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 .اش کنیموقت خودمان را ملزم ندیدیم که از متن شروع کنیم و بازسازیهیچما 

 .اندهای من اتفاقن تمام شدهکه فیلمگویم تمام است، من میهای ما نیمهگویند فیلمخیلی از فیلمسازان امروز می

 .ی نابودی پیش ببریمکنیم همیشه دوربین را تا مرحلهما سعی می

 

 

رد سینمایی ترین جریان آوانگازعم نویسندگان سینمایی در ایرلند، بانی مهماش سبب شد تا بهروزبه رشیدی فیلمسازی است که پشتکار و جدیت

نادیده گرفته شد اما مهاجرت  شاناش از ایران کم دیده شد و یا اغلب آثارش به سبب انتزاع افراطیپیش از مهاجرتآن کشور شود. رشیدی تا 

ی جریانی که خودش نام انجمن سینمای تجربی بر آن نهاده هایی که در سر داشت ـ چه در فیلمسازی و چه دربارهبه او این امکان را داد تا ایده

یده بود وگرنه چه بسیار هنرمندان ی معدود هنرمندان ایرانی است که مهاجرت برایشان مفید فااست ـ را به واقعیت نزدیک کند. رشیدی در زمره

 ای که پس از مهاجرت نه نامی ازشان باقی ماند و نه اثری! خالق و نامی

دومین گفتگوی من با تدارک دیده شده بود شرکت کند. این  EFSهایی که برای به تهران آمد تا در مجموعه برنامه 4931رشیدی در پاییز 

ی مهر منتشر شد و یک سال پس از آن رشیدی به ایرلند نامها هم به گفتگو نشستیم که در هفتهب 4931نخستین بار در سال است. رشیدی 

 م. ها را بررسی کنیاش در این سالمهاجرت کرد. حال که قریب به دوازده سال از آن گفتگو گذشته، فرصتی شد تا روند طی شده برای او و انجمن

 شود.هم در خود گفتگو به کفایت توضیح داده می EFSاش ی انگلیسیهی انجمن سینمای تجربی و یا مختصرشددرباره

 



 

 .  بگویید( EFS)به انجمن سینمای تجربی لطفن راجع

. کرددر ایران فعالیت می 0222گذاری شد و تا سال توسط من پایه 0222انجمن سینمای تجربی یک فیلم کولکتیو است که در سال 

در ساخت فیلم  EFS1اعم فعالیت  0222تا  0222از سال . جا انتقال پیدا کرددابلین ایرلند بالطبع به آنبا اقامت در شهر  0222از سال 

 Screeningها هم ـ چه از طریق کردیم، بر نمایش و پخش فیلم تمرکزبعد همان اندازه که روی ساخت فیلم شد اما از آن بهخالصه می

توانم بگویم که یک خط مشی تازه اضافه شد که طور میاین. ینترنت ـ فوکوس کردیمو چه از طریق ا Gallery Presentationو چه 

دلیلش هم کاملن یک . اتفاق افتاده و اکثرن خودم این بخش را برعهده دارم EFSای است که در ی بسیار مهم و اساسیاتفاقن نکته

اهدافی که پشت این قضیه قرار دارند برایم مثل یک . شوندمی ترین هزینه انجامکه کارها زود و با کمدارد برای این ی عملیجنبه

یش ی اعتمادی که به من دارند، پها و بر پایهسازانی که در این مجموعه هستند و با کمک آنی شخصی است و با توجه به فیلمپروژه

 کنم مثل ساخت یک فیلم یا یکلی سعی میدهد، شاید عجیب به نظر بیاید وام و جواب میاین نگاهی است که به آن رسیده .رودمی

جا یک نفر باید باشد که دوربین را این 2قول بال تاربه. در نهایت یک نفر باید تصمیم بگیرد که چه اتفاقی باید بیفتد. اثر هنری باشد

ضای رادیکال است که حاال یک ف EFSرا هم دوست دارم بگویم که این. کار گروهی هم هست. طور فیلمبرداری کندبگذارد و این

چیزی  یک. این اطمینان خیلی ارگانیک و طبیعی است. هم اطمینان دارنداند و بهساز و هنرمند تجسمی کنار هم آمدهسری فیلمیک

ست توانم درتوانم درست مفهوم را برسانم یا نه؟ شاید یکی از دالیلی که نمیدانم مینمی. اش کندنیست که آدم بخواهد تزریق

مان ی مرکزیی دور کاری داریم ولی بیشتر هستهها هم رابطهاش کنم این است که ما در کشور ایرلند کنار هم هستیم، با بعضیفتوصی

 . در ایرلند شکل گرفته است

 

ما ا. دارددهد، اعضایی هم اش ادامه میانزده سالهشگذاری کردید و حاال به حیات انجمن سینمای تجربی را خودتان در ایران پایه

یابد به عبارتی انجمن سینمایی تجربی بدون روزبه رشیدی ادامه می !قدر از خود شما جداست؟گویید چهبا این نگاه رادیکالی که می

 که تمامن به شما وابسته است؟  یا این

که پس از  ای استاما این پروژه. تهایشان مهم اسسازان و فیلمکه نقش تمام فیلمبه دلیل این. تمامن به روزبه رشیدی وابسته نیست

استرس،  .که در قید حیات هستم ببینم یک جایی باید تمام شودشاید هم حتا زمانی. شود، این خیلی برایم مهم استمرگ من تمام می

 .باشد اشفرسایی است و شاید در آینده همین دلیل خاتمهقتطامسولیت و کار بسیار 

 

 ! البته منظور صرفن مرگ نبود



نتقد، یک م. را از قبل مشخص کنم که این پروژه تمام شودهرحال اتفاق بیفتد دوست دارم که ایناما اگر به. صرفن مرگ نیست

گذاری را پایه 4کالبیفیلم( 3241-2421)ی چهل میالدی که در دهه 3نام اِیمِس وُگِلگذار فیلم امریکایی هست بهنویسنده و برنامه

نام نویسد بهیک کتابی هم می .کندو کسان دیگری کار جمع می 1، کنت انگر6، استن بِرَکِج5و از مایا درن Cinema 16نام کند بهمی

Film as a Subversive Art به او راجع. که کتاب بسیار مهمی استCinema 16 را شروع  ایچند ساله یخواسته پروژهگفته که می

سیده خواسته رای که میی اولیهاز یک جایی حس کرده که به هدف و فلسفه. را نشان دهدها سازی کند و این فیلمکند که فرهنگ

یک تصمیم خیلی آگاهانه و . گیرداش میهایش بوده، تصمیم به انحاللدر اوج فعالیت Cinema 16که است و خیلی آگاهانه با این

 . کنداش را صرف نوشتن کتاب و مقاله میبعد از آن وقت

در . اش را اعالم کنماش به فرجامی رسیده، پایانگونه باشد یعنی اگر روزی دیدم اهدافهم من دوست دارم همین EFSدر خصوص 

اصلن یکی از دالیل همکاری این . های شخصی هم برایم داردها با هنرمندانی همکاری داشته اما جنبهکه در این سالنتیجه با این

 . ن استهنرمندان داشتن اهدافی مشترک با م

 

ی عملی دارد یا کاملن آیا این جنبه. اشاره کردید EFSگردم به پاسخ شما به سوال قبلی، شما به غیردموکراتیک بودن منش برمی

 نظری است؟   

ت که اس اش اینچرا؟ دلیل. دهم این کار را نکنمتوانم از منظر ایدئولوژیک نگاه کنم اما ترجیح میابتدا یک پرانتز باز کنم، من می

سازی شمسی در ایران شروع به فیلم 12ی وقتی اواخر دهه. زنم یک بُعد پرکتیکال و عملی برایم داردهایی که میمن تمام این حرف

ملن خواستیم فیلم بسازیم اما عمی. خیلی عجیب بود! شدوقت کاری انجام نمیکردیم اما هیچسری از دوستان صحبت میکردم با یک

ه توانم راجع به مسایل پرکتیکالی کمن می. شودجایی تصمیم گرفتم خودم کارها را انجام بدهم، دیدم کارها انجام میاز یک . شدنمی

گذاری و تا برنامه ،ریزی برای فیلماز نمایش دادن آثار گرفته تا برنامه. اتفاق افتاده صحبت کنم EFSسال برای  شانزدهدر طول این 

ژی رود، باید در انرکه آدم بخواهد فقط بنشیند و حرف بزند لزومن کاری پیش نمیاین. معرفی کنیدها را که بروید و فیلماین

ل ای ببینم که مسایطور باشد، ذرهمن خیلی آدم منظمی هستم، دوست دارم در کارم هم این. بر استجویی کرد، این کارها زمانصرفه

 . رومای جدید میهکنم و سراغ پروژرود آن پروژه را کنسل میجلو نمی

ی در اش خیلی آگاهانه فکر نکردم ولی نظریشاید حتا به مقوله. تر از مسایل نظری استگرایی برایم مهمدر نتیجه باید بگویم عمل

 امان بها این شکل پیش رفته و مدام روبطدر طول این سال. شان دهمخواهم کارها پیش برود باید خودم انجامدیدم اگر میعمل می

آید که یک آدم خیلی منظم و سریع کارها را شان میها خیلی خوشاین. شودتر میها دارد بیشها و سینماتکفیلم کیوریتورها، موزه

خش ب .ام، این یک بخش ماجراستوجود آوردهگرایی بهاین حس اطمینان و اعتماد را با عمل. شود به او اعتماد کردبرد و میپیش می



رای ب. ندوقت کلیسایی درست کنم که یک عده آدم دور هم جمع شوند و مدام موعظه کنخواستم هیچکه من نمی دیگرش این است

خواهم راجع به دیگران یا از طرف دیگران صحبت چون نمی« من»گویم تر مواقع میکنم، بیشاستفاده نمی« ما»همین خیلی مواقع از 

 . استفاده کردم« من»نوشته شد هم آگاهانه از  9و دین کاوانا 8که با همکاری مکسیمیلیِن لِکن EFS یحتا در بیانیه کنم،

 

 . ی انجمن از زبان شماست نه یک گروه که اعضای ثابتی دارداین دقیقن سوال بعدی من بود، بیانیه

ه نتایجی سازی بکتیکال برای من دارد، مثلن در فیلمی پرهایی که در این بیانیه وجود دارد، باز هم جنبهتمام عناصر، اتفاقات و المان

. آیدسازی میاز داشتن وسایل خیلی ابتدایی فیلم. آید، از حمایت نداشتن و اسپانسر نداشتناش از کمبود بودجه میها همهاین. امرسیده

را به  انتزاعی یک مانیفست بنویسم و بعد بخواهم خودمطور نبوده که اول در فضایی آبستره یا این. ها برایم اتفاق افتاده استتمام این

ها در طی این پانزده سال برایم پیش آمده و من سعی سری اتفاقات و تجربهاین پروسه را واژگون کردم، یعنی یک. آن نزدیک کنم

 . ها را به متن تبدیل کنمهای مهم این تجربهکردم که قسمت

آرام، پنج خط پنج خط در طول ها را آراماین. نویسمدارم که نگاهم به سینما را در آن می Cinema Thoughtsنام من یک بالگ به

ی مارهی شبیانیه: انجمن سینمای تجربی»نام ها را کنار هم قرار دادم و یک متنی درست کردم بهنوشتهها نوشتم، بعد این پارهسال

سازی و ی فیلمجوع کردم به آن متن و اتفاقات دیگری که در زمینهدوباره یک سال گذشت و دیدم که کامل نیست، پس ر 11«یک

ر بیانیه ها را دتواند مهم باشد، آنها برایم اتفاق افتاده، و از آن جای که به نتیجه رسیدم که میخُب این... پخش فیلم برایم افتاده 

 . منعکس کردم

 EFSهایشان را در اختیارم گذاشتند و این راه به من اعتماد کردند و فیلمسری از هنرمندان در هم باید بگویم یک EFSر مورد اعضای د

جدا  EFSساز دیگر هم هستند که تا جایی به من اطمینان کردند و پس از مدتی از سری فیلمیک. گرفتها شکل نمیاصلن بدون این

هایم و ها را تحریک کنم، چه با فیلموست دارم آدممن در فضایی افراطی هستم، دچون  .اندشدند که حتمن راه دیگری را پیش گرفته

اما  !بعضی مواقع خوب جواب داده و بعضی مواقع نه. کار نبودم، دوست داشتم ریسک کنمگاه هم محافظهها، هیچی آنچه با نوع ارایه

 . یرمترقبه داشته استیعنی همه چیز یک حالت بحرانی و غ. کار ببندمام بههای بعدیچیزهایی یاد گرفتم که در پروژه

را جلو ببرم و هر اتفاقی هم  EFSی توانم اول شخص صحبت کنم تا این پروژهکه فقط میتر نیست و آن ایندر نتیجه، یک راه بیش

 EFSکند دهم، اتفاق خوبی هم باشد کمک میاش را پس میخودم تقاص اگر اتفاق بدی بیفتد. اش خودم هستمبیفتد در نهایت مسول

هرحال اما به. است EFSام و به نظرم این تنها راه موفقیت سوی خودم برگرداندهدر حقیقت پیکان حمالت را همیشه به. را جلو ببرم

 است.  ام نگاه کنیم این تصمیمات بد نبودهاگر به رزومه



 ما سریع بعد از چند ماه این گروه از بینساز پیدا کرد، بعد همان اولِ کار یک مانیفست نوشت، اتوان چند فیلمخیلی ساده است، می

 اما من. طور استهمیشه این. کندنشینند اما این اتاق فکر کار نمیزند، سر یک میز میچراکه هر کسی حرف خود را می. رودمی

بتدای نوشتم، نه در ا سازی، نمایش و پخش فیلم این بیانیه را با کمک دوستانمی مداوم فیلمسال تجربه 21طور که گفتم بعد از همان

 .کار

 

 . را دور هم جمع کرده چیست؟ چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ تکنیکی EFSمشترکاتی که اعضای 

 .توانم بگویم بیشتر از خودم به او اطمینان دارمهستم، یک نفر دیگر در انجمن حضور دارد که حتا می EFSغیر از خودم که موسس به

وقت چنین حسی نداشتم، همیشه مثل یک آدم تکرو دوست داشتم من هیچ. دانمرا به نوعی استاد خودم میشاید بتوانم بگویم که او 

، انگار یک آب سرد روی بخشی از شخصیت و 0224از اواخر سال  مکسیمیلیِن لِکنولی از زمان آشنایی با . کار خودم را انجام دهم

نظرش را  EFSکه کسی هست به او اطمینان کنم، با او مشورت کنم و راجع به مسایل حس این. ام ریخته شد و کمی آرام شدمزندگی

و این برایم یک آسایش به همراه داشت چه از لحاظ . بریماکثر مسایل را دو نفری پیش می 0222توانم بگویم از سال می. بخواهم

است، یک منتقد خوب  Cinephile11ی نخست یک در وهله EFSی ما در مکس هم مثل همه. ایزندگی شخصی و چه از لحاظ حرفه

 . العاده استساز فوقتر یک فیلماست که کارهایش در جاهای بسیاری چاپ شده و از همه مهم

همیشه  .مندمسازی عالقه دارم به فیلم دیدن هم عالقهقدر که به فیلممن همان. ی پذیرفتن شکل دعوتی دارد، نحوهEFSدر مورد اعضای 

فتی هم ی هنگاند که لزومن بودجهای رسیدههای شخصیهایی به چه تکنیکافتد، چه آدمدوست دارم ببینم چه اتفاقی در حاشیه می

ها نم، از آنکآرام کارهایشان را دنبال میچندین ماه یا حتا یکی دو سال آرام. کنمسری فیلمساز را دنبال میهمیشه کار یک. اندنداشته

تواند به می EFSوجود آمده و بینم که یک خط فکر خیلی خاص در این آدم بهبعد می. رهای جدیدشان را برایم بفرستندخواهم کامی

 وقت دوست ندارم با فیلمسازییک حالت رادیکال اکستریم دارد، من هیچ را حتمن بگویم که این جریان همیشهاین. او کمک کند

اند، ام بودهی گزینش همیشه دعوتی بوده، بعضی از دوستانپس نحوه. کندای زندگی مینهکاراکار کنم که در شرایط خیلی محافظه

ن دین کاوانا مثل. کردند، با بعضی هم در ایرلند آشنا شدمبصری که کار تصویر هم می سری فیلمساز، موزیسین و هنرمند صمعییک

را از طریق  12مایکل هیگینز. فیلم کوتاه ساخت و سال بعد به من داد 22در یک تابستان . را در دانشگاه دیدم، کارهایش را نشانم داد

ر در حال حاض EFS. ی ایرلندی استیسسازی سوئکه فیلم 13یان کالواداچرکردم یا دنبال می Vimeoاینترنت شناختم، کارهایش را در 

کنم، دریافت می انجمن سینمای تجربی یسبوکسری فیلمساز در فسری فیلم از یکهر روز یا یک روز در میان یک. ضو داردع 4

خیلی مهم . نشوند EFSکنم رابطه با بعضی را هم نگه دارم حتا اگر عضو کنم، سعی میکنم و از فیلمسازش تشکر میبعضی را نگاه می

 . کند Exchange Screeningاست که آدم بتواند این روابط را بسازد و 



ها هم برای ما کنیم آنمثلن ما یک برنامه برای یک فیلم کولکتیو که در آرژانتین است فراهم میگونه است که شکل نمایش هم این

ای برای یک شیوه. توانم بگویم از آن فضاها دوریمکنیم حتا میها شرکت نمیما لزومن در جشنواره. گذارنددر کشورشان برنامه می

. شد یا نباشدآید بگوید این فیلم باگذار نمیکنیم، یعنی یک برنامههم خودمان میاش را خودمان تولید کردیم که اولن فکر کیوریتوری

مین دلیل ه. توانیم پیش برویممان باشد، غیر از این نمیی حیاتکنیم که ضامن ادامهکه سیستمی را برای خودمان تولید میدوم این

ه بگیرند ها هم بودجاری گروهی در آن کشور برنامه بگذاریم و آنشود که ما بتوانیم بودجه بگیریم، به کشوری برویم و با همکمی

 . ی ما وجود داردیک نوع تبادل فرهنگی در این شیوه. و به ایرلند بیایند

در انگلیسی یک اصطالح است که اصلن مثبت نیست،  Gate Keepers. ها دور هستیمطور که گفتم ما از فضای فیلم فستیوالهمان

از این  وقت نخواستیمگردانند و ما هیچها را میکه فستیوالمثل کسانی. ی جایی را در اختیار دارندکه دروازهشود کسانیاش میمعنی

 . گذاری را راه بیندازیمها را دور بزنیم و این نوع برنامهسعی کردیم آن. فیلتر رد بشویم

 دهیم که این هنرمندجور مطالعه است که من و مکس انجام مییک. اندطور دور هم جمع شدهبرگردم به سوال شما که این فیلسازها چه

ز یعنی هم من ا. کنم نه او به منلزومن نه من به آن فیلمساز لطف می. ی پایاپای استیک معامله. باشد EFSتواند جالب باشد و در می

یک  !سر ببرم یا بگویم که من خیلی کار مهمی کردم، نهاصلن دوست ندارم در یک وضعیت اخالقی به. برم و هم اوآن آدم سود می

داند کند و میی فیلمسازی پیدا میکند و فیلمساز هم انگیزهاش رشد میمجموعه EFSگونه که است بدین EFSاز و ستعامل بین فیلم

شود هر ماه تا امروز بیش از پنجاه برنامه در سراسر دنیا داشته که تقریبن می 0222ز سال ا EFSد. شوکارهایش به نمایش گذاشته می

 EFSا فیلمسازی هم که ب. کنندبرخی نهادها هم از این استقبال می. کند، و این خودش مدام تولید انگیزه مییا اجرایک نمایش فیلم 

 . ای برای بیشتر کار کردن هستبیند انگیزهکند میهمکاری می

ی دیگر دقیقه 12دقیقه را من و  32یعنی . سازیمچند نفری یک فیلم بلند می هم داریم که Collaborate film projectیک  EFSما در 

یا یک . گذاریمالی هم میکنیم و البهخردشان میچینیم و گاهی هم ها را کنار هم میدقیقه 32سازند بعضی مواقع را دو نفر دیگر می

اما  های خودمان استعملن آبشخورش فیلم. کنیم چیدمان صدا بسازیمداریم و سعی میهایمان را برمیی دیگر که صدای فیلمپروژه

 . کنم بگوییدگویی میاگر زیاده. وجود دارد EFSهای مختلف همکاری در راه. دهدی صدا نشان میخودش را در مقوله

 

 . پرسمهایتان طرح شود میاش اگر سوالی هم از پاسخها هم کلی است، حاال در خاللنه، سوال

 . کندها طوری است که آدم را تحریک به توضیح میسوال

 



 کند؟ تان تداخل پیدا نمیخُب، این همکاری که شما گفتید با آن سیستم رادیکال شخصی

شویم، رویم، مستقر میما رزیدنسی زیاد می. کنیمایم که در مواجه با هم به نوعی فکر هم نمیقدر عجین شدهآننه، به این دلیل که ما 

 .افتد و ما چون با هم خیلی همگن هستیم لزومن ارتباط کالمی هم نداریمسری اتفاق هم مییک. سازیمچینیم و فیلم میمان را میوسایل

ک ی. کنیمهای هم بازی میدهیم، در فیلمهم قرض میکنم، لنزهایمان را بهیا من برای او کاری میکند مثلن دین برای من کاری می

است کار  بعضی مواقع که قرار. کنیمبریم ایرلند و تدوین میها را میگیریم، بعد فیلمیک هفته راش می! فضای عجیب مالیخولیایی

 Forbiddenنام ای ساختیم بهدقیقه 49تخیلی عنوان مثال ما یک فیلم علمیبه. شودیشان و فیلم ساخته مچینیممشترک باشد کنار هم می

Symmetries که از ،POV شود و شرایط ها و فضاهای انسانی نشان داده میسه بیگانه انسانClaustrophobia14 در آن غالب است .

 . هم فیلم را دید 15فاقن نیکول برنهی فیلم وین نشان دادیم و اتفیلم را در اسپکتیکال نیویورک و موزه

توانم می .دتواند پُربار باشها میکند و اتفاقن این همکاریکنیم، فیلم راه خودش را پیدا میبرگردیم به سوال، ما وقتی با هم همکاری می

 د. کنمان میدهد و کنترلها و هنر سینما همیشه راه را به نشان میبگویم که خود فیلم

 

 . این نوع همکاری توضیح بیشتری بدهیداجع به ر

فرض ین پیششود البته با اهایی است که توسط افراد دیگری تجربه شده و میی فیلمسازی ما خیلی خاص و یونیک نیست، شیوهشیوه

ه ازی و غیری نورپردی هدایت بازیگران، شیوهی استفاده از دوربین، شیوهی خاص خودش را دارد، مثل نحوهکه هر کسی هم شیوه

ه طور نیست که از متن بکنیم، ایناما ما فیلمسازهایی هستیم که همیشه با تصویر و صدا شروع می. که مختص خود آن آدم است

های سری ایدهیک. دهدتاثیر قرار میبینیم که چه چیزی ما را تحتکنیم و میما اول با صدا و تصویر ارتباط برقرار می. تصویر برسیم

ها لمی نزدیک شدن به فیاین شیوه. اش کنیموقت خودمان را ملزم ندیدیم که از متن شروع کنیم و بازسازیاما هیچ. ی هستخام و کل

گونه است که در فاز اول یک حالت بداهه در زمان فیلمبرداری است و روند کار ما این. آوردوجود میوحدت خاصی را در ما به

ای شات از پیش تعیین شده نیست بلکه حکم در این شیوه تدوین صرفن چیدمان مجموعه. ستی تدوین کاملن متفکرانه امرحله

تر در ما ی سینما خیلی بیشها و خود مقولهکند، یعنی آن فضا و راشام که فیلم ما را کنترل میرا گفتهمن بارها این. فیلمنامه را دارد

زمانی . خواهیمنیستیم که دقیقن بدانیم چه می 18یا هیچکاک 11و کوبریک 16اواچون ما مثل کوروس. کندتاثیر دارد و ما را هدایت می

کنید، خیلی هم عالی را بازتولید میروید آنخواهید و میدانید که چه میسرمایه، استودیو و همه چیز مهیا است و شما هم دقیقن می

خواهیم، در روند دانیم چه میاما ما واقعن نمی. ساختندگونه فیلم میهمین 19ی ما مثل فریتز النگسازان مورد عالقهخیلی از فیلم. است

اش نیم نزدیکککنیم، از چپ و راست سعی میپاشیم، مدام نگاه مییک بذری می. بیشتر مثل باغبانی است! فهمیمتولید است که می



دوین ت. چینیمآرام روی هم میشود، مثل خشت آرامجمع میدر این پروسه متریال . توانیم و بعضی مواقع هم نهشویم، بعضی مواقع می

 . رسیمهای روایی میجاست که ما به ساختارها و شیوهدر آن ،تر از فیلمبرداری استبرای ما حتا مهم

 

 .   ی جالبی اشاره کردید، پس روایت مدنظرتان هستبه نکته

. یدتوانید روایت را حذف کنگاه نمیکنید چه؟ شما هیچت را حذف میی نقد و بررسی یک نفر از ما پرسید وقتی روایدر یک جلسه

ده ی صفر نزدیک شتواند خیلی آبستره باشد یا به نقطهاین درجه می. ی هنرهاای از روایت مواجه هستید، در همههمیشه با یک درجه

یعنی لزومن داستان و فیلمنامه مطرح . ه برعکسسازد، نخُب، برای ما این همیشه تصویر است که روایت را می. باشد ولی باز هست

اقد کنند سینمای تجربی فمردم فکر می. کارهای استن بِرَکِج هم نوعی روایت دارد. گوییمها روایت جامد و آهنین میما به آن. نیست

دنه دازه که یک فیلم بهمان ان. اصلن چنین چیزی نیست. های تند استسری تدوینروایت است و همه چیز حتمن آبستره است، یک

ها سینما هستند و ما احتیاج داریم با سینما ارتباط برقرار ی ایندر نهایت همه. تواندتواند روایت داشته باشد، فیلم تجربی هم میمی

و فضایی  نیمای تولید بککه همیشه بیاییم و یک گیومهاین. شویم، گاهی به اینبعضی مواقع به آن ژانر سینمایی نزدیک می. کنیم

یم ارتباط برقرار تواناگر ما به این نقطه برسیم که این یک فیلم است خیلی عادی می. خاص برای سینمای تجربی بسازیم، اشتباه است

دارد ولی کشد و به کنکاش فکری وامیشود که سینمای تجربی چیست؟ بله، دقیقن آدم را به چالش مییک ترسی ایجاد می. کنیم

ست که توقع کسی ا Cinephile»د : گویمی سرژ دانی. سری آثار کالسیک دارد، فیلم بد هم داردیک. ز سینما استدر نهایت بخشی ا

طور نیست که با موبایل، ویدیو و نای. از ابتدای تاریخِ سینما هم این تجربیات اتفاق افتاده، هنوز هم هست 12.«بسیاری از سینما دارد

نمای آورد، همیشه هست و خواهد بود و البته سیبا سلولویید، چه با دیجیتال و چیزهایی که آینده میسینما چه . اینترنت سینما بمیرد

 . تجربی هم بخشی از آن است

 

را گذاشته بود با  EFSی یعنی تفکرات شخصی و تفکراتی که پایه. به جنبش ریمدرنیست فیلم پیوستید 2119شما در سال 

ها تان با ریمدنیستاز مشترکات. اما بعد از چند سال از آن جریان جدا شدید. راستا دیدیدها و شخص جسی ریچاردز همریمدرنیست

 . و دالیل جدایی از آن جریان بگویید

مانیفستی دارد که من هنوزم  21ست فیلمریمدرنی. های قبلی هم ربط داشته باشدتواند به سوالاین خیلی سوال مهمی است و به نظرم می

از طریق لینک خصوصی  22من با جسی ریچاردز. هم رسیدیمدر حقیقت ما از طریق فضای مجازی به. کنماش میکه هنوز است ستایش

Vimeo  وYouTube مند شدم و ریچاردز به من به ریمدرنیست عالقه. دیدیمدر ارتباط بودم و کار همدیگر را میEFS .میم گرفتیم تص

. ساختم و به آن مانیفست تقدیم کردم Closure of Catharsisنام من یک فیلم دیگر به. یک فیلم بلند با هم ساختیم. هم ملحق شویمبه



ر ایمیل اش شده بود یک فضای مجازی دبه این دلیل که همه. متاسفانه این همکاری طولی نکشید. چندین فیلم کوتاه دیگر هم ساختیم

زدیم و یک کانون و مرکز وجود نداشت که یک نفر این جریان را مدام با هم حرف می. ، چون ما همدیگر را ندیده بودیمSkypeیا 

ه دلیل دیگری هم ک. شد کار کردکردند که نمیهای مختلف اعمال نظر و سلیقه میقدر آدمدلیل دیگر این بود که آن. جلو ببرد

همیشه یکی از مشوقین کار با ویدیو و دیجیتال  EFSها به ساخت فیلم با سلولویید تاکید داشتند و وجود داشت این بود که ریمدرنیست

حتا با اسکنر، موبایل و یا هر چیز دیگری که ضبط تصویر و . داریم با تکنولوژی عصر خودمان ارتباط برقرار کنیم ما دوست. بود

 نو اخیر 23اسپرانزا کوالدو ،مایکل هیگینز EFSدر . اما لزومن این نیست که سلولویید را رد کنیم. شود فیلم ساختکند میا میصد

خب من و دین کاوانا هم به تکنولوژی دیجیتال عالقه داریم، دوست داریم . سازندطور مشخص با سلولویید فیلم میبه آتوسا پورحسینی

اگر . کنیمکار می U-matic و VHS ،Betamaxا گردیم و بکنیم و با آن جلو برویم، بعضی مواقع هم به عقب برمیروز مدام خود را به

میلیمتری پیدا  21و  8های سری حلقهروم یکعالقه دارم، می Found footageقرار به استفاده از سلولویید باشد خود من خیلی به 

 . کنملزومن فیلمبرداری نمی. سازمکنم و با آن فیلم میسینه میکنم یا تلهـ پروجکت می! کنم ـ البته دیدم که شما هم داریدمی

ته ی پنجاه و شصت و تکنولوژی سوپرهشت داشی اواخر دههها خیلی اصرار داشتند که باید بازگشتی به سینمای شاعرانهریمدرنیست

 . مکه من اصلن بهش اعتقاد نداشتم و ندارو مصنوعی است، چیزی ارزشگفتند ویدیو بیمی. این برای من خیلی دُگم بود. باشیم

 

 عنی یکی از دالیل جدایی ابزار فیلمسازی بود؟ ی

طور پشت این ابزار یعنی آن فکر و دید شاعرانه چه. گیردمهم این است که چه کسی پشت دوربین قرار می 24قول ارسن ولزبه. بله

 ممکن است به لحاظ تصویری. ودشمینب میلیمتری فیلم ساخت، فیلم ناخودآگاه که خو 21یا  8صرفن این نیست که با . گیردقرار می

تواند آدم می قدرولی خُب در چه حدی؟ چه! های امپرسیونیستی نزدیک باشد، زیباستبافتی بدهد که نوستالژیک باشد و به نقاشی

ی هم خواص هر فرمت. کنداز آن برای بروز افکارش استفاده میفرمت همیشه یک وسیله است و فیلمساز شد؟ رویش کنترل داشته با

 خودش را دارد که بسیار مهم است و به نظر من فیلمساز باید با توجه به نیازش از آن فرمتی که به آن عالقه دارد استفاده کند، خیلی

از  تصمیم گرفتیم In-Passingاخت فیلم در نتیجه بعد از س. ست و پافشاری بیهوده روی نگاتیو کاری بسیار ناموجه استاساده 

 . ها جدا شویمریمدرنیست

ها قرار است با هم همکاری کنند باید با هم وقت بگذرانند، که آدمزمانی. ی ما در تمام آن مدت مجازی بود، این اشکال استرابطه

ما هر کدام آمدیم یک . را دید تا درک کردباید همدیگر . آیدی مجازی برنمیی رابطهزندگی کنند، غذا بخورند و این از عهده

ی دو یک دوره. ها را کنار هم گذاشتیم و فیلمی ساخته شد که اصلن در آن هارمونی وجود نداشتای ساختیم و ایندقیقه 22سکانس 

 . مان کم استی پربار بود اما در نهایت دیدیم نقاط اشتراکساله



 

 ها کانسپت مطرح بود؟ بطن جریان و مانیفست آنآیا یکی از دالیل جدایی این نبود که در 

نیامدم بیانیه بنویسم، گذاشتم  0222صحبت کردیم گفتم که من سال  EFSی به بیانیه وقتی راجع. گویید درست استکه میدقیقن چیزی

 . داشت که متولد شد از همان روز اول مانیفست 0228سال بگذرد و بعد نوشتم ولی ریمدرنیست فیلم همان سال  29

 

 . البته این متدوال است که در جوامع بشری اول اساسنامه یا بیانیه باشد و بعد براساس آن کار شود

به ! این است EFSیک مانیفست بنویسم و یک کلیسا درست کنم و بروم بگویم که  25هاخواستم مثل مورموندقیقن، ولی من نمی

ه زمانی هم ک. اندسری فیلمساز به آن اطمینان کردهیک یک تفکر شخصی است ودر نهایت  EFSکنم که همین خاطر مدام تاکید می

. شودخواهد در شرایط دیگری کار کند، این رابطه تمام میاین اطمینان نباشد و فرد نظرش عوض شود یا آگاهانه تصمیم بگیرد که می

 . نیست طورایدار و ابدی باشد ولی اینای داریم که هر چیز باید پما همیشه یک تلقی. لزومن هم خوب یا بد نیست

 

 دانید؟ سازی فرم را بر کانسپت ارجح میشما در فیلم

که بسیار که مدام با تاریخ سینما درگیرم و این همیشه برایم چراغی در تاریکی بوده و دوم ایناول این. به دو نتیجه رسیدم EFSمن در 

 . رسیمبه عبارتی ما از فرم به کانسپت می. نگاه فرمالیستی ارجح است EFSبرای من و اعضای . گرا هستمعمل

 

حاال . گیردی دیگر هم درام شکل میای به نقطهی انسان از نقطهدر راه رفتن ساده. به روایت گفتیدهایتان راجعتر در صحبتپیش

 . گیردنه تمامن تعریف ارسطویی ولی حداقل روایت شکل می

! ؟اش کجاستپرسید روایتی موسیقیایی است، از خودتان نمیدهید یک فضای آبسترهگوش می 26تی به جان کیجزنم، وقمثالی می

ت حاال چرا فیلم نتواند مثل آثار کیج دریاف. شوند که همیشه باید ابتدا، میانه و انتها داشته باشدولی مردم با سینما طوری مواجه می

 21ن کولترینوقتی شما جا. حتا مثل موسیقی جز. سازیمو انواع فیلترها یک هارمونی برای شما می شود؟ ما دقیقن با ریتم، فلیکر، نویز

ه توقع این ولی در سینما همیش. کنیدافتد، بلکه خودتان را تسلیم این پدیده میپرسید دارد چه اتفاقی میدهید از خودتان نمیگوش می

 . دهای بسیار متفاوتی تجربه شوها و روشتواند به شیوهکه سینما می در صورتی. وجود داشته باشد 28است که یک روایت استوار



دو ساعت یا خودتان  یک فضای عجیب تولید کنیم و شما یکی. برخورد شود 29ا دوست داریم با کارمان مثل کارهای کالس شولزم

اتفاقاتی هم  .های ما هم در همین تعریف استدهد، فیلمی افکتیو شنیداری انجام میشولز یک تجربه! را به آن بسپارید و یا بجنگید

کند افتد لزومن قابل درک نیست اما تاثیرت دیداری شنیداری بسیار عمیقی برای مخاطب ایجاد میکه در مواجه مخاطب با فیلم می

 . کندکه نیرویش بقا پیدا می

 

را از شما تر شدن بحث اینبرای روشن. چسبانندستی به آن میام که برچسب نهیلیگاه در مواجه با مخاطب آثار تجربی شنیدهگه

 ! هایتان دارید؟انگارانه در فیلمپرسم، آیا نگاهی نیستمی

اثرشان  اند وها اطراف زمین در حرکتسیاره. بینیم، مثل کائناتاش را میفهمیم ولی اثراتخیلی چیزهایی هست که ما نمی. وجههیچبه

کنم که به نقاطی نزدیک شوم که در حال خارج شدن از مرزهای می همیشه سعی من. ند، به جزر و مد نگاه کنیدگذاررا بر زمین می

. وند و غیرهشها، تصاویری که از میکروسکوپ یا تلسکوپ دریافت میها و ویرانهها، خرابهمثل طبیعت، حیوان. جوامع بشری هستند

 . را طراحی کرده استکه فیلمساز آن ویر و صداها بر طبق سیستمیای تصخلق یک فضای بسیار خاص و پیشرفت استدالل

 

آیا . سازدولوژیک میئگذارد، حتا اگر نتواند تعریف علمی یا فیزیکی پیدا کند یک تعریف ایداما ذهن بشر اصولن تعریف می

 کنید؟ تان را ثبت میشما فقط اطراف

مام ای دارد و تی هم یک زاویهعنوان مثال، دوربین مداربستهاما به. کنیمتزریق میما تفکرمان را هم . نه، فقط ضبط کردن نیست

ی میشه در وهلهما ه. ی کافی غنی هستببینید اصولن بحث فهم و کانسپت و تم نیست، خود تصویر به اندازه. دهدواقعیت نشان را نمی

د گوییم که از یک جایی به بعبه او می. گیریمی باشعور در نظر میکه مخاطب را آدمکنیم و دوم ایناول به خود تصویر اعتماد می

گویم ، من میتمام استهای ما نیمهگویند فیلمخیلی از فیلمسازان امروز می. توانی با این تصاویر کار کنی و مسایلی را تولید کنیمی

سمش توانم احتا من می. ها اضافه شوندتواند به آنمخاطب می های دیگری در مواجه بااند اما خُب الیههای من اتفاقن تمام شدهکه فیلم

چیز  نشینید و همهکنید خلق مشترکی نیست، دو ساعت مینگاه می سینمای بدنهکه به آثار شما زمانی. بگذارم 31را خلق مشترک

یری ی فقدان اطالعات و اتفاقات تصواسطهوهای ما بهشما جایی برای رجعت به خودتان ندارید، ولی در فیلم. تان تعیین شده استبرای

و این پروسه  شودسوی فیلم برگردانده میسوی مخاطب و بعد بهنوک این پیکان مدام به. و شنیداری باید مدام به خودتان مراجعه کنید

دانید که ما میش. گذارداثر میتان هم گذارد بر فیزیکتان تاثیر میکه بر سیستم ذهنیعالوه بر این. شودمدام بازتولید و واژگون می

بینید یلم میهمیشه آگاهید که دارید ف. کنیدتان نگاه میکنید، بعضی مواقع به اطرافدر سالن سینما هستید، دیگران را کنارتان حس می

 . و این خیلی برای ما مهم است



برای ما این نیست، برای ما . کنید که دنیای واقعی وجود دارداصطالحی است به این معنی که شما فراموش می 31ببینید تعلیق ناباوری

اه که تصویر سیزمانی. جا سالن سینما است و شما این وسط قرار داریداین. یادآوری این جریانی که در خود سالن هم هست مهم است

برای همین است که در سینمای . ی عجیباست، یک سیاهچاله Voidوجود ندارد، یک  ترسد، چرا؟ چون اطالعاتیشود مخاطب میمی

نگاتیو . بیندساعت دیگر هم سیاهی در آن هست که چشم ما نمی 0بینیم ساعت فیلم می 0زمانی که ما . تجربی سیاهی اهمیت دارد

باز  سینمای تجربی این سیاهی را. بینیدرا نمیآن اش زیاد است شماولی چون سرعت. یک فریم است، یک سیاهی و دوباره یک فریم

البی طرف بیرون بیاید اتفاقات جدهد که ممکن است در آن بیفتد و بیرون نیاید و اگر از آنی اتمی به مخاطب مییک چاله. کندمی

 . افتدبرایش می

 

ه طور کدهید آنتان این امکان را میمخاطب فیلمشما هم به .« کشداین مخاطب است که تابلو را می: » گویدمی 32مارسل دوشان

 ! را ببیند و بخواند؟خواهد آنمی

کوبریک در چشمان  .تواند فیلم را کنترل کند، بخشی از فیلم باید با مخاطب شکل بگیردبه نظر من فیلمساز تا یک جایی می. دقیقن

ساده از تام کروز و نیکول کیدمن  Two Shotخواهد یک که میحتا زمانی. فهممرا نمیقدر وسواسی شده که من آنآن 33کاملن بسته

اید مثل حتا ب. گرایی لزومن به سینما کمک نخواهد کرداین کنترل و این کمال. ای خاص باشدبگیرد، حتمن دوربین باید در زاویه

لزومن . اش برگردانیمرآوریم و به دوران اولیهسینما را به حرکت د 35سینما را به عقب برگرداند یا مثل فیلیپ گرل 34ژان اُستش

از تصاویری با کیفیت پایین . داشته باشد 36هایمان یک حالت بدویکنیم فیلمما بعضی مواقع سعی می. پیشرفت به معنای زیبایی نیست

 . اندشده Re-Captureو  Captureکنیم، تصاویری که مدام استفاده می

حتا . نیستند Prefectهای ما اصلن چیست؟ با این تعاریف فیلم( Imperfect)و نقصان ( Prefect)ل به نظر من اول باید فهمید کما

 32که اتفاقی افتاده و هنوز هم بعد از جایی. انداند، مثل چرنویلهای من یک مخروبهگوید که فیلمهایش میمکس همیشه در مصاحبه

ما معمولن از . شود اما همیشه اثرش وجود دارداه منبع وحشت دیده نمیگکه هیچ 31های لینچمثل فیلم. ش هستاسال اثرات

م مدام یک کنیسعی می. هاتمام، جنگلهای نیمهها، ساختمانخرابه. ها از بین رفته استکنیم که تمدن در آنهایی استفاده میلوکیشن

هایمان از ما در فیلم. کنندیی که در سیاهی حرکت میهاسیاره. کنممن خودم از فضا و کهکشان استفاده می. دنیای شخصی بسازیم

 اگر هم از شخصی بخواهیم. طورها وجود دارد، نقش حیوانات هم همینفضاهای به شدت انسانی فاصله گرفتیم، نقش طبعیت در آن

. اهمیت دارند بیشتر برایماناین آثار لزومن بشر محور نیستند، کائنات و طبیعت . دهیماستفاده کنیم در یک فضای ایزوله قرارش می

 . توانیم دریافت کنیمکنیم مثل یک رادیو ببینیم چه چیزی میسعی می

 



 . دگویا تالش شما این است که دانسته شفافیت تصاویر ابتدایی را از بین ببری. کنید گفتیدهایی که استفاده میدر مورد تکنیک

شما فرض کنید من ! واقعیت که هست. ما که کارمان بازتولید واقعیت نیست. فهممرا نمی Color Correctionو  White Balanceمن 

 .فهمم چرا باید چنین کاری کردمن نمی. های رنگ و نور عین همان را تولید کنماز چیزی فیلم بگیرم و بعد در تدوین و برنامه

چیزی تولید  Extremeصورت تواند بهطور میو ببیند چهساز باید دوربین را بردارد به نظر من فیلم! فهممگویم غلط است، من نمینمی

ها خواهد فیلم بسازد با آنوجود دارد که وقتی یک نفر می 38های استانداردیفرضسری پیشیک. موی واقعیت نباشدکند که موبه

یک حالت ناتورالیستی  همه چیز اعالیش. در این حالت نه دیگر عنصر شانس دخیل است و نه اتفاق وجود دارد. شوددرگیر می

ترین عنصر راز و رمز، چالش فکری و درگیری سمعی کوچک. شودسری دیالوگ هم این وسط گفته میگرایانه است، بعد یکواقع

 . و بصری درش وجود ندارد

 

ر ناواضح و ی شما به تصاویاین عالقه. شود را به واقعیت نزدیک کندچه ثبت میاتفاقن تالش تکنولوژی دیجیتال این است که آن

 تکنولوژی دیجیتال با هم منافات ندارند؟  

فشار  که ممکن است دوربین را تحتتا جایی. ی نابودی پیش ببریمکنیم همیشه دوربین را تا مرحلهمنافات ندارند چراکه ما سعی می

 .کنیم اما در یک چیدمانه از تصویر استاندارد هم استفاده میالبت. بگیرد Over Exposeیا  Under Exposeدهیم تا تصاویر قرار می

م، کنیما مدام از فلیکر استفاده می. شان اگزجره شده استهرحال اغلب اوقات در کارهای ما تصویر، صدا و نور و رنگ همهولی به

داشته باشید ممکن است مشکل پیش اگر صرع . دهدانجام می 39کاری که پل شَریتز. شود کردترین کاری که در سینما میخشن

حال یک هربه. ها حساسیت دارد، سالن را ترک کندکه صرع دارد یا به اینکنیم کسیها اعالم میبرای همین همیشه اول برنامه. بیاید

زامن خوش لباید فشاری وارد کرد که در پس آن اتفاقی بیفتد که ا. البته بد نیست مخاطب را بعضی مواقع شکنجه داد. ریسک است

اقی باشد که باید اتف. برای ما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. بدترین حالت این است که مخاطب خنثا باشد. آمدن و بد آمدن نیست

 . دهد که ترسناک استای سوق میسینمای تجربی مخاطب را به مرزهای ناشناخته. ها بیرون بیاوردمخاطب را از این نُرم

 

 دهید، بهتر است مشخص کنیم که این تعاریف عام است یا شخصی؟ شما تعاریفی از سینمای تجربی می

تم که لزومن ی دیگر هم گفمن در یک مصاحبه. ها صرفن تعاریف سینمای تجربی نیست بلکه تعاریف من از سینمای تجربی استاین

این برایم  .توانم قرار دهم، من مستندساز یا فیلمساز داستانی نیستمنمیبندی دیگری هم ولی خودم را در دسته. فیلمساز تجربی نیستم

من  .کندای است که دیگر ارضایم نمیراستش از سینمای تجربی هم خسته شدم، واژه. اجباری است که زیاد هم خوشایند نیست

ببینید عرفی . ودبرای کارهایم سینمای تجربی بترین فضا ساز باشم و نزدیکخواستم که فیلمخواستم فیلمساز تجربی باشم فقط مینمی



برد در سازد، یک سال دو سال میمیلیمتری فیلم می 21آید با که برای سینمای تجربی وجود دارد این است که یک آدمی می

اکثرن با سلولویید کار  دانم ـمیایران را ن البتهاکثر فیلم کولکتیوهای دنیا را ببینید ـ . سازمطور نیستم، زیاد فیلم میمن این. هافستیوال

. کندمندم دیگر فیلم کوتاه ارضایم نمیمن به فرمت فیلم بلند عالقه. سازندکه با دیجیتال فیلم می EFSبرخالف اکثر اعضای کنند، می

استن های ما با تکنیکا دوست دارم مثل پازولینی فیلم بلند بسازم. های کالسیک تجربی تاریخ سینما فیلم کوتاه هستندولی اکثر فیلم

 12ر بیشتر از مخصوصن اگ. ندارند های بلند تجربیبه فیلم ایعالقهها هم فستیوال. و پازولینی معلوم است بِرَکِجولی تکلیف . بِرَکِج

 . ساعته هستیم 20در حال ساخت یک فیلم من، مکس، دین و مایکل . ساعت هستند 2تا  3های آخر من فیلم. دقیقه باشد

 

آیا  .ها نمایش داشته استطور در گالریهمین. در نقاط مختلف دنیا برنامه گذاشته و اقبال داشته است EFSها ی اینخُب، با همه

EFS  صرفن یک جریان سینمایی است؟ 

ری پیوند های آلترنیتیو دیگها و مکانها، موزهها، گالریسینماتک ها ناچاریم که خودمان را بهی عدم اقبال در فستیوالواسطهببینید، به

 . روندشوند و تحلیل میدر نتیجه عملن این تعاریف صرفن سینمایی آرام شسته می. دهیم

ما با این دست هنرمندان . کنندای هستند که کار تصویر میکه درواقع هنرمندان تجسمی Artist Moving Imageنام سبکی هست به

اما خود من . است EFSکه موزیسین هم هست و یکی از اعضای  41جیسون مارش و الدووک اسپرانزامثل  .کنیمزیاد همکاری می

سینما تمام شده،  گیریگاه نپذیرفتم که روند شکلام و هیچهمیشه دوست داشتم در فرمت سینما باشم، همیشه درگیر تاریخ سینما بوده

ای که بپذیریم سینما مرده و تمام شده یا باید کنارش بگذاریم ظهلح. شود سینما را دوباره ساختدرواقع اعتقاد دارم که هنوز هم می

ای های اول تاریخ سینما عالقه داریم، هنوز به معجزهولی ما هنوز به جریان. ها کار کنیمیا برویم در سیستم استودیویی روی کلیشه

دوست دارم بگویم که سینما هنوز برای من جادویی . مگذارد باور داریای پا به فرار میشود بینندهکه وقتی قطار روی پرده وارد می

خیلی برای  41آدمی مثل ژرژ ملیه. طور بوده استشاید خیلی لوث باشد اما واقعن سینما این. یک سحر است! است، یک جادو و جنبل

. اندهای ما خوبقدر فیلمکه چهبحث این نیست . شویم یا نهما دوست داریم مدام خودمان را سورپرایز کنیم، یا موفق می. ما مهم است

 . ها درگیریم و دوست داریم که سینما را بازتولید کنیمما مدام با این موتیف

 

آرت، ویدیوآرت و چیدمان هم بخشی پرفورمنس. شودهاست و این به نمایش فیلم خالصه نمیدر گالری EFSهای بخشی از برنامه

 . رسد به غیر از جبر دالیل  دیگری هم هستمیبه نظر . شده است EFSهای از فعالیت

 . دارند ما دیدیم که این امکان هم هست EFSهایی که بعضی از هنرمندان ی ویژگیواسطهبه



 

 پس به خاطر حضور هنرمندان دیگر بوده؟ . تان سینما استگویید صرفن دغدغهشما می

کند، چیدمان هم میلیمتری کار می 21طور ویژه هم با است و به 43و اکسپندد سینما 42اش پاراسینمامثلن اسپرانزا کوالدو تخصص

 . خُب من حس کردم این آدم با سینما درگیر است اما در این زمینه. کندمی

مین ز یترین آدم کرهی نمایش کالسیکای هستم اما در زمینهی ساخت آدم تجربیرا بگویم که من در زمینهجا اینبگذارید این

در  .ی عظیم و سیستم صوتی عالی فیلمم را نمایش دهمهای خیلی خوب، پردهدوست دارم در یک فضای هالیوودی با صندلی! هستم

هستند  EFSهایی در آدم. ولی این من هستم تمام گروه نیست. ای ندارمحال چارهنتیجه فضای گالری را اصلن دوست ندارم ولی درعین

  .اسپرانزا کوالدو و کنند، مکسیمیلین لکن، آتوسا پورحسینیکار میکه مخصوص این فضاها 

 

 . گیریدرا نادیده می نگاه رادیکالهایی آن پس در بخش

البته اعتراف  .کنم که کارشان به بهترین نحو انجام شودم وگرنه در مورد دیگران خیلی سعی میگیرسختبه کار خودم  من بیشتر راجع

 .  امهم وارد شده کیوریتوریی شود و در عرصهآرت بیشتر میروابطم با ویژوال هنرمندان اینی کنم به واسطهمی

 

 ! گویا این جبر با شماست

من فیلمسازم و دوست دارم . گذارد ولی من دوست دارم همیشه از خودم کار بگذارماز خودش کار نمی ریزبرنامه بله، اما معمولن یک

. خواهد به چه سمتی حرکت کندمی EFSکه ی پرکتیکال هم هست و اینگویید هست، جنبهجبری که میاین . کارم نمایش پیدا کند

. ا بپذیردر و ارتباط با دنیای هنرهای تجسمیخواهد باز باشد باید انواع و اقسام این تجربیات مثل اکسپنددسینما و پاراسینما می EFSاگر 

زمینه سینما، به نظرم ما همدیگر را ی گالری و موزه دارد و من پیشزمینهیک پیشبرای همین آدمی مثل مکس مهم است چراکه او 

 . کنیمکامل می

 

، کند، البته حداقل در ایرانفرض ویدیوآرت برخورد میآید با پیشمخاطب با یک اثر تصویری که در گالری به نمایش درمی

. دانیدکه شما آثارتان را نه ویدیوآرت بلکه کاملن فیلم میحال آن. ایدهای ایران با این طرز تلقی برخورد داشتهشما هم در گالری



ه نظر شما با این توضیحات ب. فرض مدیوم کار کرده باشدرا هم اضافه کنم که شاید آثاری باشد که خود صاحب اثر بدون پیشاین

 ی افتراق ویدیوآرت و فیلم تجربی کجاست؟ نقطه

به  هایممی نمایش فیلشیوه ی من وها، سلیقهرفرنس. امبگویم که همیشه با فرمت سینما درگیر بوده توانمبه کار خودم می من راجع

آرتیست کنند دوست دارند به خودشان ویدیوآرتیست یا فیلمولی خُب هنرمندان تجسمی که تصویر کار می. کلی سینما بوده است

ن ی ارایه و مکان پخش اثر بسیار به جواب داداما نحوهام و برایم گُنگ است وقت نرسیدهکه آن نقطه کجاست هیچمن به این. بگویند

ی یک فیلمساز تایلند. ی من باشد دوست دارم همه چیز را به سمت سینما هدایت کنماگر به سلیقه. کنداین سوال شما کمک می

 45آورداش را به یاد میهای گذشتهو بونمی زندگیکه حتا نخل طالی کن را هم برای فیلم عم 44نام اپیچتاتپونگ ویراستاکولهست به

ا صورت گسترده در سینماههایش بهو فیلم کند اما خُب فیلمساز استها کار میها و هم برای موزهاین آدم هم برای گالری. برده است

 . شونداکران می

شود تجربه ا در همین فضایی که ما اآلن هستیم هم میتواند تجربه شود، حتتواند تجربه شود، در گالری هم میپس سینما در سالن می

 . دانماش کجاست و دست روی آن بگذارم، نمیی افتراقکه بگویم نقطهولی این. شود، اما بستگی به این دارد که چگونه عرضه شود

 

 نظرتان چیست؟ . طور گفت که مرز مشخصی ندارندشاید بشود این

مثلن  .بردافتد و مرزها را از بین میانگار مدام دگردیسی اتفاق می. رونداند و با هم پیش میتنیده شدهها در هم این. نه مرزی نیست

 . اگر مشخصن فضای نمایش در گالری را در نظر بگیریم برای من جبر بوده و برای دیگری عمد بوده است

 

ی در سینماتک موزه( ی هنرمندانخانه)تان در ایران سال از آخرین نمایش فیلم 12پس از  1394شما در سال . و اما سوال آخر

و  EFSآیا این تعامل بین . هایی هم با هنرمندان داخل ایران داشتیدها همکاریدر طی این سال. هنرهای معاصر نمایش فیلم داشتید

 های هنری داخل ایران ادامه دارند؟  هنرمندان و جریان

 ی شخصی بود تا برایهرچند زمانی هم که رفتم با میل و عالقه. ین من و ایران افتاده بودساله ب 20چون یک گسل عظیم . صد در صد

. تروابط ما با ایران برقرار اس. امهایی که در نظر داشتم رسیدهنظرم این اتفاق افتاده و به هدف اآلن به. یک هویت بسازم EFSخودم و 

. باید دید ها را پیش ببرم،قدر بتوانم اینکه چهاین. دارم سیستماتیک پیش برود ها گران اما دوستهرحال فواصل زیاد است و بلیطبه

اگر در ایران جریان یا نهادی . تواند کار کندحمایت از آثار هنرمندان خیلی مهم است، ساده است اگر حمایت مالی نباشد هنرمند نمی

گونه است ما هر از گاهی از دولت حمایت در ایرلند این. ر باشداین حمایت را از ما بکند من دوست دارم این رابطه به شکل مستم



کنیم، اما های مختلفی همکاری میآوریم و به شکلاگر باشد که البته خیلی هم هنگفت نیست، ما هنرمندان را به ایران می. گیریممی

ی ما برای همه در حال حاضر این خیلی. است گونهبا دیگر کشورها هم همین EFSی رابطه. گیرداگر نباشد خُب این قضیه شکل نمی

های ما را تامین کنند چراکه دهند به هنرمندان احترام گذاشته و حداقل هزینههایی که کارهای ما را نمایش میمهم است که سازمان

رین شرایط ی بیشتری و با بهتیزهاگر این اتفاق سیستماتیک بیفتد ما هم با انگ. هایمان هستندتنها راه امرار معاش ما این هنر و فیلم

 .کنیمموجود کارهایمان را ارایه می
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2.  Experimental Film Society 

0.  Béla Tarr 

3.  Amos Vogel 

2.  club-Ciné 

9.  Maya Deren 

1.  Stan Brakhage 

1.  Kenneth Anger 

8.  n Le CainaMaximili 

4.  Dean Kavanagh 

22. Experimental Film Society Statement: Part 1 

22  .Cinephile :شود. ی سینما اطالق میاصطالحی است که به فرد شیفته 

02.  Michael Higgins 

32.  Jann Clavadetscher 



22.  Claustrophobia :بین شده انجام هایبررسی براساس. آیدمی وجود به فرد در گرفتن قرار ازدحام در یا و بسته هایمحیط در بودن گرفتن، قرار تنگنا در از معمولن که بیمارگونه هراس نوعی 

  . هستند دچار آن به جهان مردم از درصد 1 تا 9

92.  zNicole Berne 

12.  Akira Kurosawa 

12.  Stanley Kubrick  

82.  Alfred Hitchcock 

24.  Fritz Lang 

02.  Serge Daney: “A cinephile is someone who expects too much of cinema.” 

02.  Remodernist film 

00.  Jesse Richards 

03.  Esperanza Collado 

02.  Orson Welles 

09.  Mormons :اسمیت جوزف توسط 2802 یدهه که مسیحی گروهی (Joseph Smith )شد گذاریپایه. 

01.  John Cage 

01.  John Coltrane 

08.  Hard Narrative 

04.  Klaus Schulze 

32.  Co-Creation 

 گذاردمی کنار را خود ناباوری ارادی صورت به نوشتاری یا و شنیداری دیداری، اثر یک مخاطب آن در که است سینمایی و ادبی اصطالح یک(: Suspension of disbelief) ناباوری تعلیق  .32

 .برد کاربه 2821 سال در( Samuel Taylor Coleridge) کلریج تیلور ساموئل امریکایی شناسزیبایی و شاعر فیلسوف، بار اولین را اصطالح این. کند آواییهم متن جهان با بتواند تا

30.  Marcel Duchamp 

33.  Eyes Wide Shut (2444) 

32.  Jean Eustache 

39.  Philippe Garrel 



31.  Primitive 

31.  David Lynch 

38.  Standard Norms 

34.  Paul Sharits 

22.  Jason Marsh 

22.  Georges Méliès 

20.  Paracinema :کانساس جفری توسط اصطالح این. شودمی دنبال تجربی سینمای یحیطه در تربیش و پردازدمی سینما اصلی جریان از خارج ژانرهای واکاوی به که است جریانی پاراسینما 

(Jeffrey Sconce )شد ابداع امریکایی یرسانه محقق . 

43  .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 

22.  Apichatpong Weerasethakul 

29. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (0222) 

 


