
           صورتک در نمایش
اهداف: در پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود که:

1ــ خاستگاه هنر صورتک را بیان کند.
2ــ تاریخچٔه به کارگیری صورتک در نمایش را بنویسد.

3ــ کاربرد صورتک در نمایش های آیینی و سنتی را شرح دهد.
4ــ مواد و ابزار طراحی و ساخت صورتک را نام ببرد.

5ــ سبک های مختلف نمایشی که متکی بر صورتک است را توضیح دهد.
6ــ کارگردان های مطرحی که در اجرای نمایش هایشان، استفادٔه ویژه ای از صورتک می برند را معرفی کند.

7ــ کاربرد صورتک در سینما و تلویزیون را به صورت مختصر توضیح دهد.
8  ــ تفاوت کاربرد صورتک در نمایش، سینما و تلویزیون را بیان کند.

فصل دوم
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1ــ2ــ تاریخچهٴ صورتک در نمایش
باستان را می توان در مراسمی که در ستایش »دیونیزوس«1خدای  تئاتر یونان  ریشه و اصل  1ــ1ــ2ــ کشورهای اروپایی: 
شادی، تحرک و باروری برگزار می شد یافت. این مراسم، به همراه موسیقی، آواز، رقص، لباس های رنگی، صورتک های گوناگون با نقش 
بز، شیطان و غیره اجرا می شد. جشن در ماه مارس برگزار می شد و شش روز به طول می انجامید. در این مدت تمام مردم آتن به شادی و 
پایکوبی می پرداختند. مقام روحانی که نقش دیونیزوس را به عهده داشت بر چهره، صورتک می نهاد. از شش قرن قبل از میالد، صورتک 
در تئاتر یونان باستان جایگاه واالیی داشته است. »تسپیس«2 را پایه           گذار نمایش تراژدی و مبتکر صورتک و چهره پردازی می شناسند. 
در ابتدا او صورتک های ساده     ای را با سفیدآب می آراست که بعدها در این کار ظرافت بیشتری به کار برد و از رنگ گیاهی برای نقاشی 
بر صورتک استفاده کرد، سپس صورتک های کتانی را ساخت که بر روی آن با رسوبات انگور خط هایی رسم می کرد. بعد از تسپیس 
»فرینوخوس«3 صورتک  های مختلفی برای زنان و مردان ساخت. در این دوره، بازیگران همه مرد بودند و نمایش    در فضای بزرگ اجرا 
می شد که فاصلٔه تماشاگران از بازیگران بسیار دور بود. در نقش های زنانه، صورتک های کتانی سفید و در نقش های مردانه صورتک 

تیره تری به کار می رفت.
»اشیل«4 درام نویس، مبتکر صورتک های الوان است. او اولین هنرمندی است که صورتک را رنگ آمیزی کرد. بازیگران در این 
دوره، می بایست سخنگویی و آوازخوانی را به گونه ای مطلوب فرا می گرفتند. در حرکات چهره و بدن از تبحر فراوانی برخوردار می بودند. 
کلمات، میمیک و حرکات گوناگون بازیگران که هر یک در سه یا چهار نقش بازی می کردند را با ترکیب صورتک منطبق می ساختند. رنگ 
موهای صورتک اهمیت خاصی داشت. درجات پیری با موهای سفید، خاکستری و یا جوگندمی نشان داده می شد. صورتک مردان پیر 
ریش داشت و صورتک پسران جوان بدون ریش بود. افراد بدبخت و دردمند با موهای تیره، افراد سعادتمند و شادمان با موهای بور، 
شخصیت های مکار با موی سرخ رنگ، افراد بخیل و حسود با موهای کوتاه و شخصیت های قوی و سالم با موهای پر و مجعد شناخته 
می شدند. پادشاهان دارای موی بلند بودند که مانند یال به پائین آویخته بود و نیمتاجی از موی سر بر روی پیشانی شان. مردان تندرست، 

صورتک های قهوه ای داشتند.
صورتک های سفید یا رنگ پریده دلیل ضعف و بیماری بود. صورتک سرخ تیره را پیام آوران به چهره داشتند، تا برافروخته و 
هیجان زده به نظر آیند. شکل پیشانی با دقت ترسیم می شد: پیشانی پهن و کشیده به معنی تیرگی فکر و اندیشه و پیشانی صاف، شادی و 
سرور و سادگی را می رساند. پیشانی پیرمردان، پرچین و چروک، و پیشانی بلند داللت بر شخصیتی جدی و محکم داشت. ترکیب بینی در 
صورتِک شخصیت های مختلف، متفاوت بود. شخصیت اصیل تراژدی دارای بینی اصیل یونانی بود. بینی هایی که انحنای تندی داشت، 

نشانٔه شخصیت حیله  گر و بینی ای که از دو طرف بیرون زده بود، شقاوت و گستاخی را نشان می داد.
با  رکیک  عناصر  و  هجو  طنز،  شکل  به  که  بود  سیاست  مردان  و  قهرمانان  خدایان،  شامِل  باستان  کمدی  نمایش  شخصیت های 
صورتک های مضحک و مسخره اجرا می شد. بازیگران مرد، و تماشاگران نیز مرد بودند. صورتک های ترکیبی از بینی پهن، دهان بزرگ 
و سبیل اغراق شده بود. در این نوع کمدی، همسرایان5 با صورتک های رنگارنگی با نقش حیوانات، پرندگان و حشرات به صورت گروهی 
وارد صحنه شده و صحنه ای جادویی همراه با رقص و آواز به تصویر می کشیدند. در نمایش های کمدی نو که بر پایٔه زندگی مردم عادی 
یونان بود، بیش از 9 گونه صورتک برای پیرمردان )بنا به سن و سال، تحرک و زنده دلی(، 11 نوع صورتک برای جوانان شامِل جوان 
ظریف، جوان سیه چرده و با وقار، 17 نوع صورتک زنانه از هر قشر: پیرزن ترشرو، عصبانی، زن شوهردار خوش برخورد با موهای مجعد، 

Chorus ــEschyle  5 ــPhrynichus 4 ــThspis 3 ــDionysos 2 ــ1
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زن حیله گر مکار، زِن بَردٔه ظریف با موهای کوتاه با خطوط و حاالت صورت واقع گرایانه و گاهی اغراق شده استفاده می شد. در نمایش های 
ساتیر1 )نوعی کمدی هجو در باب خدایان و اساطیر( صورتک ها همراه با ریش بود و همسرایان با ریش های لوله ای و گوش های شبیه شاخ 
بودند. در روم باستان، صورتک های نمایش متأثر از صورتک های یونان باستان بود. معروفترین کمدی این دوره، کمدی در شهر آتالنا2 
است که در جنوب ایتالیا اجرا می شد. نمایش همراه با لودگی، طنز، هجو، آواز و رقص بود. حاالت صورتک ها بسیار غلو شده مانند 

کاریکاتور بود )تصویر 1ــ2(.

در قرون وسطی، نمایش های مذهبی متداول بود. نمایش در کلیسا اجرا می شد. بازیگران مرد بودند و طالب و کشیشان به نقش آفرینی 
می پرداختند. داستان ها بر مبنای زندگی حضرت مسیح و قدیسان بود. نمایش، نخست در کلیسا و سپس در فضای آزاد اجرا می شد 
که به شکل درام های مذهبی یا نیمه مذهبی در قالب بدیهه  سرایی، رقص، پانتومیم، آوازهای مذهبی یا گفتگو بود. این نمایش  ها شباهت به 
تعزیه داشت. شیطان با صورتکی مخوف با خطوط غیرطبیعی، گوش های دراز، ریش سه گوش و گاه صورتکی با دهان گشاد خنده آور، 
بینی پهن، چشمانی گرد و شرور ظاهر می شد و عالمتی مضحک روی شکم داشت. مالکین دوزخ با صورتکی همراه با لباس سراسری 
به  شکل تخیلِی نیمه انسان و نیمه حیوان ظاهر می شدند. در ظاهر فرشتگان از چهره پردازی استفاده می شد و آرد به چهرٔه آنها می مالیدند. 
در کمدی های مضحک غیرمذهبی در کشور فرانسه که صورتک هایی با شکل حیوانات از جمله میمون، خرس، االغ و غیره با لباس های 

بسیار زنندهٔ رنگی و نیز صورتک هایی با حالت و خطوط مسخره به کار می رفت.
در دورٔه رنسانس3 نمایشی به نام کمدیا دآلرته در اوایل قرن شانزدهم میالدی در شهر پادوا4 در شمال ایتالیا به وسیلٔه گروه های 
می شدند: شخصیت های  تقسیم  دسته  دو  به  بود. شخصیت ها  لهجه  سازی  و  بدیهه سرایی  لودگی5،  از  که سرشار  می شد  اجرا  حرفه ای 
طبیعی و شخصیت های اغراق شده که برای گفتگو های آزاد عامیانه، صورتک بر چهره می زدند. شکل صورتْک نیمه بود و تنها پیشانی 
و گونه های بازیگران را می پوشانید. صورتک ها در اوایل به رنگ طبیعی بود ولی به  مرور به رنگ تیره در آمد و هریک، حالت و خطوط 
خاص خود را دارا بود، مانند صورتک با دهانی فراخ و چشمانی به شکل گربه که نشانگر شخصیت »آرلکن«6 بود. او شخصیتی جذاب و 
زبر و زرنگ بود. شخصیت »پانتالونه«7، ارباب پیر، با ابروان و چشم های فرو افتاده، همراه با بینی قوزدار و ریش سه گوش شناخته می شد. 
شخصیت »دکتر«8 با صورتکی دارای پیشانی بلند با بینی بزرگ. شخصیت »پلی شی نل«9 خادم پیر موذی با صورتکی با بینی عقابی بزرگ 
و با چشمانی گرد و خال های متعدد کوچک و بزرگ. صورتک شخصیت »زانی«1٠، موجودی بد طینت، دارای پیشانی برجسته با خطوط 

Pantalone ــArlequin 7 ــFarce 6 ــPadova  5 ــRenaissance 4 ــAtellana 3 ــSatyre 2 ــ1
 Zani ــPolechinelle 1٠ ــDoctor 9 ــ8
   
   

تصویر 1ــ2
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غیر انسانی و چشمانی ریز بود. شخصیت »کاپیتان« با صورتکی با بینی بزرگ تهدید آمیز شناخته می شد، و صورتکی با بینی پهن و چشمانی 
ریز، نشانگر شخصیت خادم بدجنس، »بری گال«1 بود )تصویر2ــ2(.

از قرن هفدهم میالدی اجرای نمایش به  تدریج از فضای بیرونی به فضای درونی کشیده شد و بازیگران برای نقش آفرینی و نشان 
دادن چهره با مواد ساده به چهره پردازی پرداختند. صورتک ها نیز به شکل های مختلف در جشن های بالماسکه2 به قصرها راه یافت و 
کارناوال ها3 رونق گرفت. تنها نمایشی که همچنان بر صحنٔه تئاترها مشاهده می شود و بازیگران با صورتک  به اجرا می پردازند، همان کمدیا 

دآلرته است)تصویر3ــ2(. 

2ــ1ــ2ــ ژاپن نمایش »نو«4: ریشه و اصل تئاتر نو در نیمٔه دوم قرن چهاردهم میالدی است. محتوای نمایشنامه های آن بر 
اساس جنبه های عرفانی و ماورا  الطبیعیٔه افسانه هاست و سرشار از تخیل و سحر و جادوست. اجرای نمایش نو با رقص و آواز همراه 
است. بازیگران، دو مرد هستند که شخصیت های مختلف را با صورتک اجرا می کنند. صورتک ها از چوب ساخته می  شود که سازنده طی 
مراسمی مذهبی آنها را می سازد. در این نوع نمایش هشتاد صورتک وجود دارد که شامل خدایان، شیاطین، جنگجویان، ارواح و غیره 
می باشد. صورتک زن کوئوموته5 با مهارتی خاص ساخته می شود. صورتکی از چوب رنگ شده با برجستگی ابهام انگیز با نگاهی تهی و 
خالی از هر گونه حالت وبیان. این صورتک بر چهرٔه بازیگر ماهر، حیاتی فوق تصور می یابد. بطوری که با یک نورپردازی متفاوت خطوط 
آن تغییر می کند؛ از تبسم به گریه و از شادی به اندوه می رسد. این صورتک را چنان استادانه ساخته و عضوهای صورتک را چنان با رنگ 
اندوده اند که قسمت های وسط، روشنتر و جاندارتر دیده می شود و با هر حرکتی، چهره با حالت جدیدی تغییرمی کند. با برجستگی های 

ساده ای که در گوشه های لب دارد با هر حرکت، شخصیت های متفاوتی را ارائه می دهد)تصاویر4ــ2 و 5ــ2(. 
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تصویر 3ــ2تصویر 2ــ2

تصویر 4ــ2 تصویر  5ــ2

 Koomoteh ــNov 5 ــKarnaval 4 ــBallemaske 3 ــBrighella  2 ــ1



نمایش »کیوگن«1 برعکس نمایش نو )که سنگین و جدی و سرشار از اعتقادات مذهبی، جنبه های اشرافی و احساس حزن و اندوه 
است و تأکید فراوان بر آواز و رقص دارد(، سبُک، شاد و همراه با گفت و گو است و بر جنبه های خنده آور و عامیانه تأکید دارد. صورتک ها 
محدود به صورتک زن، مرد و حیوان است. صورتک ها بر عکس نمایش نو دارای لطافت، وقار و برجستگی نیستند، بلکه چهره هایی 

متورم اند همراه با پیشانی کوچک و حجم های اغراق آمیز و خنده آور) تصاویر 6ــ2 و 7ــ2(. 

3ــ1ــ2ــ ایران: از جمله نمایش کهن و شادی آفرین ایرانی می  توان به »کوسه برنشین« اشاره نمود که  از دورٔه ساسانیان و 
یا حتی پیش از آن تا ورود اسالم به ایران، رواج داشته است. در این نمایش، کوسه پیام آور نوروز، بهار و زندگی دوباره بود. امروزه 
کوسه گردی با نامی متفاوت در بعضی ازشهرها )بخصوص نواحی غرب ایران(، چهل روز مانده به عید نوروز اجرا می شود. کوسه، تنها 
یا با زن خود یا با چند کوسٔه دیگر از پوشش های ساده، صورتک هایی از جنس پشم و پوست بز و نمد، برای پوشاندن چهرٔه خود استفاده 
می کنند. اجرای این مراسم همراه با رقص، آواز، طنز و هجو است. دهل، نقاره، دایره و طبل، این نمایش را در هنگام اجرا همراهی 
می کند. از ویژگی های بنیادین این نوع نمایش، محل اجرای آن است که غالباً در حیاط خانه ها انجام می شده است. در خاتمه گروه نمایش، 

با گرفتن هدایا و دعا  کردن برای اهالی خانه )که این خود بخشی از نمایش است( خداحافظی نموده و به خانٔه دیگری می روند. 
نمایش سنتی روحوضی یا تخته حوضی نیز نمایشی شاد است که در گذشته های دور در مراسم عروسی و جشن ها اجرا می شد. 
برای اجرای نمایش روی حوض حیاط منازل تخته ای می گذاشتند، بر روی تخته ها فرش پهن می کردند و بازیگران بر روی آن به ایفای 
نقش می پرداختند. نمایش بر مبنای مسائل زندگی مردم به شکل بدیهه  سرایی با زبان عامیانه و لهجه های محلی اجرا می شد. در نمایش 
از  برگرفته  که  است  سیاه  نمایش،  صلی  ا هستند.  بازیگر  مرد  همه  بازیگران  می شود  اجرا  جاها  بعضی  در  نیز  امروزه  که  تخته حوضی 
شخصیت های نوروزخوانی و میرنوروزی است. او چهرهٔ خود را با دودهٔ چوب پنبه سیاه می کرد. در دوران قاجار، تمام بازیگران غیر از سیاه 
صورتک به چهره می زدند. صورتک ها با کاغذ، سریش و پارچه ساخته و سپس رنگ آمیزی می شد. شخصیت زن، صورتکی به رنگ 
روشن و گونه ها و لب قرمز به صورت می زد و شخصیت های منفی از صورتک های خالدار استفاده می کردند. نمایش سنتی دیگری که 
از گذشته در ایران اجرا می شده تعزیه است. تعزیه نمایشی مذهبی است که از رویدادهای فاجعٔه تاریخی کربال و شهادت امام حسین)ع( 
و یارانش به دست سپاهیان یزید، خلیفٔه اموی الهام گرفته شده است. شبیه خوانان همگی مرد هستند که ایفای نقش زنان را نیز به عهده 
دارند. چهرٔه اولیا با پارچٔه سبز پوشیده می شود و زن پوش ها روبندٔه سیاه بر چهره دارند. در بعضی اجراهای تعزیه، از صورتک نیز استفاده 
می شود. برای مثال جهت نشان دادن دیو و چهرٔه شیرهای حضرت علی )ع(. صورتک ها از خمیر کاغذ و سریش ساخته و با پشم و شاخ 
 حیوانات تزیین و نقاشی می شد. در تعزیٔه »بلقیس و سلیمان« صورتک هایی از حیوانات مانند میمون و غیره استفاده می شود و درتعزیٔه 

 Kyogan ــ1
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»امام رضا )ع(«، صورتک پیرزن، آهو و شیر و نیز در تعزیٔه »شهادت امام حسین)ع(« 
به  کار می رود. در تعزیه های شاد )که گونه ای متأخرتر از نمایش تعزیه  صورتک شیر 

است( صورتک های دیو، جنیان و غیره مشاهده می شود)تصویر8  ــ2(. 

2ــ2ــ صورتک در نمایش های امروز جهان
در قرن بیستم و بعد از جنگ اول و دوم جهانی، تحولی در هنر نمایش بوجود 
نمایشنامه،  از  جدیدی  شیؤه  و  شده  شکسته  گذشته  تئاتر  قراردادهای  و  قواعد  آمد. 
بازیگری و عوامل فنی بوجود آمد. در این دوره، صورتک مورد توجه  کارگردانی، 
نمایش  آلمانی، در اجرای  برشت«1  »برتولت  از جمله  قرار گرفت.  کارگردانان مطرح 
»دایرٔه گچی قفقازی« برای بازیگران از صورتک استفاده نمود. پنجاه بازیگر، به وسیلٔه 
صورتک، صد و پنجاه شخصیت نمایشی را بر روی صحنه اجرا کردند. دراین نمایش، 
عالوه بر اینکه استفاده از صورتک، بخشی از شیؤه اجرا بود، ریتم تسریع شدٔه اجرای 

نمایش نیز منوط به آن بود)تصویر9ــ2(. 
که  آمد  بوجود  هنرمندان  از  جمعی  توسط  »پیکولو«2  تئاتر  ایتالیا،  کشور  در 

معروفتریِن آنها کارگردانی به نام »استه لر«3 بود)تصویر1٠ــ2(. 
او اغلب نمایش های برگرفته از کمدیا دآلرته را بر صحنه آورد و برای این کار از 
صورتک های چرمی استفاده کرد. با اجرای نمایشنامه ای از »کارلو گلدونی«4 برگرفته 
از کمدیادآلرته به نام »آرلوکینو، خدمتکار دو ارباب« با حضور بازیگر معروف »مارچلو 
مورتی«5 در نقش آرلوکینو، به اغلب کشورهای اروپایی سفر کرد و این نمایش را به 

اجرا درآورد)تصویر11ــ2(. 
»ژان لویی بارو«6ی فرانسوی،دراجرای نمایش »ارستیا«7از صورتک های نیمه 

چرمی استفاده کرد )تصویر12ــ2(.
سارتوری«8  »آملوتو  توسط  عروسک ها  ساخت  دوره،  این   تا 
در ایتالیا طراحی و ساخته می شد؛ پس از او پسرش »رونالدو«9 هنر او را دنبال کرد. 
مدرسه ای که او برای آموزش هنرجویان طراحی و ساخت صورتک تأسیس کرده بود، 
همچنان در روستایی نزدیک شهر پادوا فعال است. آملوتو سارتوری مدرسه را از این 
جهت در روستا بنا نهاد که عقیده داشت در آنجا چهره های جالب مشاهده می شود. او 
برای طراحی صورتک از چهرٔه روستاییان بهره  می گرفت. در کشور فرانسه »آریان 

 Sterhler ــteatro 3 ــPicolo ــBertolt brecht 2 ــ1
Jean Louis barrauit ــMarcello Moretii 6 ــCarlo Goldoni 5 ــ4
                                           Ronaldo ــAmeloto sartori 9 ــOrestie                                              8 ــ7

تصویر 9  ــ2

تصویر1٠  ــ2

تصویر 8  ــ2



17

منوشکین«1 با گروهی از هنرمندان، »تئاترخورشید« را در سال 1964 بنیاد 
اجرا کرد. در  این گروه در کشورهای مختلف  با  را  نمایش هایی  او  نهاد. 
نمایش »عصر طالیی« در سال 1975 تمام بازیگران با صورتک های نیمه به 
اجرای نقش پرداختند. شخصیت اصلی نمایش، کارگری بود به نام عبدالله 

که نمایش براساس زندگی او نوشته شده بود)تصویر13ــ2(. 
او نمایش های »ریچارد دوم«2، »شب پادشاهان«، »هانری چهارم«3 
و  لباس ها  کرد.  اجرا  ایرانی  و  عربی  هندی،  ژاپنی،  نمایش  عناصر  با  را 
صورتک های چوبی ژاپنی در نمایش ریچارد دوم، و طراحی لباس، وسایل 
مینیاتورهای  یاد  به  را  تماشاگر  پادشاهان،  نمایش شب  در  و چهره پردازی 
ایرانی و چینی می انداخت. آریان منوشکین در پاسخ به این پرسش که چرا 
»صورتک« نقش بنیادی در کارهایتان دارد، می گوید: »دلیلش وجود خود 
تئاتر است، زیرا در صورتک، نقش دگرگونی وجود دارد. زیرا آن » شیئی« 
است همچون چهرٔه انسان و اگر بازیگر خودش را تحت اختیار آن بگذارد، 
او را با خود می برد. زیرا صورتک قدرت آن را دارد که به دور و دورترها 
عزیمت کند؛ به سوی کشف و ظهور معانی خودش. صورتک واقعی تر از 

طبیعت است، زیرا عالمتی خواهد شد برای اندام بازیگر…«
برای هنرمندان  نمایش آسیایی همواره  آئین ها، سنت و تکنیک های 
جهان بویژه اروپاییان، منابع اعجاب انگیزی بوده است. از جمله هنرمندان: 
»یوجینو باربا«4 ازکشور ایتالیا. او طی سفری به کشور هند مجذوب نمایش 
برای ردیف کردن تصاویر مجرد  نه  باربا از کاتاکالی  »کاتاکالی«5 هند شد. 
در  توانا  و  مجهز  بازیگرانی  سازی  آماده  و  پرورش  برای  بلکه  صحنه،  بر 
اعمال جسمانی و روانی، مسلط بر نفس، تخیل، نیروی پذیرش و هماهنگی 
در تئاتر بهره برد. در سال 1964 تئاتر »اودین«6 را تأسیس کرد. در سال 
1982 با اجراهای پژوهشی ــ نمایشی تحت عنوان »آناباسیس«7 به بسیاری 
از کشورهای جهان سفر کرد و در آنجا به اجرای نمایش خیابانی پرداخت. 
گروه بازیگران وی همراه پرچم، صورتک، شیپور و طبل، ناگهان در میدانی 
می کردند.  اجرا  را  نمایش  تماشاگران  همراهی  با  فی البداهه  شده،  ظاهر 
فضایی پرشور را می آفریدند. در آن میان دو پیکر غول آسا با صورتک مرگ 
)بازیگرانی سوار بر پاهای چوبی بسیار بلند( نمایش را باحرارت و هیجانی 
و سیاه  پهن  پارچه ای  بازیگران روی  همٔه  پایان،  می بردند. در  پیش  بی نظیر 

جمع شده، رفته رفته هیاهوی آنها فروکش می کرد.
         Eugenio barba ــHanrie4 4 ــRichard2 3 ــAriane mnoochkine 2 ــ1
Annabssis ــOdine 7 ــKathakli 6 ــ5

تصویر11  ــ2

تصویر12  ــ2

تصویر13  ــ2
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امروزه در کشور سوئیس »ورنر استروب«1 طراح و سازندهٔ صورتک های نمایش، به پیروی از صورتک های سارتوری با ابتکار و 
طراحی نوین، ظریف کاری بر صورت، استفاده از گل های خشک  شده یا مصنوعی، پارچه های رنگی، کار بر پوست وغیره شهرت جهانی 
کسب کرده است. او می گوید: »زمانی که به صورتک می اندیشم، به شکل ظاهری، فرم و حالت آن توجه می کنم. در صورتک های اولیٔه من، 
فرم بر همٔه ارکان برتری داشت، اما امروزه لوازم ساخت به اندازهٔ فرم اهمیت دارد. هرگز به صورتک های »شخصیت« که با فرم بینی و چانه 
تعریف می شود، نپرداخته ام؛ چون در منظر من، شخصیت یک نقش بستگی به خلق و خوی خاص او، پیکرهٔ اجتماعی، محیط، رفتار، سلوک، 
خواست ها و نحوهٔ ظهورش در اجتماع دارد. امیال، آرزوها و آزمون های زندگِی یک نقش می تواند بر صورتک چهره )به وسیلٔه لوازمی ساده 
و کامل و ساختی لطیف و با دقت( نقش بندد. وقت شروع کار شب های متوالی بیدار می مانم و به بازیگری که صورتک بر چهره اش می نشیند 
می اندیشم؛ درعین حال ذهن خود را متوجه ابزاری می کنم که بازیگر باید آنها را حمل کند. تمرکز بر این موضوعات باعث می شود در زمان 
ساخت صورتک احساس تنهایی نکنم. این حالتی شگفت انگیز است. من برای ساخت صورتک نظر بازیگر را جویا نمی شوم، با این حال 
صورتک با او ساخته می شود. از طریق چهرهٔ او صورتک روی قالب طراحی می شود و شکل حقیقی اش را با تغییراتی کوتاه به دست می آورد. 

طی ایام تمرین شخصیت صورتک توسط بازیگر و کارگردان مورد ارزیابی نهایی قرار می گیرد«.
استروب درسال 198٠ طراحی و ساخت صورتک های نمایش »ادیپ«2 را انجام داد. اثر مربوطه توسط »بنوبسن«3 کارگردانی شد و 

در جشنوارهٔ »سپولتو«4ی ایتالیا به روی صحنه رفت)تصاویر14ــ2 الی 17ــ2(. 

در سال 1982 استروب در همکاری دیگری با بنوبسن، طراحی و ساخت صورتک های نمایش »پرندهٔ سبز« را به پایان رساند )تصویر 18ــ2(.
استروب در همکاری سوم خود با بنوبسن، ساخت صورتک های نمایش »هاملت«5 را به عهده گرفت.

امروزه صورتک ها همچنان جایگاه خود را در تئاتر حفظ کرده اند. آنها بر قراردادهای مرسوم تئاتر ازجمله میمیک تأثیر گذاشته 
و از ضرورت حضور آن کاسته اند. در ایران، کارگردانان گاه از صورتک برای ارائٔه سمبول های عینی و ذهنی و گهگاه برای نشان دادن 
کارناوال در نمایش بهره می گیرند. صورتک های ظریف کوچک با نقش حیوانات و پرندگان، مسیر تئاترکودک، نمایش های تلویزیونی و 

فیلم های سینمایی را پیش می گیرد.

 Hamlet ــSpolto  5 ــBenobesen 4 ــOdipe 3 ــWerner strob 2 ــ1

تصویر17ــ2تصویر16ــ2تصویر15ــ2تصویر14ــ2
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3ــ2ــ صورتک در سینما و تلویزیون
از بخش های مهم چهره پردازی در سینما و تلویزیون، حجم سازی 
و ساخت صورتک )و آدمک جهت جلوه های ویژه بر آن( است. معنای 
حجم در چهره پردازی برای دوربین، بعدسازی، برجسته نشان دادن عضو یا 
ناحیه ای از چهره است. این مهم با انواع مواد پالستیکی صورت می گیرد. 
متعارف سازی،  غیر  شبیه سازی،  جوانی،  پیری،  نمایشگر  حجم های 
چهره های تخیلی، فضایی، حجم  های نمایانگر شکل حیوانات یا پرندگان 
از انواع صورتک ها محسوب می شوند. حجم ها بر مبنای چهرٔه بازیگر 
طی مراحلی ساخته می شود. سپس به صورت پوسته ای سبک از جنس 
پالستیک ظریف درآمده و بر صورت بازیگر نصب می گردد. این پوسته 
همان صورتک است. معموالً برای طبیعی تر جلوه دادن صورتک، آن را 

به شکل چند تکه ای کار می کنند )تصویر19ــ2(. 
از  ابتدا  مختلف،  شخصیت های  صورتک  ساختن  برای  معموالً 
چهرٔه بازیگر قالب منفی گرفته می شود. سپس از قالب منفی، قالبی مثبت 
با خمیر مجسمه سازی، روی شخصیت مورد نظر )قالب  تهیه می گردد. 
به دست آمده  قالبی  نتیجٔه  مثبت(، کار صورت می گیرد. اندکی بعد، از 
منفی گرفته می شود. از قالب منفی مربوطه با استفاده از »التکس کفی« 
قالب مثبت به صورت پوستٔه نازک انعطاف پذیر مهیا می گردد. پس از آماده 
شدن کار، پوسته ها با دقت بر صورت بازیگر نصب می گردد. درزها با دقت 
گرفته شده و سپس با ظرافت روی آن، چهره پردازی انجام می گیرد. در 
انتها شاهد خلق شخصیت جدیدی هستیم. در )تصاویر 19ــ2 و2٠ــ2 
توسط  )که  کوچک1  مرد  بزرگ  فیلم  چهره پردازی  از  بخشی  و21ــ2( 
چهرٔه  خلق  جهت  هافمن«  »داستین  صورت  روی  بر  اسمیت«  »دیک 

پیرمرد 12٠ ساله  صورت گرفته( دیده می شود.
یکی از مباحث مهم در این نوع چهره پردازی، ساخت عروسک 
تلویزیونی، شخصیت های تخیلی و فضایی  برای فیلم و سریال  و آدمک 

داستان و فیلمنامه است.
ساخت عروسک و آدمک به دو منظور صورت می گیرد:

الف( ساخت عروسک های تخیلی همراه با حرکت.
ب( ساخت سر و چهره و بدن بازیگر جهت جلوه های ویژه بر آن، 

مانند منفجر شدن سر، بدن وغیره.

 Little big man ــ1

تصویر18  ــ2

تصویر19  ــ2

تصویر2٠  ــ2

تصویر21  ــ2
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بخش مجسمه سازی، ساخت وحرکت آن،  از گروه های چهار تا بیست نفرِی متخصصاِن زمینه های مختلف تشکیل می شود. تکنولوژی 
رایانه، نقش به سزایی در این مورد دارد. فیلم »البیرنت« به کارگردانی »جرج لوکاس« محصول سال 1987 )تصویر22ــ2(، فیلم »گرگ« 
به کارگردانی »نیک نیکولس« با طراحی چهره پردازی »ریک بیکر« )تصویر23ــ2( واجرای جلوه  های ویژه روی آدمک فیلم »ترمیناتور« به 
کارگردانی »جیمز کامرون« با طراحی چهره پردازی »استن وینستون« )تصویر24ــ2(، فیلم نوجوانان گرگ1 )تصویر25ــ2(، فیلم »ماسک« 

به کارگردانی »چوک لوسن« )تصویر26ــ2(، فیلم »روز مرگ« با طراحی چهره پردازی »ساوینی« )تصویر27ــ2( اشاره کرد.

 

 teen wolf ــ1

20

تصویر24ــ2 تصویر23ــ2 تصویر22ــ2 

تصویر27ــ2 تصویر26ــ2 تصویر25ــ2 

آزمون های فصل دوم
1ــ توضیح دهید ریشه و اصل تئاتر یونان باستان را در چه مراسمی می توان یافت؟

2ــ »تسپیس« را پایه  گذار چه نوع نمایش و مبتکر بهره  گیری از چه عاملی در نمایش می دانند؟
3ــ در قرون وسطی نمایش ها دارای چه مفاهیمی بوده اند و در چه مکان و توسط چه کسانی اجرا می شده اند؟

4ــ نمایش »کمدیا دآلرته« در چه سالی و درکجا شکل گرفت؟
5  ــ ویژگی صورتک »آرلکن« در نمایش کمدیا دآلرته در چیست؟

6ــ نمایش سنتی »تخته حوضی« از نظر چهره پردازی دارای چه ویژگی هایی است؟
7ــ در چه قرنی نمایش » نو« به وجود آمد و این نمایش دارای چه ویژگی هایی است؟

8   ــ ویژگی نمایش »کیوگن« چیست؟
9ــ انواع صورتک را نام ببرید.

1٠ــ منظور از حجم در چهره پردازی برای دوربین چیست؟


