دوشنبه 7اسفند1396

] ادب و هنر ]

سالسوم | دوره جدید | شماره 558

بوم

گفتوگو با «مارتين مکدونا» کارگردان «سه بيلبورد خارج از ابينگ ،ميزوري» نامزد تنديس اسکار

مادري خشمگين و باهوش که پليسها را
مالمت ميکند

دو سال پيش با اتوبوسي از ميان ايالتهاي جنوبي
آمريکا ميرفتم ،جايي در جاده ،يک جفت بيلبورد ميان
مزرعهاي ديدم که خيلي شبيه به بيلبوردهايي است
که در داستان فيلم ما ميبينيد .بيلبوردها خروشان،
دردناک و تراژيک بودند .آنها پليسها را مورد خطاب
قرار ميدادند .زماني بود که ميخواستم قسمتي
از يک داستان قدرتمند زنانه را بنويسم ،چونکه
نمايشنامههايم پر از چنين صحنههايي بودند؛ ولي،
دو فيلم اولم اين جوري نبودند .فکر کردم که همين
موضوع يک چيز خوب براي نوشتن است .يک نوع
آزادي درونش بود تا اين چيزهايي را که گفتم در
کنار هم بگذارم .تصميم گرفتم فردي که اين کارها را
ميکند يک مادر باشد .مادري خشمگين که باهوش
است ،مادري که نميگذارد سرش کاله برود .بهعنوان
فيلمساز ،اين موضوع همان نقطه انرژي است که شما
با آن فيلمنامهتان را شروع ميکنيد .قبل از شروع،
هيچ پيرنگي نداشتم .فقط اين ايده را داشتم که زني،
چيزهايي را به وجود ميآورد تا پليس را مالمت کند .هر
چيزي که بعد از اين در داستان رخ ميدهد ،واکنشي به
ن است .فيلمنامه
همان مجازاتکردن پليسها توسط ز 
از نوع «انداموار» است .چيزي بيش از حد بر فيلم
تحميل نشده است.
آيا پيرنگ «سه بيلبورد خارج از ابينگ ،ميزوري»
چيزي کمتر از «هفت رواني» ( )۲۰۱۲و «در بروژ» نيست؟

نه .تمايل دارم به وسط ماجرا بپرم و ببينم وقايع به
کجا ميرود .اين امر چيزي شبيه نمايشنام ه است .ولي
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اين ايده ديوانهکننده فيلم «سه بيلبورد خارج از
ابينگ ،ميزوري» از کجا سرچشمه ميگيرد؟

آغاز دومين نمايشگاه
جواهرسازي هنري معاصر تهران

احتماال نمايشنامهها پيرنگ بيشتري نسبت به فيلمها
دارند .فيلم «در بروژ» مقداري پيرنگ دارد .احتماال فيلم
«سه بيلبورد خارج از ابينگ ،ميزوري» از «در بروژ» هم
پيرنگ کمتري در اين نوع از ساختار دراماتيک دارد .اين
امر هم به خاطر خصوصيات کاراکترهاست ،همچنين
بهخاطر تراژدي است که در پيش داستان وجود دارد.
پيرنگ ساده در چنين ساختاري بهخاطر اين است که
شما دوست نداريد چيزي از خارج به داستان وارد کنيد
تا پيرنگ سنگين و سخت شود ،مخصوصا در رابطه
با گرهگشايي دراماتيک ،يا حتي در رابطه با مضمون
محوري ،تمام اين کارها براي اين بود که ميخواستم
ببينم کاراکترها تا کجا ميروند .حتي همين حاال شما
نميتوانيد بگوييد که ساختار فيلم «سه بيلبورد خارج از
ابينگ ،ميزوري» چه بود.
شايد ساختار تک پردهاي دارد ولي بعدش شما
همينطور ادامه ميدهيد و چيزهايي هم ساخته
ميشود .اما فکر ميکنم همچنان قوس کاراکتر-تحول
يا سفر دروني شخصيت در طول داستان -و تغيیراتش
وجود دارد و بههرصورت داستان را رضايتبخش
ميکند.
پس فرض ميکنيم که شما مشترک مدرسه
داستانگويي «رابرت مک کي» نيستيد؟

چرت و پرت است .هيچ چيز باحالي در کار او وجود
ندارد .ممکن است که شيوه او ...نه اصال به هيچ
صورت بهدرد نميخورد ،حتي اگر در اول راه باشيد؛
چون تمام کار او فرمولسازي که به طرز آشغالي
خستهکننده است .اين روش همان چيزي است که
در داستانهاي «مارول» و «ديسي» -کمپانيهايي

که مجموعه کتابهاي مصور و فيلمهاي پر هزينه
ابرقهرماني توليد ميکنند-در آخر هفتهها ميبينيد.
قشنگ ميدانيد که آخر داستان چه ميشود .روش
مک کي همين است .واقعا اين روزها چه نوع اثر
رايانهاي است که ما را به آن مسير ميبرد؟
آيا در زمان برپا کردن کمپاني خودتان با مشکلي
مربوط به رويه قضايي روبهرو شديد؟

کار خيلي سختي نبود .ولي فکر ميکنم با تمام
فيلمهايي که ساختهام کمپانيای تاسيس نکرديم
که بله بله بگويد .بخشي از کار براي من و بخش
ديگر براي «گراهام برادبنت» است .وقتي شروع کرديم
دستورالعملهاي محکمي داشتيم.
به ذهنم خطور ميکند که «فرانسيس مکدورمند»
کسي است که کارش را خيلي جدي ميگيرد .همين
احساس را هم درباره کاراکترش در فيلم داريم.

بله .فکر ميکنم بخش بزرگي از ساييدگي بين ما
دو نفر همين باشد .فرانسيس و کاراکترش «ميلدرد»،
هردويشان با هر نفري که ميبينند ،جنگ ميکنند.
فرانسيس اصال دوست نداشت روي نقش تمرين
داشته باشد .من کمي تمرين کردن ميخواستم؛ ولي،
او اصال دوست نداشت .فرانسيس واقعا ميخواست
با همه پليسها جنگ کند و اصال نميخواست با آنها
تمرين کند تا مبادا دوست شوند .االن که به رفتارش
نگاه ميکنم ميبينم که منطقي بود .همه چيز در فيلم
درست است.

وقايعاتفاقيه :دومين نمايشگاه جواهرسازي
هنري معاصر تهران چهارم اسفندماه با آثاري از
 45هنرمند در گالري آريا آغاز به کار کرد.
دومين نمايشگاه جواهرسازي هنري معاصر
تهران را بايد اتفاقي قابلتوجه در عرصه هنر
در روزهاي پاياني سال دانست .نمايشگاهي
که با ايده محور بودن ،جرياني را پي گرفته تا
جواهرسازي را بهعنوان هنري بينارشتهاي وارد
گفتمانهاي هنري کند.
از اواخر دهه  1950و نيمه اول دهه  1960بود
که جريانات و رسانههاي جديد هنري پا گرفتند
و از آن زمان به بعد مقوله هنرهاي بينارشتهاي
مطرح شد .اما از دهه  1980بود که هنرهاي
بينارشتهاي به جريان اصلي هنر تبديل شدند.
از اين جنبه ،دومين نمايشگاه جواهرسازي هنري
معاصر تهران هم در تالش است تا از اين جريان
هنري که ذيل هنر «معاصر» ردهبندي ميشود
تبعيت کند و جواهرسازي را فراتر از امري
تزیيني ،امري مفهومي يا بيانگر تعريف کند.
«گالري آريا» که در افتتاحيه دومين نمايشگاه
جواهرسازي هنري معاصر تهران يکي از
شلوغترين روزهاي خود را پشت سر گذاشت،
آثاري را ميزباني ميکند که موضوع بدن را
بهعنوان فضايي براي نمايش آثار هنري در
نظر گرفته است .در اين نمايشگاه که با موضوع
«گسترش بدن» برپا شده ،آثاري از رسانههاي
مختلف هنري همچون مجسمهسازي ،نقاشي،
طراحي صنعتي و حتي «پرفورمنس» در قالب
جواهرسازي به نمايش درآمده است.
آنچه بيش از هر موضوعي در اين نمايشگاه
از سوي هنرمندان مدنظر قرار گرفته است
موضوع ايده و گفتماني است که اثر هنري روي
بدن ميتواند به مخاطب ارائه کند .متريالهاي
گوناگوني همچون آينه ،پارچه ،چراغهاي نوري
و ...براي بيان ايدههاي اجتماعي و فرهنگي
در قالب جواهراتي کاربردي در زندگي روزمره از
سوي هنرمندان اين نمايشگاه ارائه شده است.
آريا شکوهي اقبال ،مدير گالري آريا درباره
اين رويداد ميگويد« :سال اول فراخوان ما با
استقبال خيلي زيادي مواجه شد اما امسال اين
استقبال باورنکردني بود .حدود  200هنرمند
آثار خود را براي ما ارسال کردند که در نهايت
 45هنرمند توسط سه داور براي حضور در
نمايشگاه انتخاب شدند .اين نمايشگاه افتتاحيه
بسيار شلوغي داشت و همه بازديدکنندگان
عقيده داشتند نمايشگاه خيلي جلوتر از دوره اول
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امسال فيلم «سه بيلبورد
جوئييوتيچي
خارج از ابينگ ،ميزوري» به
ترجمه:سيدحسينرسولي
نويسندگي و کارگرداني
«مارتين مکدونا» ،نمايشنامهنويس ،فيلمنامهنويس
و فيلمساز ايرلندي – بريتانيايي ،مورد توجه اهالي
سينما ،منتقدها و مردم قرار گرفته است .مک دونا،
جايگاه ويژهاي هم در بين تئاتردوستهاي ايراني دارد
و هرسال نمايشنامههاي مختلفي از او منتشر يا اجرا
ميشود .چند سال پيش نيز فيلم «در بروژ» ()۲۰۰۸
مک دونا تبديل به پديدهاي در جهان سينماي هنري و
مستقل شد .اما امسال اين کارگردان  ۴۸ساله توانست
در کنار بزرگاني مانند «کريستوفر نوالن» و «گيرمو دل
تورو» در بين نامزدهاي اصلي اسکار قرار بگيرد .فيلم
او امسال نامزد بهترين فيلم و کارگرداني اسکار هم
هست .به همين مناسبت بخشهايي از گفتوگوي
«جوئي يوتيچي» از « ِددالين» با «مارتين مکدونا» را
ترجمه کردهايم.
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آن گام برداشته و آثار به نمايش درآمده بسيار
درخشان هستند».
او با اشاره به حضور يک داور خارجي در هر
دو دوره نمايشگاه گفت « :کوين مورِي ،ریيس
انجمن جواهرات هنري ،سردبير مجله گارلند،
استاديار دانشگاه هنر  RMITو پژوهشگر دانشگاه
«ملبورن» استراليا است و سال گذشته پس از
برگزاري نخستين دوره نمايشگاه ،تعدادي از
هنرمندان اين رويداد را براي حضور در يک
نمايشگاه مهم که در «فلورانس» برگزار ميشد،
معرفي کرد و آثار آنها در نمايشگاه مورد توجه
قرار گرفت .در کنار او آقايان ناصر گيو و روحاهلل
شمسيزاده ديگر داوران اين دوره محسوب
ميشوند».
گالري آريا در طول چند سال گذشته کوشيده
تا عالوه بر فعاليتهاي گالريداري ،در حوزه
«کيوريت» نمايشگاه ،آموزش هنر و برگزاري
نشستهاي تخصصي و نمايشگاههاي آرشيوي
هم فعاليت کند و از اين جنبه يکي از فعالترين
گالريها در تهران است که عالوهبر فعاليتهاي
اقتصادي هنر در حوزه نظري ،پژوهشي و
کيوريتوري نيز کار ميکند.
در اين نمايشگاه آثاري از :ميثم احمدي،
شارماق اسکندريان ،سهيال ايلدار ،بهاره آرين،
سمي آيين ،مرضيه بهرامي ،سوگل جمعدار،
خورشيد جواليي ،الدن جوهري ،سحر
خدارحم ،شيما خدام ،فرزانه داوريان ،پگاه داوود،
فاطمه دولتآبادي ،نجمه راد ،زهرا رستمي،
معصومه روستا ولدي ،الهام سليماننژاد ،ياس
شريعتزاده ،حسين شيري ،نازنين صاحبي،
آناهيتا عناصري ،موژان فرآورده ،فرناز فوالدشکن،
شقايق قليخاني ،شيرين کاظمي ،حميده
کبيري ،پريسا کريميانپور ،افسانه گنجي ،رويا
محمدقلي ،مهسا مستقيمي ،شيما مودتي ،امير
نصيري ،پريناز نوراني ،نسرين وصاليان ،مهسا
خيرخواه ،فروزان افروزي ،زهرا ملک محمدي،
فاطمه صالحي جشوقاني ،شيدا الماسي ،شيما
الماسي ،فرزانه قبادي ،فاطمه الساعدي و مهناز
سيداختياري به تماشاست.
گفتني است دومين نمايشگاه جواهرسازي
هنري معاصر تهران تا  18اسفندماه در گالري
آريا به نشاني خيابان وليعصر ،باالتر از سه راه
بهشتي ،کوي زرين ،پالک  10برقرار است.

