
 )٢( رقص -به سوي تئاتر 
 “ پسا برشت “تئاتر 

 )٢٠٠٠ ، آلن، ٧چاپ شده در آتاب نمايش (
 سوزانه شليشر: نويسنده 
 نيلوفر بيضايي: برگردان 

 
-نوگرايي و گسترش مداوم زبان تئاتر يكي از مهمترين مشخصه هاي تئاتر قرن بيستم است و در ارزيابي نحوه ي شكا گيري تئاتر       

ماير هولد، آرتو، پيسكاتور، و برشت و همچنين تالشهاي رفرميستي آپيا و آريچ از پايان   . همي بازي مي آندرقص آلمان نقش م 
در رقص نامهايي چون دالكروز و باز آپيا،   . قرن نوزدهم نماينگان مراحل مختلف تحول در تئاتر بياني و ادبيات نمايشي هستند  

در عين حال تاثير غير قابل انكار برشت را نيز بخصوص در زمينه ي فرم     . دالبان، يوس و شلمر از اهميت ويژه اي برخوردارن    
اين تاثير بخصوص در نحوه ي استفاده از عناصر تئاتر اپيك همچون مونتاژ و شكل روايي قابل رويت   . مي بايست در نظر گرفت

وي  . نام مي برد“ تئاتر پسا برشتي“ان  از نوعي از تئاتر تحت عنو١٩٨٠آندره ويرت ، تئوريسين و منتقد تئاتر در سال . است
هاينر مولر و پتر هاندآه در ادبيات، رابرت ويلسون و ريچارد فورمن در تئاتر و داريو فو در تئاتر سياسي را نمايندگان تئاتر پسا      

 و ٧٠دهه هاي  رقص –با اينهمه تئاتر .   رقص نمي پردازد-اما وي در اين بررسي به عرصه ي موسيقي و تئاتر . برشت مي داند
فاصله گذاري و استفاده از حرآت و همچنين     .  را مي توان نوعي برداشت از برشت ، اما بدون تكيه بر برشت ناميد    ٨٠

تئاتر . رقص به صورت آامال نمايشي بكار گرفته مي شوند -دراماتولوژي گفتمان آه از ويژگيهاي تئاتر پسابرشت هستند در تئاتر 
 .  عملي خود را باز مي يابد-رجمان نمايشي اپيك برشت در اينجاست آه ت

در تئاتر اين گفتمان از طريق اشاره و منطق نمايشي نشان دادن و خصلت      . هدف از گفتمان طرح معضل و باز آردن ابعاد آن است    
ان در در آثار نمايشي پينا باوش رقصندگ. ساخته شدن در لحظه  و همچنين در شكل گفتگوي مستقيم با مخاطب انجام مي شود 

 . نمايش برجسته مي شود-در اينجا از طريق فيزيك   “ نشان دادن“اصل برشتي . لحظاتي آآسيونهاي نمايشي خود را اعالم مي آنند  
در تئاتر من يك همبازي يا شريك دارم، در    “ :  رقص ووپرتال مي گويد–مشتيلد گروس من بازيگر و عضو پر سابقه ي تئاتر   

من در اين نمايشها حرف مي زنم و براي خودم ، اما در حضور  . وش اآثرا تماشاگر همبازي من است حاليكه در نمايشهاي پينا با
تفهيم زبان و انتقال اطالعات در يك گفتگو در پس        . “اين نوع از اجرا تنها در آارهاي پينا ممكن است     . تماشاگر صحبت مي آنم  

ين ساختنمان ارتباطي تئاتر پسا برشت را تعيين مي آند و جاي ديالوگ   گفتگو با خود و بيان آهنگ. آيفيت آآوستيك زبن باز مي ماند
 حرآتي استادانه را مي بيند و  –در نماتيشهاي پينا باوش تماشاگر صحنه هاي بياني     . و تك گويي در تئاتر آالسيك را مي گيرند   

در . ايي جاي باله ي آالسيك را مي گيردهمچنين اينكه آميزه اي از برشهاي زبان روزمره ، تكنيكهاي صحنه يي و فرمولهاي اجر 
 .اين ترآيبها آميزه اي نهايي از زبان و حرآت در مرآز قرار مي گيرد     

 
 )روايي( تئاتر رقص و دراماتولوژي اپيك    

ما اشكال زندگي را بدون هنر نمي   . منش انتقادي مي تواند يك منش هنرمندانه باشد ... “ : يكي از مهمترين جمالت برشت اين است 
از اين توانايي ) آورئوگرافها (رقص نگارها  “ .ما به توانايي هاي خالق و صاحبان قوه ي تخيل نياز مبرم داريم. تواتنيم نشان دهيم

آنها در آثار نمايش خود آه بيش از هر چيز بر زبان بدن متكي        . خويش در حد آمال براي بيان اهداف هنري آثار خود بهره جسته اند     
در اين مسير آنها با ابزار   .  مي گردند آه اصليترين برشها و نشانه هاي واقعيات اجتماعي را بازتاب دهداست بدنبال تصاويري

نمايش و از طريق قرار دادن واقعيت صحنه يي  در برابر واقعيت اجتماعي ، نارساييهاي جامعه را برجته مي سازند و به نقد مي   
نه بزير عالمت سوال مي برد و همين خصلت است آه آن را از رقص آالسيك      رقص امروز سنتهاي گذشته را مجدا  –تئاتر . آشند

 رقص امروز    –موضوع تئاتر  .  آآادميك سهل الهضم دهه ي هشتاد آه بيشتر تظاهر به اعتراض و انتقاد مي آند ، متمايزمي سازد    –
 .قصندگانواقعيات روزمره ي زندگي و بازتاب دادن آنهاست و نه صرفا اثبات تواناييهاي هنري ر  

 
  ، پداگوگ و تئاتري    (Kurt Joos)آورت يوس   

در مدرسه فولك وانگ  يك تكنيك بخصوص تعليم . ويژگي يوس در نوگرايي اوست. من در شهر اسن و نزد يوس تحصيل آرده ام“ 
پس از تحصيل در آنجا   من . داده نمي شد، بلكه مجموعه اي از تكنيكهاي از آالسيك تا مدرن و همچنين فولكلور اروپايي مي آموختيم        

بسياري از تاثير پذيريها و آموخته هاي   . ولي اين تنها تكنيك رقص نيست آه بر من تاثير مي گذارد   . تكنيكهاي ديگري را نيز آموختم 
او همزمان با     . آنچه پيوند مرا با يوس عمق مي بخشد اين است آه وي هم معلم بود و هم تئاتري  . ما غير مستقيم انجام مي شود

 پس از سه سال آه در گروه رقص استادش رودلف      ١٩٢٤او در سال . شتغال به استادي رقص، مشغول آار عملي در تئاتر نيز بود ا
وي . گراف در تئاتر مونستر استخدام شد .فون البان بعنوان رقصنده و آارگردان فعاليت آرد، از اين گروه جدا شد و بعنوان آورئ

 همراه با چند تن از   ١٩٣٠در سال   .  مدرسه ي رقص فولك وانگ را پايه گذار آرد  ١٩٢٨ل سپس به اسن رفت و در آنجا در سا 
. همكارانش گروه باله ي يوس را تشكيل داد آه در داخل و خارج آلمان ، رقص مدرن اين آشور را نمايندگي مي آرد       

 پس از بقدرت رسيدن هيتلر      ١٩٣٣در سال  وي  . آورئوگرافيهاي يوس بدليل نوگرايي و فرمهاي بديع بسيار مورد توجه قرار گرفت        
در سالهاي آه او در آلمان نبود، چند تن از شاگردانش آلبرت آنوست و تروده پوهل مسئولين سرپرستي         . ناچار به ترك آلمان شد  

 .ند آه وي به آلمان بازگشت ، فعاليت آرد ٤٩مدرسه فولك وانگ را بعهده گرفتندو با حفظ چارچوبهاي تعليمي يوس تا سال    
. البان به ما آموخت آه هر حرآتي را بفهميم و اينكه حرآت معناي بسيار وسيعتري از معناي رايج دارد           “ : يوس در جايي مي گويد   

ما در جواني تشنه ي تجربه و حرآت بوديم و در اين راه باله ي آالسيك بتنهايي برايمان آافي نبود، چرا آه بسيار تك بعدي          
مان و استخوانهاي ما را باز آرد و ما را با يك منطقه ي جديد هنري آشنا آرد و ما توانستيم بر مبناي آن            او چش. بنظرمان مي رسيد  

 “.آار آنيم



او توانست فرمهاي صحنه يي و نو . بود“ تئاتر“  هدف يوس تجديد حيات رقص با نشانه هاي مدرن و برسميت شناساندن آن بعنوان 
از جمله فيلم و سينماي اآسپر سيونيستي را در جهت پر بار ساختن رقص صحنه يي          آوريهاي استتيك رشته هاي خويشاوند    

البته يوس اولين آسي نبود آه دست به اين تالش زد، بلكه استاد او البان پيش از وي اين راه را آغاز آرده          . مورداستفاده قرار دهد  
سه بعدي بودن نمايش ، حضور رقصنده بعنوان  : ن فرموله آرد رقص اينچني–البان امكانات اين فرمهاي تئاتري را براي تئاتر . بود

 .شخصيت خالق و فرد و همچنين زبان بدن بعنوان حامل محتوا  
. او به زبان تئاتر فكر مي آردو انديشيدن بزبان تئاتر يعني تاآيد بر ضرورت وجود اصل انديشه    .  يوس يك تئاتري به تمام معنا بود

او توانست در زبان  . به همين جهت ديد هنري او بسيار باز و گسترده بود.  انسانگرا بودموضوع آار يوس جستجوي يك جهان
. حرآت به نوعي مستقيم گويي و در عين حال سادگي دست پيدا آند، بدون اينكه مرهاي خود را ا شكلهاي ناتوراليستي در هم ريزد 

از حرآات روزمره در آثار يوس هرگز حرآت را در حد شكل           استفاده از حرآات روزمره در صحنه آار جديدي نيست، اما استفاده    
. يوس هيچ حرآتي را بدون منظور و معنا بكار نمي گيرد        . باقي نمي گذارد ، بلكه ارتباط آن را با وقايع اجتماعي برجسته مي سازد      

دي مي بايست دوباره و چند اين نوع آار از رقصنده نه تنها حرآت بدني ، بلكه آگاهي بيدن اصل را مي طلبد آه هر حرآت جدي
تصاويري آه يوس مي سازد     . باره در موقعيتهاي مختلف از طريق حافظه و حس ارتباطي با ريتم آن حرآت ساخته و پرداخته شود          

و دوباره از بين مي برد، شكلهاي جمعي آه در صحنه مي سازد و باز از بين مي برد و ترآيب مراحل حرآتي بر روي صحنه            
خود او . آار ديناميك يوس بيشتر شبيه به انديشيدن بزبان موسيقي است. ارهاي موسيقي و يا رهبري ارآستر مي ماند بيشتر به ساخت

يوس . از اين نظر آارهاي پينا باوش با آثار يوس قابل مقايسه است  . در اينجا هم آورئوگراف است، هم آهنگساز و هم رهبر ارآستر    
ي بوجود آورد آه بدليل دقت فوق العاده در توضيح جزييات واقعه بسيار به انسان امروزي     رواي– رقص رئاليستي –نوعي از تئاتر 

آنها زنده اند، قابل  . در بدن انسانهاي يوس خون جاري ست . است... نزديكتر از آثار آبستره آساني چون ماري ويگمن، دوره هوير      
 .لمس اند

 
  (Folkwang Studio)“فولك وانگ“  رقص استوديوي

وديوي رقص فولك وانگ نه با هدف تشكيل تجمعي از بهترين آوئوگرافها، بلكه به قصد گسترش امكانات آار براي رقصندگان         است
هدف يوس ايجاد امكاني براي رقصندگان جوان بود تا در مسير حرفه يي شدن ، بجاي تن دادن به شرآت در               . تعليم ديده تشكيل شد

 عبارت ديگر بجاي آارمند شدن بتوانند يك دوره ي يك يا دو ساله ي تخصصي بگذرانند و بدينتوليدات خالي از خالقيت اپرايي يا ب
اين پروژه توسط ايالت نورد راين وستفالن    . طريق شانس خود را براي شرآت در پروژه هاي بزرگ تئاتري افزايش دهند    

(Nordrhein Westfallen)   مسئول اين   ٦٨يوس آه تا سال . ن مي شد و همچنين بورسهاي تحصيلي و قراردادهاي آاري تامي 
 اله ٦٨نام اين گروه تا سال  .  نفره از رقصندگان حرفه يي جوان تشكيل دهد  ١٠ تا  ٨استوديو باقي ماند ، موفق شد يك گروه آوچك    

تربيتي رقصندگان اين گروه تحت مشاوره ي مشاورين   . ي فولك وانگ بود و پس از آن به استوديوي رقص فولك وانگ مشهور شد
آنها از امكانات آامال حرفه يي و همچنين امكان    . قرار داشتند و هدفشان تحقيق و آمك به ايجاد سبكهاي جديد و متفاوت در باله بود   

اجراي چندين نمايش درخشان تحت     .يوس توانست بهترين آورئوگرافهاي جهان را به اسن بياورد  . اجرا در خارج از مدرسه داشتند 
اينگونه بود آه رقصندگاني چون پينا باوش، ژان    .  و آمپاني خوزه ليمون نمونه اي نتايج اين تالشهاست نظر لوآاس هاوينگ  

در دهه ي هفتاد استوديوي فولك وانگ از اهداف اوليه ي خود فراتر    . سبرون، ديتر آلوزو هانس پوپ در اين استوديو تربيت شدند    
پينا باوش، سوزانه    . ت عالي شد آه در مراآز باله ي آالسيك جايي نداشتند رفت و تبديل به مرآزي از رقصندگان مدرن با تحصيال   

لينكه، راينهيلد هوفمن و ديگران پس از پايان تحصيالت يا در همانجا ماندند و يا پس از بازگشت از سفر آمريكا يا مدتي آار   
 . صوص آمريكايي نيز به آنها پيوستند از سوي ديگر تعدادي رقصنده ي خارجي بخ. تئاترهاي شهر دوباره بدانجا بازگشتند 

 
 نقش رقصندگان جديد: موضوع ما انسان است با تمام اشتباهات و ضعفهايش 

 تئوريهاي دراماتيك جديد يك وظيفه ي همگاني و يكسان براي تمام بازيگران قايل نيست، اما تعريف هنر بازيگري را در آفاقي  
 نيست،   (Star)“ ستاره“وي ديگر . نيست) شخصيت (گر ديگر نمايشگر آاراآتر     طبق اين تعاريف نو بازي   .ديگر جستجو مي آند  

نقطه ي قوت او نه در تك  . بلكه يكي از اعضا ي گروه است و جديت و ميزان آوشش او تعيين آننده تر از ميزان استعداد اوست       
 بهمان نسبت آه بايد بازيگر باشد،   او. جهتي بودن هنرش بلكه در باز بودن و آمادگي براي هر گونه تجربه و تخصص نو است

يعني تئاتر است آه آارگردان از او استفاده مي آند تا  “ ماشين ارتباط عمومي “او يكي از آليدهاي يك . رقصنده و خواننده است
 . آهنگ مورد نظر در جهت يك ارآستر همگاني را توليد آند    

 رقص نيز رقصندگان    –در تئاتر . قصندگان نيز عينا صدق مي آند اين تعرف آه آندره ويرت از نقش بازيگر مي دهد ، در مورد ر   
ديگر شخصيتهاي اجتماعي مشخص را نمايندگي نمي آنند، بكه مي توانندبا استفاده از خالقيت فردي خوش به يكي از ارآان اصلي  

 بازيگري و همچنين از طريق   رقصنده از طريق افزودن بر تواناييهاي خود در زمينه هاي ديگر مانند خوانندگي و. تبديل شوند
بهمين جهت انتخاب رقصنده براي توليدات . آموختن شيوه هاي مختلف آاري مي تواند به افقهاي جديدي در حرفه ي خود دست يابد 

در حاليكه معيار انتخاب رقصندگان آالسيك قد و وزن و جنس موي سر           . نمايشي امروز با معيارهاي متفاوتي انجام مي شود     
اين .  رقص امروز گوناگوني شكل ظاهري رقصندگان، عامل تعيين آننده در زندگ بخشيدن به نمايش است   –ر تئاتر آنهاست، د

رها سازي    . به آار برند. تنوع و پذيرفته شدن در فرديت ه رقصندگان آمك مي آند تا تمام توانايي و خالقيت خود را آشف آنند     
ويژه ي خود بر خالف رقص آالسيك تنها در مورد رقصهاي تكنفره رعات نمي شود          رقصنده و تبديل او به يك فرد مستقل با تحليل  

  .، بلكه در مورد رقصندگاني آه در گروه مي رقصند نيز رعايت مي شود   


