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گروه سينما 

پس از 17سال کار تئاتر به سينما روی 
آوردید، این کار دليل خاصى داشت؟

دو علت داشت؛ ایده های من کم  کم به سمتی 
میل می کرد که نمی شد برخی را در مدیوم تئاتر 
جســت وجو کنم این به معنی سخت یا بسته 
بودن مدیوم تئاتر نیســت به معنای چرخش 
من به سمت ابزاری به اســم دوربین است که 
می تواند آن ها را محقق کنــد. این دلیل باعث 
شد من این چرخش را به سمت سینما داشته 
باشم و دومین دلیل هم این بود که مخاطبان 
وسیع تری را جست وجو می کردم، به هر حال ما 
در پرفروش ترین حالت کار هم به اندازه فروش 
یک فیلم، مخاطب نداشــتیم به همین دلیل 
دوست داشتم آن ایده، انتشار وسیع تری پیدا 
کند. تئاتر چیزهایی به مــن آموخته و من باز 
هم تئاتر کار خواهم کرد اما فکر می کردم باید 
مدیومم را به سینما تغییر بدهم و ایده هایم را 
در سینما به شــکل دیگری جست وجو کنم، 
چون مهم برای من ایده ای اســت که در ذهن 
شکل می گیرد و حاال باید ببینیم خروجی اش 
در کجا می تواند تاثیرگذارتــر، موفق تر و قابل 

انتشار تر باشد.

تجربه تئاتری شــما در فيلمسازی 
چطور به کمکتان آمــد؟ اصال آن 
تجربه در مدیوم سينما تاثيری در 

حوزه کارگردانى دارد؟
خیلی کمک کــرد، در مورد کار با 
بازیگر، میزانســن، طراحی و در 
خیلی چیزها بــه من کمک کرد. 
مسلما تئاتر طوری ما را پرورش 
داده که دســت کم در ســینما 
بتوانیم آبرومند عمــل کنیم و 
فکر می کنم این موهبتی است 
که تئاتر برای من داشــته و رقم 
زده است. اگرچه آزادی عمل در 
ایده پردازی در تئاتر بیشتر است 

سپیده عالم پناه: »قصه صرفا در مورد 
گوران  رضا  را  این  نیست«  خانم ها 
در مورد فیلم اولش گفت؛ فیلمی که 
پوستر و عکس هایش را می بینید. چهار زن را به صورت 
محوری می بینید و تصورتان این است که با فیلمی 
زنانه طرف هستید اما رضا گوران آن را فیلمی اجتماعی 
می داند که صرفا زن ها داستان را جلو می برند هر چند 
که منکر این نمی شود که جایگاه زن برای او جایگاه 
ویژه ای است و دوست دارد آن را به طور مداوم به 
مخاطب یادآوری کند. گوران پس از سال های طوالنی 
کار کردن در فضای تئاتر، به سمت فیلمسازی آمده و 
می خواهد این بار حرف ها و نقطه نظراتش را در مدیوم 
تصویر به مخاطبانش بگوید. درباره تفاوت کارگردانی 
در دو مدیوم تئاتر و سینما با این فیلمساز فیلم اولی 
گفت وگو کردیم که اعتقاد جالبی درباره ساخت فیلم 
اول در ایران دارد: عین جان اسنو بدون شمشیر در دل 

جنگ تن به تن در »بازی تاج و تخت«!

درصد خطا در سینما  
سهمگین تر  ازتئاتر است!

با رضا گوران از تئاتر تا سینما

زنان جامعه را در کنج قرار ندهیم


