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 اِمسن جعفری

 

 .گیرندجا نشات میهای من شاید از اینکنم، فیلمی بدی دارم و همیشه مرز بین واقعیت و خیال را گم میمن حافظهمایکل هیگینز: 

خواهند خودشان را بروز دهند، اما حس آزادی ازشان گرفته نشده بود که با چیزهایی که می گاه ایندر تاریخ هنر، هنرمندان هیچاسپرانزا کوالدو: 

 . افتدکنم در حال حاضر دارد این اتفاق میمی

 .فیلم شودهایی بسازم که خود فیلم تبدیل به آنتیدرگیر این هستم که موقعیتدین کاوانا: 

 .کندپیدا میی ی هنردرمانار کنید یک جنبهاگر بخواهید فقط برای خودتان کآتوسا پورحسینی: 

 

 

با مهاجرت رشیدی به ایرلند منتقل  9737گذاری شد و سال توسط روزبه رشیدی در ایران پایه 9731( در سال EFSانجمن سینمای تجربی )

اند که روندش در مصاحبه با روزبه رشیدی به تفصیل بیان شده است. این گفتگوی جمعی با صورت دعوتی دورهم گرد آمدهبه EFSشد. اعضای 

 Paracinema: la desmaterializacion del cine en las prácticasی کتاب ، نویسندهاست: اسپرانزا کوالدو )هنرمند EFSبرخی از اعضای 

artísticas گاهدانش و استاد La Mancha-Castile (، مایکل هیگینز )فیلمساز و عکاس(، دین کاوانا )فیلمساز( و آتوسا پورحسینی )هنرمند

که روزبه ی سینمایی( در این میان خالی بود. کسیشان جای مکسیمیلیِن لِکن )فیلمساز و نویسندهزعم همگیتجسمی و فیلمساز(. البته به

 برد. نام می EFS های دوامز رکنرشیدی نیز از او به عنوان یکی ا

ها که شامل نمایش فیلم، چیدمان، پرفورمنس و دعوت شد تا در تهران برنامه داشته باشند. این برنامه EFSاز اعضای  9711در شهریور و مهر 

 به اجرا درآمد.ی هنرهای معاصر، بنیاد الجوردی، آران پراجکت و پلتفرم داربست )گالری محسن( در سینماتک موزهسخنرانی بود 

 یک این هنرمندان به گفتگو بنشینم پس تصمیم به گفتگویی جمعی گرفته شد. های دیگر مانع از آن شد تا با یکمتاسفانه زمان و محدودیت

 



 

داشتید، اولی یک سخنرانی که با چیدمان و نوع ارایه ( گالری الجوردی)خانم اسپرانزا کوالدو، شما چندی پیش دو اجرا در تهران 

کمی راجع به این دو . 2«شب/ خارجی»با نام  1«عملیات بازنویسی»ی تبدیل به یک پرفورمنس شد و دومی یک اجرا از مجموعه

 . صورت مشترک با مکسیمیلیِن لِکن دارید، توضیح دهیدکه به« ت بازنویسیعملیا»ی خصوص پروژهاجرا و به

ایانی پ ،های مختلفی استفاده کردیم تا اثرما فضایی خالی قرار دادیم و از تکنیک 73:543در بازنویسی، خصوصن در : اسپرانزا کوالدو

پس . خدچرنوشتاری می/مونتاژ سینماتوگرافیک و آثار خوانشیتمامی پروژه، از دیدگاهی ادراکی، میان . باز و ناتمام داشته باشد

این  4«بار گفته شدچیزهایی که یک»در . مندیِ وی در اثر وجود داردتماشاگر و کنش/بنابراین اشتغالی ذهنی بین حضور بیننده

اگم بینیم زیرا دیافررخ داده است را می چهدر پخش فیلم ما تنها تصویری از نیمی از آن»گوید هست که می 5قول از هُلیس فرَمپتوننقل

تار ای که در ساخرویم، پدیدهسمت آن میی سیاهی است که ما بهاین همان فضای خالی یا صحنه .«بنددرا میدوربین بخش دیگر آن

 . زبان نیز یافت شده است

ما باید از  .کی توسط مخاطبان تغییر پیدا کردصورت فیزیبه ـارایه کردیم « الجوردیبنیاد »پرفورمنسی که ما در  ـ« خارجی، شب»

ز حضار ای بود که من پیش الحظه. کار بخشیده بودکردیم و استفاده از تاریکی انرژی خاصی به اینمیان مخاطبان و آن فضا گذر می

 .اهند داددانستیم مخاطب چگونه بازخوردی نشان خوما نمی. ها نگاه کردمزدن کردم و مستقیمن به آنشروع به دست

ها وجود دارند، این حسِ این تنش. های اخیر، مخاطبان بخشی ضروری از تحقق اثر هستنددر کارهای انفرادی من، و در پرفورمنس

 .تر آن هستماستمرار زمانی، فضای ارتباطی و حضوری که مشتاق کاوش بیش

 

 شود سینما را به گالری یا فضاهای دیگر برد؟ طور میچه. کنیدکار می 6ی اکسپندد سینماشما در حوزه

ه من این اشراف را دارم کاری ک. توانم در دو جمله توضیح بدهم، احتیاج به زمان بیشتری دارممن این مفهوم را نمی: اسپرانزا کوالدو

ین مقوله برای من صرفن ا. به آن نگاه کرد شودای دارد و به این سادگی نمیهای خیلی گستردهکنم اکسپنددسینما است، اما جنبهمی

تواند در سینما می کهها، امکانات و اینهای سینما درگیر بشوم، با موقعیتکنم با المانراجع به اکسپنددسینما نیست، من سعی می

لت استانداردی که تواند در حاالت مختلف غیر از آن حاطور سینما میی من این است که چهمشغله .جاهای مختلف ارایه بشود

 7ه من در دابلینبه این دلیل ک. ی پرفورمنس روی آوردم، یک دلیل خیلی پرکتیکال استدلیلی که من به مقوله. شناسیم تجربه شودمی

بعد  کردم ووگو برقرار میها گفتایستادم و با آنرفتم جلوی مخاطب میجا باید میکردم که خودم آنهایی را کیوریت میبرنامه

کنید، حرف که دارید یک چیزی را کیوریت میدادم و این پروسه درحالیرفتم پشت پروژکتور و عمل چرخاندن را انجام میمی



، هایی از تاریخ سینما نشان دادم و در نهایتجا فیلممن در آن. شودکنید، خود این تبدیل به یک پرفورمنس میزنید و پروژکت میمی

نحوه و چیدمانی که این . ی خود من بودباز این دغدغه. دادمهایی از فیلمسازان دیگر را نشان میاگر فیلم ها خود من بودند حتااین

م که هایی استفاده کرددرست است که من از فیلم. دادها را کنار هم گذاشته بودم یک چیزی بود که شخص خود من را نشان میفیلم

ای که به ها را کنار هم گذاشتم و نحوهای که آنها را ارایه دادم، نحوهای که من آنهای دیگری بودند ولی نحوهبرای کارگردان

آید اما در نهایت تبدیل به یک اثر اش از جاهای دیگر میمتریال .شخصی یاش کرد به کارمخاطب توضیح دادم، در نهایت تبدیل

ی اتفاقات کردم، همهین بود که من با نهادهای دولتی کار نمیی جمعی شد او یکی از دالیلی که تبدیل به یک مقوله. شودشخصی می

 این نزدیک شدن به مخاطب برای من خیلی. را داشتم که با مخاطبان ارتباط برقرار کنمداد و من فرصت ایندر فضایی خودمانی رخ می

 . ی اجراگردد به مقولهاش برمیمهم بود که همه

های ها را ارایه دادم، دیدم نشانهطور خاتمه دهم که وقتی من شروع کردم این برنامهاین خواهم به پاسخ خودمدر نهایت من می

 افتادها و مخاطب میای که میان من و فضا و فیلمتمامی اتفاقات و رابطه. در آن وجود دارد و خیلی حالت معمول ندارد 8نگاریرقص

ها از بدنم استفاده ی اینآمدم و در همهرفتم میگونه داشت چون باید میو حالتی رقص 9آرتتبدیل شده بود به یک پرفورمنس

اش نشده بودم ولی بعدها فهمیدم این پرفورمنس است و من سعی کردم از آن البته من ابتدا اشراف رویش نداشتم و متوجه. کردممی

 . دهمآلن انجام میعنوان سکوی پرتابی استفاده کنم تا برسم به اجراهایی که ابه

 

رای آزمون اش که صرفن بنه به معنای دانشجویی ـآیا سینمای تجربی . ی شما فعالیت در سینمای تجربی استی اشتراک همهنقطه

اش عنوان فیلمسازان برجستهبه 12و ویل هیندل 11، پت اونیل11و خطا و حاصل یک هیجان شیرین است بلکه سینمایی که بِرکِج

 قاعده است؟ بی ـشوند شناخته می

توانستم با های دیگری هم داشته باشد و میتواند جنبهکه با سینمای تجربی آشنا شدم دیدم که فیلمسازی میمن وقتی: مایکل هیگینز

 . اما در سینمای تجربی نقصان و کمبود قاعده است. آزادی بهتر خودم را بروز دهم

داشتم،  که من« عملیات بازنویسی»ی تواند قواعدی وجود داشته باشد، مثل پروژهروژه میمن معتقدم براساس هر پ: اسپرانزا کوالدو

ن ما باید به ای. تواند انجام دهدکه اگر نباشد هر کسی هر کاری دلش بخواهد میسری قوانینی درش وجود داشت، به دلیل اینیک

 . ین شکل برسمتوانستم به اسیم و اگر این قواعد وجود نداشت من نمیی ظریفی برسمت برویم که این پیکان را مدام ببندیم تا به نقطه

خواهم به وجهی برسم توانم با ابزاری که دارم کار کنم و تمامن میطور میکه چهبرای من فرمت خیلی مهم است و این: دین کاوانا

ود کل شطور میخواهم به این دسترسی پیدا کنم که چهمیمن مدام . که کاملن ناشناخته باشد، چه در کار خودم و چه در کار دیگران

طور کنم اگر ایندانم سوال شما را خیلی خوب جواب ندادم اما فکر میمی. این ابزاری که دارم را به حالتی رمزآلود و عجیب برسانم



لوم ی که در اختیارم است را به سمتی نامعاطور این ابزار، این فرمت و این تکنولوژیکه چهاین. به این سوال نزدیک بشوم بهتر است

 . ببرم

قواعد و مشخصات متفاوت  15و یا شانتل اکرمن 14، مایکل اسنو13از جمله پُل شریتز سازان تجربیی فیلمهمه :آتوسا پورحسینی

نید مطالعه ک مدامحتیاج دارید با این سبک از هنر در ارتباط هستید، ا هرحال وقتیبه. کنداین برای ما هم صدق می. خودشان را دارند

 . رسیدخود هم می های شخصیها و قانونشناسید و در این حال به روشمی او آثار را ببینید و در نهایت قواعد ر

 

 گیرد؟ با توجه به این توضیحاتی که دادید، مخاطب در مواجهه با سینمای تجربی در چه جایگاهی قرار می

دهم اولین یکه کاری را انجام مطورکلی زمانیبه. که جایگاه مخاطب را تعیین و محدود کنیمیستم به اینمن معتقد ن: آتوسا پورحسینی

ی مرحله در. کنم، باید خودم راضی باشم و با آن موافق باشمکه برایم اهمیت دارد این است که چه ارتباطی با کارم برقرار میچیزی

که اثری را شما زمانی. شودرم مهم هستند ولی این باور را دارم که کار با مخاطب تمام میها اعتماد دابعد نظر همکارانی که به آن

تواند تمام شود، چراکه به نظرم اگر بخواهید فقط برای خودتان کار کنید شود و میکنید با ذهن مخاطب است که تکمیل میتولید می

 من. کندگذارید، مخاطب برداشت خودش را میرا با مخاطب به اشتراک میکه آنکند ولی وقتیپیدا می 16ی هنردرمانییک جنبه

ن گذاریم برای مهر باری که نمایش فیلم و یا نمایشگاهی می. کنمکار چه هست و چه نیست را از آن دور میاین حصارهایی که این

ا ها یعنی هرکس بتفاوت میان برداشت. کندبرداشتی از آن اثر می ی خودش یکجالب است که ببینم که هر شخصی به نوبه

 . کندهای فکری خودش کار را تمام میزمینهپیش

ی ساخت فیلمم خودم را در جایگاه مخاطب بگذارم و ببینم که چه اتفاقی صورت مداوم در پروسهکنم بهمن سعی می: مایکل هیگینز

ها که هستند، کجا هستند و این دانم که آنشوم، چون نمیشود ولی در نهایت هم موفق نمیمیطور با این اثر مواجه افتد و چهمی

ست ولی کنم بفهمم که مخاطب چیکه بتوانم سعی میهمین خاطر، تا جاییبه. را فهمیدتوان آنخیلی سابژکتیو است، فقط تا حدی می

 . یک جایی از توانم خارج است

ضای کار که فطبیعتن به خاطر این. شودکند که به مخاطب عرضه مین، کار زمانی ماهیت عینی پیدا میبه نظر م: اسپرانزا کوالدو

ا های تدوین رسری از شکلکنم یکی پرفورمنس است، همیشه حضور مخاطب در آن قوی است و من سعی میمن بیشتر در حیطه

ها کار کنند و آزادی را دارند که در مواجهه با اثر من با این الماندر فضا و مکان و حضور مخاطب ارایه دهم و مخاطبان همیشه این 

وی خواهم ببینم که آن اجرا و باز بودن چه تاثیری رآورم و میوجود میهمچنین یک فضای خیلی باز به. افتدببینند که چه اتفاقی می

کار بردم این بود که تا جای ممکن ای که بهیه دادم، شیوهالجوردی ارا بنیادای که در به عنوان مثال در سخنرانی. گذاردمخاطبان می

اش چاپ شده نگاه کنید فضاهایی خالی وجود داشت که برای مخاطب بود تا شما اگر به متن آن اجرا که در دفترچه. گویی کنمکم



 .توانند وارد جریان شوندها میر آنطواین خیلی مهم است که این فضا و امکان را به مخاطب بدهم و ببینم که چه. ها را پُر کندآن

 . درگیر کردن مخاطب در این وضعیت خیلی مهم است

من به شدت با این نظر مخالفم، به این . دهدوجه به مخاطب اهمیت نمیهیچکنند که سینمای تجربی بهها فکر میخیلی: دین کاوانا

. رقرار کندخواهد بوگویی نمیطب را کنار گذاشته است و هیچ گفتدلیل که من معتقدم این سینمای بدنه و سینمای عام است که مخا

مثلن بهترین راه برای جلوگیری از باردار شدن این . دهدکه سینمای تجربی است که این فرصت و امکان را به مخاطب میدرحالی

اما سینمای تجربی به مخاطب احترام ی سینمای بدنه با مخاطب است ای وجود نداشته باشد و این شبیه رابطهاست که اصلن رابطه

م با صورت خیلی مشخص و مستقیاگر راه دیگری بود که به. فیلمسازی پلی است بین من و مخاطب. کندگذارد و او را درگیر میمی

طب برایم اپس در نتیجه این عمل تقسیم کردن اثر با مخ. دادم ولی برای من راهی نیستمخاطب ارتباط برقرار کنم، حتمن انجامش می

. خزدسازیم که آرام به دنیای شخصی مخاطبین میهایی میی ما فیلمبه نوعی همه. کنمخیلی مهم است و همیشه به مخاطبانم فکر می

کنند به دنیای کنند و ورود میشان را پیدا میها راهها از مواجه جلوگیری کنند اما در نهایت این فیلمی اول ممکن است آندر وهله

 . ی مخاطبینشخص

ای جربهت. ها یاد گرفتیمهستیم و از آن انرا هم باید در نظر داشته باشیم که ما خودمان هم مخاطب کارهای دیگراین: اسپرانزا کوالدو

ای این نیست که ما در فض. شودیک دادوستد است و مدام این جایگاه عوض می. خواهیم در آن سهیم باشیمکه یاد گرفتیم و حاال می

 . دوری باشیم

 

هایتان زدایی در فیلمراجع به ماهیت. Filamentدهد، مثل فیلم اش را از دست میهای شما گویا ماهیتآقای هیگینز، سوژه در فیلم

 . توضیح دهید

شه بین این همیمن . آلود میان کابوس و رویا مهم استبرای من روایت خواب. افتداین اتفاقی است که می. بله، موافقم: مایکل هیگینز

ا این وضعیت تولید هی برخورد با فیلمدر نتیجه. شان کنمهایم بیانکنم با فیلمافتد که سعی میدو جهان در حرکت هستم و اتفاقاتی می

ه چیزی ک دهیم، آنچیزی که نشان نمی را هم باید اضافه کنم، آناین. کنیدزدایی که شما از آن صحبت میشود، همین ماهیتمی

پافشاری  باید. دهیم مهم استی چیزهایی که نشان میکنیم به همان اندازهچیزی که با مخاطب تقسیم نمی کنیم، آنیلمبرداری نمیف

دهیم و چیزهایی که ی حقیقت استفاده کنم چون خیلی لوث شده است، ولی خُب، چیزهایی که نشان میکنم، دوست ندارم از واژه

 . شود به آن حقیقت نزدیک یا از آن دور شدقدر میشان است که چهندهیم یک باالنس بینشان نمی

که به آن سبک نزدیک وقتی. کنممیلیمتری استفاده می 8میلیمتری یا  61ای که از باید اشاره کنم به استفاده از سلولویید و نحوه

. ددهصورت اتوماتیک برای من انجام میکارهایی بهسری کنم، خود آن یکشوم و از آن وسایل و از آن نوع فیلم استفاده میمی



ایش تر گرکنم ولی به آن سمت بیشمن با دیجیتال هم کار می. آوردشود و این انتخاب چیزهایی را در کار میتصاویری خلق می

 . گذارد که خیلی برایم جالب استدارم، چون امکاناتی را در اختیارم می

ایی یک نفر در ج. گیرندجا نشات میهای من شاید از اینکنم، فیلممرز بین واقعیت و خیال را گم میی بدی دارم و همیشه من حافظه

. ور ارایه دهمطهایم را اینکنم فیلمکنم، سعی میمن از این فرمول بعضی مواقع استفاده می.« اگر ضبط نشود، وجود ندارد: »گفته بود

  .ست و چه چیز واقعیت نیست، چه چیز رویاست و چه چیز کابوس برایم مهم استکه چه چیز واقعیت امرز این فراموش کردنِ

 

با  .ی نقاشی بوده و سپس به ویدیو و فیلم روی آوردیدتان در زمینهتحصیالت. خانم پورحسینی، شما یک هنرمند تجسمی هستید

 . چگونه طی شدکه تغییر مدیوم امروزه کاملن طبیعی است، توضیح دهید این روند برای شما این

انش در ایران این د. ی ده ساله در نقاشی، طراحی، شناخت رنگ، آناتومی بدن و فیگیوراتیو دارمزمینهمن یک پیش: آتوسا پورحسینی

د شدم ای که وارد ایرلنولی از لحظه. طور در دانشگاه شکل گرفتشان و همینی دو استادی که داشتم، در استودیوی شخصیواسطهبه

در . انمدی زندگی و کار را یکی میوجود بیاید، چون رابطهیز تغییر کرد و احساس کردم که این تغییر باید در کارم هم بههمه چ

م کردم که البته دانش زیادی هشروع انیمیشن  اابتدا ب. جا سعی کردم به هنر انتزاعی روی بیاورم و حرکت و صدا برایم مهم شدآن

استفاده کنم،  17موشنگرفتم را اسکن کنم یا از تکنیک استاپهایی که میها و عکسها، طراحیدم نقاشیبه آن نداشتم، سعی کرراجع

در  م رابعد تمرکز. شروع شد ۱۱66این درواقع از سال . وجود بیاورمها را در کنار هم قرار دهم و یک حرکت خفیف و ظریف بهآن

شد و بعد  21که شامل چند کار آئودیوویدیوطور پیش رفت تا اینو این همینگذاشتم  19و سانداسکِیپ 18ی صدا و نویزآرتزمینه

 . کنمکار می 8در حال حاضر فیلم و سلولویید برایم جالب شده و دارم روی سوپر (. هنر اجرا)و پرفورمنس  21چیدمان

 

 شکل گرفت؟ این همکاری چگونه . همکاری دارید Strange Attractor22شما در ایرلند با گروه 

مدیررزیدنسی و از ) 24انجام دادم با میک اوشی ۱۱65درسال  23ای که در شهر کُرکی رزیدنسیواسطههمن ب: آتوسا پورحسینی

 25آرتی ویژوآلبعضی از اعضای این گروه تجربه. کردمالبته از قبل کارهایشان را دنبال می ،آشنا شدم( Strange Attractorاعضای 

برای من خیلی جذاب بود تا از این طریق به صدا نزدیک شوم و همین . ی اشتراک ما بودویژه در طراحی و حجم دارند و این نقطهبه

ا اش چهار اجرحاصل. صورت بداهه انجام شد میان ما شکل بگیردتر بهی پرفورمنس که بیشهایی در زمینهباعث شد تا همکاری

برای من هم مثل دین جالب است که . تاکنون با هم انجام دادیم ۱۱65که از سال  شدشهر کُرک و دابلین  ها و فستیوالی دردرگالری

 . اش را داشته باشمتر است و کنجکاوی کشفبا متریالی کار کنم که کمی ناشناخته



 

دست صدای صحنه و حتا موسیقی بهاز خط صدای نگاتیو گرفته تا نویزهایی که از . شودهای شما دچار دگردیسی میصدا در فیلم

 شود؟ هایتان چگونه تعریف میصدا در فیلم. آیدمی

ار شود این کهایم کنم، اما واقعن نمیها را وارد فیلمکنم ایننوازم و همیشه سعی میمن خودم گیتار و سازهای دیگر می: دین کاوانا

نم و از شان کار ککنند را رویها تولید میکنم صداهایی که اینعی میدر نتیجه من س. کنندرا کرد، چون خیلی حالت رویی پیدا می

که همیشه ـ حداقل برای من ـ این تصویر است که صدا را تولید به دلیل این. شان کنمای که دارند خارجهای صداییآن موقعیت

ویر ند این پروسه برعکس شود و صدا بگوید که تصتواکه این اتفاق افتاد حاال میزمانی. گوید که صدا باید کجا باشدکند و میمی

کنم ماهیتی ای که از صدا استفاده میکنم و نحوهمن به صورت دیجیتال کار می. همیشه باید یک انتقالی باشد بین این دو. بعدی چیست

هیه و باشد، معمولن بعدن تمثل فیلم نیست که در همان لحظه چیزهایی روی خودش داشته . کاملن جداگانه نسبت به سلولویید دارد

را وارد فیلم  شناسیاش دیجیتال بوده و این خودش یک نوع زیباییهایی که ساختم همهدر چند سال اخیر فیلم. شودروی فیلم تعبیه می

ی فحهصی تاریخ سینما، مثل صدای گردد به دوران اولیهها گذاشتم صداهایی است که برمیکند ولی صداهایی که روی این فیلممی

ا دیجیتال که بشما زمانی. اما این حالت نوستالژیک برای من ندارد. شوندگرامافون یا صداهایی که از سلولویید و نگاتیو تولید می

صدا برای  !را استثمار فرمتی نکنیم؟نهایت آنکنید صدا کاملن جداگانه است، هیچ قانونی هم وجود ندارد، پس چرا تا بیبرخورد می

 . زمان برایم بیگانه استحالت فرمی دارد و هممن خیلی 

صویر را کنم تا جایی که بشود حتا تمن سعی می. تر از تصویرصدا برای من خیلی مهم است، حتا شاید بگویم بیش: اسپرانزا کوالدو

 The Illuminatingفیلم  مثلن. ترین چیز استاش حتا شاید بگویم مهمی استفادهی حضورش و نحوهنحوه. ی دوم قرار دهمدر وهله

Gas  من عملن مدام با انواع و اقسام صداهای . خواهد حضور صدا را کشف و تجربه کنددر سینماتِک پخش شد، فیلمی است که میکه

. نمخیلی دوست داشتم این صدا را کاملن کشف ک. صورت اپتیکال روی فیلم قرار داردشوم و این چیزی است که بهمختلف درگیر می

 که من یک تصویر را نمایشوقتی. ی مجزا هستند و کارکردهای خودشان را دارنداین تعریف موافقم که صدا و تصویر دو مقولهبا 

ها ه آنکنم کبعضی مواقع صداهایی را از منابع دیگری پخش می. را نگه دارمکنم آندهم صدای پروژکتور همیشه هست، سعی میمی

این برای من مهم است که صداها . ی همیشه عنصری مستقل هستند و ماهیت خاص خودشان را دارندول. هم کارکردهای دیگری دارند

طور نیست که یکی به دیگری زنجیر لزومن این. ماهیت، ویژگی و جای خودشان را دارند. یک واحد کاملن مستقل در زمان هستند

 . شده باشد، همگی جدا هستند

ه من اما زمانی هست ک. بلیت را دارد که صدا و تصویر را از هم جدا کند خیلی برایم جذاب استکه سینما این قااین: مایکل هیگینز

یک موزیسین هست که من مدت طوالنی است با او . هرحال صدا استکنم، موسیقی هم بههای بلندم از موسیقی استفاده میدر فیلم

کند و دوباره برای من ها کار میدهم، او روی آنی متریال میسرگونه است که من به او یکشکل همکاری ما این. کنمکار می



مان نیم برایکشکلی که از صدا و موسیقی استفاده می. یک همکاری تنگاتنگ بین ما وجود دارد. کنمفرستد و من رویش کار میمی

شود زند و باعث میی را در من رقم میکند اتفاقات عجیبپسندم، صداهایی که تولید میمن خیلی کارهای او را می. خیلی جالب است

 برای من بستگی به این دارد که پروژه چیست؟ فیلم کوتاه است یا فیلم بلند؟ . به فیلم بلندم کمک شود

که صدا و تصویر لزومن این یعنی. هایم تصویر و صدا روایت و کارکرد خاص خودشان را دارندمعمولن در کار: آتوسا پورحسینی

ب، طور برای من ربط به هر پروژه دارد، ولی خُهمین. کنندندارند بلکه به یک حالت دیالکتیکی هم دیگر را تکمیل می انطباق زمانی

، من Last Phaseم نابرای کاری که در آران پروجکت چیدمان شد به. کنمی دو اثری که در ایران نمایش داده شد صحبت میدرباره

ها راش. تغییر و انتقال بدهم( Moving Image)طور طراحی را در تصاویر متحرک این بود که چهام تصاویر را گرفتم و چون درگیری

ور صدای طا تدوین کردم و بعد تصمیم گرفتم که برای صدایش از امکانات طراحی استفاده کنم، مثل بازی کردن با شن و همینر

تصاویری که با . تری داشتسینماتِک پخش شد، ساختار پیچیدهیلمی که در ف Clandestine. شودذغالی که روی کاغذ کشیده می

تونی خصوصن خلوت و سکوتی که در کشور اس. گرفتم در دو کشور مختلف بود و الهامی که از محیط گرفتم تاثیرگذار بود 8سوپر 

ودم صداهایی را خ. یلم کنمتوانم این صدای مخوف را وارد فطور میسعی کردم ببینم چه. حالت عجیبی برایم داشت ،تجربه کردم

و میک  62صورت پرفورمنس با همکاری ایرن مرفیتر نیز بهصورت فیلم نمایش داده شد ولی پیشکار در سینماتِک بهاین. گرفتم

 هایی که از میک،صورت بداهه انجام دادند و ضبط شد و بعد من تمام متریالها بهدر آن اجرا قسمت صدایش را آن. اوشی انجام شد

را هم اشاره کنم که در کشور استونی باید این. ی دیگر به فیلم وارد کردمعنوان یک الیهایرن و خودم داشتم را تدوین کردم و به

کردم و برایم خیلی جا فیلمبرداری کرده بود و من مدام به این فکر میرا آن 82استاکر اوکردم، چون فکر می 72خیلی به تارکوفسکی

 .رفرنس داشت و بسیار تاثیرگذار بود

 

صی تر ابزار را شخگویا سعی دارید هرچه بیش. کنیدسازید و با آن ثبت تصویر میمی 92هولآقای هیگینز، شما خودتان دوربین پین

 ابزار تا اثر است یا دلیل دیگری دارد؟   سازی ازاش صرفن شخصیدلیل. کنید

 .شود و از این بابت هم خوشحالمتر میطور هم دارد بیشسازی خیلی برای من مهم است، همینی شخصیاین مقوله: مایکل هیگینز

ن است که در یگر ایی دنکته. باید تاکید کنم من همیشه دوست دارم با ابزار و وسایلی کار کنم که در نهایت در کنترل خودم باشند

 شان دارم عنصر تصادف هم واردطور که کنترل رویسازم همانسلولویید عنصر تصادف خیلی برایم مهم است، وقتی این ابزار را می

در . مکنها استفاده میدر بعضی موارد کارکرد تصویری دارد و در موارد دیگر کارکرد صدایی که من از هر دوی آن. شودپروسه می

ایم مهم سازی که شما اشاره کردید، خیلی برکنم، این شخصی، این فرآیند پیش بردن کار خودم و وسایلی که ازشان استفاده مینتیجه

. اندای است و از زندگی شخصی من فاصله گرفتهسازم جادههایی که من میخیلی از فیلم. شودتر میطور هم دارد بیشاست و همین

که هولی عنوان مثال دوربین پینبه. افتدتان میسازی در ارتباطید، ناخودآگاه مجموعه اتفاقاتی برایوقتی شما با این سبک فیلم



آورد و شما باید زمان و مکانی که درش هستید چیزهایی برای شما می. ی حضور در ایران و آن زمان و مکان خاص ساختمواسطهبه

آید که بعضی مواقع ممکن است به ساخت ابزار وجود میل و انفعاالتی در شما بهها فعها را قبول کنید، براساس آنبا فکر باز آن

بعضی چیزها هست که فقط خود من نیست، بلکه آن زمان و موقعیت مکانی با خود . بیانجامد و بعضی مواقع به ساخت فیلمی خاص

ان را با مخاطبخواهید آنویژه و خاص و می چیزی که دین گفت خیلی مهم است که یک تجربه کردید در یک شرایطآورند و آنمی

 . شود به چیزی شبیه سینمای بدنهسازی صورت بگیرد وگرنه تبدیل میبه نظرم باید این شخصی. تقسیم کنید

 

این . نیدکی شما به فیلمسازی آنالوگ تا حدی است که حتا برای نمایش آثارتان نیز از آپارات استفاده میخانم کوالدو، عالقه

 آیید؟ که با فیلمسازی دیجیتال کنار نمیقه صرفن از جهت ابزار و متریال است یا اینعال

هایی دادم، فیلمکردم و نشان میها را کیوریت میکه آن فیلمزمانی. این همان چیزی است که در ابتدا اشاره کردم: اسپرانزا کوالدو

ه انجام ی پرکتیکال بودن کارهایی کگردد به مقولهاش برمیدر نتیجه همه ها روی سلولویید بودند،آن فیلم. تجربی از تاریخ سینما

ی دیجیتال ندارم، از آن استفاده من هیچ جبهه و خصومتی با مقوله. ای را در من زده که هنوز هم با من استها جرقهدادم، این فیلممی

 . دانستم باید چه کار کنمکنم و اگر دیجیتال نبود من نمیمی

 

ی هنرهای معاصر آقای رشیدی گفتند که شما ی پرسش و پاسخ در سینماتِک موزهاین سوال را از این جهت پرسیدم که در جلسه

 . نیستید راضیصورت دیجیتال تان بهاز نمایش فیلم

هایت ت است که در ندرس. ی کاملن متفاوت هستندرا بگویم که دیجیتال و آنالوگ دو رسانهمن باید حتمن این: اسپرانزا کوالدو

شوند کاملن متفاوت هستند و برای من عمل پروژکت کردن بینید اما تجربه و نوعی که آن تصاویر ارایه میشما یک تصویر می

اده کنم صرفن تصویری که روی دیوار افتوقتی من پروژکت می. تصویر با پروژکتور آنالوگ، با آن سرعت خاص، خیلی مهم است

ود، شای دیگر میخود آن ماشینی که در آن فضا وجود دارد، فیلمی که از یک حلقه وارد حلقه. صاف و فلتمهم نیست، یک چیز 

 شانسازند، که اگر حذفی خاص را برای فرد میدهند و یک تجربهها دست به دست هم میی اینشود و همهصدایی که شنیده می

 . ها برایم مهم هستندتمامی این. شودکنیم فقط آن تصویر نیست که دستخوش تغییر می

تر و طور بیشها همینی تولید این فیلمشود و هزینهتر میرنگرنگ و کمهای اخیر تولیدات آنالوگ اُفت پیدا کرده و کمدر سال

ینما محو ستوان کار کرد و خیلی سخت شده، نگاتیو دارد به کل از تاریخ وجود آمده که نمیشود، عملن یک حالتی بهتر میبیش

ا کنند و ورشکست نشدند، تها کار میکه این کارخانهکنم تا زمانیدر نتیجه این یک موتیوشن است برای من و سعی می. شودمی

دلیل دومش هم این است که سیستمی که اآلن . ها دسترسی پیدا کنم و کار کنمجایی که در بازار این متریال وجود دارد، به آنآن



دهد و شما تا بخواهید با هر کدام از طور به شما تکنولوژی جدید میخواهِ تجاری است، همینیستم کاملن تمامیتوجود دارد یک س

ی تجاری فقط جنبه .توانید تصمیم بگیریدآید، شما اصلن نمیها نزدیکی برقرار کنید یک تکنولوژی دیگر به بازار میاین تکنولوژی

 که ممکن است از آن استفاده کنممن دوست دارم تا جایی. اش داردچیزی است که تاریخ پشتخُب، فیلم برای من . پیدا کرده است

 .    که کاملن از بین برود و بمیردتا این

خواهند خودشان را بروز دهند، اما حس گاه این آزادی ازشان گرفته نشده بود که با چیزهایی که میدر تاریخ هنر، هنرمندان هیچ

شود، مندم و این انتخاب دارد از من گرفته میمن به این فرمت و سبک فیلمسازی عالقه. افتدضر دارد این اتفاق میکنم در حال حامی

حق  کنم دارد به اینها دسترسی پیدا کنم، احساس میکنم تا به اینکه ممکن است مبارزه میمن تا جایی. این اصلن درست نیست

ی هایی بدهی و مبارزاتی بکنی، فضایکه ممکن است باید باجمشخص است که تا جایی. ه کنمخواهم با آن مقابلشود و میتجاوز می

 . بین این دو

هول ای که من در ایران دوربین پیندر راستای این سوال و سوال قبلی که از من پرسیده شد باید اشاره کنم، نحوه: مایکل هیگینز

کند ای که اسپرانزا اشاره میرا ساخت ولی تکنولوژیشود اینراحت می. ا کردمساختم این بود که از سطل آشغال مقوا و چسب پید

که شما درحالی. کنم یک اسراف عجیبی در دیجیتال وجود داردشود و من احساس میطوری است که مدام جدید و جدیدتر می

ویر ثبت کنید و ها تصتوانید ساعتکنید میل کار میکه با دیجیتاشما زمانی. توانید با وسایل و امکانات دیگر هم کارتان را بکنیدمی

ی باید در همان بازه. توانید تصویر بگیرید، خیلی ارزشمند استدقیقه می 5۱طور نیست، شما کنترلی بر آن ندارید ولی در آنالوگ این

ه معتقدم از این تکنولوژی ک. شودسازد خوب است و باعث خالقیت میزمانی خودتان را بیان کنید، این محدودیتی که برای شما می

 . توانید استفاده کنید ولی دیجیتال خیلی عمر کمی داردپنجاه سال عمر داشته هنوز می

 

رار ی کار قهای دیگران ـ چه شخصی، چه تبلیغاتی و چه فیلم ـ را دستمایهعنوان فیلمساز راشکه بهآقای کاوانا، شما زمانی

 کنید؟ ها و از آن خودسازی طی میشخصی کردن آنای برای ، چه پروسه31دهیدمی

نم ها پناه ببرم تا بتوامیلیمتری دسترسی ندارم و به خاطر کمبود بودجه باید به این راه 53من از لحاظ مالی و تولیدی به : دین کاوانا

. ویر آرشیوی را بردارم و استفاده کنمکنم تصاپس سعی می. اش به خاطر مسایل مالی استها همهاین. ای نیستفیلمم را بسازم، چاره

کاملن  .دهم تا به یک شکل شخصی برسندسری مسایل تکنیکال قرارشان میکنم، دستخوش یکها را مدام تجزیه و تحلیل میآن

باید تند، پس من شان هسی اولیهی کم کیفیت نسبت به نسخهشوند یک نسخهاکثر مواقع این متریالی که پیدا می. پرکتیکال است

ت حتا اگر به یک مجموعه تصاویر با کیفی. شان کنمها استفاده کنم، پس باید دوباره تخریبتوانم از آنکار کنم؟ من که نمیچه

وی این من باید کاری ر. ها دارم، چون باز مال من نیستندای با آنشان کنم باز هم احساس بیگانهسینهدسترسی پیدا کنم و خودم تله



این متریال را  باید. تواند از کمبود کیفیت باشد یا حتا از کیفیت باالاین می. خواهم برسمدهم که به آن چیزی که می تصاویر انجام

شوند و تصاویر آرشیوی این ویژگی را دارند که برای یک منظور ساخته می. گونه برسانمبه جایی بین این دو حالت، به جایی برزخ

من . شودمثلن فیلمی برای تلویزیون ساخته و بعد از مدتی فراموش می. بار مصرف دارندحالت یکشوند، یک بعد کنار گذاشته می

شان طور از کیفیتکنم، همینشان میدارم و در طول زمان از فرمتی به فرمت دیگر تبدیلشان میکنم، جایی نگهها را پیدا میآن

ته، من ها فعل و انفعاالتی صورت گرفکه با گذشت زمان روی اینپس با این .شوندرسد که کاملن یتیم میشود تا جایی میکاسته می

ها به سرانجامی کننده است که ببینم آناین ناراحت. جور کیمیاگری سینمایییک. شانرسانمهم با مسایل شیمیایی به جایگاهی جدید می

رانجامی ها بگذارم تا شاید بتوانم به سانگشتی از خودم روی آنزنم تا بتوانم اثر رسند و من هم در نهایت یک پتکی بر سرشان مینمی

 . که در جایی دست نخورده باقی بمانندشان تا اینبرسانم

خواهید فهمیده شود باید هر چیزی را که در این زندگی می: »فته بودگ Homo Sapiens Project31ی هاروزبه رشیدی در یکی از فیلم

باید خودم تبدیل کردن و اثر انگشت گذاشتن روی چیزها را تجربه . جوری باشممن هم شاید این.« دکرما فیلمبرداری و تبدیل به سین

ه یک را دوباره با کیمیاگری فیلمسازی بگرایانه دارد فایده ندارد، باید شروع کنیم آنکه کاملن حالت واقعچیزی. شانکنم تا بفهمم

ما  .ا این مقوله برخورد کنیم، چون کار ما بازتولید واقعیت نیست چراکه واقعیت هستخواهیم خیلی شخصی بجایی برسانیم، اگر می

 . خواهیم واژگون کنیم تا به چیز دیگری برسیمیک پروژه را می

 

تر های شما پُررنگام، عنصر روایت در فیلمدیده EFS32هایی که تاکنون از پرسم چون به نظرم در فیلماین سوال را برای این می

ی تدوین کنید و در مرحلههایتان دارید یا در مواجه با سوژه و مکان ثبت تصویر میطور مشخص طرحی برای فیلمآیا شما به. است

 . دهیدبه آن شکل می

 کنم بعضییمن اول فیلمبرداری م. ی دیگر فرق داردروژههر پروژه با پ. توانم بگویم هیچ چیزی شبیه به فیلمنامه نیستمی: دین کاوانا

کس برع گاهیآید و خواهم از آب درمیچیزی که میآن گاهی. هم اتفاقن خیلی فکر شده مواقع تر بداهه است و بعضیبیش مواقع

و  کنمفیلمبرداری می گاهی .تر استآید برایم جالبچیزی که از آب درنمیآید و اکثر مواقع آنخواهم از آب درنمیکه میچیزی

تدوین برای من مثل . کنمآید جالب نیست بعد در تدوین روی آن تغییراتی اعمال میکه از دوربین درمی بینم تصویریمی

 . ی مهمی استشود و این پروسهجا گرفته مینویسی است، بسیاری از تصمیمات آنفیلمنامه

طور که به جلو همین و رمانتیکی داشتمنید، من ابتدا نسبت به فیلمسازی حالت نیمهاگر شما بخواهید مسیر پیشرفت من را نگاه ک

جایی که هست دیدم بعد آمدم پشت پروژکتور ها را از آنانگار یک دوری زدم، انگار فیلم. شدتر میرنگآمدم این حالت کممی

 اش کاسته شد و اآلن به فضای فرمالیستی بیشتر نزدیک شدهی تغییر و تحول آن حالت رمانتیکها را نگاه کردم و در این پروسهآن



د توانوجود آوردند که اآلن کارهای من میای بهاند و یک ملغمهها در هم تنیده شدهاست و مدام در حال تغییر است ولی در انتها این

کنم از داخل خودشان را نابود کنند، سعی می متفاوت است که EFSی فیلمسازان سازم از این جهت با بقیههایی که من میفیلم. باشد

ه جاست که طرزی که من بوند، بخورند و پایین بریزند و شاید اینجَها مثل موریانه از داخل خودشان را بِسازم که فیلمموقعیتی می

ود هایی بسازم که خاش درگیر این هستم که موقعیتهمه. شوم با شکل برخورد دیگران با روایت متفاوت استروایت نزدیک می

 . فیلم شودفیلم تبدیل به آنتی

 

 شود؟ چگونه تعریف می EFSعنوان فیلمساز با ی شما بهرابطه

یک چراغ سبز به . توانستم بکنم را انجام دهمدهد که کارهایی که نمیه من این جرات و اطمینان خاطر را میب EFS: زمایکل هیگین

ی شبکه. این برایم خیلی مثبت است. شودها برطرف میهستم این شک EFSیک جاهایی شک دارم و وقتی در . من نشان داده

صورت شخصی در ارتباطم، ی اعضا بهمن با همه. برمای که در این سیستم وجود دارد خیلی مهم است و من از آن لذت میپشتیبانی

 . توانم زیرش برومجایگاه یا چتری است که میوجود دارد، مثل یک  EFSدانم اما این حقیقت که می

ی معتبری بار مجلهیک. کنمهاست در ایرلند زندگی نمیکند، به این دلیل که سالام فرق میمن یک مقدار جایگاه: اسپرانزا کوالدو

ها متفاوت است، که کارت خیلی با آنکنی، درحالیهمکاری می EFSاز من پرسید که چرا تو با  32نام لومیرکه در اسپانیا هست به

برای من جالب است، مثل  EFSهای دیگری از این بود که درست است کار من متفاوت است اما جنبه پاسخی که به آن مجله دادم

، بریمهایمان را جلو میروژهای که پهمان چیزهایی که مایکل و دین گفتند، مثل حمایت کردن یا روابطی که با هم داریم، نحوه

، های دین و روزبه را به من نشان داد برایم جالب بودبار مکسیمیلیِن لِکن فیلماولین. دهیمشان میسازیم و نمایشای که فیلم مینحوه

های شخصی ر پروژهای است، چون ما همکاری تنگاتنگی دجا جایگاه ویژهجایگاه مکس این. شناسمالبته مایکل را از طریق دیگری می

توانند کنم که در یک حالت معمول سینمایی نمیهایی کار میمن پروژه. نقش داشت EFSاو بود که در آشنایی من با . با هم داریم

طور به نظر برسد که من در این گروه بیگانه هستم، اما شکلی که با شاید این. نشان داده شوند و احتیاج به یک فضای اجرایی دارند

های شخصی و دهد که هریک از ما با ویژگیکند و نشان میرا نقض میای که در ایران انجام دادیم اینکنیم مانند پروژهکار می هم

وز از ای است که تا امرترین برنامهای که در سینماتِکِ تهران دیدم شاید کاملبرنامه. توانیم با هم کار کنیمای که داریم، میکاری

EFS های دیگری هم از برنامه. کوتاههای کوتاهاحساس کردم که یک فیلم بلند است که خُرد شده در سکانس. ماهدیدEFS م اما اهدید

کنم یک هارمونی قوی در این خیلی خوشحالم و حس می. جا رسیده استحاال به این EFSاین برنامه برایم یک نماد تکامل است که 

 . گروه است



هم آن اتفاق افتاد و یک شکل طبیعی داشت که ایگیریبدون هیچ تصمیم دن من به انجمن سینمای تجربیوارد ش: آتوسا پورحسینی

 تک اعضا و پروژها برایم جذابیتتک. کردمها شرکت میطور مداوم در بیشتر برنامهکه من در پنج سال اخیر بهگردد به اینبرمی

مکس تاثیر گرفتم و در چند پروژه با روزبه، دین و مکس همکاری کردم، ناخودآگاه ی اسپرانزا و پروژه« عملیات بازنویسی»داشت از 

بخش نظر من یک انرژی، جرات و اطمینان خاصی در این گروه هست که همیشه بسیار رضایتبه. وجود آمدی تنگاتنگی بهخیلی رابطه

 . بوده

امکان  EFSخواهم جلو بروم که بگویم، بدون جایی میسازیم، تا آنهایی که ما میخواهم اضافه کنم که این فیلمرا میاین: دین کاوانا

 . کنیمی ما در زیرش حرکت میای که همهیک فضا و یک انرژی. ندارد

 . یک خانواده است: مایکل هیگینز

 

تان مهها برای هصورت جداگانه صحبت کنم، بخشی از این سوالتان بههرکدامشد با ممنون برای وقتی که گذاشتید، قطعن می

های شما که از بعضی از پاسخشد از نفر دیگری هم پرسیده شود و اینمشترک بود، شاید سوالی از یک نفر پرسیده شد که می

 . خاطر محدودیت زمانی پرسیده نشدسوال دیگری طرح شد ولی متاسفانه به
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1  .Operation Rewrite :لکن مکسیمیلین و کوالدو اسپرانزا میان مشترک یپروژه یک  

2  .Exterior, Night :شد اجرا تهران در الجوردی بنیاد در 1394 شهریورماه که بازنویسی عملیات یپروژه اجراهای از یکی  . 

 .لکن مکسیمیلین و کوالدو اسپرانزا میان مشترک ایپروژه.  3

4 .Things Once Said :شد اجرا الجوردی بنیاد در 1394 شهریورماه در ایسخنرانی-اجرا قالب در متن این. کوالدو اسپرانزا ینوشته سینما به راجع متنی . 

5  .Hollis Frampton 

6  .Expanded Cinema :به شود رجوع. گرددبرمی نامعمول هایمحیط در فیلم نمایش یتجربه به آن از بخشی که است سینما در جانبی جریانی “Expanded Cinema, a term that 

was coined” by Gene Youngblood 

7  .Dublin :جنوبی ایرلند پایتخت  

8  .Choreography 



9  .Performance Art 

11  .Stan Brakhage 

11  .Pat O’Neill 

12  .Will Hindle 

13  .Paul Sharits 

14  .Michael Snow 

15  .Chantal Akerman 

16  .Art Therapy 

17  .Motion-Stop 

18  .Noise Art  

19  .Soundscape 

21  .Audio Video 

21  .Installation  

22  .Stranger Attractor :کنندمی فعالیت صدا هنر یزمینه در که ایرلندی گروهی . 

23  .Cork :جنوبی ایرلند در شهری  

24  .O’Shea ckMi 

25  .Visual Art 

26  .Irene Murphy 

27  .Andrei Tarkovsky 

28  .Stalker (1979) 

29  .Pinhole Camera 

31  .Found footage 

31  .Homo sapiens Project :انجمن سینمای تجربی در سینمایی ایپروژه . 

32  .Experimental Film Society 



33  .Lumière :شودمی منتشر اسپانیا در که سینمایی ایمجله . 

 


