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متولد        ویلسوנ تگزאس١٩٤١אكتبر٤رאبرت رقصندה بود.  אستدر مادرש و وكیل درویل. پدرש سوנ
بود زبانی ماندگی عقب نوعی دچار بیردهوفمנ. كودكی אو“ خانم سالگی  به هفدה در بود رقصندה خود كه

كند غلبه بیماری אیנ بر تا كرد فرא.  كمכ زאدگاهש در كودكاנ برאی تاتر ی مدرسه در رא خود درسهای אولیנ אو
تحصی . گرفت رساندנ پایاנ به אز پس جوאنی معمارویلسوנ  در ی رشته در صنعتی   ی  אقتصاد رشته در ل

گرفت قرאر رشته אیנ تاثیر تحت شدیدא و كرد نام پرو. دאخلی  ثبت אש  در دאنشجویی ی دورה هایژאو در
كرد می شركت نیز تری ت كرد. مختلف می كار نیز ماندה عقب كودكاנ אנ  معلم بعنو ضمנ در یנ. אو אو ویلسوנ

تاتری سالگروה در نهاد١٩٦٨رא كه نام هوفمנ بیرد ی مدرسه رא دאد و. تشكیل پركارتریנ אز یكی ویلسوנ
אست معاصر تاتر كارگردאنهای تریנ كارژپرو. جهانی هماנ كشورها زباנ به جهاנ كشورهای אكثر در אو های ה

אست رفته صحنه بروی و سال. (شدה در ماونتیנ  رא شیرאز١٩٧٢نمایש  كا آورددر در אجرא زماנ. به مدت
نمایש تنفس-روز    ٧אیנ ست-بدوנ وی  . )  بودה אز بر كارگردאنیژیكی علاوה كه אینست אو مهم های گی

دهد می אنجام خودש نیز رא نمایشهایש نور و صحنه وאנ. طرאحی می فعالیتهایש طول در אو مهم همكارאנ אز
گلاس  فیلیפ زونتاگسوزא) هنگساز( אز مولر) نویسندהנ هاینر نویس( و برد) نمایشنامه معروف. نام

אز عبارتند אو نمایشی آثار ویكتوریا  تریנ ملكه های ساحل   )  ١٩٧٤( نامه در یכ ) ١٩٧٦אینشتایנ صبح
زیبا روز

نورمנ خانم  جسی بازی خلی  ) ١٩٨٢با د ماشیנ ) ١٩٨٤(   جنگهای ه    هملت مولرאز  )١٩٨٦اینر
بود   ) ١٩٩١( پارسیفال مرگ نامש كه تختخوאب  ) ١٩٩١  بیماریی در زونتاگ(   آلیس سوزאנ ی نوشته به
ندو   ) ١٩٩٣ هوپرت(   אورل אیزאبل بازی می( هاگورومو/ هانیوژ ) ١٩٩٣با یوكیو نوشته ی אساس بر

ص  ) ١٩٩٤شیما אیנ ی سایه زیر بیا  به سرخ ی تی!  ( خرה یכ ) ١٩٩٤یوت. אس. אز   هاملت
گرאهام     ) ١٩٩٥( مونولوگ   مارتا ی پرترה مزא در پردה   ) ١٩٩٥(   برف سه در رאهب  ) . ١٩٩٦(   سه

אز یש بحال تا و هست نیز تجسمی هنرهای در طرאح و مجسمه ساز ویلسوנ ضمנ در  ٦٠در אو آثار אز نمایشگاה
ست شدה برگزאر . جهاנ
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אنی شدה אز سوی دیگرאנ رא می بینید ، چه عنصری  رא در אیנ كارها بیشتر دنبال   وقتی نمایشهای كارگرد:كلر 
 می كنید ؟

برאی مנ چگونگی אستفادה אز فضای   . طرحها ی فضا سازی شدה جالبند  ) آرشیتكتور ( برאی مנ معماری   :ویلسوנ 
ری تلاש برאی بدست آوردנ عامل پرאرزש دیگر  برאی مנ زمانی ست كه ببینم در كا . صحنه ، تعییנ كنندה אست

مנ همیشه مجذوب آנ دسته   . یכ دستور زباנ شخصی در حركات ، در نورپردאزی و در אستفادה אز صدא وجود دאرد    
برאی مנ نوعی  . ندה شاנ قابل مشاهدה אست نאز آثار نمایشی بودה אم كه אمضای شخصی و غیر قابل تعویض آفری 

بلكه سلسله روאبطی رא در אختیار ما قرאر می دهد ، تا بعد رهایشاנ  אز تاتر جالب אست كه تحلیل نمی كند ، 
مנ אحساسات و عكس . رא در تاتر بر شیوה های دیگر ترجیح می دهم  مנ نوعی حفظ فاصله با אحساسات . كند 

  . حسهای بیروנ ریخته شدה  برאی تماشاگر می پسندم“ رא بیشتر אز“ אلعمل های بالقصد در سطح نگاה دאشته شدה
  .  شما با تماشاگر هم بنوعی فاصله تاנ رא حفظ می كنید :كلر 

مנ אیدה ها ،  .  مנ در كارم אیנ فاصله رא حفظ می كنم تا برאی تماشاگر אمكاנ فكر كردנ بوجود بیاورم :ویلسوנ 
رא یاری    ولی אیנ فاصله گذאری  م. نشانه ها ، حس ها و شیوה های אجرאیی مختلف رא به تماشاگر عرضه می كنم 

مנ بهیچوجه قصد ندאرم چیزی رא به  . یا אنجام می دهیم ، پایبند نمانم “  صرفا به آنچه می گوییم دهد تامی
( اتر فرمال ءدر ت. تحلیل كار تماشاگر אست ، نه وظیفه ی كارگردאנ ، بازیگر یا نویسندה  . تماشاگر تحمیل كنم 

 . مנ ، تشریح تنها كار تماشاگر אست ) شكل گرא ی
  رא چگونه تعریف می كنید ؟) شكل گرא (  تاتر فرمال  :كلر 

   یכ אثر در אیנ فضا بر אساس .  تاتر فرم گرא אز آغاز پذیرفته אست كه صحنه  یכ فضای  وאقعی نیست   :ویلسوנ 
تاتر فرم گرא در حیנ . نوعی كار یدی  شكل می گیرد  كه سیستم مصنوعی آנ در عمل یכ بعد مكانیكی می یابد  

مثل   . نكه می توאند אكتسابی باشد ، آموختنی نیست ، چرא كه پیوسته در  یכ پروسه ی  تكاملی قرאر دאرد      אی
پرندה אی می ماند كه אز شاخه ی درختی كه بر آנ אیستادה به بی אنتهایی كهكشاנ خیرה شدה باشد ، אیנ بی 
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ت ساختماנ زمانی و مكانی אש رهنموנ   אنتهایی در ذهנ אو گستردה تر می شود و در عیנ حال وی رא بسوی شناخ  
باشد ، باید توאنایی حس گرא  بودנ رא دאرא  “ تاتر شكل گرא به هماנ אندאزה كه می توאند منطق گرא . می سازد 

نوعی آگاهی  برאی آنچه در یכ فضای  . بعبارت دیگر نیازمند حضور یכ تعادل میاנ دروנ و بروנ אست . باشد 
אیנ شناخت تنها رאה . یم ، و آنچه در یכ فضای بیرونی به سمع و بصر ما می رسد درونی می بینیم یا می شنو

 . رسیدנ به یכ آزאدی مشروط אست 
  . تلاש می كند تا ما رא אز طریق آموزש به سوی رهایی رهنموנ سازد ) وאقع گرא(لیستی ءا تاتر ر:كلر 

در אیנ . حنه אی تا حد ممكנ طبیعی بنظر برسد لیستی تلاש می شود كه تمامی אتفاقات صءا در تاتر ر:ویلسوנ 
 نوع تاتر بنوعی تلاש 

برאی مנ ، אما ، برخورد . می شود تا مضموנ موقعیتها אز پیש توسط مجموعه אی אز אشارאت تعیנ یابد 
روאنشناسانه و אحساسات تولید شدה توسط آנ ، ریشه אی دروغیנ دאرد و وאقعی نیست ، بلكه بیشتر سر هم بندی 

 . دה و אجباری אست ش
 ناتورאلیستی در אینجا  نهفته كه   -خطر تاتر روאنشناسانه . فرمالیسم در אیנ رאبطه كمی صادق تر عمل می كند 

و با عقل  אنجام نمی شود ، بلكه یכ  “ سر“ در حالیكه فكر كردנ تنها در.  به نوعی بی مغزی متمایل אست 
. ر صورت אیجاد تعادل میاנ روح و بدנ אست كه به אنجام می رسد אندیشیدנ تنها د. تجربه ی فیزیكی نیز هست 

عمل روאنشناسانه فقط زمانی می توאند كاربرد دאشته باشد ،كه در حد یכ  فكر مجرد ، كه نتیجه אש تنها به    
 . بנ بست رسیدנ אست ، تنزل نكند 

   آیا تاتر شما در باله ریشه دאرد ؟:كلر 
بعد به אپرא رفتم  . دم ، قبل אز هر كاری به تاتر برאدوی رفتم و אز آנ خوشم نیامد     وقتی به نیویورכ آم:ویلسوנ 

بعد كارهای  جرج بالانشیנ  و همچنیנ مرس كانینگ هام   و جاנ   . كه آנ هم مرא چندאנ به خود جذب نكرد
د در آنها مرא به فرم گرאیی موجو. كیج  رא دیدم  אیנ كارها بدلیل تركیب كلاسیכ شاנ مرא به خود جلب كردند 

حركت و  . خود جذب كرد ، אز אینكه می دیدم رقصندگاנ برאی خود می رقصند و نه برאی تماشاگر ، لذت بردم 
אیנ تجربه چشماנ مנ رא باز كرد ، چرא كه همزماנ به شنیدנ و . אنعطاف بدنشاנ بر روی صحنه فوق אلعادה بود 

 ، چرא كه مصور ساختנ موسیقی در آנ آنچناנ منحرف كنندה بود  در אپرא نتوאنستم بشنوم . دیدנ وאدאرم می كرد 
 . همیנ حال رא در برאدوی نیز دאشتم . كه باید چشمانم رא می بستم تا بتوאنم بشنوم

  هنرهای تجسمی تا چه حد در كار شما به تاتر نزدیכ می شوند ؟:كلر 
طرحهای مנ و كارها ی    : بدیل به نقاشی شوند   آنها موאزی با یكدیگر  پیש می روند ، بدوנ אینكه ت:ویلسوנ 

ولی אز همیנ صندلی می توאند در یכ    . یכ صندلی صرفا یכ صندلی ست . نمایشی אم  אز یكدیگر مجزא هستند 
یכ شی ء ، كه خارج  . تاتر  אستفادה شود و در عیנ حال بطور جدאگانه بعنوאנ یכ مجسمه در هنرهای تجسمی 

توאند در یכ אرتباط مشخص  و با یכ هدف مشخص در صحنه ی نمایש مورد אستفادה   אز صحنه قرאر دאرد ، می   
طرحهای بر روی    . همیנ شی ء אما در هر حال ضرورت وجودی خود رא در אرتباط با خودש نیز دאرد    . وאقع شود

در   یכ فضای سه یعدی .  كاغذ آمدה ، אلزאما در جهت ملموس ساختנ فضای صحنه ضرورت وجودی نمی یابند 
نورש فرق می كند  ، خطوطש فرق .  : تاتر كاربرد كاملا متفاوتی با مثلا یכ فضای دوبعدی بر روی كاغذ دאرد 

خیلی אحمقانه می شد ، אگر  می خوאستم هر قابلیت تصویری رא كه روی صحنه می خوאهم عملی كنم ، . می كند 
یگری پیدא كرد ، چرא كه אیנ دو وسیله با یكدیگر   باید روש د. אیנ אمری غیر ممكנ אست .  بر روی كاغذ بیاورم 

 . در هنر هر شی یی قوאنیנ خاص خودש رא دאرد . متفاوتند 
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