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فراخوانمتممبخشتجربههایاجرا
پی ــش از ه ــر چیز ،توضیح ــی درباره انتش ــار ای ــن فراخ ــوان در بخش تجرب هه ــای اجرای بیستوس ــومین
جش ــنواره بینالملل ــی تئاتر دانش ــگاهی ایران ض ــرورت دارد.
ت ــا لحظـ ـهی انتش ــار این فراخ ــوان ،پنج ــاه و دو اثر ب ــرای ش ــرکت در این بخش ب ــه دبیرخانهی جش ــنواره
معمول هرس ــال در تاریخ  6تا  8دیماه تحت عنوان
ارس ــال ش ــده اس ــت .بررس ــی این آثار مطابق با روند
ِ
جلسـ ـهی ارائـ ـهی طر حها صورت گرف ــت و با توجه به برنامهریزیهای انجا مش ــده ،این آث ــار در دو مرحله
بررس ــی خواهند شد.
درب ــاره ای ــن فراخ ــوان :ب ــا توجه به وقفـ ـهی ص ــورت گرفته در برگ ــزاری جش ــنواره و همچنی ــن تجربیات و
رخدادهای ــی ک ــه در طول این س ــال از س ــر گذراندیم ،بر آن ش ــدیم تا بخش ــی را به تجرب هه ــای اجرا اضافه
نمایی ــم .بخش ــی ک ــه ضرورت آن برگرفته از ویژگیها و ش ــرایط ا کنون اس ــت ک ــه آن را به تفصی ــل در ادامه
تمرین زیس ــتن در ش ــهر ب ــه بخش تجرب هه ــای اجرا
ش ــرح دادهای ــم .ای ــن بخش تحت عن ــوان اجرا برای
ِ
یت ــوان میان
اضاف ــهش ــده و ف ــار غ از داوری برگ ــزار خواه ــد ش ــد .ما در پی این مس ــئله هس ــتیم ک ــه آیا م 
ش ــهرهای ام ــروزی (در غ ــرب آس ــیا و ش ــمال افریقا) و ای ــدهی آ گ ــورا در یونان باس ــتان به عن ــوان میانجی
یت ــوان نقاطی از ش ــهر را بهعنوان آ گورا متصور ش ــد؟
ب ــرای فهم فضای ش ــهری ،نس ــبتی برقرار ک ــرد؟ آیا م 
درنهایت پرس ــش اساس ــی ،معطوف بر چگونگی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری میان ما و فضای ش ــهر اس ــت .از
ای ــن جه ــت پیشفرضهای ــی این چنینی را مد نظ ــر قرار دادهایم تا به نس ــبت و رابطـ ـهی خودمان با این
مقوله بیاندیشیم.
امیر محمد ابراهیمی
مدیر بخش تجربههای اجرا

تمرین زیستن در شهر
اجرا برای
ِ
تمرین زیستن در شهر نامیدهایم؟
مقدمه :چرا رویکردمان را اجرا برای
ِ
واژهی پرفورمنـــس که در این جســـتار ،معادل فارســـی آن را برابر اجرا نهادهایم ،اس ــمی اس ــت ک ــه در زبان
انگلیســـی از فعل پرفورم ساخته میشـــود .فعل پرفورم نیز ریش ــه در زبانهای ژرمنی و هندواروپایی دارد.
انگلیســـی میانه ،از دو جز « »parو « »fornenتش ــکیل ش ــده
ریشـــهای که در آشـــناترین شـــاخهاش در زبان
ِ
اس ــت par .پیشوندی اســـت به معنای پیش روی نهادن و  fornenفعلی است به معنای به تمامی عرضه
داش ــتن و به ا کمال ایفا کردن ،نوعی به انجام رس ــاندن عهد و از جان مایه گذاش ــتن .این توضیح مختصر
میتواند بیانگر جنبهای از فلســـفهی امر اجرا و نســـبت آن با بدن اجرا گر و محیطش باش ــد.
بـــا چنیـــن ذهنیتی ،معتقدیم شـــاید الزم باشـــد گاهـــی به جای تمری ــن و بعد اج ــرا ،ابتدا زیس ــتمان را به
ی یـــک اجرا ببینیم و همـــان را تمرین کنیم ،در بطن مفهـــوم اجرا برویم و فـــارغ از نتیجهی نهایی،
مثابـ ـ ه 
ً
فـــارغ از اینکـــه واقعـــا انتهایی وجـــود دارد و میتوان نتیجـــهای متصور بود یا ن ــه ،اجرا کنی ــم و اجراییت 1را
تمری ــن کنیـــم .قطعا که پیشتر نیـــز به این مقوله پرداختهایم اما شـــاید هنوز نیاز اســـت که بعضی چیزها
را تمری ــن کنیـــم؛ نیاز اســـت تمرین کنیم که به امر اجـــرا کمی فراتر از چارچوبهـــای صحنه ،طبق تعاریف
ی خود با آن عمیقتر شـــویم.
متعارف (=همیشـــگیاش) بیاندیشـــم و دوباره در مـــورد فضا/مکان و رابط ه 
منظ ــور از تمریـــن همین اســـت .به بیانی دیگر ،ما همیشـــه بـــرای اجرا بســـیار تمرین میکنیم ام ــا این بار
میخواهیم معکوس ببینیم ،در اجراهایمان نزدیکتر دیدن را تمرین کنیم ،در تئاتری که اجرا میشـــود،
پژوهشـــی که اجرا میشـــود ،روایتی که اجرا میشود و در هر کنش ــی که حیث اجرایی دارد ،پیگیر پیرامون
خودمان هم باشیم.
یدهی ــم ،خود به منزل هی
در ای ــن ش ــیوه از مواجهه با اجرا ،زیس ــت روزمرهی ما و اعمال ــی که در آن انجام م 
یش ــود .بدین معنا م ــا اجرا را زندگ ــی میکنیم .اجرای ــی که این بار ن ــه بهمنزلهی
کنش ــی اجرای ــی مطرح م 
یش ــود) بلکه در قالب ام ــری همواره
ام ــری تما مش ــده (که پ ــس از تمرینهای فراوان ب ــرای صحنه آماده م 
یش ــود .منظور از اجرا/تمرین همین اس ــت ،اجرایی که
ناتمام و نا کامل و بهعنوان یک تمرین ش ــناخته م 
عامدان ــه ،در مرحلهی تمرین باقی میماند .اینکه ما بهواس ــطهی اجرا و فهم خ ــود از آن عرصه ،از منظری
ت ــازه به بازخوانی زیس ــت روزم ــره بپردازیم و از افق ــی دیگر به آن نگاه کنی ــم و آن را مورد پرس ــش قرار دهیم.
تمرین یک مواجههی فرآیندمحور مدنظر قرار گرفته اس ــت؛ همانگونه که در
اجرا در این معنا ،به منزلهی
ِ
عرصهی زیس ــت اجتماعی ،معنا ثابت نبوده و ما با تکثری از معانی ،کنشها و دگردیسـ ـیها روبرو هستیم.
1. Performativity

میخواهیم کجاتمرین کنیم؟
ً
ازآنجایـــی که زیســـت روزمـــره موضوع اصلی برای اجرا/تمرین اس ــت؛ [احتماال] شـــهر ،نخس ــتین جایی
باش ــد ک ــه موضوعیت مییابـــد؛ اغلب ما در شـــهر به دنیا میآییم و در شـــهر نیز میمیریم .ش ــهر چارچوب
ً
اصلی جدال نیروها بر ســـر معنا اســـت .از افق تاریخی نیز تئاتر اساس ــا در شهر ممکن ش ــده است .بنابراین
میتـــوان گفـــت اجرا/تمرینها در شـــهر ضرورتی ویژه مییابند .ع ــاوه بر این با نگاه ــی جزئیتر میتوانیم
تمرکزمـــان را به مفهومی معطوف کنیم که تمامیت شـــهر ،ج ــدال نیروها ،معانی و روایته ــا در آن متبلور
میش ــوند ،یعنی :آ گورا.
آ گـــورا را مکانـــی تعریـــف کردهانـــد کـــه ســـتونهای اصلـــی جامعه در آنجا بنا ش ــده اس ــت.
ســـتونهای :دین ،سیاســـت ،علـــم ،هنـــر و اقتصاد.
ی کـــه یونانیهـــا آن را آ گـــورا مینامیدند ،همـــواره مکانهایی بهعنـــوان نمایندهی هری ــک از این
در جایـ ـ 
ســـتونها قابل تشـــخیص بود :عبادتگاه بهعنوان نمایندهی دین؛ محل قانونگذاری و محکمه بهعنوان
نمایندهی سیاس ــت؛ مدرســـههای بزرگ و دانشـــگاه بهعنوان نمایندهی علم؛ تئاتر و تماشاخانه بهعنوان
نمایندهی هنر و بازار بهعنـــوان نمایندهی اقتصاد.
چرا آ گورا؟
ی روزمره دگرگون ش ــده و با زیســـت
آ گـــورا زندگی شـــخصی را به زندگـــی اجتماعی گره میزنـــد؛ در آ گورا زندگ 
اجتماع ــی درهمتنیـــده میشـــود .در ایـــن مختصات حـــق تصمیمگیری و اختیـــار برای تعین سرنوش ــت
ش ــهر توسط شـــهروندان تجلی مییابد .جاییکه پرســـش از چیستی و چگونگی شـــهر و بودن در شهر از
د شـــد.
اهمیتی مضاعف برخوردار خواه 
به تعبیری دیگر ،زیســـت ما در هر اجتماع شـــهری به آ گورا گره خورده اس ــت؛ هرچ ــه دوری گزینیم ،بازهم
ســـتونهای آ گورا اســـت که ما را در خود میبلعند .ازاینرو ،هر کنش ــی در نس ــبت با این پنج ستون شکل
میگی ــرد .آ گـــورا را میتـــوان در هر شـــهری یافت ،فرقی نمیکند که کالنش ــهری چون تهران باش ــد یا یک
ش ــهر کوچـــک .گذشـــته از اینکه این امر ما را به مختصاتی جهانی مرتبط میســـازد ،نگریس ــتن ب ــه اجرا از
دریچهی آ گورا میتواند تبدیل به تمرینی برای کشـــاندن اجرا به س ــاحتی چون ش ــهر ش ــود و ش ــاید نوع
تـــازهای از حضور(مادیت حضور) را بر ما نمایان ســـازد.
با این تفاس ــیر کافی اس ــت ب ــه جغرافیای اطرافمان فک ــر کنیم که میتواند ی ــک آ گورا باش ــد .در تهران این
ـیکال برس ــازندهی زندگی اجتماعیمان
مکان را چهارراه ولیعصر - ،تقاطع مفاهیم و ایدههای پارادوکس ـ ِ
 انتخ ــاب کردهای ــم .در اجرا/تمری ـ ِـن این رویکرد ،نیاز داریم ت ــا خودمان را در این فضاها بازیابیم و زیس ــتاجتماعیمان را در ش ــبکهای از روابط با افراد و از منظری جدید کش ــف کنیم .پس از ش ــما دعوت میکنیم
تا تجربهی زیس ــتهی خودتان را در نس ــبت با شهر-آ گورا و در قالب اجرا/تمرین عرضه نمایید .از این جهت
ک ــه بتوانی ــم برای دقایقی ب ــرای ازآنخودکردن فضا تالش کنی ــم و به گونهای بتوانیم به زیس ــتی متفاوت از
زیس ــت معمول و هر روزه نزدیک شویم.

قرار است چهکار کنیم؟
بهطور کلی ،در این بخش میتوان به دو طریق مشارکت داشت:
اجرا/تمریـــن برای مطالعهی شـــهر :در این رویه ،اجرا/تمرین ،میانجی ش ــناخت ما از شـــهر
ً
و تجربه زیســـتهمان میشـــود .منظور از اجرا/تمریـــن لزوما اجرایی خیابانی ی ــا دیگر گونههای
ن میتوانـــد بهجای اس ــتفاده از فضای رس ــمی و خصوصی،
متداول نیســـت؛ یـــک اجرا/تمری 
به کشـــف فضـــای عمومـــی  -خیابانهـــا ،پیادهروهـــا ،کافههـــا ،پاســـاژها ،راهروه ــا ،پا گردها،
پشـــتبامها ،ویتریـــن مغازهها  -و مکانهای اجرای «غیررس ــمی» بپ ــردازد .در تهران میتوان
از فضای آ گورای چهارراه ولیعصر تهران بهره ببرد .همچنین ا گر یک س ــالن رس ــمی برای اجرا
در نظرگرفته شـــده ،اجرا را به مســـئلهی شـــهر ،آ گورا و مواجههای تمرینی ب ــا آن پیوند زده تا به
یـــک برخـــورد نو منجر گـــردد .بهگونـــهای که تکثـــری از تجربیات را فراهـــم آورد ت ــا فرصتی برای
بازاندیشـــی در تجربهی شـــهری مهیا شود.
پژوهش برای مطالعهی اجرا و شـــهر :بیشـــک تمـــام آنچه از آن بهعنوان مواجهـ ـهای تازه با
شـــهر از آن یادکردیم ،نیازمند پژوهش اســـت؛ پژوهش ــی که در خود ،خصلتی اجرایی نیز دارد.
ازایـــنرو ،پژوهـــش نیز میتوانـــد نوعی اجرا باشـــد .بدین جهـــت در این بخـــش از پژوهشها و
تولید متن پیرامون این مســـئله اســـتقبال میشـــود .پژوهشه ــا میتواند در قالب جس ــتار،
2
یادداشـــت و مقاله عرضه شـــوند .عالوه بر این پژوهشها میتواند در قالب لکچر پرفورمنس
طراحی شـــده و برای مخاطبان ارائه شـــوند.
2. Lecture performance

از منظر محتوا ،تمرکز پروژه و مشارکت شما (در اجرا/تمرین و پژوهش) میتواند بر موارد زیر معطوف باشد:
شهر به مثابهی اثر هنری
اجرا و شهر
مصرف و شهر
حافظه (جمعی) و شهر
طبقه و شهر
هویت و شهر
زندگی روزمره و شهر
فرودستان و شهر
حاشی هنشینان و شهر
و...
از منظر فرم ،پروژهی شـــما میتواند شـــامل ابزار ،متریال و رس ــانههای مختلفی باشـــد .ازاینرو از ش ــما
میخواهیم تا گســـترهی وســـیعتری ــ همچون اســـتفاده و بهرهگیری از ویدئو ،عکس ،فضای مجازی و...
 را در نظر بگیرید.نحوهی مشارکت و زمانبندی:
هر ش ــرکتکننده باید یک ایدهی مکتوب از پروژهی (اجرایی یا پژوهش ــی) پیش ــنهادی خود ارس ــال کند.
شـــرح ایدهی شـــما میتواند با ویدئو  -شـــامل توضیحات ش ــفاهی  -عکس و دیگر مس ــتندات در جهت
بیان ایده و مســـئلهی مشـــارکتکنندگان ضمیمه شده باشد.
 محدودیت کلمه برای شـــرح ایده وجود ندارد ،اما توصیه میش ــود نوش ــتهی ارسالی کمتر از 1000کلمه و بیشتر از  3500کلمه نباشد.
همچنیـــن توصیـــه میشـــود حجم فایلهـــای ضمایـــم (ویدئو ،عکـــس و غیره) ب ــه طور کلیبیش از  100مگابایت نباشـــد.
این بخش فارغ از داوری اســـت؛ در پایان جشـــنواره ،شرح ایده و مستندات آثار شرکتکنندگان (اعم
از اج ــرا و پژوهـــش) ،در قالب کتاب جمعآوری و منتشـــر میشـــود و به گروههای شـــرکتکننده کمک
هزینهای پرداخت خواهد شـــد.
ش ــرح اید هه ــای پژوهش ــی و اجرای ــی خ ــود را ت ــا  5اس ــفند م ــاه  1399ب ــه ایمی ــل
 Tajrobe.ejra@gmail.comارس ــال نمایید .همچنین ا گر پرسش ــی در این زمینه دارید ،میتوانید
از طریق ایمیل یا ش ــمارهی  09304706573در پیامرس ــان واتس ــاپ با ما مطرح نمایید.

