که قبل از آن در گالریها و نمایشگاههای مختلف ارائه
شده بودند و این س��ؤال پیش میآید که چه اتفاقی
باعث دعوت دوباره این آثار به دوساالنه شده است؟
افرادی به هفتمین دوساالنه دعوت شدهاند که هیچ
سابقهای در حوزه مجسمهسازی ندارند .در کل این
پرسش ایجاد میشود که معیار دعوتشدگان و معیار
پذیرش آثار چه بوده است؟ کسانی را داریم که طول
و عرض مجسمهس��ازی ایران را میدانند و از تجربه
کافی در این زمینه برخوردار هستند که آثارشان در
این دوره به نمایش گذاشته نشده است».
ش��هالپور نقدهایی هم به ترکیب هی��ات انتخاب و
داوران داشت« :ترکیب هیات انتخاب نامناسب بوده
اس��ت ،بهجز دو نفر از اعضا .ترکیب هیات داوران از
آن هم بسیار نامناسبتراست و جایگاهی در دنیای
مجسمهسازی ایران ندارند .ما بسیاری مجسمهساز
داریم که با اعتبارت��ر از این خانمها و آقایان خارجی
حاضر در هیات داوران هستند ،من به سواد و دانش
افراد کاری ندارم بلکه به نظرم مسئله عدم شایستگی
الزم برای حضور در هیات داوران است».
او سپس به نقد آثار نمایشگاه رسید« :بسیاری از آثار
به نظر من بیاحترامی به هنر مجسمهسازی است و
هیچهویتیهنریندارد،همچنینافرادیکهدرجمع

هیات انتخاب و داوری قرار دارند همانطور که گفتم
دارای سوابق خاصی نیستند و متاسفانه جوانان ما به
دلیل کمبود مطالعه و اطالعات تاریخی گذشته افراد
و جایگاهی را که داشتند ،نمیدانند .باوجود تمامی
زحمات به نحوی تمایل روشنفکری تجددگرایانه در
دوساالنه وجود دارد که پسندیده نیست».
البته همه نقدها به ماهیت آثار مربوط نمیش��دند.
جمش��ید مرادی��ان که معم��وال به دلی��ل کار روی
درختهای خشکیده شهر شناخته میشود ،در مورد
دوساالنه مجسمهس��ازی به «جامعهفردا» اینطور
گف��ت« :یکی از مس��ائلی که ما بر س��ر قراردادهای
اجتماعی میآوریم این اس��ت که آنه��ا را از معنا و
واقعیت تهی میکنیم ،مثال دوساالنه را با  6سال وقفه
برگزار میکنیم ،درحالی که باید حداقل معیارهای
آن را یعنی برگزاری هر دو سال یکبار ،رعایت کنیم،
وگرنه میتوانیم همه کارها را هرچند س��ال یکبار از
انبار دربیاوریم و نمایش دهیم .امسال آثار دوساالنه
چنین خصلتی داشتند .البته من منکر وقت ،هزینه
و تالشی که برای برگزاری دوساالنه شد ،نیستم اما
ما با س��مپوزیومها نیز همین کار را میکنیم؛ یعنی
سمپوزیومهایمانهمکمترینشباهتیبهاینکلمه
ندارند ».او برخالف شهالپور مشکلی با آثار ارائه شده
در زمینه هنرهای جدید ندارد« :اگر تعریفمان را از
مجس��مه بهروز کنیم ،آثار این دوساالنه نیز در زمره
مجسمه قرار میگیرند .ضمن اینکه باید توجه کنیم
ما در مجسمهسازی سابقه چندان درخشانی نداریم
و باید دیدمان را باز کنیم .باید ببینیم امروزه مجسمه
در دنی��ا چه تعریفی دارد .این روزها مجس��مه اثری
چهار بعدی اس��ت که زم��ان را در خود حل میکند
و برهمین اس��اس ،بیشتر آثار ارائه شده در دوساالنه
مجسمه بودند».
با این حال مرادیان بحث برسر ماهیت آثار را از زاویه
دیگ��ری مطرح ک��رد« :اگر این آث��ار حاصل تالش
هنرمند ایرانی و بازتابدهنده اوضاع و شرایط جامعه
بود ،حرفی نب��ود ،اما وقت��ی کاری عرضه کنیم که
در آخرین نمایشگاههای کش��ورهای صنعتی ارائه
میشود ،نشانهشناسی یک ملت زیر سوال میرود».
بحث برس��ر نوع آثاری که به نمایش��گاه دوس��االنه
مجسمهس��ازی راه پی��دا کرده اس��ت ،مح��دود به
این بحثها نش��د .واکنشها به حدی بود که پیش
از برگ��زاری دوس��االنه ،اعضای هی��ات انتخاب در
نشس��تی در مردادماه مجبور به پاسخگویی در این
زمینه ش��دند .هلیا دارابی در این نشست ،بخشی از
اعتراضها را ناشی از چالشی دانست که برسر تعریف
مجسمه وجود دارد«:با رجوع به کتابهایی که به این
موضوع پرداختهاند میتوان به این نتیجه رسید که
هر چیزی میتواند در مقوله مجسمه قرار گیرد و در
تعلق چیدمان و مجسمه امروز تشکیکی وجود ندارد.
در ایران و قبل از انقالب هم دوساالنهها چند رسانهای
بودند ،حتی دورههای پیش از اینهم ،دوس��االنهها
چند رس��انهای بودند مثال در سومین دوساالنه یک
چیدمان جایزه س��وم را برد ،اما چرا این سواالت آن
زمان مطرح نشد؟»کوروش گلناری ،دبیر دوساالنه
نیز به «جامعه فردا» گفت که بیشتر انتقادها از جانب
طیف کالسیک بوده و هدف این بوده است که تعریف
تازهای از مجسمه از دهه 80به بعد به نمایش گذاشته
ش��ود .گلناری یکی دیگر از اهداف دوساالنه را ایجاد
یک رویکرد نظری دانست که آثار براساس تم ،خوانش
و هنرمندانی که صاحب فکر هستند ،معرفی شوند .به
گفته گلناری ،قرار بود در این دوره از طریق خوانش
فضای نظری ،فضای بصری و از فضای بصری ،فضای
حجمی ساخته ش��ود ،نکتهای که در دوساالنههای
قبلی کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
همین رویکرد باعث شد تمامی آثار دوساالنه دارای
استیتمنتیابیانیهباشند،هرچندکهبهاعتقادگلناری
برخی از بیانیهها بیش��تر شبیه شعر بودند اما همین

ژوژمان

قاب خاکستری

بزرگترین جایزه ،زندگیکردن حرفهای هنری

تاریخچه دوساالنه
مجسمهسازی

درآمد و من نمیتوانم بگویم آنها حق نداش��تند .با این حال پیشنهادی برای
کامبیز صبری
هنرمندانی دارم که آثارشان برنده نشد؛ همچنان با شوق به توسعه کارهایشان
سازی
ه
مجسم
دوساالنه
انتخاب
عضو هیات
بیندیشند .قبول دارم برنده شدن در یک بیینال ،فرصتهای زیادی فراهم
میکند ،همانطور که خود من هم در بیینال مجسمهسازی برنده شده بودم
مجسمهسازی از حدود 5هزار س��ال قبل از تمدنهای بینالنهرین ،ایالم و اما واقعیت این است که بیینال ،همهچیز نیست .یک نگاه آماری به برندهها
مصر تا سلسههای ساسانی در ایران یا آنچه در تمدنهای اولیه در اروپا و آفریقا نش��ان میدهد ،درصد کمی از برندگان ،در سالهای بعد در این رشته باقی
تا زمان مدرنیته بود ،بهصورت یک جس��م واحد تلقی میشد که به اصطالح ماندند یا بعدا شاهد نمایشگاهی از آنها نبودیم .همین موضوع نشان میدهد
تمام پیچیدگیها و بیان بصری در آن وجود داشت اما در دنیای معاصر و بعد عدالت100درصدیاجرانشدهوافرادبرگزیده،درستتشخیصدادهنشدهاند.
از آن در دنیای پیش��رو در هنر ،مجس��مه به تکثیر و اشغال فضا روی آورده و هنرمند حرفهای مختصاتی دارد .در درجه اول ،زندگی ش��ان باید از راه هنر
راهی به جلو است که چند تکه ،شفاف یا صیقلی است و محیط اطراف خود را بگذرد .هنر با صنایعدس��تی فرق دارد و باید بپذیریم که آثار هنری باید بُعد
دربرمیگیرد .در واقع هنرمند ،انتخاب کرده است که هنر بیان جدیدی داشته خالقانه داشته باشند .در درج ه دوم یک هنرمند حرفهای باید هر2-3سال یک
باشد و امروزه از مجسمهسازی جدید گریزی نیست .از طرف دیگر «مفهوم» نمایشگاه انفرادی داشته باشد .هرسال در نمایشگاههای گروهی ،بیینالها و
در کنار خالقیتهای صرفا متریالیستی راهی موازی برای خودش آغاز کرد رویدادهای خارجی و داخلی شرکت کند ،درباره کارهایش نقد نوشته شده
باش��د و فضایی داشته باش��د که هر روز در آن کار حرفهای
اما هنوز هم در دوران پیشرو میتوانیم مجسمههای واحد
انجام دهد .حاال با این مختص��ات ،باید ببینیم چه تعداد از
و یکی ببینیم که شکل آنها شبیه مجسمههای سنتی اما
برگزیدگان جشنوارهها و بیینالها چنین مختصاتی دارند.
در مفهوم معاصر است مثل فیگوری که صورتش همچون
بههمین دلیل به هنرمندانی که آثارشان در بیینال برنده
آدامس کشیدهش��ده اس��ت .بهطورکلی ،راههای توس��عه
نشد میگویم ،جایزه گرفتن خوب است اما جایزه همهچیز
مجسمه،چندتکهشدنوچیدماندربخشبصریاستودر
نیست و نزدیک شدن به مختصات زندگی حرفهای ،مهمتر
بخش مفهومی ،بیان دیگری پیدا کرده که در یک نمایشگاه
از بردن یک جایزه است.
پیشرو میتوانیم هردو گونه را ببینیم .پس گریزی نداریم از
این موضوع نیز مهم اس��ت ک��ه در جامع��های مثل ما که
اینکه در نمایشگاههای جدید شاهد این رویکردها باشیم ،از
بنیانهای هنری ضعیف هس��تند ،قضاوتهای ناپخته نیز
جمله بیینال مجسمهسازی.
اثری از محمد بیک زاده
زیاد است .هنرمندی که در حراجها شرکت میکند ،توسط
همچنین مقاومت برای بیینال هنر ،باعث ش��ده است در
افرادی که در آن جریان نیستند یا آگاهی ندارند ،مورد تمسخر قرار میگیرد.
بیینالهای تکبعدی ،افراد گرایش داشته باشند کارهایی از مدیاهای دیگر
داشته باشند .رویکردهای جدید هنری از ملزومات هنر امروز ماست .بهدلیل در مقابل افرادی که در جریان حراج قرار دارند ،تمام زندگیشان تحتتاثیر
ش��رایط اجتماعی و سیاسی بنیهای قوی هم در این زمینه داریم ،همانطور فروش است .ما یا هنرمند فقیر داریم یا هنرمند فربهی که از امتیازات فروش
اثر توانس��ته است در جایگاه درس��ت زندگی کند .البته که هنرمند باید کار
که هنر و سینما امروزه بهترین معرف ما در دنیا شدهاند.
با این ح��ال باید به یک نکت��ه ظریف هم توج��ه کرد .برگزاری دوس��االنه بفروش��د اما جای این حلقه در زندگی بس��یاری از هنرمندان خالی است و
مجسمهسازی با چنین ظرافتی ،آگاهی و درک فوقالعادهای میخواهد .شما از آن طرف ،هنرمندانی که خوب کار میفروش��ند و خوب هم برای توس��عه
نمیتوانید برای برداشتن گلی که در آنس��وی باغچه قرار دارد از روی همه کارش��ان خرج میکنند ،کم هستند .تا وقتی این مسائل حل نشود ،مشکل
گلها ،رد شوید .در دوساالنه مجسمهسازی هم باید توجه کرد که خیل عظیم همچنان باقی است .حمایتهای دولتی هم باید اتفاق بیفتد؛ مثال در اطراف
هنرمندان آن رشته مورد بیعدالتی قرار نگیرند .متاسفانه در فعالیتهایی از پاریس ،شهرکهای فراوانی هستند که هنرمند با ارائه مدارکی مبنی بر اینکه
این دس��ت ،هنوز به عدالت 100درصدی دست پیدا نکردهایم .بهخاطر جدا هنرمندی حرفهای است ،با قیمتی نازل ،استودیویی را اجاره میکند .برای
بودن گروههای سیاستگذاری ،انتخاب و داوری ،انسجام بههم میریزد و در همین ،هنرمند جایگاه اجتماعی خودش را پیدا کرده و درصدد برنده شدن
نتیجه احقاق 100درصدی حقوق هنرمندان آن رشته میسر نمیشود .ما در نیست یا اگر برنده نشود از جایگاه اجتماعی او کاسته نمیشود .اینها امنیت
شورای سیاستگذاری و انتخاب ،سعی کردیم آثاری وارد نمایشگاه شود که اجتماعی یک هنرمند است که هنرمندان ایرانی از آن بیبهرهاند و بههمین
هم پیکرههای واحد با نگاه مفهومی و هم آثاری از هنر جدید را ش��امل شود .دلیل تمام زندگی یک هنرمند می شود ،دوساالنه .به خودم جرأت میدهم و
انتظار داشتیم با این روشنبینی ،شورای داوری هم به این درک برسد که به این شرایط را به وضعیت یک شهروند هندی تشبیه میکنم که منتظر است
آثار چیدمان فرصت الزم را دادهایم اما لزومی نداشت آنها 100درصد پررنگ در بلیت بختآزمایی برنده ش��ود .بنابراین حساس��یتها را آنقدر باال نبریم
شوند و رای داوری به سمتی رفت که انتظار هنرمندان برآورده نشد ،همانطور که برندهشدن در دوس��االنهها یک افتخار بزرگ محسوب شود ،هرچند که
که داوران در بیانیه خود نیز به وضوح عنوان کردند که به توس��عه هنر توجه درحالحاضر بیینالهای ما چنین جایگاهی ندارند .حرف آخرم این است که
داشتند ،نه بیینال مجسمهسازی .بههمین دلیل هم بود که صدای هنرمندان ما باید حرفهای زندگی کردن هنر را ترویج دهیم و این بزرگترین جایزه است.
هم تاثیرگذار بوده اس��ت«:امروزه اثر هنری ،حاصل
یک پروس��ه زمانی است و در ذهن مخاطب ،سوالها
و تاویلهایی را ایجاد میکند .وقتی در شکل معمول
به یک گالری سر میزنیم ،میبینیم افراد در تعامل با
اثر قرار نمیگیرند ،اما در دوساالنه ،مخاطبانی داشتیم
که چندینبار به دیدن دوساالنه آمده بودند و همین،
ارتباط تازهای بود ».در حاش��یه هفتمین دوس��االنه
مجسمهسازی ،کتاب آثار دوس��االنههای پنجم که
 10سال قبل و دوساالنه ششم که  6سال قبل برگزار
شده بودند ،رونمایی شدند .انتشار کتاب میتوانست
مقایس��های را از نظر جریانهای مجسمهسازی طی
 16س��ال اخیر نش��ان دهد .گلناری در مقایسه آثار
دوساالنههایقبلیوفعلیمعتقداستکهوزنهکارهای
دوساالنههای قبل به سمت مدرنیسم سنگینتر بود،
اما در این دوره ،آثار به سمت کارهای معاصر گرایش
پیدا کرده بودند که این در ابعاد ،وسعت ،سطح غنا و
پروسهمند بودن آنها مشهود است.

رویکرد مشترک میان جشنواره و دوساالنهها

دوساالنه مجسمهسازی رویکردی را در پیش گرفته
اس��ت که احتماال دیگر انجمنه��ا را نیز به صرافت
انداخته که در برگزاری دوساالنههایش��ان چنین
رویکردی داش��ته باش��ند .از س��وی دیگر چندین
سال است که جامعه تجس��می بهصورت مستقیم
و غیرمس��تقیم بحثی را با عنوان برگزاری دوساالنه
هنری دنب��ال میکند که تمامی رش��تهها در قالب
یک دوساالنه کلی هنر به نمایش گذاشته شوند .این
اعتقاد وجود دارد که دوساالنههای تک مدیایی دیگر
در دنیای امروز جایگاهی ندارند و تمامی رشتههای
هنرهای تجسمی در تلفیق با رویکردهای جدید باید
با هم ارائه شوند ،همچون دوساالنه بینالمللی ونیز.
با اینحال برگزاری دوس��االنههایی که تنها در یک
رشته برگزار شوند همچنان جزو برنامههای وزارت
ارش��اد اس��ت و خبری هم از برگزاری یک دوساالنه
کلی اعالم نشده .

نخستین بیینال مجسمهسازی سال 1374
با عنوان سهس��االنه آثار حجمی برگزار ش��د
ک��ه 190نفر در آن ش��رکت کردن��د .دومین
دوساالنه مجسمهسازی دی و بهمن 1378در
موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد و برای
نخس��تین بار عنوان دوساالنه مجسمهسازی
اس��تفاده ش��د .در این دوس��االنه  224اثر از
154هنرمن��د ب��ه نمای��ش درآمد .س��ومین
دوساالنه خرداد و تیرماه1381در فرهنگسرای
نیاوران برگزار شد که برای این دوره  400نفر
متقاضی حضور در دوساالنه بودند و از بین آنان
 80هنرمند به نمایشگاه راه یافتند .چهارمین
دوس��االنه تی��ر و م��رداد  1384در مؤسس��ه
فرهنگ��ی ،هنری صبا و باغ هنرمن��دان در دو
بخش «خیال ایرانی ،افق جهانی» و آزاد برگزار
شد .در این دوساالنه 379نفر متقاضی حضور
بودند که 138هنرمند به دوساالنه راه یافتند.
در این دوره برای نخستینبار با تم وارد دوساالنه
شد و جوایزی در بخشهای «خیال ایرانی ،افق
جهان��ی» ،آزاد ،جایزه زیر 35س��ال ،برگزیده
سازمان زیباسازی شهرداری تهران ،برگزیدگان
فرهنگس��تان هن��ر ،جایزه منتقدان نش��ریه
تندیس و جایزه کمالالدین بهزاد اهدا شد .در
این دوساالنه  371نفر متقاضی شرکت بودند
که 117نفر به دوس��االنه راه یافتند .ششمین
دوساالنه مجسمهسازی با تم «آسمان مال من
است» آبان سال 1390در فرهنگسرای نیاوران
برگزار شد .در این دوره  708هنرمند متقاضی
حضور در دوس��االنه بودند ک��ه 67هنرمند به
نمایشگاه دوساالنه راه یافتند.

هفتمین دوساالنه
مجسمهسازی در یک فریم

آث��ار راه یافته ب��ه هفتمین
دوساالنه مجسمه سازی در
موزه هنرهای معاصر تهران

در این میان جش��نواره هنرهای تجس��می فجر هم
که در مقایسه با دیگر جشنوارههای هنری فجر عمر
کوتاهتری دارد ،در دو سال اخیر رویکرد جدیدی پیدا
کرده و دیگر در قالب رشتههای جدا برگزار نمیشود
و همه آثار تحت عنوان جشنواره در کنار هم نمایش
داده میشوند ،یعنی ش��بیه همان ایدهای که برای
دوساالنه هنر پیگیری میشود.
حاال اگر قرار باش��د انجمنهای دیگر هم رویکردی
همچ��ون دوس��االنه مجسمهس��ازی در م��ورد
دوساالنههای خود داشته باشند و جشنواره تجسمی
فجر هم که رویکردی معاصر پیدا کرده ،طی س��ال
برگزار ش��ود ،باید به این نکته توجه کرد که بودجه،
وقت و برنامهریزی که ب��رای هریک از این رویدادها
صورت میگیرد ،در صورتی که در قالب یک دوساالنه
هنر برگزار ش��ود موثرتر است یا اینکه همین شکل
فعل��ی میتوان��د جوابگ��وی نیازه��ای هنرمندان
تجسمی باشد.

تجسمی

فرهنگ

غایب بزرگی بهنام ایران

ورود کمیسیون فرهنگی مجلس
به پرونده فرهنگستان هنر

کارشناس موزهداری  :با توجه به غیبت  موزه های ایران از رتبه بندیهای جهانی به موزهها نگاه تفکیکی نداشته باشیم
  سحر آزاد  
روزنامه نگار

علی مصفا در نقد و بررسی «پله آخر»:

همه داستانها به مرگ مربوط میشوند

فیلم «پله آخر» دومین ساخته بلند علی مصفاست که اقتباسی است از
داستان «مردگان» جیمز جویس .فیلمی که روایت خطی خاصی ندارد
و بهشکل خاطره روایت میشود .این فیلم 8آبانماه در تاالر ناصری خانه
هنرمندان روی پرده رفت و بعد از نمایش فیلم ،نشست نقد و بررسی آن با
حضور محسن آزرم ،کیوان کثیریان و علی مصفا،کارگردان فیلم برگزار
ش��د .علی مصفا در این نشست درباره اقتباسی بودن این اثر حرف زد و
گفت که قبال قصهای نوش��ته بود و سعی میکرد آن را بسط دهد .قصه
در مورد دعوایی تقریبا احمقانه بین یک زن و شوهر بود که ضربهای به

سر شوهر میخورد و میمیرد .او درحالیکه روی این قصه کار میکرد،
همزمان به قصههای دیگر هم رجوع میکرده اس��ت ،مثل صحنهای از
«دوبلینیها» و صحنه مهمانی در خانه « عمه جان» .این قصه شباهت
توبرخاس��تهای
زیادی به قصههایی داش��ت که او از بچگی در نشس 
خانوادگی ش��نیده بود .بنابراین ابتدا به «مردگان» جویس فکر کرد و
سعی داشت که بر اساس آن چیزهایی به قصه خود اضافه کند.این بازیگر
تاکید دارد که اگر قرار است «پله آخر» را فیلمی اقتباسی بدانیم ،بهتر
است منابع دیگر داستان را هم صادقانه لو بدهد .او این اثر را به قصه «مرگ

مثال ساده آن ،موزه لوور است .در فرانسه همه سعی میکنند به آن
بهره برسانند و به همان نسبت از آن هم بهره میبرند ،نتیجهاش هم
کامال مشخص است .سودی که از طریق گردشگری این موزه ایجاد
میشود ،عاید کل کشور میشود .بنابراین باید بپذیریم برای رسیدن
به یک هدف ،همه باید در خدمت آن باشند؛ از رسانهها و اعتبارات
دولتی گرفته ت��ا بخش خصوصی که میتواند بهعنوان حامی مالی
موزهها فعالیت کند».
او س��پس عنوان کرد که برخ��ی از موزههای کش��ور هنوز درگیر
بدیهیترین مس��ائل هس��تند و تا زمانی که چنین مسائلی وجود
دارد ،چگونه میتوان انتظار داشت که آنها به یک برند جهانی تبدیل
شوند«:برخی از موزههای ما هنوز درگیر این هستند که تابلویی در
خیابان نصب ش��ود تا محل موزه را اطالعرس��انی کند یا موزه روی
نقشهها مشخص شود».
بهگفته دبیرین��ژاد ،ما هنوز در مورد موزههایمان از تعریف خودی
و دیگری استفاده میکنیم ،به این معنی که برخی موزهها از سوی
نهادهای اجتماعی ،دیگری تلقی میشوند ،درحالیکه موزهها یک
سرمایه ملی هستند حتی اگر تحت مالکیت سازمانهای مختلفی
اداره شوند .او س��پس به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت« :وقتی
آمار موزههای پربازدیدکننده اعالم میشود ،منظور فقط موزههای
زیرنظر سازمان میراث فرهنگی هستند ،درحالیکه با نگاهی به آمار
موزههای کل کش��ور ،متوجه میشویم موزه آستان قدس رضوی،
پربازدیدکنندهترین موزه ایران است .واقعیت این است که هنوز متر
و معیارهایمان منطقی نیست».
دبیرین��ژاد در پای��ان باز ه��م براین نکت��ه تاکید کرد ک��ه برای
دیدهش��دن موزهه��ای کش��ور ،بای��د ب��ه ای��ن موض��وع توجه
کنی��م ک��ه موزهها از ه��م ج��دا نیس��تند«:همه موزهه��ا را باید

تابلوی فتحعلی شاه در ارمیتاژ

ارائه آم��اری از موزهه��ای محبوب از س��وی یکی از س��ایتهای
گردش��گری ،ب��از هم موض��وع جای��گاه موزهه��ای ایران��ی را در
رتبهبندیهای بینالمللی پررنگ کرد.
«ایسنا» خبر داده است که س��ایت  Trip Advisorفهرستی از
 ۲۵موزه برتر جهان در سال  ۲۰۱۷را به انتخاب مخاطبان پیشنهاد
داده است .براساس نظر کاربرانی که در تهیه فهرست گنجینهها و
موزههای برتر جهان دخی��ل بودند ،این  ۲۵موزه با وجود تعدد آثار
و س��النهای بازدید که گاه یکروز کامل هم برای دیدنش��ان کم
است ،بیش��تر بهخاطر وجود امکاناتی چون راهنماهای مسلط به
زبانهای مختلف ،دستگاههای صوتی که اجازه تردد آزادانه در تمام
بخشهای موزه را میدهد ،تورها و بلیتهای رایگان ،کتابخانهای
در دس��ترس که حاوی اسناد و اطالعاتی مرتبط با تاریخ و محتوای
موزه اس��ت ،نمایش آثاری شاخص که گویای واقعیتهای تمدن و
ی آثاری که
هنر یک سرزمین است ،نوع نورپردازی و کیفیت نگهدار 
رویهم رفته زمین ه بازدید لذتبخش و دور از اوقات کس��التبار را
فراهم کردهاند ،باالترین امتیاز را گرفتهاند.
این موزهها شامل موزه متروپولیتن در نیویورک آمریکا ،موزه ملی
جنگجهانی دوم در نیواورلئان آمریکا ،موز ه اورس��ی در فرانس��ه،
موسس��ه هنری در ش��یکاگو ،موزه هنری هرمیتاژ (ارمیتاژ) و کاخ
زمستانه در روس��یه ،میدان یادبود  ۱۱سپتامبر در نیویورک ،موزه
انسانشناسی در مکزیک ،موزه آکروپلیس در یونان ،موزه ملی دل
پرادو در اسپانیا ،موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن ،گالری ملی لندن،
موزه واسا در سوئد ،موزه لوور فرانسه ،موزه مصر در ایتالیا ،موزه ملی

هلند ،اوفیزی (یک گالری در فلورانس ایتالیا) ،موزه ونگوگ در هلند،
موسس��ه هنری ریکاردو برناند در برزیل ،موزه ملی نیوزیلند ،موزه
پینکوتکا در برزیل ،موزه باقیماند ه جنگ در ویتنام ،موزه الرکو در
پرو ،موزه طال در کلمبیا ،موزه تاراکوتا در چین و موزه سلطنت تون
اسلنگ در کامبوج هستند.
نگاهی به این آمار نش��ان میدهد با وجود آنکه هم��واره از تاریخ و
فرهنگ ایران صحبت میکنیم موزههای ایرانی هنوز نتوانستهاند
در فضای بینالمللی اعتباری برای جذب گردشگر کسب کنند.
رضا دبیرینژاد ،کارش��ناس موزهداری در اینباره به «جامعه فردا»
گفت« :موزههای ایران به دلی��ل محدودیتها و نواقصی که دارند،
بهدنبالرقابتهایتبلیعاتیورسانهایدرعرصهبینالمللینبودهاند.
اگ��ر بخواهیم موزههای ای��ران هم در دنیا دیده ش��وند و از جایگاه
بینالمللی برخوردار شوند ،اول از همه باید بپذیریم که این موزهها
سرمایه ملی هستند .متاسفانه هنوز رویکرد ارزشگذاری اشیا بر
موزههای ما غلبه دارد .در بحث موزه ،تنها سرمایه آثار مهم نیست
بلکه مهمتر از آن ،مدیریت و فناوری آثار است که اهمیت دارد».
دبیرینژاد بر این نکته تاکید میکند که برای معرفی بهتر یک موزه
باید ببینیم چگونه میتوان آثار آن را به یک محصول فرهنگی تبدیل
کرد .موزهای که فقط به داشتههایش بسنده میکند بهمرور به انباری
از آثار تبدیل میشود که وظیفه نگهداری از آنها را هم برعهده دارد.
درحالیکهموزههابافعالیتهایشانارزشافزودهپیدامیکنندویکی
از راههای ایجاد ارزش افزوده ،حضور آنها در رس��انهها و رقابتهای
تبلیغاتی است.
دبیرین��ژاد در ادامه بخش��ی از بیتوجهی به موزهه��ای ایرانی را
بهشرایط پیرامونی آنها مرتبط دانست« :باید دید آیا عزمی در کشور
برای اینکه موزه بهمثابه سرمایهای ملی تلقی شود ،وجود دارد یا نه؛

در هفتمین دوس��االنه مجسمهسازی که از 14
شهریور تا 22مهر در موزه هنرهای معاصر تهران
برگزار شد .تم دوساالنه «وضعیت» بود که از آرای
فلسفی داریوش شایگان گرفته شد 390.نفر و
 656اثر در بخش مسابقه شرکت کردند .از میان
ش��رکتکنندگان  185نفر زن و  205نفر مرد
بودند .در بخش مدعوین آثاری از پویا آریانپور،
عباس اکبری ،محمود بخشی ،بهروز حشمت،
شهریار حاتمی ،محس��ن صادقیان ،ملکدادیار
گروسیان،همایونعسکری،محمدحسینعماد،
فرهاد فزونی ،کامبیز صبری ،نادر قشقایی ،بهداد
الهوتی ،امیر معبد ،محم��ود محرومی ،احمد
نادعلیان ،بیژن نعمتی شریف و حسین واالمنش
به نمایش درآمد.اعضای هیأت انتخاب ش��امل
محمد پروی��زی ،هلیا داراب��ی ،کامبیز صبری،
کورشگلناری،محمودمحرومیواعضایهیات
داوران شامل حمید سوری ،حمید کشمیرشکن
و حمید ش��انس بودند .ک��وروش گلناری دبیر
و به��داد الهوتی دبیر اجرای��ی آن بودند.جایزه
ویژه هیات داوران و نگاه ویژه دوساالنه به باربد
گلشیری برای اثر «سیرهالموت» تعلق گرفت.
مهسا الف (احسنی) با اثر «مقدمهای بر کتابخانه
الف» ،مرضیه سرسریان با اثر «قابلیت بی پایان
تفس��یر واقعیت» و پیمان ش��فیعیزاده با اثر
«واگیره» برگزیدگان دیگر این دوساالنه بودند.

بهعنوان س��رمایهای ملی ن��گاه کنیم .وقتی هنوز ب��ه موزهها نگاه
تفکیک��ی داری��م ،نمیتوانیم به ظه��ور افتخارات جهانی دس��ت
پیدا کنیم».

ایوان ایلیچ» اثر تولستوی نزدیکتر میداند و میگوید ،مرور خسرو پس
از مرگش و قضاوتهایش مشخصا از ایوان ایلیچ گرفته شده است .مصفا
با اش��اره به چند تجربه داستاننویسیاش میگوید :همیشه احساس
کردهام با هر خطی که مینویسم انگار چرکی از تنم پاک میشود .گویی
که نوشتن مثل کیسه کشیدن در حمام است و من را از شر عقده و مرض
و بس��یاری چیزها خالص میکند .از این نظر ،نوشتن به رواندرمانی
میماند که البته خیلی ارزان است و هیچ خرجی ندارد .اگر بخواهیم با
فیلم همین کار را بکنیم ،زیاد خرج برمیدارد ،مخصوصا که خودم هم
تهیهکننده فیلمم بودهام .ولی ب��رای من واقعا اثر درمانی دارد و این دو
فیلمی که ساختم ،خیلی من را خالص کرد .برای اینکه به شفای کامل
برسم ،باید دعا کنید که باز هم فیلم بسازم .البته در طول زمانی که قصد

ساختفیلمدارید،مداممرضهابیشتروپیچیدهترهممیشوند.محسن
آزرم ،منتقد نیز در مقدمه صحبتهای خود گفت :فیلمهای اقتباسی
ساخته شده براساس داستانهای ادبی بسیار مهم معموال به سطح خود
داستان نمیرسند و این اتفاق در سینمای جهان هم میافتد .رمانهایی
که مایه فلسفی کمتری دارند را راحتتر میتوان به فیلم تبدیل کرد و اگر
تمرکزرویداستانگوییباشد،نتیجهکارحتما بهترخواهدبود.درمورد
فیلم «پله آخر» و کاری که علی مصفا انجام داده است ،میتوان بهشکلی
مجزا نیز س��خن گفت؛ از این جهت که دو داستان مشهور «مردگان»
نوشته جیمز جویس و «مرگ ایوان ایلیچ» اثر تولستوی را بههم پیوند
زده اس��ت که ربطی بههم ندارند ،جز اینکه هر دو درباره مرگ هستند،
به اضافه داس��تان «لبخند» از دی .اچ الرنس که نقش کمرنگتری در

رئیس فرهنگ و رس��انه کمیس��یون فرهنگی مجلس ،با اظهار نگرانی از
ماجرای اختالف میان فرهنگستان هنر و شرکت «پارسآریان» از ورود
خود و همکارانش برای پیگیری این موضوع خبر داد.
احمد مازنی ،رئیس کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس
شورای اسالمی که به بیستوسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها
رفته بود ،به تصمیم برای پیگیری اختل
«پارسآریان» اشاره کرد«:نامهای به دکتر صالحی (وزیر فرهنگ و ارشاد
اس�لامی) نوشتهام و درخواس��ت کردهام با هنرمندانی که مرتبط به این
موضوع هس��تند ،نشست مش��ترکی برگزار کنیم .منتظریم وزیر ارشاد،
زمان این نشس��ت را مشخص کند .من اراد ه رسیدگی به این کار و اصالح
آن را در آقای صالحی دیدم و تصمیم دارم در مس��ئل ه فرهنگس��تان هنر
ورود کنم .تابهحال از دور ش��اهد وقایع ب��ودم ،اما حاال قصد کردهام تا هم
خودم و هم همکارانم در مجلس به این مسئله ورود کنیم ».او ضمن اظهار
نگرانی از این موضوع ،افزود«:نسبت به این مسئلهای که پیشآمده نگران
هستم .بهزودی به فرهنگستان هنر میروم تا وضعیت آثاری را که در آنجا
بلوکه شدهاند ،از نزدیک مش��اهده کنم ».در چن د ماه گذشته میان علی
معلمدامغانی در مقام رئیس فرهنگستان هنر و امین تفرشی ،مدیرعامل
شرکت پارسآریان ،از طرف شرکت مادر بانک پاسارگاد بحث بر سر مالکین
 500اثری که در طبقه سوم فرهنگستان هنر باعنوان موزه بانک پاسارگاد
نگهداری میشود ،باال گرفته و فعالیتهای موزه فعال متوقف شده است.
اختالف از آنجا آغاز ش��د که مرداد سالجاری محمدعلی معلمدامغانی،
رئیس فرهنگستان هنر اعالم کرد که بیش از 500تابلو از آثار نقاشان ایرانی
که با تطمیع تاثیرگذاری در مدیران و بعضی از کارمندان به بهانه نمایشگاه
و ،...بدون شناس��نامه و سند به خزانه فرهنگستان تحمیل شده است ،در
اختیار این نهاد فرهنگی است .پس از آن مسئوالن شرکت «پارسآریان»
نسبت به این اقدام اعتراض کرده و هنوز ماجرا ادامه دارد.

فیلم دارد و داستانی از خو ِد علی مصفا .همه داستانها به مرگ مربوط
میشوند و تم مرگ است که همه آنها را بههم مربوط میکند ،به اضافه
رابطه زن و شوهر که در «لبخند» و «مردگان» وجود دارد.

