دوگانگي و تضاد ایجاد ميكنند :پیکرهاي مجازي ،پیکر ـ
تصویر ميباشند ،آنها هم ابژهاند و هم عمل صحنهاي را انجام ميدهند« .اثر هنري تعاملي،
قابل بازتولید شدن نیست وقتي كه محصول ـ تولید اش به عنوان اثري مجازي ساخته ميشود
كه یك ابژه ـ اجرا است كه با آن بُعد وحشت و همدلي برجسته ميشود زیرا تماشاگر ـ بازیگر
(اجراگر) با اجرا یا نمایش یك بدن و پیکر ميسازد» (دیوداتو .)999:9993،با این رویکرد
دوگانگي حاكم میان مجاز و واقعیت از بین ميرود« :منظور از مجازي كردن ،غیرواقعي كردن
(یعني تغییر دادن یك واقعیت به انحاء مختلف) نیست بلکه منظور تغییر ماهیت دادن است،
یك جابجایي از مركز ثقل هستي شناسانه ابژه به سوژه است […] با این اوصاف مجازي كردن
یکي از عوامل مهم خلق واقعیت ميباشد» (لوي .)8:9111،این اصل در دراماتورژي نمایشهاي
عصر حاضر كه مبین این هستند كه بین ملموس و ناملموس ،مجاز و واقعیت هیچ گسست و
خط انفصالي وجود ندارد ،لحاظ شده است.

صحنههای دوگانه
در میان آثار استودیو اتزورو ،در اجراي مقدمهاي بر یك تقویم سري قالبي و اتاق انتزاعي كه بر
ساختار واقعي بنا شدهاند از صحنههاي دوگانه استفاده شده است .اصطالح صحنههاي دوگانه
ابداع استودیو اتزورو براي نامیدن صحنههاي تركیبي (واقعي  -مجازي) است كه راهکار
منحصربه فردي براي تركیب و تکمیل عمل صحنهاي با تصاویر ویدیویي است؛ صحنه دوگانه در
برگیرنده صحنه زنده تئاتر (با صحنه پردازي تئاتري و همچنین مجهز به پرده اسکرین ،پرده
سبز ،مانیتورها ،دوربینها ،كامپیوترها و دیگردستگاه هاي الکترونیکي) و یك ست سینمایي-
تلویزیوني با قابلیت پخش مستقیم (مجهز به پرده سبز ،دوربین فیلمبرداري ،كرین و دیگر
تجهیزات فیلمبرداي) است.
در مقدمهاي بر یك تقویم سري قالبي ،روي صحنه تئاتر یك استودیوي تلویزیوني غیر قابل
رویت تعبیه شده بود ،بازیگران در آغاز نمایش بسان زندانیان در آنجا قرار داشتند و حركاتشان
به توسط دوازده دوربین فیلمبرداري كه در سه ردیف چهارتایي كنار هم قرار داشتند بطور
مستقیم ضبط و به صورت زنده از طریق دوازده مانیتور (با همان چیدمان دوربینها) روي
صحنه پخش ميشد .هنگامي كه بازیگران از زندان الکترونیکيشان رها ميشدند و با بدنهاي
واقعي روي صحنه ظاهر ميشدند تماشاگران را با این بدنهاي دوگانه مجازي – الکترونیکي
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(پخش زنده) و واقعي -فیزیکي (زنده) شگفت زده ميكردند .براي استودیو اتزورو «مانیتورها،
بدنهاي جاندار انگاشته ميشوند ،آنها درست مثل بازیگران حركت ميكنند و كنش دراماتیك
دارند» (گراتزیولي.)939:9993،
در اتاق انتزاعي ،ساختار صحنههاي دوگانه با هفت اجراگر ،بیست مانیتور و سیزده دوربین
براي خلق یك فضاي غیرمادي – ذهني با قابلیت نوسان از تصویر به بازیگر و از بازیگر به تصویر
به گونهاي است كه اینجا و آنجایي در میان نباشد؛ دور و نزدیك معنایي نداشته باشد .در این
اثر ،فضا دیگر یك محدوده ،یك ظرف و یك محیط گراگرد عمل نیست بلکه خود عمل است.
هدف استودیو اتزورو از این نمایش تغییر الگوواره ي صحنه به مثابهي مکاني است كه در آن نه
فقط كنش اتفاق مي افتد بلکه خود كنش است« ،آنها با خلق یك فضاي پویا و پر تحرک كه
با بازیگر و تماشاگر نفس ميكشد و به قدر آنها غیر قابل پیشبیني و ناثابت است در پي
ساختن یك فضاي چهاربعدي رها شده از قید زمان هستند» (والنتیني .)999:9991،در این
فضاي مادي -الکترونیکي كه به سرعت اندیشه تغییر شکل ميدهد ماده و غیرماده یکي
ميشوند ،بدن از قوانین فیزیکي مثل جاذبه زمین تبعیت نميكند ،بي وزن ميشود؛ ماده فاقد
چگالي ميشود و شفافیت غیر مادي ميیابد و میان اینجا و اكنون ،درون و بیرون مدام در رفت
و برگشت است.
از این رو مي توان استنباط كرد كه هر رسانه اي وقتي با رسانه هاي دیگر تلفیق و تركیب
مي شود نه تنها خود را نميبازد بلکه خودش را باز ابداع مي كند .در راستاي همین دیدگاه
فرانچسکو كاستي بیان ميدارد« :انقالب دیجیتالي ،رسانه ها را به سمت تکامل و پیشرفت
مي برد [ .]...نتیجه این ميشود كه رسانه ها دیگر صرفن بر اساس یك تکنولوژي معین
شناسایي نمي شوند چنانکه دیگر با تولیدات ساخته شده در متابعت از این تکنولوژيها نیز
شناخته نميشوند .رسانه ها دیگر یك مدیوم یا واسط معین ندارند [ ]...پس چه چیزي به
آن ها هویتي مي بخشد تا در این سازوكار تکنولوژیك از انحالل و اضمحالل نجاتشان بدهد»
(كاستي .)969:9999،پاسخ این است كه آنها نیز مي بایست از تکنولوژي خاص خود فراتر
روند بنابراین درست در همین نزول و افول هاست كه هر مدیومي از منظر رسانه جدید حیات
دوباره ميیابد.
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تعامل با اثر :لمس مَجاز با لمس مُجاز
استودیو اتزورو در ادامه روند پژوهشها و بررسيهایشان كه با نمایشهاي مقدمهاي بر تقویم
سري تقلبي و اتاق انتزاعي ،آغاز شد ،نوشتار صحنهاي را تجربه ميكند كه بر پایه ساختار
تعاملي ،با تعمق بر انواع دادهها و متغیرها ،بعد زنده برنامههاي كامپیوتري ،بنا شده است .هدف
ایجاد یك مسیر دو طرفه میان محیط صحنه و محیط كامپیوتري است :بازیگراني (اجراگراني)
روي صحنه هستند كه در زمان واقعي ،نمایش را با فعال كردن سیستمهاي كامپیوتري آغاز
ميكنند و همچنین كاربراني (تماشاگراني) كه به آنها این امکان داده ميشود تا در پایان اجرا
جاي بازیگران را بگیرند و دقیقن همان نمایش را بازي كنند .به عنوان نمونه ،در پایان نمایش
خاندان چنچي ،صلیب بزرگ در اختیار تماشاگران قرار داده ميشود تا روي صحنه آن را علم
كنند ،بازیگران صحنه را ترک گفته و تماشاگران تجربه تعامل با اثر را با بازسازي مجدد تصاویر
و اصوات نمایش انجام ميدهند« .تماشاگر ميتوانست روي تصاویر راه برود ،به آنها دست بزند،
صحنهها را عوض كند و این موقعیت كه انگار آخرین بخش نمایش باشد را زندگي كند»
(رزا .)939:9991،در آتش ،آب و سایه ،رقص طبیعت در تصاویر تاركوفسکي ،تماشاگرِ مجازي با
تعدادي پروژكتور خلق شده بود ،ایده خلق تماشاگر مجازي در حالي روي داد كه پیش از آن
در نمایش كي مي تونه كاسپر هاوزر باشه؟ به این شکل تجربه شده بود كه اشعه مادون قرمز از
پیش صحنه تابانده ميشد و چهره تعدادي از تماشاگران را قاب ميگرفت ،چهرههایي كه
همزمان روي صحنه ،تصاویر زندهشان نشان داده ميشد.
اما سازوكار تعاملي چگونه باعث ابداع راه كنشها و فنون مشاركت تماشاگران در اجراي
نمایش شده است؟ این تغییر از مصرف كننده متفکر به اجراگر (به نوعي بازیگر) یا كسي كه
كنش را انجام ميدهد ،نقشي است كه در شیوههاي هنري نیمه دوم قرن بیستم به مخاطب
محول شده است :هم در اینستالیشنهاي فضاي بسته و هم در بادي آرت پرفورمنس ها كه از
مخاطب خواسته ميشد تا اعمالي را انجام دهد ،چرخش جایگاه از مخاطب به اجراگر تجربه
شد .البته این ترغیب تماشاگر به ورود در اثر در دهههاي پیش نیز رایج بود؛ گروه لیوینگ تئاتر
 18دراثر اینك بهشت  )9168(11از تماشاگر ميخواست كه صندلياش را ترک كرده و به همراه
بازیگران به روي صحنه برود و دقیقن عمل مشخصي كه ميتوانست زندگياش را عوض كند را
انجام دهد ،عملي كه معنایش به عضویت جهانِ تئاتر در آمدن بود.
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استودیو اتزورو علي رغم این كه در اینستالیشن هاي تعامليشان از تماشاگر ـ بیننده
ميخواست تا دستگاههاي كامپیوتري را كه با آن اثر هنري پخش یا خلق ميشوند را به كار
اندازد ،در نمایشهاي تئاتريشان ،اقدام به انجام عمل تعاملي مخصوصن توسط خود اجراگرها
(بازیگر) روي صحنه صورت ميگیرد .در كي مي تونه كاسپر هاوزر باشه؟ پروتاگونیست در یك
بخش نمایش روي یك سازه مورب ميپرید و از دستکش دادهاي ( 39دستکشي كه به سنسورها
یا حساسگرها متصل است) براي جابجایي پخش تصاویر از یك دستگاه به دستگاه دیگر استفاده
ميكرد ،عملي كه در اجراهاي دیگر همین اثر دقیقن تکرار نميشد (چریفینو.)18:9993،
در جاكوموي من ،خودمونو نجات بدیم! ( ،)9118صحنه و محل تماشاگر با هم یکي شدهاند
و به نوعي یك كالس درس است كه امبرتو اورسیني ( 39بازیگر) آن را پیش ميبرد ،تماشاگر از
لژها به صحنه و محل تماشاگران كه مبدل به یك میز تحریر -اسکرین (میز عظیم مدوري در
ابعاد چهل و هشت متر كه هم صحنه است و هم تصاویر بر آن پخش ميشود) شده است ناظر
اجرا است .بازیگر پشت میز تحریري نشسته است و بر اساس متن سرمونتي  ،39زندگي
لئوپاردي

39

شاعر را كالبد شکافي ميكند .در دو سوي میز تحریر ـ اسکرین ،نوازندگان و

بازیگرـ راوي با تصاویري كه پخش ميشوند در تعاملاند؛ آنها با دستهایشان تصاویر را لمس
ميكنند و هر ضربه دست اصواتي را تولید ميكند ) .(URLدر رویاي كپلر ،اركستر به عنوان
یك عنصر بصري در پایان نمایش به كار اضافه ميشود به این صورت كه موني اوادیا ( 31بازیگر)
با دوربیني در دست ،تصاویر موزیسینها را ميگیرد و به صورت زنده و همزمان روي پردهاي كه
در انتهاي صحنه قرار دارد آنها را باز پخش ميكند .در گالیله (مطالعاتي بر جهنم) ،)9996( 33
رقصندهها با حركاتشان سنسورها و حسگرهایي كه به پروژكتورها متصل بودند را لگد ميكردند
و تصاویري را به وجود ميآوردند« :اینجا رابطه میان رقص و صحنه تا حدودي اینتراكتیو بود به
این معني كه اندازهها و مقیاسها و خطوط خطکشي شده روي صحنه بر اساس رقصندههاي
مختلف تعریف شده بودند ،براي همین تصاویر ردیابي شده در تمام طول رقص مکرراً در حال
تغییر بودند» (رزا.)939:9991 ،
حال جوابي به سؤال آغازین :دراماتورژي اینتراكتیو كه متعاقب برنامههاي كامپیوتري
بوجود آمد ،بیش از آني كه خصیصه اجرایي و تئاتري نمایش را به سایه ببرد و یا ارتقاء بخشد،
صحنه تئاتري را با معرفي كردن عناصر بیاني جدید كه جایگزین عناصر سنتي متداول
ميشوند ،تغییر شکل ميدهد ـ مثل بازیگر ـ و خصیصه «اجرایي بودن» دست نخورده باقي
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ميماند .از این رو به خود «زنده بودن» صحنه تئاتري با وجود انتقال آن به فضاهاي دیگر خللي
وارد نميشود .حضور ،دیگر ویژگي مطلق و مشخصن مرتبط به اجراگر نیست وقتي كه كیفیت
«زنده بودن» به عناصر رنگي ،صوتي ،لمسي ،دیداري هم داده شده است« .این روند به معني
خلع لباس و خلع قدرت كردن نقش بازیگر به نفع تماشاگر و ارتقاء نقش او قلمداد ميشود
وقتي كه هدف آن توسعه كیفیت «زنده بودن» و «اجرایي بودن» به عناصر بیاني دیگر باشد»
(بالتزوال .)999:9991،با این حال منظر دیگري هم وجود دارد كه به وضوح در چگونگي
عملکرد اینتراكتیو اینستالیشین ها دیده ميشود كه همان بعد جمعي لذت بردن از انجام دادن
و به اشتراک گذاشتن با دیگري است« :با اینکه بازیگراني وجود ندارند اما با فیگورهاي اهلل
بختکي و اتفاقي تولید شده روي پرده و در فضا ،ذات مادي انکارناشدني تئاتر در تاثیرگذاري
واكنشها و ارتباطهاي برقرارشده به توسط تماشاگران بازگردانده ميشود [»]...
(رزا .)939:9991،از این رو استودیو اتزورو ،در گام بعدي خلق تماشاگر مجازي ،اودیتوریوم
مجازي (فضاي ارتباط جمعي اینترنتي) را نیز تجربه كرده است.
استودیو اتزورو ،زماني كه اقدام به اجراي اینستالیشن هاي تعاملي ميكند این قدرت را
دارد تا مشاركت شركت كنندگان یا كاربران را در ساخت اثر تا جاي ممکن باال ببرد؛ بر خالف
آثاري كه شركت كنندگان را صرفن به انجام عملي معین فرا ميخواند ،براي فهم نحوه مشاركت
دادن تماشاگر الزم است كه تا اثر هیپنوتیزمي رسانه مورد تعمق قرار گیرد :اعتیاد به رسانه كه
در زیست شخصي و جمعي تجربه ميشود به این معنا كه آنها با به مشاركت گذاشتن در
ساخت اثر مشاركت ميكنند .سیلوانا بوروتي در مطالعاتي كه بر روي مساله ي تعامل در آثار
استودیو اتزورو انجام داده است ،اذعان ميدارد كه ]...[« :هنر معاصر در تالش مجبور كردن
مخاطب به حس كردن و درک كردن است» (بوروتي .)993:9999،از این رو در خدمت روند
زیباسازي تجربه هنري از طریق حس كردن [ادراک سریع] است تا از طریق فهمیدن و
شناختن .تکنولوژيهاي دیجیتال باعث ارتقاء قابلیتهاي اجرایي و حضور زندهاي است كه باعث
كمرنگ شدن فضا از پروسههاي شناختي و سمبولیکي ميشود« :اثر تبدیل به اجراي فعلياش
ميشود ،در عمل حاضر و پیش رو» (همان .)993:بنابراین نیاز به حضور و نیاز به واقعیت در
حکم چیزي كه نميتواند سمبولیك ارائه شود فهمیده ميشود.
جهانهاي نمایشي تولید شده استودیو اتزورو جاندار اند و وراي تصاویري هستند كه به
نمایش در ميآیند ،دستگاه الکترونیك /دیجیتال در كار بسط همه جانبه ي ابعاد مختلف عناصر
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تصویرياند كه در یك طراحي حركت نوري دقیق و محاسبه شده در یك وضعیت ناب او را به
باالترین حد اعتالي خود یعني تبدیل شدن به انرژي برساند .در هیچیك  )9991( 36در پیش
درآمد ،پرسوناژ اصلي نور است« .نور است كه تصاویر را ميسازد و جلوي چشم مخاطب در
نوسان میان «خود» و «غیرخود» ،میان سایه درون و برون ،جهان را ميسازد» (دي
مارینو .)918:9991،در این نمایش ،قدرت صدا به تدریج تا حدي باال ميرود كه تماشاگر را آزار
دهد .صداي زیرگوینده ،پترا هوفمان  ،31از بدن و شخصیت تهي است تا بازتاب خواستههاي این
نمایش باشد ،یعني« :حذف شخصیت ،پروتاگونیست و سوژه» (استودیو اتزورو.)999:9996،
در كي مي تونه كاسپر هاوزر باشه؟ نه فقط تصاویر كه طراحي حركت نوري و رنگي نیز قادر
اند تا مخاطب را به یك فضاي دروني و به یك بعد ذهني  -حسي ببرند .در خاندان چنچي نیز
از طریق پارتیتور صوتي و دراماتورژي صوتي در پي بازسازي ذهنیات مرتبط با وضعیت روحي و
رواني شخصیتها هستند ،ابعاد تازهاي از رؤیا و وضعیت عصبي شخصیتها در اصوات و
فضاسازي صوتي متجلي ميشود (پیتالوگا و والنتیني .)6996:9999،فضاي صوتي تماشاگران را
گرد هم ميآورد و با تشدید كردن بعد جمعي لذت ،منجر به باال بردن دریافت حسي نسبت به
دریافت دیداري ميشود :فضاي تماشاگر وسعت تصاعدي ميیابد و به مکانهاي مختلف صوتي
برده ميشود .تعویضهاي دو سویه و رفت و برگشتي میان فضاي دیداري و فضاي شنیداري بعد
سوم تصویر را ميسازد؛ مادیت ،توانایي مبادله با محیط و عینیت و عمق تصاویر را به او باز
ميگرداند و با جابجایي مکانِ منابع پخش صوت ،فضاسازي ميكند (همان )919:و او را در یك
فضاي كوبیستي صوتي رها ميكند تا با سرعت عمل بیشتر از آنچه در زیست معمول خود بکار
ميبندد از طریق شنیداري مجربتر راه به كنه تو در توي درام ببرد .در همین راستا است كه
برانگیختگي و تحریك تمام حواس تماشاگر از موارد مطالعاتي مورد توجه این گروه است.
«بخشي از تأثیر نیرومند رسانههاي دیجیتالي در انسان از طریق حواس پنجگانه صورت

ميپذیرد .مثلن توجه ناخودآگاه دیداري به تصاویر متحرک» (وندز)91:9919 ،؛ استودیو اتزورو
در موازات این دیدگاه با در نظر داشتن تأثیرات مستقیم و دروني شنیدار ،بر روي اصوات
متحرک و میزانسن هاي صوتي متمركز شده است .این گروه سعي در برانگیختن حواسي دارد
كه در تئاتر متداول سنتي ،مسکوت و مغفول مانده است تا از این طریق ادراكي متفاوت و لذتي
جدید را به تماشاگر ارزاني دارد .كار آنها بر روي اصوات ،آواها و موسیقي در جهت ملموس
كردن تأثیر آن بر روي بدن و نه فقط بر شنیدار است و همانطور كه پیش از این نیز بدان اشاره
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شد با تشویق تماشاگر در لمس پردههاي حساس و به كار انداختن كنش از طرق لمسي (دست
زدن ،راه رفتن ،ضربه زدن) حس نادیده گرفته شده المسه را نیز در تئاتر بکار اندازد« .در
حالیکه دو حس دیداري و شنیداري برجستهترین جایگاه را در مواجهه با اثر هنري دارند،
حواس دیگر نیز جایگاه خود را دارند .به عنوان نمونه حس المسه ابزار مهمي در تجربه بسیاري
از آثار هنري است معاصر است .تابلوي مرسوم «لطفا دست نزنید» در موزهها و گالريهاي
قدیمي را به خاطر بیاورید .این تابلو دیگر كاربردي در هنرهاي تعاملي امروز ،بهویژه آثاري كه
نیازمند مشاركت مخاطب براي درک اثر هنري هستند ،ندارد .به گونهاي سادهتر ميتوان گفت
«لطفا دست بزنید» (همان.)98:

نتيجه
تکنولوژي دیجیتال ،انسان ،شیوه زندگي ،نگرش و تفکر او را متحول كرده است .شاید وقت آن
رسیده باشد كه بتوان ادعا كرد سیر تکاملي انسان به انسان خردمند یا همو ساپینس
نميشود ،در عصر تکنولوژیك امروز همو الکترونیکوس

31

و همو دیجیتالیسها
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ختم

هستند كه

جمعیت انساني قرن بیست و یکم را تشکیل ميدهند .دنیاي الکترونیك و جهان دیجیتال تمام
ابعاد زیستي و هویتي انسان را تحت تأثیر خود قرار داده است از این رو تعداد هنرمنداني كه
زندگي و هنرشان جدا از این دنیاي نوین نميباشد رو به افزایش است ،هنرمنداني كه براي بیان
ایدهها و خلق آثارشان میان ابزارهاي بیاني دیجیتالي یا سنتي تفاوتي قائل نیستند .ظهور
رسانههاي جدید و بي اعتبار شدن مرزبنديها و خط كشي میان هنرها و ژانرهاي هنري ،تئاتر
را بیش از پیش با علوم درگیر ساخت و تکنولوژي درهاي بي شماري بر روي تخیل اهالي آن
گشود .در عصر رسانه ،هر رسانهاي ،خطوط مشخصه و ممیزهاش را در سازوكار همسان كننده
تکنولوژي دیجیتال از دست ميدهد كه متعاقب آن اشکال هنري دورگهاي تولید ميشوند كه
نه خودش هست و نه چیز دیگري ،اشکال نوین بینارشته اي و بینا رسانهاي مثل ریل تایم فیلم
(فیلم زمان واقعي)؛ بدین طریق رسانه قدیم به مدد رسانه جدید امکان ميیابد تا خود را احیا
كند ،به طور مثال عکاسي شکل سینما و تئاتر شکل ظاهري تلویزیون یا سینما را به خود
ميگیرد .تجربیات هنري -پژوهشي استودیو اتزورو از سالهاي هشتاد میالدي تا امروز معرف
جستجوي مستمر این گروه به اشکال نوین هنري است كه ماحصل ادغام صحنه و لوكیشن
سینمایي و تلویزیوني ،بدن واقعي و بدن مجازي ،زبان ویدیو و زبان اجرا است .در آثار این گروه
با مانیتورها درست به مانند بدن یك بازیگر برخورد ميشود ،پردههاي اسکرین ،مانیتورها،
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تصاویر مجازي همه به مثابهي اجراگر در ساخت اثر مشاركت دارند .این گروه با ابداع
صحنههاي دوگانه موفق شد تا هر گونه امکان و احتمال ایجاد ارتباط میان عمل نمایشي و
تصاویر ویدیویي را تجربه كند .آثار اجرایي این گروه تجربي – پژوهشي كه نتیجه تلفیق
فناوريهاي نوین دیجیتالي و هنرهاي اجرایي با تأكید بر مشاركت تماشاگر است دراماتورژي
خاصي را ميطلبد كه پیرو برنامههاي كامپیوتري بوجود آمده است و بي آن كه خصیصه اجرایي
و تئاتري نمایش را به سایه ببرد از طریق معرفي عناصر بیاني جدید كه جایگزین عناصر بیاني
سنتي ميشود صحنه تئاتري و فضاي اجرا را تغییر شکل ميدهد ،اما مؤلفههاي بنیادین تئاتر از
جمله زنده بودن ،حضور بازیگر و تماشاگر (علي رغم تبدیل و تعویضشان به یکدیگر و هم طراز
سازي نقش اجراگر و تماشاگر) را حذف نميكند .در جهان تئاتري كه این گروه خلق ميكند
تمایزي میان مجازي و حقیقي نميتوان قائل شد و این بنیان فکري و نگرش این گروه به هنر
در عصر تکنولوژي است .جستارها وكنکاش هاي استودیو اتزورو در تئاتر امکان بوجود آوردن
فرمها و اشکالي را ميدهد كه ماحصل ادغام تکنولوژيهاي نوین ،هنرهاي رسانهاي و هنرهاي
اجرایي است .چرخش دوقطب مخالف میان زنده و باز تولیدي ،میان واقعي و مجازي ،طبیعي و
مصنوعي ،فرمها و اشکال جدیدي را در هنر ساخته است .مبادله عناصر بیاني كه در آن
غیرملموس به ملموس مبدل ميشوند ،توسعه دیداري كه یك ابر فضاي خوشهاي ميسازد كه
در آن ابژه زنده و ابژه ضبط شده از محدودههاي خویش فراتر ميروند و در ساختاري قرار
ميگیرند كه زنده و ضبط شده اولویتي نسبت به هم ندارند و نميتوان آنها را از هم تمییز داد.
در ارتباط دو سویه تئاتر با سینما ،تلویزیون و ویدیو ،تئاتر از محدودیتهاي صحنهاي ژانر خود
فرا ميرود تا خود را احیا و باز ابداع نماید و هنرهاي رسانهاي نیز با ورود به صحنه زنده تئاتر،
زنده و غیر بازتولیدي ميشوند و از جرگه هنر معطوف به محصول به جرگه هنرهاي معطوف به
فرآیند در ميآیند.

پی نوشت
1- Liveness
2- live media
3- Real time film
4- Mediatorgy
5- Studio Azzurro
6- Fabio Cirifino
7- Paolo Rosa
8- Leonardo Sangiorgi
9- Stefano Roveda
10- Junk Art,Trash Art
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Ready made
Copy Art
Video ambientation
Notatore
Vedute
Prologo a un diario segreto contraffatto
La camera astratta
Le Scene Doppie
I Cenci
L'osservatorio nucleare del sig. Nanof

 نمونیسم روش به یادسپاري از طریق ایجاد رابطه بین مفاهیم تازه و اطالعات قبلي مغز مثل:Mnemonism -99
. صوت و امثالهم ميباشد، بو،تصویر
222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960-

Tavoli (perche queste mani mi toccano?)
Coro
Castel S. Elmo
Mori Art Museum
Meditazioni Meditteraneo
Musei multimediali: Multimedia Museums
Montagna in movimento
Musei di narrazione
Narratore di storie
Sensible Map
International Folk Art Market | Santa Fe
La quarta scala
Delfi
Kepler's Traum
Ultima forma di libertà, il silenzio
IL FUOCO, L'ACQUA, L'OMBRA
Giacomo mio, Salviamoci!
Wer möchte wohl Kaspar Hauser sein?
Trompe-l'œil
Meteosat
Product art
Process art
Hic et nunc
Vito Acconci
Nauman Bruce
Campus
The Living Theatre
Paradise Now
Data glove
Umberto Orsini
Vittorio Sermonti
Giacomo Leopardi (1798-1837)
Moni Ovadia
Galileo (studi per l'inferno)
Neither
Petra Hoffmann
Homo Sapiens
Homo Electronicus
Homo Digitalis
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