مجموعۀ مطالعات اجرا
ٔ
عمل
مجموعۀ مطالعات اجرا ،عنوان مجموعۀ تازهای است كه برای معرفی کتابهایی در زمینه ِ
برعكس مجموعههای بیشتر تئوریک تئاتر،
اجرا ،و مهارتهای عملی تئاتر طراحی شده است.
ِ
ٔ
زمینه تئاتر و اعمال تئاتری در پیش خواهد گرفت.
مطالعات اجرای بیدگل رویكردی عملیتر را در
ٔ
این مجموعه مختص عرضۀ كتاب در زمینه بازیگری و كارگردانی نیست ،بلكه به معرفی و عرضۀ
کتابهایی كه به تخصصهایی نظیر طراحی صحنه ،نور ،گریم و نمایش عروسكی مربوطاند نیز
خواهد پرداخت.
مجموعۀ مطالعات اجرای نشر بیدگل ،درعینحال ،منبعی مفید برای آموزش عملی هنرجویان،
مربیان و به خصوص دانشجویان تئاتر خواهد بود.

دبیر مجموعه
علیا کبر علیزاد

فهرست
پیشگفتار 		
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دربارۀ این کتاب

23

		
نکاتی دیگر

25

 .۱فهمیدن متن نمایشنامه
 .۱نمایشنامه را بخوانید.
 	.۲بعد از استراحت نمایشنامه را دوباره بخوانید.
 .۳ا گر هیچ گزینهای برای انتخاب ندارید،
تالش کنید طراحانی مناسب برای نمایش پیدا کنید.
ی را خیلی زود نهایی نکنید .
 .۴طراح 
 .۵نقش هر شخصیتی را از اول تا آخر بخوانید،
طوری که انگار آنها را بازی میکنید.
 .۶نمایشنامه را بیش از اندازه نخوانید.
 .۷یاد بگیرید عاشق نمایشی شوید که از آن خشنود نیستید.
 .۸پرسش محوری نمایشنامه را مشخص کنید.

27

.۹

توجه داشته باشید که تجربۀ انسانی.
انباشته از درد و رنج است و تالش برای برطرفکردن آن

		 هر شخصیتی را از کردار و رفتارش بشناسید.
.۱۰
		در نظر داشته باشید که هر نمایشنامهای آدمها را
.۱۱
در شرایط غیرمعمول نشان میدهد.
		 بدانید که کشمکش مهمتر از برایند و سرانجام است.
.۱۲
 .۱۳فراموش نکنید که پایان هر نمایشی در شروع آن نهفته است.
ُ
 .۱۴لب کالم نمایشنامه را تنها با چند واژه بیان کنید.

		
 .۲نقش کارگردان
 .۱۵شما ماما هستید.
 .۱۶فقط داستان را بگویید...
 .۱۷همیشه از سیر تا پیاز را توضیح ندهید.
 .۱۸اجازه دهید تماشا گر حدس بزند.
		 سعی نکنید همه را راضی نگهدارید.
.۱۹
		 نمیتوانید به همۀ آنچه که در ذهن دارید دست یابید.
.۲۰
		 قرار نیست پاسخ همۀ پرسشها را بدانید.
.۲۱
 .۲۲هیچ بازیگری کارگردان تنبل و ناآ گاه را دوست ندارد.
ً
 .۲۳تصور کنید همه دائما دچار وحشتی فلجکننده هستند.
 .۲۴زیاد سخت نگیرید.
 .۲۵حرفهای نمایشنامهنویس را تغییر ندهید.
 .۲۶بیشتر روز در حال اجرایید.
 .۲۷نمایش دربارۀ شما نیست.
 .۲۸بهترین تعریف از یک کارگردان« :به نظر میرسد شما از روز اول
ً
دقیقا میدانستید چه میخواهید».

33

		
 .۳گزینش بازیگر

39

 .۲۹بخش مهمی از کار کارگردانی در گزینش بازیگر است.
خود شخصیت نمایش در برابرتان ظاهر شود.
 .۳۰انتظار نداشته باشید ِ
 .۳۱با بازیگران راحت باشید ،ولی با آنها دوست نشوید.
 .۳۲با آزموندهندگان همبازی نشوید.

		
 .۴نخستین روخوانی

 .۳۳جلسه را با ایراد یک سخنرانی طوالنی ّ
غرا شروع نکنید.
ِ
ِ

43

 .۳۴اجازه ندهید بازیگران نخستین روخوانی را سرسری بگیرند.
 .۳۵بعد از روخوانی دربارۀ نمایش صحبت کنید.
 .۳۶پرسشهای اولیه را مطرح کنید.
نوسان هر صحنهای را مشخص کنید.
.۳۷
ِ

		
 .۵قوانین تمرین
 .۳۸از توانمندیهای خود استفاده کنید.
 .۳۹انضباط الزمۀ تمرین است.
 .۴۰برای هر هفته پیشاپیش برنامهریزی کنید.
 .۴۱بیدلیل بازیگران را معطل نگه ندارید.
 .۴۲بیجهت پوزش نخواهید.
 .۴۳مطمئن شوید که مدیر صحنه وقتی برای استراحت میدهد.
 .۴۴سپاسگزاری فراموش نشود.
 .۴۵نظر کارکنان را جویا شوید.
 .۴۶همیشه صحنه را قبل از اینکه با بازیگران روخوانی کنید بهتنهایی بخوانید.
سر خود را در متن فرو نکنید.
 .۴۷در طول تمرین ِ

 .۴۸به لحظههای دشوار همچون لحظههای ا کتشاف نگاه کنید.

47

 .۴۹وقتی همه خستهاند ،روی مطالب جدید کار نکنید.
 .۵۰تمرین را با گفتهای مثبت پایان دهید.
 .۵۱اخمو و نومید نباشید.
 .۵۲ا گر اجازه میدهید غریبهها به تمرینهای نهایی بیایند...

		
 .۶اساس میزانسن

51

 .۵۳هر صحنهای صحنۀ تعقیب و گریز است.
 .۵۴شدت خواستهای شخصیت با شدت خواست نمایشنامه برابر است.
 .۵۵از خود بپرسید« :خوب است یا بد؟ بزرگ است یا کوچک؟»
 .۵۶هر بازیگری ژستها و حرکات خاصی دارد.

		
 .۷حرف زدن با بازیگران
 .۵۷بحث دربارۀ شخصیتها بهتر است مرحلهبهمرحله و
براساس نیاز کار انجام گیرد.
 .۵۸تمرین را خوب و مرتب شروع کنید.
 .۵۹با قدرت و انرژی شروع کنید.
 .۶۰نخستین وظیفۀ بازیگر این است که صدایش شنیده شود.
 .۶۱از همان شروع و در طول تمرینها بازیگران را صادقانه تشویق کنید.
 .۶۲با شخصیت صحبت کنید ،نه با بازیگر.
 .۶۳همیشه هر صحنهای را پیش از میزانسن دادن نشسته بخوانید.
 .۶۴انتظار نداشته باشید همۀ خواستهایتان بالفاصله برآورده شوند.
 .۶۵هیچوقت ،هیچوقت قلدری نکنید...
 .۶۶مواظب باشید بازیگران از کاری که باید انجام دهند منحرف نشوند.
 .۶۷هیچگاه کنشها را در قالب احساسات بیان نکنید.
 .۶۸از بازیگران بخواهید به چشمان یکدیگر نگاه کنند.

55

 .۶۹بازیگران دربارۀ کیفیت بازی خود خیلی اشتباه میکنند.
ً
ً
 .۷۰لطفا ،لطفا قاطع باشید.

 .۷۱میتوان ُ ݦر  ک بود ،ولی نه همیشه.

 .۷۲تذکرات انتقادی را بهطور خصوصی با بازیگران در میان بگذارید.
 .۷۳بازیگرهایتان را بشناسید.
 .۷۴درست پیش از اجرا یا تمرینهای کامل تذکر ندهید.
	.۷۵حتی ا گر آدمها خودشان خواهان دانستن حقیقت ناخوشایند باشند،
فکر نکنید آن را میتوانند بهراحتی قبول کنند.
 .۷۶نکات منفی را با «ولی» و «اما و ا گر» همراه نکنید.
 .۷۷در تذکرات هیچ بازیگری را ندیده نگیرید.
 .۷۸هر تغییری را تمرین کنید.
 .۷۹مطالب را وارونه کنید.
 .۸۰پایان صحنه را در شروع بازی نکنید.
 .۸۱خالف شرایط معین بازی کنید.
 .۸۲با بازیگرانی که تازه متن را کنار گذاشتهاند مدارا کنید.
 .۸۳این پرسش را بارها تکرار کنید« :با چه کسی حرف میزنی؟»
 .۸۴عصبانیت همیشه بعد از درد میآید.
 .۸۵از بازیگران بخواهید برای چیزهای انتزاعی مکانی در نظر بگیرند.
 .۸۶در آخرین تمرینها از خود بپرسید« :آیا همهچیز باورکردنی است؟»
دور میزی و تحلیل نمایش فکر بدی نباشد.
 .۸۷در روزهای آخر شاید یک
روخوانی ِ
ِ

		
 .۸خنده گرفتن
ً
 .۸۸هجو و طنز معموال به دو دسته تقسیم میشوند.
 .89بازیگر نباید هیچگاه در پی خندهگرفتن باشد.
 .۹۰قایمباشک بازی کنید.

67

نبودن چیزی تماشا گران هستند.
داور خندهداربودن یا
ِ
 .۹۱بهترین ِ
 .92تمام لحظات خندهدار نیازمند توجه و تمرکز تماشا گر است.
 .۹۳ا گر طنزی درنمیآید ،سعی کنید بازیگران را در موقعیتی وارونه قرار دهید.
 .۹۴طنز خوب به بدمنشی نیاز دارد.

		
 .۹میزانسن و دیگر عناصر صحنه
ن را دنبال خواهد کرد.
 .۹۵ا گر چیزی تکان بخورد ،نگاه آ 
 .۹۶هر وسیلهای چیزی میگوید.
 .۹۷بهدنبال روابط سهجانبه باشید.
 .۹۸وقتی فقط چند شخصیت روی صحنهای بزرگ هستند،
فاصلۀ میان آنها را زیاد کنید.
 .۹۹نامتوازن بودن ممکن است جالبتر باشد.
 .۱۰۰گزینش زاویۀ روبهرو شدن بازیگر با تماشا گر.
 .۱۰۱بازیگران را بلند کنید.
 .۱۰۲بازیگران را بیحرکت نگه ندارید.
 .۱۰۳ا گر جایگاه شخصیت حکم میکند ،بازیگر را بنشانید.
کنش نمایش به اندازۀ عالقۀ بازیگر آن است.
 .۱۰۴عالقۀ تماشا گر به ِ
 .۱۰۵گوشدادن هم کنش است.

 .۱۰۶وا کنش شخصیتها باید فاعالنه و بیرونی باشد نه منفعالنه و درونی
 .۱۰۷پشت کردن به تماشا گر اشکالی ندارد.
 .۱۰۸به تمام بازیگران امکان دیده شدن بدهید.
 .۱۰۹انتخاب هر سبکی باید بنابه دلیلی باشد.
 .۱۱۰ببینید لحظهای برای نشان دادن لباسها دارید.
 .۱۱۱اهمیت موسیقی را نادیده نگیرید.
	.۱۱۲با استفاده از صدا ،به تماشا گران امکان دهید تا
دیدهناشدنیها و دنیای بیرون از نمایش را تصور کنند.

71

 .۱۱۳مشکالت را با کار بر روی بازیگری حل کنید،
کارگیری راهحلهای تکنیکی
نه با به
ِ

 .۱۱۴مواظب واقعیت عریان باشید

		
 .۱۰آخرین رهنمودها
 .۱۱۵وقتی صحنهای درنمیآید ،بهاحتمال زیاد ورود نادرست است.
 .۱۱۶مشکل میزانسن دارید؟
ً
 .۱۱۷وقتی صحنهای بهخوبی بازی و کامال درک میشود ،اما کسلکننده است...
ً
	.۱۱۸وقتی صحنهای ضربآهنگ درستی دارد ،بهخوبی بازی و کامال درک میشود،
ولی هنوز کسلکننده است...
 .۱۱۹مواظب باشید بازیگران هنگام شروع صدایشان در اوج نباشد.
ً
	.۱۲۰مواظب بازیگرانی که آخر جملهها را کامال ادا نمیکنند یا
صدایشان را پایین میآورند باشید.
 .۱۲۱یکی از بازیگران نقش را درنمییابد...
 .۱۲۲بازیگری در اجرا نا گهان جملهاش را فراموش میکند...
	.۱۲۳ا گر بازیگری شما را در برابر دیگران آزار میدهد و به شما اهانت میکند،
خونسردی خود را حفظ کنید.
 .۱۲۴خونسردی خود را از دست ندهید.
 .۱۲۵متوجه پیشامدهای خوشایند باشید و قدر آنها را بدانید.
 .۱۲۶لحظ های را که بهصورت تصادفی عالی از آب درمیآید بالفاصله تکرار کنید.
 .۱۲۷وقتی لحظهای بسیار عالی درمیآید ،صدایش را درنیاورید.
 .۱۲۸برخی چیزها تکرارپذیر نیستند و نباید هم باشند.
 .۱۲۹هنگام تغییر صحنه تماشا گران را مجبور به نشستن در تاریکی نکنید.
 .۱۳۰برخورد با نقدها و منتقدان...
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سخن آخر

		
بازی چی چی؟
پیوست یکِ :
		
پیوست دو :دوستان و دشمنان

87
89
91

تماشا گران نامرئی
فاعلها و مفعولها

		
پیوست سه :سادگی ،تنوع و روشنی

93

سادگی
تنوع
روشنی

		
پیوست چهار :از ته دل
پیوست مترجم :شش رهنمود دیگر برای هنرآموز کارگردانی در ایران
 .١به حقوق دیگران احترام بگذارید.
 .۲نمایشنامه از آن نمایشنامهنویس است.
 .۳مدیرصحنهای مدبر و توانا انتخاب کنید.
 .۴بازیگر را مسخره نکنید.
 .۵به مسائل ایمنی توجه کنید.
 .۶از همۀ تماشا گران سپاسگزاری کنید.
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پیشگفتار
انس�ان ،دسـتکم از زمان�ی کهـ نی�ا کان غارنش�ینش صحن�ۀ شـکار را بـرای یکدیگـر بـازی
میکردنـد  ،سـرگرم اجـرای نمایـش بـوده اسـت .بـا وجـود ایـن ،آنهـا کـه در رشـتۀ تئاتـر یـا
س�ینما درس خواندهان�د ،بهویـژه کس�انی ک�ه ب�هس�راغ کارگردان�ی رفتهان�د ،میداننـد کـه
کتـاب راهنمـای دقیقـی در این رشـته تا چه اندازه دشـوار اسـت ،کتاب راهنمایی
یافتـن ِ
تسـر گذاشـته باشـد و بهروشـنی نشـان دهـد بـه چـه
کـه آزمـون زمـان را پیروزمندانـه پش 
چیزهایـی بایـد توجـه داشـت ،چگونـه و چـه وقـت بایـد دخالـت کـرد و چگونه میتـوان از
اشـتباهات معمـول دوری جسـت.
در دوران دانشـجویی و کارآمـوزی ،وقتـی کارگردانـی جـوان و تـازهکار بـودم ،دربـهدر
بـ ه دنبـال چنیـن راهنمـای بنیادیـن و کارآمـدی میگشـتم .ارسـطو و استانیسالوسـکی
در زمـان خـود حـرف خـود را زده بودنـد ،امـا مـن در جسـتوجوی کسـی بـودم کـه قواعـد
امـروز را نشـانم دهـد .آیـا کسـی را میتـوان یافـت کـه رهنمودهـای شایسـته و درخـوری
متـداول تماشـا گران داشـته باشـد
دربـارۀ تمایلات و رفتـار بازیگـران و برداشـت و وا کنـش
ِ
و نشـان دهد چگونـه بایـد بـا گرههـا و مشـکالت رایـج در تمریـن و بحرانهـای ایجادشـده
در اجـرا درگیـر شـد و آنهـا را حـل کـرد؟ خالصـه اینکـه آیا کسـی را میتوان یافت کـه قواعد و
قوانیـن امـروز را بشناسـد؟
تا اینکه با فرانک هاوزر آشنا شدم.
•••
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 130نکته در باب کارگردانی

اواخر دهۀ هشتاد میالدی بود .تازه دانشگاه را تمام کرده بودم ،شغل نامناسبی را که
در بانکی در وال استریت نیویورک داشتم رها کردم و در جستوجوی حرفۀ کارگردانی
راهی لندن شدم.
آنجا با فرانک آشنا شدم ،یکی از استادانم ـــــ   مردی الغر و قدبلند با صدایی خشدار،
تیز و باهوش ،سخت عالقهمند متلکگویی و تکهپرا کنی و دستانداختن دیگران .لباس
ُپرچینوچروک و برخورد صمیمانهاش موفقیتهای بزرگ او را از دیدهها پنهان میکرد.
سال فعالیت تئاتر حرفهای دانشگاه آ کسفورد را اداره کرده بود،
او در طول پنجاه ِ
نمایشهای بیشماری را در لندن و نیویورک به روی صحنه برده بود و به بسیاری از
کسانی که در آن زمان یا بعدها از سردمداران تئاتر انگلستان بودند ـــــ   بازیگرانی چون الک
گینس ،1ریچارد برتون ،2جودی دنچ 3و ایان مککلن 4ـــــ   آموزش داده یا آنها را کارگردانی
کرده بود.
وقتی با فرانک آشنا شدم ،در اوج بود و همزمان سه نمایش را در وست ِاند لندن
کارگردانی میکرد و وقتی کالس او را در لندن تمام کردم ،از من خواست برای کارآموزی با
او به چیچستر در جنوب انگلستان ،که محل برگزاری جشنوارههای بسیاری است ،بروم
و در نمایش مردی برای تمام فصول نوشتۀ رابرت بول دستیارش باشم.
ورق تایپشدۀ مرتب به
یک روز پیش از شروع تمرینها ،مرا شگفتزده کرد .دوازده ِ
دستم داد و گفت« :این شاید به دردت بخورد ».روی صفحۀ اول با حروفی نهچندان
درشت نوشته شده بود :نکتههایی در باب کارگردانی.
این جزوه هدیۀ گرانقدری بود از کلیات تعالیمی که در طی دوران فعالیت ارزشمند
تئاتریاش به دست آورده و آنها را صیقل داده بود .این مجموعه که فرانک اینجا و آنجا
در اختیار بسیاری از دوستان و شا گردانش گذاشته بود شیوۀ کارش را نشان میداد:
اینکه چگونه با بازیگر حرف میزد ،چگونه صحنهای را تحلیل میکرد ،چگونه تمرینها
1. Alec Guinness
2. Richard Burton
3. Judi Dench
4. Ian McKellen
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را زنده و روان و ثمربخش نگه میداشت ...خالصه اینکه چگونه داستانی را روی
صحنه زنده میکرد.
برخلاف برداشـتی کـه امـکان داشـت از یادداشـتهای فرانـک کـرد ،تکنیکهـای
ً
کارگردانـی او در تمرینهـا اصلا مدرسـهای و انعطافناپذیـر نبـود .یادداشـتها اسـاس
ِ
ً
کار او ،دخالـت سـریع و بجـا و کارآمـد او و راهنمایـی و هدایـت متمرکـز و کاملا سـادۀ او
را بهخوبـی نشـان مـیداد ،و اینهمـه را چنـان سـاده بیـان میکـرد کـه ممکـن بـود آن
یادداشـتها را هـم همچـون خـودش دسـتکم گرفـت.
فرانک ،ب ه هنگام کارگردانی ا گر مجبور میشد ،همهچیز را میشکافت و توضیح
میداد ،اما این کار را بهدلخواه انجام نمیداد .چرا که انتظار داشت بازیگر یا دانشجو
نیز مسئولیتی بر عهده بگیرد و فعاالنه در بحث و کاوش شرکت و خود نکاتی را کشف
خود شخص نیز باید نقشی داشته باشد .او چیزی را
کند .به عبارتی دیگر ،اعتقاد داشت ِ
بیان میکرد و انتظار داشت شخص آن را تحلیل و اجرا کند .همیشه مدتی طول میکشد
تا شخص متوجه شود فرانک بیآنکه در ظاهر چیز زیادی گفته باشد یا کار مهمی کرده
بیشتر آنچه که میخواسته دست یافته است ،امری که نشاندهندۀ خبرگی و
باشد ،به
ِ
مهارت هر کارگردان و آموزگاری است.
پانزده سال بعد از اولین دیدارمان ،با پیشنهاد نوشتن کتابی براساس آن دوازده
صفحه نزد فرانک رفتم.
همۀ آن دوازده صفحه در این کتاب آمده ،اما چیزهای دیگری نیز به آنها افزوده
شده است :بسیاری از تکنیکها و درسهایی که در تمرینها از او آموختهام و تجربیاتی
که در سالهای تدریس کسب کردهام.
در این کتاب لحنمان لحن آموزگاری قاطع است؛ آموزگاری که واژههای محبوبش
«ایـن را انجـام بـده»« ،ایـن را انجـام نـده»« ،همیشـه» و «هرگـز» اسـت .میتوانسـتیم
متـر و پیشـنهادیتر بـه کار گیریـم ،ولـی بـه نظرمـان رسـید اندکـی
لحـن و برخـوردی مالی 
غلوکـردن و قاطعبـودن بهتـر از رفتـاری اسـت کـه ممکـن اسـت منجر به سسـتی و ضعف
در کار شـود.
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ً
مسـلما ،میتـوان بـه بسـیاری از بیانیههـای صادرشـدۀ ایـن کتـاب بـه دیـدۀتردیـد
ً
نگریست ـ ـ ـ   آنها را سبکسنگین کرد ،دربارهشان بحث کرد و حتی اصال نپسندیدشان ـــــ   
اما امید ما این است که خوانندۀ کتاب نتواند آنها را نادیده بگیرد.

راسل رایش

* تمامی پانوشتها از مترجم است.

نکاتی دیگر
کتاب حاضر نهتنها برای کارگردانان تازهکار سودمند است ،بلکه کارگردانان باتجربهای نیز
که حاضرند با شیوهها و گرایشهای تاز ه آشنا شوند میتوانند از آن بهره برند .این کتاب
همچنین میتواند برای فیلمسازان ،تماشا گران تئاتر و عالقهمندانی که میخواهند از
چگونگی پروسۀ خلق تجربهای زنده و مشترک آشنا شوند به کار آید.
نزدیک با
ِ
 130نکته در باب کارگردانی قرار نیست تنها «دستورالعملی» برای یک بار خواندن
باشد ،بلکه میتوان از آن همچون کارافزاری دائمی استفاده کرد .این کتاب را میتوان
به سه گونه خواند:
خطی کتاب روند تمرین را از شروع تا پایان نشان میدهد و در طول
ترتیب
.۱
ِ
ِ
کارگردانی میتوانید به همان ترتیبی که کار پیش میرود به آن مراجعه کنید.
راه رفتن به محل تمرینها یا
بندی مطالب این امکان را میدهد تا در ِ
 .۲بخش ِ
وقتی منتظر رسیدن بازیگران هستید کتاب را نگاه کنید و ببینید چه چیزی
مناسب تمرین آن روز است.
 .۳نکتههایی را که بههم مربوطاند باهم بخوانید .با این کار میتوانید موضوعات
ً
مهمتر دیگری پیدا کنید که لزوما بهطور مجزا به آنها پرداخته نشده است.
افزون بر این ،فهرست کتاب به شما امکان میدهد تا بهسرعت بتوانید موضوع خاصی
را پیدا کنید.
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در نظر داشته باشید که بازیگران ماشین نیستند ،متن نمایش طرح صنعتی نیست،
و این کتاب نیز فرصت اندیشیدن و داشتن وا کنش سیال را نمیگیرد .ا گر درست بنگریم،
میبینیم که تمرین و اجرا تجربهای زنده و هماره در حال تغییر است .از اینرو ،نمیتوان
نسخهای پیچید تا در هر شرایطی کارساز باشد.
از همینرو ،خواننده ممکن است در صفحات این کتاب مطالبی متناقض پیدا
کند (بهعنوان نمونه ،به پیوست و نکتهای که دربارۀ «سادهنویسی» و «تنوع» آمده
است نگاه کنید) .بدون شک این موضوع بسیاری از مالنقطیها را عصبانی میکند ،اما
همانگونه که هر کارگردانی خود باید ابزار و ترفندهای خویش را در هر لحظه از تمرین
برگزیند ،خوانندۀ این کتاب نیز باید تشخیص دهد که هر نکتهای را چه زمانی به کار گیرد
و چه زمانی به تناقضات و استثنائات توجه کند.
ِصرف خواندن این کتاب نه از کسی هنرمند خوبی میسازد و نه تکنسینی ماهر و
ً
واقعا حرفهای .بسیاری از چیزها را نمیتوان تنها با خواندن آموخت ،بلکه باید تجربه  کرد،
کار با دیگران را ،شکستهای اجتنابناپذیر را ،کشفیات گرانبها و دستاوردهای
غیرمنتظرهای را که با پشتکار و شوق و عالقه و تعهد به کار حاصل میشوند .همانطور
خود شمای کارگردان تجربه کنید و
که فرانک در پیشگفتارش اشاره کرده است ،باید ِ
به دست آورید.

