
درباره حراج تهران و فروش هايش 

تفاوت هاي اقتصاد حراج  و 
اقتصاد هنر

علي فرامرزي
نقاش

 هيات داوري دومين جشنواره فيلم هاي ايراني 
زوري�خ تنديس بهتري�ن فيلم اين جش�نواره را 
به رضا درميش�يان ب�راي فيلم »النت�وري« اهدا 

كرد. ايسنا
  جش�نواره فيلم و موسيقي كراكوف با برگزاري 
نهمين دوره خود از رومن پوالنسكي، فيلمساز و 

كارگردان تقدير كرد. مهر
  عليرض�ا افتخاري در پاسداش�ت مق�ام عالي 
ش�هداي مدافع حرم قطعه موسيقايي »مدافعان 

حرم« را در فضاي مجازي منتشر كرد. ميزان
  فيلم »نغمه س�راي ك�ودكان « س�اخته هومن 
ظريف كه مستندي درباره عباس يميني شريف 
است امروز ساعت 17 در سالن »سينما حقيقت« 

نمايش داده مي شود. ايرنا
  قرارداد اكران »س�ام بمبئي« در كانادا بس�ته 

شد. مهر

علي اصغر پورمحمدي بار ديگر مدير شبكه سه شد
مرتضي ميرباقري، معاون سيما در حكمي علي اصغر پورمحمدي را به سمت مدير شبكه سه سيما منصوب كرد. معاون سيما در اين حكم از مدير جديد شبكه سه سيما خواسته است با توكل به خداوند بزرگ و بهره گيري 

از تجارب اهل نظر و تجربه براي ساخت و پخش برنامه هاي مفيد و اثرگذار براي عموم مخاطبان به ويژه جوانان عزيز ايران اسامي اهتمام ويژه داشته باشد. علي اصغر پورمحمدي پيش تر و از سال 1382 هم مديريت 
شبكه سه سيما را عهده دار بوده است. او مهر 91 جاي خود را به مجيد زين العابدين، قائم مقامش داد و حاال پس از حدود چهار سال بار ديگر به مديريت شبكه سه برمي گردد. 

انتشارات شهرقلم به تازگي 
مجموعه اي از داستان هاي 
ن��ادر ابراهيم��ي را براي 
كودكان در مجموعه اي با 
عن��وان »يادگارهاي نادر 
ابراهيم��ي« منتش��ر و در 
بازار كتاب توزيع كرده اس��ت. اين مجموعه عالوه بر 
قصه هاي خواندن��ي ابراهيمي، ب��ا تصويرگري هاي 
تعدادي از تصويرگران ايران همراه شده است. تسنيم

فيلم »شهر اندو« به كارگرداني هوشيائو شين، امروز 
ساعت 4 بعدازظهر در سالن سينما تك موزه هنرهاي 
معاصر ته��ران به نماي��ش در مي آي��د. عالقه مندان 
مي توانن��د ب��راي اس��تفاده برنامه نماي��ش فيلم به 
سينماتك موزه هنرهاي معاصر تهران، واقع در خيابان 

كارگر شمالي مراجعه كنند.

امير مس��عود ش��هرام نيا، قائم مقام بيس��ت ونهمين 
نمايش��گاه بين المللي كتاب ب��راي حضور مهمانان 
خارجي بيس��ت ونهمين نمايشگاه بين المللي كتاب 
تهران 75 ميليون اعتبار صرف شده است. شهرام نيا 
با اش��اره به جم��ع آوري ريز هزينه هاي نمايش��گاه 
بيس��ت ونهم توضيح داد: »در برخي از حوزه ها هنوز 
جمع بندي نهايي صورت نگرفته اس��ت. در واقع كار 
نمايش��گاه عمال چند روزي بيش��تر نيست كه تمام 
 شده اس��ت و تا زماني كه پيمانكاران كارهاي خود را 
تم��ام  و كم��ال بدهن��د و كارهاي حس��اب و كتاب 
هزينه ها نهايي شود معموال زمانبر است. در تالشيم تا 
هزينه  حق الزحمه عوامل را تا هفته  آينده جمع بندي 
و پرداخت كنيم. در واق��ع 70 تا 80 درصد هزينه ها 
مشخص و جمع بندي شده و 30،20 درصد باقيمانده 

هم در حال پيگيري است. ايلنا 

رامين پورسعيد طراحي حروف هايش را در قالب يك 
نمايش��گاه به نفع كودكان بيمار بخ��ش ICU يكي 
از بيمارس��تان هاي فوق تخصصي ته��ران به نمايش 
گذاش��ت. آثار اين هنرمند در محف��ل ادبي - هنري 
»چيستا« به نش��اني كرج، 45 متري كاج )عظيميه(، 
جنب نظام پزشكي براي فروش و نمايش عرضه شده 

است. ايسنا

صداوسيما در آستانه فرارسيدن ماه مبارك رمضان 
نام ها و چهره هاي آشنايي همچون عليرضا حيدري، 
وحيد يامين پور و بيژن نوباوه را براي مجري گري ويژه 
برنامه هاي تلويزيوني اش در اين ماه انتخاب كرد. ايلنا

نمايش »آنات« به كارگرداني امير حس��ين آس��اني 
و همچني��ن نمايش »زخم هاي وحش��تناك زمين 
بازي« نوش��ته راجيو جوزف و ترجمه علي منصوري 
و ب��ه كارگرداني عل��ي منصوري از امروز در س��الن 
قشقايي مجموعه تئاتر شهر به روي صحنه مي رود. 
نمايش »آنات« قبل تر در بلغارستان، اسپانيا، ايتاليا 

و ارمنستان اجرا شده است. خبرآناين

فرهاد هراتي، سرپرست اركس��تر »ناميرا« از توليد 
يك قطعه ويژه ماه مبارك رمضان توسط اين اركستر 
خبر داد. او در اين قطعه توضيح داد: »كاري با عنوان 
»زمين به رنگ آسمان« ويژه ماه مبارك رمضان آماده 
شده كه من و اميرحسين مدرس به عنوان خواننده 
در آن حضور داريم. سيد جواد موسوي، شاعر و بنده 
ب��ه عنوان آهنگس��از عوامل اجرايي كار را تش��كيل 
مي دهيم و اين قطع��ه همزمان با آغ��از ماه مبارك 

رمضان در فضاي مجازي منتشر مي شود.« مهر

خبر كوتاه

نگاه روزسرخط خبرها
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تالش براي جذب 
مخاطبان سينما

اك�ران مج�دد فيلم هاي 
سينمايي كه بهار امسال 
رفته ان�د،  پ�رده  روي 
ش  ت�ا ي�ن  صلي تر ا
ش�وراي صنف�ي نمايش 
براي كش�اندن مخاطب 
به سينماها در ماه رمضان 
اس�ت. هرچند اكران اين 
فيلم ه�ا چندان ب�ه نفع 
س�ينمادارها و مخاطبان 
نخواهد بود. هنوز يك ماه 
از پايين آمدن اين فيلم ها 
از روي پ�رده نمي گذرد و 
بهتر بود ش�وراي صنفي 
نماي�ش فرص�ت اك�ران 
مج�دد را ب�ه فيلم هايي 
مي داد كه در ماه هاي مرده 
س�ال 94 روي پرده رفته 
بودند و پتانس�يل فروش 

بيشتر داشتند. 

پرده نقره اي 

پنجمين دوره حراج تهران برگزارشد 
و همچ��ون دفع��ات قب��ل س��واالت 
گوناگوني را چه در سطح جامعه يا در عرصه فرهنگي 
دامن زده است. اينكه مي بينيم به نوعي مردم خارج 
از حوزه هنر هم كنجكاو اين اتفاق ش��ده اند و نسبت 
به آن حساسيت نش��ان مي دهند خود نشان دهنده 
درگير شدن بخش مهمي از افراد با مقوله هنر و آثار 

هنري است. 
تازگي و مسبوق به س��ابقه نبودن اين گونه حراج ها 
در كش��ور به ط��ور طبيعي مي تواند باعث ش��ود كه 
برداش��ت ها و سوء برداش��ت هاي مختلفي حول آن 
اتفاق افتد. س��واالتي از اين دس��ت كه آياحراج يك 
ضرورت است؟ آيا حراج در اقتصاد هنر دخيل است؟ 
آيا اقتصاد حراج همان اقتصاد هنر است؟ برگزاري اين 
گونه حراج ها در معرفي و باالبردن حساسيت جامعه 
نس��بت به هنر و نقاشي موثر اس��ت يا نه و اينكه آيا 
پيشرفت كيفي در نقاشي را باعث مي شود يا برعكس 
آن را به بيراهه خواهد برد و بس��ياري سواالت ديگر 

از اين دست. 
قبل از هر چيز بايد به خاطرداش��ته باش��يم كه اين 
حراج يك اق��دام بخش خصوصي اس��ت و مثل هر 
فعاليت اقتصادي ديگ��ر بخش هاي خصوصي كه به 
طور مش��خص دو هدف يعني موفقيت و سودآوري 
را دنب��ال مي كند. ول��ي از آنجايي ك��ه در اين گونه 
سرمايه گذاري ها محصول عرضه شده كاالي هنري 
اس��ت به طور طبيعي از حساسيت هاي فرهنگي نيز 

برخوردار است. 
هميش��ه تعدادي از مش��اغل در جامعه هستند كه 
كاركردي دوگانه دارند؛ مث��ل توليد و عرضه كتاب، 
توليد و عرضه موس��يقي يا تولي��د و عرضه فيلم. در 
اين گونه مشاغل سرمايه گذار ناگزير از نگاه دوسويه 
 به هر دو طرف ماجراس��ت و به همي��ن دليل هم از 
هر دو س��و م��ورد ارزيابي ق��رار مي گي��رد. در مورد 
حراج تهران توقعات فرهنگي برآمده از آن به داليل 
گوناگوني است كه از آن جمله مي توان به جوان بودن 

آن اشاره كرد.
 نكت��ه ديگري كه باي��د مورد توجه ق��رار بگيرد اين 
واقعيت اس��ت كه آث��ار عرضه ش��ده منحصربه فرد 
هس��تند و از ملزومات توليد انبوه تبعيت نمي كنند. 

در حقيقت هر يك از محصوالت عرضه ش��ده مانند 
تمبري است كه فقط يك عدد از آن در جهان وجود 

دارد و ديگر هم توليد نخواهد شد. 
با نگاهي به آمار تعداد افراد مشغول به بخش تجسمي 
و تعداد آثار به وجود آمده در اين حوزه خودبه خود اين 
سوال مي تواند شكل بگيرد كه آيا وضعيت اقتصادي 
در داخل مي تواند به قدر كافي جوابگوي بازار خريد 
اين تعداد محصول توليدشده باشد؟ 10 سال پيش 
كه برگزاركنندگان حراج فعلي اقدام به ش��ركت در 
يك حراج منطقه اي كردن��د مطمئنا اين واقعيت را 
در نظر داش��تند كه همچون حضور س��ينماي ما در 
فستيوال هاي جهاني چه به لحاظ جنبه فرهنگي آن 
يا از زاويه اقتصادي راه پيش��رفت و معرفي شدن در 
سطح جهاني و ضمنا كسب موفقيت هاي اقتصادي 
مطمئن تر راهي جز حض��ور در عرصه هاي جهاني و 
رقابت تنگاتنگ با ديگر محصوالت سينمايي جهان 
نيست، ولي براي قدم گذاشتن در آن عرصه الزم بود 
كه در داخل هم اتفاقاتي از همين دست بيفتد و اين 
جاي پاي داخلي هم به قدر كافي محكم باشد تا بتواند 

توجه بيرون از مرزها را به خود جلب كند.
بايد به گونه اي علمي و دقيق به اين سوال پاسخ داده 
شود كه آيا فروش هاي حراج ها و ارقام ردوبدل شده 
در آنها همان اقتصاد هنر است يا حد اقل بخشي از آن 
است؟ امروزه موضوع اقتصاد هنر خود رشته اي علمي 
و آكادميك است كه خوشبختانه در كشور ما نيز در 
تعدادي از مراكز آموزش عالي به همت استادان جوان 
و با انگيزه اين رشته شروع به كار كرده است و بجاست 
كه اين افراد بيشتر در اين مورد اظهارنظر كنند ولي 
آنچه بنده مي توانم تشخيص دهم در وهله اول بستگي 
به تعريف ما از اقتصاد هنر دارد و در مرحله بعد اينكه 
اين گونه اقتصادها با متالطم كردن قيمت ها هميشه 
نمي تواند باعث رونق اقتصاد هنر شود، چرا كه اقتصاد 
هنر آن چيزي است كه در گالري ها يا در خريدهاي 
داخ��ل كارگاه ها اتف��اق مي افتد و در ش��رايط فعلي 

چندان مطلوب نيست. 
من الزم مي دانم كه مس��ووالن فرهنگي به اين نكته 
حساس توجه كنند. در غير اين صورت با مالك قرار 
دادن ارقام فروش حراج ها باعث س��رخوردگي ساير 
هنرمن��دان بيرون از اين دايره خواهند ش��د چرا كه 
به قول استادمحمداحصايي اين يك اقتصاد محدود 
است براي عده اي محدود. همچنان كه بودن تعدادي 
ماش��ين پورش��ه در خيابان را نمي توان مالك مرفه 
بودن همه اقش��ارجامعه دانست. ولي از اين نكته هم 
نمي توان غافل بود كه اين گونه اتفاقات مي تواند هم 
فرهنگ خريد آثار هنري را در جامعه اش��اعه دهد و 
هم بخشي از سرمايه هاي سرگردان را به سمت خود 
جلب و جذب كند. آنچه مي تواند از آس��يب هاي اين 
نوع الزام��ات گريزناپذير بكاهد، گفت وگو درباره اين 
موض��وع و مورد بح��ث و اظهارنظر ك��ردن در مورد 
ابعاد حراج هاس��ت. اين كار را بايد در دانش��گاه ها و 
رسانه ها براي باالبردن س��طح آگاهي ها انجام داد تا 
هم هنرمندان بهتر و بيش��تر تكليف خود را بدانند و 
هم جامعه در ارزيابي خود از اين مساله دچار اشتباه 

و افراط و تفريط نشود. 

گروه فرهن�گ و هن�ر| واكنش ها به 
صحبت هاي مس��عود فراستي در برنامه 
هف��ت ب��ا دف��اع افخم��ي از برنامه اش 
ك��ه وارد تعطيل��ي يك ماه��ه ش��ده با 
اظهارنظ��ر تع��دادي از س��ينماگران و 
واكنش آنها به برنامه هفت در صفحات 
مجازي شان وارد فاز تازه اي شده است. 
اما تازه ترين واكن��ش و جالب ترين آنها 
را باي��د صحبت هاي حج��ت اهلل ايوبي، 
رييس سازمان سينمايي دانست كه در 
واكنش به برنام��ه هفت و صحبت هايي 
كه مسعود فراس��تي، منتقد اين برنامه 
درب��اره فيلم »دون��ده زمي��ن« كمال 
تبريزي مطرح كرد، عنوان كرده اس��ت. 
رييس س��ازمان سينمايي در واكنش به 
سخنان مسعود فراس��تي درباره كمال 
تبري��زي و واكن��ش كم��ال تبريزي به 
اين موض��وع در صحبت ه��اي كوتاهي 
گفته: »در مقام يك كارشناس فرهنگي 
اصال دوس��ت ن��دارم چهره هاي خوب و 
درخشان كشورمان ناراحت شوند.« اين 
دومين بار است كه در سري جديد برنامه 
هفت پاي حج��ت اهلل ايوبي و واكنش او 
نس��بت به اين برنامه باز مي شود و بايد 

ديد در ادامه رييس س��ازمان سينمايي 
چه واكنش��ي به جنجال اخير مهم ترين 
برنامه سينمايي تلويزيون خواهد داشت. 
پيش از اين و در آبان ماه س��ال گذشته، 
بهروز افخم��ي، در برنامه هفت خطاب 
به ايوبي از او خواس��ته بود كه به برنامه 
»هفت« بياي��د. افخمي اي��ن دعوت را 
البته با شيوه اي نامتعارف و رو به دوربين 
اين گونه بيان كرده بود: »از آقاي ايوبي 
مي خواهم كه خ��ودش را پنهان نكند و 
به »هفت« بيايد.« اين ش��يوه دعوت از 
ايوبي در برنامه هفت بالفاصله با واكنش 
رييس سازمان س��ينمايي روبه رو شد و 
او در گفت وگويي اعالم كرد كه تاكنون 
دعوتي از س��وي برنامه »هفت« براي او 
نيامده است، عالوه بر اين او اصوال خيلي 
كم »هفت« مي بيند، چون جزو مديراني 
اس��ت كه س��اعت 6 س��ر كار مي رود و 
»هفت« ديروقت پخش مي شود. اما اين 
پايان ماجرا نب��ود و در واكنش ديگري 
به اي��ن برنام��ه س��يدرضا ميركريمي، 
مديرعامل خانه س��ينما هم وارد ميدان 
ش��د و از برنامه هفت و رفتار فراستي در 
مقابل فيلم كمال تبريزي و حرف هايش 

در م��ورد اين كارگ��ردان انتق��اد كرد. 
ميركريمي به ايس��نا گف��ت كه »كمال 
تبري��زي كارنام��ه پرافتخار و روش��ني 
دارد و چه��ره شناخته ش��ده و محبوبي 
در مي��ان م��ردم اس��ت و نياز ب��ه دفاع 
ندارد. آنچه باعث تاس��ف و شرمس��اري 
است، ش��يوع روزافزون ادبيات سخيف 
و بي ادبانه در رس��انه هاي رسمي كشور 
است.« ميركريمي با اين توضيح كه نقد 
علمي و كارشناس��انه نيازي به واژه هاي 
توهين آميز و تخريب ش��خصيت افراد 
ندارد، گفت: »فراموش نكنيم كه قرار بود 
صداوسيما دانشگاه باشد.« اين واكنش ها 
در حالي صورت مي گي��رد كه در طول 
هفته گذش��ته صحبت از حاش��يه هاي 
جدي��د برنام��ه هف��ت در ش��بكه هاي 
مجازي ادام��ه پيدا كرد. رض��ا كيانيان 
يكي از چهره هايي اس��ت ك��ه تازه ترين 
واكنش را نس��بت به اين اتف��اق و ديگر 
اخبار حاشيه اي فرهنگ و هنر در صفحه 
شخصي اش داشت. كيانيان در پستي كه 
در صفحه ش��خصي اش در اينستاگرام 
منتش��ر كرده نس��بت به حواشي اخير 
برنامه هف��ت و آنچه آن را »فحاش��ي« 

ناميده و همچنين تقديم جايزه ش��هاب 
حسيني به امام زمان )عج( واكنش نشان 
داده اس��ت. رضا كيانيان با انتقاد از روند 
برنامه هف��ت، گفته اس��ت: »فيلم يك 
ساختار است؛ فيلم خوب يعني ساختار 
خوب و فيلم بد يعني ساختار بد. برنامه 
هفت به س��اختار كاري ندارد! فقط پيام 
را نقد مي كند و پيام را هم با شابلون هاي 
تنگ و شخصي خودش اندازه مي گيرد. 
اگر جا ش��د خوب است و اگر جا نشد، بد 
اس��ت. فيلم را كالبدش��كافي نمي كند. 
اس��تدالل نمي كند، فقط نابود مي كند! 
و به تازگي فح��ش هم مي دهد! خداوند 
بعدش را به خير كند. اين شيوه يعني هر 
كه با ما نيست بر ماست! آيا در توليدات 
س��ينماي ايران به جز اخراجي ها، فيلم 
ديگري ب��وده كه هف��ت از آن، تمام قد 
دفاع كند؟!« كيانيان نوشته اش را البته با 
واكنش به اهداي جايزه شهاب حسيني 
به امام زمان شروع مي كند و مي نويسد: 
»نمي دانم باالخره به آزادي هاي شخصي 
اعتق��اد داريم يا نه؟ ش��هاب حس��يني 
 ابت��دا جاي��زه اش را ب��ه م��ردم و بعد به 
امام زم��ان )عج(  تقدي��م مي كند. خب 

اين يك تصميم ش��خصي اس��ت! آيا به 
كس��ي اجحافي كرده؟ به كسي ضرري 
زده؟ آي��ا قبال قول داده ب��ود كه به امام 
زم��ان )ع��ج( تقديم نخواه��د كرد؟ كه 
حاال بدهكار ش��ده؟! متاس��فانه عده اي 
به او فحاشي مي كنند! و از او طلبكارند! 
يادتان باشد او به كسي فحش نداد، ولي 
ناسزا ش��نيد! او به كسي قولي نداده بود 
كه ض��دش را عمل كند اما خيلي ها از او 
انتظارات خودخواسته داشتند و چون او 
كار خودش را كرد، ناراحت شدند! اول، 
چرا توق��ع داريم؟ و دوم، چرا فحاش��ي 
مي كنيم؟ دقيقا مث��ل برنامه هفت! اين 
برنامه چ��را از همه فيلمس��ازان جهان 
توق��ع دارد مثل هفتي ها باش��ند و مثل 
آنه��ا فك��ر كنن��د! درصورتي ك��ه هيچ 
فيلمس��ازي از پيش اعالم نكرده بوده و 
به آنها قول نداده بوده ش��بيه آنها فيلم 
خواهد ساخت! و حاال كه مانند خودش 
و با نگاه خودش فيلم س��اخته، هفتي ها 
ناراحتند و اخيرا فحاشي هم مي كنند! و 
جالب اينجاست كه مدير شبكه سه هم از 
فحاشي دفاع مي كند و معتقد است دارند 
مدل سينماي مطلوب را ارايه مي كنند.« 

واكنش ها به جنجال برنامه هفت ادامه دارد
تلويزيون

ديوارآن سوي آب ها

 بزرگداشتي براي سينماي ايران 
درسينماتك دانمارك  

 نگاهي به زندگي و كار هنرمندان بزرگ 
در حراجي كريستي لندن

 از 4 تا 29 ژوئن سينماتك موسس��ه فيلم دانمارك با نمايش 
آثاري از بزرگان س��ينماي ايران، بزرگداش��ت سينماي ايران 
برگ��زار مي كند. تمركز اي��ن برنامه روي آثار س��ينماي ايران 
از س��ال 1960 تا 1990 اس��ت كه فيلم هاي »خشت وآينه« 
ساخته ابراهيم گلستان، »خانه س��ياه است« از فروغ فرخزاد، 
»رگبار« س��اخته به��رام بيضاي��ي، »گاو« س��اخته داريوش 
مهرجوي��ي، »گوزن ه��ا« از مس��عود كيميايي، »اون ش��ب 
كه ب��ارون اومد« از كامران ش��يردل، »طبيع��ت بي جان« به 
 كارگرداني س��هراب شهيدثالث، »مس��افر« از جالل مهربان، 
»باش��و غريبه كوچك« از بهرام بيضايي، »هامون« از داريوش 
مهرجويي و »كلوزآپ« از عباس كيارستمي به نمايش درخواهد 
آمد. برنامه هاي فرهنگي و سخنراني ها درباره سينماي ايران 
به موازات نمايش فيلم ها در س��ينماتك جريان خواهد داشت 
كه احس��ان خوش��بخت و آيين فروتن، منتقدان ايراني طي 
جلساتي به س��ينماي ايران و معرفي برخي از آثار مشخص و 
بحث درباره آنها خواهند پرداخ��ت. آيين فروتن در مصاحبه 
»اعتماد« درباره حضورش در اين برنام��ه گفت: » اين برنامه 
س��بب بازخواني و شناخته شدن سينماي ايران از منظر ديگر 
مي شود. همچنين اين برنامه فرصتي به منتقد ايراني مي دهد 
تا او هم نقطه نظر خود را نس��بت به س��ينماي كشورش ابراز 
كند. « اين منتقد به معرفي فيلم هاي »كلوزآپ« و »طبيعت 
بي جان« خواهد پرداخت. او درباره اين ساخته كيارستمي گفت: 
»كلوزآپ شناخته شده ترين فيلم كارگردان بنام ايراني، عباس 
كيارستمي است. »سايت ا ندساوند«، ماهنامه فيلم انگليسي 
بنياد فيلم بريتانيا سال 2012 اين فيلم را از بين 50 فيلم برتر 

س��اخته ش��ده در جايگاه چهل ودوم قرار داد. بحث تقابل بين 
زندگي حقيقي و هنر، اصل در برابر رونوش��ت، تماتيك اصلي 
فيلم كلوزآپ )و همچنين برخي ديگر از فيلم هاي كيارستمي( 
را شكل مي دهد. فيلم داستان مردي است كه خود را جاي يك 
كارگردان جا مي زند. ايفا كردن نقشي براي بازيگرداني زندگي، 
كارگرداني و هدايت آن.« »طبيعت بي جان« يكي از آثار مهم 
سينما ي ايران به كارگرداني سهراب شهيد ثالث است؛ فروتن 
درباره اين فيلم گفت: »س��ينماي شهيدثالث همواره از خالل 
روزمّرگي هاي زندگي مبتني بر كنكاش بي واسطه زندگي بوده 
اس��ت. »طبيعت بي جان« نظاره گر زندگي سوزن باني پير و 
همسرش در شمال ايران است. آنجا كه مناسبات بروكراتيك 
روند زندگي معمول، يكنواخت و هر روزه  اين دو انسان را دچار 
اختالل مي كند. فيلم تصويري است اگزيستانسياليستي در 
بس��تر برخورد مدرنيته و سنت و انس��ان هايي كه در چنين 
فضايي خود را با سرگش��تگي و ناكارآمدي رويارو مي بينند. 

آنها در زماني فلج شده اند و گرفتارند.«

بهار سرلك| حراجي كريستي لندن 22 ژوئن »حراج شب 
آثار هنري امپرسيونيست و مدرن« را برگزار مي كند. در اين 
حراج 39 اثر از هنرمندان بزرگي همچون مونه، موديلياني، 
پيكاسو، كاندينس��كي و كله به بهانه نگاهي به زندگي و كار 
اين هنرمندان به فروش مي رسد. پرتره »مادام آنكا زبروسكا« 
)1917( اثري از آمادئو موديلياني براي نخستين بار در اين 
حراجي چك��ش مي خورد كه قيمت ف��روش آن 5 ميليون 
و 700 هزار پوند تخمين زده ش��ده اس��ت. اين پرتره نمونه 

بي نقصي از سبك به تكامل رسيده موديلياني است. 
همچنين شاهكار كلود مونه يعني نقاشي »گذرگاه خيابان 
قديمي« كه مون��ه آن را در آرژانتوي پاريس روي بوم آورده 
بين 4 ميليون 500 هزار پوند ت��ا 6 ميليون 500 هزار پوند 
تخمين زده ش��ده اس��ت. اين اثر نيز از سال 1977 در هيچ 

حراجي حاضر نبوده است. 
مجموعه اي خصوصي از هفت اثر واسيلي كاندينسكي و پاول 
كله كه برخي از آنها را با يكديگر در باوهاوس، مدرسه معماري 
و هنرهاي كاربردي در آلمان كشيدند و نشان از پربارترين و 
بادوام ترين دوستي ها در هنر مدرن است، نيز در اين حراجي 
حض��ور خواهند داش��ت. اين دو هنرمن��د در طول فعاليت 
هنري ش��ان درگير مكالمه هنري ش��دند و حتي با گذشت 
زمان تاثيري كه روي يكديگر گذاشتند، مشهود است. كله 
و كاندينس��كي اغلب آثارشان را با يكديگر عوض مي كردند 
اما نه به خاطر دوستي شان بلكه به خاطر مكالمه هنري كه 
بين آنها در جريان بود و به اين دليل كه آنها موتيف ها، تم ها 

و تكنيك هاي تجربي مشابهي را دنبال مي كردند. 

دو اث��ر طبيعت بيجان از پابلو پيكاس��و كه او 29 دس��امبر 
1946 خلق كرد و يك روز زندگي اين هنرمند را به نمايش 
مي گذارند نيز در اين حراجي حاضر است و قيمت آنها بين 
2 ميليون تا 3 ميليون پوند تخمين زده ش��ده است. دو اثر 
»طبيعت بي جان« و »طبيعت بي جان با ِكركره هاي سبز« 
آرايشي به هم پيوسته از خط هاي هندسي، فرم ها و سطوح 
صاف رنگ ها، مهارت پيكاس��و و تبحر او را در فرم به نمايش 
مي گذارند. س��ال 1946 آغاز فصل جدي��دي در حرفه اين 
هنرمند بود: موج جديد خالقيت در حرفه او پديدار شد و در 
همين حين او سبك ها و مديوم هاي جديدي را تجربه كرد. 
نقاشي پاس��تل گروه »هنرمندان آبي« اثر ارنست لودويگ 
كرشنر نيز در حراجي لندن به فروش مي رسد. كرشنر اين اثر 
را در سال 1914 زماني كه در قله قدرت هنري اش ايستاده 
بود و كامال درگير به تصوير كشيدن درام بي نظير و زنده دلي 
زندگي مدرن در شهرهاي بزرگ بود، كشيد. انتظار مي رود 

اين اثر بين 700 هزار تا يك ميليون پوند به فروش برسد.

ايوبي:
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كشورمان 

ناراحت شوند

»بنا بر درخواست اهالي سينما و سازمان 
سينمايي وزارت ارشاد، موضوع فعاليت 
سينماها تا سحر در شب هاي ماه مبارك 
رمضان ب��ه جز ليالي قدر مورد بررس��ي 
قرار گرفت و در نهايت تاييد ش��د. « اين 
حرف ها تازه ترين صحبت هاي س��ردار 
منتظرالمهدي، سخنگوي ناجاست. او با 
طرح اين مساله چراغ سبز نيروي انتظامي 
را به طرح از اذان تا اذان س��ينماها در ماه 
رمضان نش��ان داد و حاال باق��ي ماجرا و 
برنامه ريزي درباره اكران فيلم ها برعهده 

شوراي صنفي نمايش است. 

پيش از اين ش��وراي صنف��ي نمايش از 
اكران سه فيلم »دراكوال« به كارگرداني 
رضا عطاران در گروه كورش، »ايس��تاده 
در غب��ار« به كارگرداني محمدحس��ين 
مهدوي��ان در گروه س��ينمايي زندگي و 
»ننه نقلي« به كارگرداني پرويز صبري در 
گروه سينمايي ماندانا خبر داده بود. اين 
سه فيلم قرار بود از 12 خرداد روي پرده 
برون��د اما عوامل »ايس��تاده در غبار« به 
دليل آماده نبودن، اكران خود را يك هفته 
به تاخير انداختن��د. همچنين فيلم هاي 
»دختر« رضا ميركريمي، »زاپاس« برزو 
نيك نژاد و »بارك��د« مصطفي كيايي از 
همين حاال در صف اكران قرار گرفته اند. 

به نظر مي رس��د از ميان اين س��ه فيلم، 
»دراكوال« به دليل نام كارگردان و گروه 
بازيگ��ران و همچنين پرداخت��ن به ژانر 
وحشت، بتواند فروش بيشتري را نسبت 
به دو فيلم ديگر داش��ته باشد. همچنين 
 »رس��وايي 2« ب��ه كارگرداني مس��عود 
ده نمكي نيز كه چند هفته اي روي پرده 
رفته، تا پايان ماه رمض��ان اكران خود را 

ادامه مي دهد. 
اما با وجود مشخص شدن فيلم هايي كه 
قرار اس��ت ماه رمضان روي پرده بروند، 
غالمرض��ا فرجي، س��خنگوي ش��وراي 
صنفي نماي��ش اعالم ك��رده فيلم هايي 
 كه س��قف 10 هفت��ه از اكران خ��ود را 

پشت سر گذاشته اند، هم مي توانند دوباره 
اكران شوند. 

او در ادام��ه عنوان كرده ك��ه اين فيلم ها 
بايد ب��راي نمايش در س��ينماها مجددا 
حواله نمايش )مج��وز( دريافت كنند و 
سينمادارها هم مي توانند اين فيلم ها را 
در ساعاتي بجز س��اعات موظفي اكران، 

روي پرده ببرند. 
بنا به گفته س��خنگوي ش��وراي صنفي 
نمايش تاكنون اك��ران مجدد فيلم هاي 
»ابد و ي��ك روز«، »كفش هاي��م كو؟«، 
»من س��الوادرو نيس��تم« و »باديگارد« 
در پرديس سينمايي آزادي و همچنين 
آلبال��و«،   فيلم ه��اي »پنج��اه كيل��و 
»اب��د و يك روز«، »باديگارد«، »خش��م 
و هياهو« و »من س��الوادور نيس��تم« در 
پرديس س��ينمايي كوروش قطعي شده 
اس��ت. فرجي گفته قيم��ت بليت در ماه 
رمضان در همه س��ينماها تا قبل از افطار 
نيم بهاس��ت و بعد از افطار، قيمت بليت 
كامل است. با اين شرايط به نظر مي رسد 
اكران مجدد فيلم هاي سينمايي كه بهار 
امس��ال روي پرده رفته ان��د، اصلي ترين 
تالش ش��وراي صنف��ي نماي��ش براي 
كش��اندن مخاطب به س��ينماها در ماه 
رمضان اس��ت. هرچند اكران اين فيلم ها 
چندان به نفع س��ينمادارها و مخاطبان 
نخواهد بود. هنوز يك ماه از پايين آمدن 
اين فيلم ها از روي پرده نمي گذرد و بهتر 
بود شوراي صنفي نمايش فرصت اكران 
مج��دد را ب��ه فيلم هايي م��ي داد كه در 
ماه هاي مرده س��ال 94 روي پرده رفته 
بودند و پتانس��يل فروش بيشتر داشتند. 
فيلم هايي كه معموال در هياهوي ماه هاي 
قبل و بعد از جش��نواره فيل��م فجر، گم 

شدند و گيشه را از دست دادند. 
ام��ا طرح اك��ران »افط��ار تا س��حر« در 
سال هاي گذشته اگرچه توانست سينماي 
اي��ران را تا ان��دازه اي از ي��ك ماه رخوت 
نجات دهد، اما تركي��ب چينش فيلم ها 
در كنار هم، نتوانس��ت مخاطبان زيادي 
را براي حضور در س��ينماها مجاب كند. 
عملكرد ش��وراي صنفي نمايش در اين 
طرح به گونه اي است كه براي جلوگيري 
از فرصت سوزي، فيلم هايي را روي پرده 

مي برد ك��ه كمتر مخاطب��ي عالقه مند 
به ديدن آن اس��ت. به طور نمونه به نظر 
مي رسد فيلم س��ينمايي »ننه نقلي« با 
موضوع كودك، براي اكران در ماه رمضان 
چندان مناسب نيست. مخاطب اين فيلم 
كودكاني هستند كه توان فيلم ديدن در 
نيمه شب را ندارند. همچنين »ايستاده در 
غبار« نيز كه توانست جايزه بهترين فيلم 
سي وچهارمين جش��نواره فيلم فجر را از 
آن خود كند، تجربه متفاوتي از سينماي 
مستند- داس��تاني است و مخاطب براي 
دي��دن آن بايد صبر و حوصله بيش��تري 

خرج كند. 
اما طرح اكران »از افطار تا س��حر« بيش 
از ه��ر چيز نيازمند تبليغ اس��ت. اگرچه 
تلويزيون در ماه رمضان امس��ال تنها به 
پخش دو س��ريال اكتفا ك��رده و همين 
مس��اله مي توان��د نويدبخش پر ش��دن 
صندلي هاي بيشتري در سينماها باشد. 
اما موضع رس��انه ملي در طول اين ماه ها 
در قب��ال فيلم ه��اي در حال اك��ران در 
س��ينماها چندان دلگرم كنن��ده به نظر 
نمي رس��د. اگر رس��انه ملي همچنان از 
پخش تيزر فيلم هاي سينمايي ممانعت 
كند و عامه مردم خبري از س��انس هاي 
نيمه شب سينماها و اكران مجدد برخي 
فيلم ها نداش��ته باشند، اكران موفق بهار 
95 ت��داوم نخواهد داش��ت. در واقع ماه 
مبارك رمضان همان ط��ور كه مي تواند 
فرصتي براي گيشه و چرخه اقتصادي در 
سينماي ايران باشد، همزمان مي تواند به 
تهديدي تبديل شود كه باز هم مخاطب 
را از ديدن فيلم هاي سينمايي روي پرده، 

دلسرد كند. 
با اين همه تهيه كنندگان سينماي ايران 
معتقدند اك��ران فيلم هاي��ي مثل »من 
سالوادور نيستم« و »كوچه بي نام« نشان 
داد كه نبايد به نام »اكران نوروز« يا »عيد 
فط��ر« خط و محدوده اي ب��راي نمايش 
فيلم ها تعيين كنيم و بايد تمام س��ال را 
مناسب اكران بدانيم. اتفاقي كه در اكران 
ماه رمضان امس��ال افتاده و ب��ا توجه به 
اكران هشت هفته اي فيلم هاي سينمايي، 
ش��وراي صنفي نمايش، برنامه مجزايي 
براي اكران عيد فطر تدارك نديده است. 

اكران فيلم ها در ماه رمضان، فرصت يا تهديد؟

تدارك اندك سينما و تلويزيون 
براي رمضان امسال

الهام نداف

خبرگزاري مهر

 داستان يادگاري هاي 
نادر ابراهيمي

 نمايش فيلم »شهراندو« 
در موزه هنرهاي معاصر

اعام بخشي از هزينه هاي 
نمايشگاه بيست ونهم كتاب

 فروش آثار يك هنرمند
 به نفع نوزادان بيمار 

 رونمايي صداوسيما
 از چهره هاي آشنا

»آنات« و »زخم هاي 
 وحشتناك زمين بازي«

 در تئاتر شهر

 قطعه اركستر »ناميرا« 
براي ماه رمضان


