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علیرضا بخشی استوار

شاید ندانید که موزه هنرهای معاصر 
تهران شــامل جامع ترین و مهم ترین 
گنجینه های هنر مــدرن در خارج از 
اروپا و آمریکای شــمالی و مالک یکی 
از ۵ تــا ۱۰ مجموعه مهــم هنر نوگرا 
در دنیاســت. همین جمله در اهمیت 
جایگاه هنرهــای معاصر تهران کافی 
اســت؛ جایی که در آن آثار هنرمندان 
شــهیری همچون پیکاســو، ونسان 
ون گوگ، پل گوگن، فرانسیس بیکن، 
اندی وارهول، مارک روتکو و بسیاری 

دیگر از مشاهیر هنرهای تجسمی جهان 
نگهداری می شود و هم مالک مجموعه 
بسیار جامعی از هنر نوگرا و معاصر ایران 
محسوب می شود. از این جهت و به دلیل 
ارزش باالیی که هر کدام از این آثار به 
لحاظ هنری و البته مادی دارند، از این 
مجموعه به عنوان گنجینه ای ملی برای 

ایرانیان یاد می شود.
اما موزه هنرهای معاصر که ســال 
۱۳۵۶ بنا شده اســت مدتی است در 
جریان یک بازســازی قرار گرفت. این 
بازسازی از روز نخست با مخالفت های 
گســترده ای رو  به رو شــد و بسیاری 
از هنرمنــدان و فعــاالن در این حوزه 
درباره سرنوشــت آن نگــران بودند. 

اردیبهشت ماه سال 97 و چندی پس 
از برگزاری نمایشــگاه آثار علی اکبر 
صادقی بــود که اعالم شــد این موزه 
در یک طــرح پنج یا شــش ماهه و تا 
پایان شهریور ماه همان سال ترمیم و 
بازسازی می شود. گفته ای که نمایان 
بود از پس یک ناپختگی برمی آید چرا که 
ترمیم موزه متناسب با حجم کاری که 
مسئوالن اعالم  کرده بودند در طول پنج 
یا شش ماه منطقی به نظر نمی رسید. 
در همان ایام به طور مشــخص اعالم 
کردند که بازسازی موزه تا آبان ماه طول 
می کشد که این تاریخ هم منطقی به 

نظر نمی رسید.
مهرماه همان ســال یادداشــتی 

در همین روزنامه »توســعه ایرانی« 
تحت عنوان »مــوزه هنرهای معاصر 
در دســت مرمت یا ســمبل کاری« 
نوشــتم و منتشر شــد که در پی آن، 
برخی از اعضای انجمن های تجسمی، 
گالری داران و هنرمندان طی نشستی 
در موزه هنرهای معاصــر از عوامل و 
افرادی که در بازســازی موزه دخیل 
بودند پرسش هایی را درباره چگونگی 
پیشــرفت مراحل مرمت و دالیل آن 
پرسیدند که جواب ها قانع کننده نبود 
و علیرغم این اتفاق، از ســوی جامعه 
هنرمندان هم واکنشی درخور صورت 

نگرفت.
مرمت و بازســازی این مجموعه 
ادامه پیدا کرد تا روز 8 دی ماه 99 یعنی 
بیش از دوســال و نیم از شروع مرمت 
)که قرار بود شش ماهه به پایان برسد( 
مسئوالن موزه قصد کردند که در قالب 
یک نشست خبری، گزارشی از نحوه 
عملکرد مرمت و تغییر هویت بصری 
فضای موزه ارائه دهند. فارغ از این که 

مرمت موزه چه رونــدی را طی کرده 
طی این روزها آن چه واکنش بسیاری از 
مخاطبان را در پی داشته، تغییر لوگو یا 
همان نشان موزه هنرهای معاصر است.

اگرچه رضا عابدینی گرافیســت 

سرشناس ایرانی که مسئولیت طراحی 
هویت بصــری برای مــوزه را برعهده 
داشته اعالم کرده است که این روند در 
2۰ سال اخیر برای موزه های سرشناس 
جهان اتفاق افتاده اســت و یک اتفاق 
طبیعی است؛ اما سوال اینجاست که 
مبنای این تغییر بر اساس چه معیاری 
صورت گرفته است؟ چون موزه های 
سرشناس جهان این کار را کرده اند ما 

هم باید این تغییر را انجام بدهیم؟
این هنرمند گرافیست اعالم کرده 
که نشان فعلی موزه هنرهای معاصر، 
یک نشان بومی اســت که در فضای 
بین المللی نمی تواند بــه عنوان یک 
نشان جهانی ارائه شود و از سوی دیگر 
مدعی شده که نداشتن هویت بصری 
یک ضعف بزرگ برای موزه هنرهای 
معاصر تهران است. او هم راستا بودن 
نشان موزه با هویت بصری آن را یکی 
از ملزومات در موزه داری معاصر دانسته 
و اعالم کرده باید در نشــان 
موزه، زبانی جهانی 
که قابل تغییر باشد 
نمود پیدا کند. 
نشانی که بتواند 
در فضاهــای 
مختلف تغییر 
کنــد. او گفته 
که نشان جدید 
مــوزه در نــگاه 
نخست شاید پس زننده و غریب باشد 
اما مانند همین نشان که این روزها بر 
سر در موزه هست به آن عادت می کنیم. 
علیرغم این توضیحات اما بسیاری از 

اهالی عرصه هنر به این تغییر نشان موزه 
هنرهای معاصر واکنش های شدیدی 
نشــان داده اند و آن را نوعی تخریب و 
ویرانگری در ســاختار و هویت موزه 
عنوان کردند. همین موضوع باعث شد 
که احسان آقایی، رئیس موزه هنرهای 
معاصر طی بیانیه ای از عدم تغییر نشان 
این موزه خبر دهد. این اتفاق به فاصله 
چند ســاعت از این موج اعتراض رخ 

 داده است. 
با این همه و به دلیل عدم صداقت 
و شــفافیت مدیــران این مــوزه در 
ســال های گذشــته، هنوز بیم آن 
می رود که این اتفاق بیشــتر شبیه 
به یــک نوع وقت خریــدن و کاهش 
حساســیت افکار عمومــی در طول 
زمان باشــد. امید است که مسئوالن 
امر در این باره بــه مردم که صاحبان 
اصلی این موزه هستند تضمین های 

قانونی متناسبی بدهند.

تغییر نشان »موزه هنرهای معاصر« دردسرساز شد

ویرانی یک هویت تاریخی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

رفتگران از کتاب های سطل زباله 
کتابخانه ساختند

به گزارش خبرگــزاری کتاب ایــران به نقل 
از سیاســت دیلی، رفتگر شــهرداری شهر آنکارا 
کتاب هایی که در زباله هــا پیدا می کند جدا کرده 
و از آنها کتابخانه ای بزرگ ســاخته است. هرچند 
پیش از این شبکه سی ان ان گزارش مفصلی از این 
کتابخانه در پایتخت ترکیه منتشــر کرده بود اما 
در آن گزارش خبرنگار آمریکایی طوری صحبت 
می کرد که انگار کتابخانه موقتی اســت ولی سه 
سال از شروع این کتابخانه گذشته و هر روز بر تعداد 
کتاب های آن افزوده می شود. حاال دیگر کارگران 
شهرداری آنکارا به کمک بیتمور 2۳ ساله آمده  اند 
و آن ها نیز کتاب های دور ریخته شــده را به مکان 
فعلی کتابخانه واقع در یک کارخانه سابق آجرپزی 
می آورند. این کارگران شهرداری در منطقه چانکایا 
ماه ها وقت صرف جمع آوری کتاب های دور انداخته 
شــده از میان زباله های شــهر کردند و با استفاده 
از آنهــا کتابخانه خود را به 2۵هزار نســخه کتاب 
رسانده اند و حاال حتی به سازمان های دولتی نیز 
کتاب قرض می دهند. ســاختمان کتابخانه یک 
کارخانــه آجرســازی قدیمی در نزدیکــی اداره  
بهداشت است. به گفته  کارگران، معلمان مدارس 
روستایی از سراسر ترکیه متقاضی این کتاب ها برای 
دانش آموزان هستند. این کتابخانه در سپتامبر سال 
2۰۱7 میالدی به روی عموم باز شد و افراد شروع 
به اهدای کتاب به این کتابخانه کردند. مهم ترین 
کتاب های موجود در این کتابخانه هم کتاب های 

ادبیات و علمی است.

 مرگ سینماگر ایرانی- فرانسوی 
بر اثر کرونا

روبر حسین، بازیگر 
و کارگردان ســینما و 
تئاتر و فیلمنامه نویس 
فرانســوی کــه برای 
پروژه های ســینمایی 

و نمایشی بزرگ خود با اقتباس از کالسیک هایی 
چون »بینوایان« و »گوژپشــت نوتردام« شهرت 
داشت ۳۱ دسامبر یک روز پس از تولد 9۳ سالگی 
خود در پاریس بر اثر عوارض ناشی از ابتال به کووید 
۱9 از دنیا رفت. کاندیس پاتو همســر حسین به 
خبرگزاری فرانســه گفت که او در بیمارستان بر 
اثر مشکل تنفسی درگذشت. روبر حسین در ۳۰ 
دسامبر ۱927 در پاریس به دنیا آمد. پدرش آندره/

امین اهلل حسین، آهنگساز زرتشتی ایرانی و مادرش 
یک ارتدکس روسی بود. 

او از نوجوانی کارش را با کارگردانی و بازیگری در 
تئاتر آغاز کرد. حسین از ۱9۵۳ به عنوان بازیگر وارد 
سینمای فرانسه شد و در دهه ۱9۶۰ با بازی در نقش 
کنت ژوفره دو پیراک در مجموعه فیلم های عاشقانه 
»آنژلیک« به شهرت رســید. او همچنین از سوی 
تعدادی کارگردانان هنری دعوت به کار می شــد 
ازجمله روژه وادیم که برای بازی در نقش معشوق 
بریژیت باردو در فیلم »عشق روی بالش« )۱9۶2( 
حسین را انتخاب کرد. حسین همچنین در ۱9۶۱ 
در فیلم »خانم بی مراعات« مقابل سوفیا لورن ظاهر 
شد. حسین در سال های بعدی دوران کاری اش، 
انرژی خود را معطوف به تولیدات بزرگ نمایشی 
کرد تا مردم عادی را به ســالن های تئاتر بکشاند. 
او این نمایش های پرهزینــه را با عبارت تبلیغاتی 
»تئاتر شــبیه آنچه هیچ گاه در سینما ندیده اید« 

معرفی می کرد. 
یکــی از اجراهای صحنه ای او »بــن هور« بود 
که در ورزشگاه 8۱ هزار نفری استاد دو فرانس در 
حومه پاریس به صحنه رفــت. ژیل ژاکوب رئیس 
ســابق جشــنواره فیلم کن در توئیتر در توصیف 
حســین نوشــت: »او شــاهزاده تئاتر برای توده 
مردم بود.« حســین در 2۰۰۵ نشان لژیون دونور 
 فرانســه را دریافت کرد. او ســه بار ازدواج کرد و

 چهار فرزند دارد.

کتابخانه

پردهنقرهای

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور ۱۱ 
دی ماه با حضور در جلســه هم اندیشی معرفی یزد به عنوان 
پایلوت مقصد ایمن گردشــگری و مطالعات باستانی کشور 
که در محل استانداری برگزار شد، گفت: »سال آینده تمرکز 
فعالیت های پژوهشگاه، در استان یزد و با هدف معرفی بهتر 

پتانسیل های گردشگری آن خواهد بود.«
به  گــزارش روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان یزد،  بهروز عمرانی 

افزود: »هرســاله تمرکز پژوهشــگاه برای انجام مطالعات 
باستان شناسی بر یکی از استان هاســت و در استان یزد نیز 
قبال پژوهش هایی انجام شده که مصداق آن مطالعات صورت 

گرفته در خصوص زیلوی میبد است.«
وی در ادامه بخشــی از مطالعات انجام  شده توسط این 
پژوهشگاه در اســتان های کرمان و سیستان و بلوچستان 
در سال جاری را تشــریح کرد و با اشــاره به ظرفیت یزد در 
حوزه پژوهش، اظهار کرد: »پژوهشگاه در این استان انجام 
فعالیت هایی در حوزه های باستان شناســی، مردم نگاری، 
زبان شناسی، مردم شناســی، حفاظت و مرمت، موزه  سبز 
در موزه ها، گردشــگری و دســتورالعمل بهره بــرداری از 

بوم گردی ها را برای سال آینده در دستور کار خود دارد.«
عمرانی در این نشست با اشاره به وجود جاذبه های طبیعی 
در یزد، توجه جدی به اکوتوریســم و میراث طبیعی استان 

برای گردشگری پســاکرونا را مورد تأکید قرار داد.  با اجرای 
این پژوهش ها، مدل پهنه بندی میراث فرهنگی استان یزد 
ارائه خواهد شد و همه اقدامات حفاظتی الزم نیز در این زمینه 

سرعت خواهد گرفت.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور نیز با 
حضور در این جلسه هم اندیشی گفت: »با برگزاری جلسات 
مشــترک با وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
مقدمات هماهنگــی و اتصال اطالعات مرتبــط با بیماران 
شناسایی شــده کووید ۱9 و تأسیســات گردشگری تحت 

نظارت وزارت فراهم شد.«
سیدجواد موســوی افزود: »یکی از مشکالت اساسی در 
نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری تاکنون، عدم دسترسی 
و اطالع از میزان تأسیسات گردشگری کشور در فضای سامانه 
الکترونیک بوده که این مهم طی برنامه ریزی انجام شــده 

با هماهنگی ادارات کل اســتانی، مدیــران و بهره برداران 
تأسیسات گردشگری طی یک ســال اخیر، برای اولین بار 
در قالب راه اندازی ســامانه جامع نظارت و ارزیابی خدمات 

گردشگری )جانا( انجام شد.«
اظهار کرد: »پس از همه گیــری ویروس کرونا و تصمیم 
ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر محدودیت های ایجادشده 
برای سفرهای ورودی و داخلی، تالش های انجام  شده برای 
سفرهای مدیریت  شده، هوشمند و ایمن در دستور کار وزارت 

قرار گرفت.«
او ادامه داد: »طی جلسه های متعدد با وزارت بهداشت و 
موافقت های انجام شده، مقرر شد سامانه های هوشمند جانا 
و ماسک با اتصال و تبادل اطالعات الزم، ضمن دسترسی به 
اطالعات افراد مبتال به کووید ۱9، از سفر این افراد ممانعت 

به عمل آید.«

یزد، پایلوت مطالعات وزارت میراث  فرهنگی در سال ۱۴۰۰

سپنتا حامدی نژاد

جدید ترین آلبوم موســیقی اســتاد حســین علیزاده با عنوان »هم سان و 
هم سکوت« با همراهی رامبراند تریو در روزهای پیش، توسط مؤسسۀ فرهنگی- 
هنری تار و پود منتشر شــد. علیزاده سال هاســت در میان انواع فعالیت های 
موســیقایی، در پی خلق آثار تلفیقی نیز هست. »هم ســان و هم سکوت« نیز 
ذیل فعالیت های موســیقایی تلفیقی او جای می گیــرد. تلفیق گرایی پیامد 
»جهانی شدن فرهنگی« اســت که در آن، آثار فرهنگی و هنری فراتر از نظارت 
دولت ها و با عبور از مرزها در سرتاسر جهان فراگیر شده و حوزه های نوپدیدی 
را برای بیان هنری و تولیدات فرهنگی می گشــایند. تلفیق گرایی در موسیقی 
ایران را نیز می توان حاصل همین فرآیند جهانی شــدن فرهنگی و شکل گیری 

هنرمندان جهان وطن و آثار هنری هیبریدی دانست.
تلفیق گرایی برای علیزاده هرگز در سطح یک هم نشینی ساده از نوازندگان 
ایرانی و غیر ایرانی خالصه نمی شــود. در آثار او، موســیقی زبان جهانی است 
و کنش اجرای موسیقی، کنشــی جهان وطنی و ورای مرزهای سیاسی است 
و تجربیات موســیقایی او نیز گواه این مدعاســت و رهــاورد چنین اهتمامی، 

 توشه ای بی مانند برای ذخایر موســیقایی ایران و جهان به وجود آورده است.
علیزاده این بار در »هم سان و هم ســکوت« با تلفیق الحان موسیقی کالسیک 
ایرانی، شیوۀ پردازش الحان در موســیقی َجز، رنگ  صوتی سازهای شورانگیز، 
ویولونه، فورته-پیانو، هارمونیوم و سازهای کوبه ای و بافت های متنوع صوتی، 
فضای موسیقایی جدیدی را شکل داده، که نشان از کنکاش همیشگی او در پیدا 
کردن راه هایی بی انتها برای پیمودن دارد. راه هایی که او اولین چراغ هایش را بنا 

می نهد تا دیگران جرأت پا گذاشتن در آن ها را پیدا کنند.
روند همدلی موسیقایی اعضای این گروه در این آلبوم، تداعی کنندۀ رشد و 
نمو بذری  است که می توان آن را بذر عشق نام نهاد. این بذر در »درآمد« کاشته 
می شود و در »سماع« ســر از خاک بیرون می آورد. در »کرشمه« و »مقدمه ی 
نیشــابورک« هر کدام از اعضای گروه به نوبۀ خود برای رشــد آن می کوشند و 
در »نیشابورک« شــاخه ها جوانه می زنند و در »سرمست«، »رامبراندی نژاد« 
و »نهفت« شاخ و برگش افزون می شــود و پس از این فرازو نشیب های بسیار، 
شاهد به ثمر رسیدن میوۀ آن هستیم که »ترکمن« است. »ترکمن« نقطۀ اوج 
همدلی در این آلبوم است. این قطعه بارها با سازآرایی ها، تنظیم ها و حال و هوای 
متفاوتی اجرا شده و هر بار که اجرایی نو از آن می شنویم، احساسی نو و متفاوت 

را تجربه می کنیم و گویی هر کدام شان شرح حال آن دوره از زندگی خالق این 
اثر پرشور است. 

»هم سان و هم سکوت«، تجلی تلفیق گرایی در آثار علیزاده است؛

کنشی جهان وطنی و ورای مرزهای سیاسی

موسیقی

  رضا عابدینی اعالم کرده 
که نشان فعلی موزه 

هنرهای معاصر، یک نشان 
بومی است که در فضای 
بین المللی نمی تواند به 

عنوان یک نشان جهانی 
ارائه شود و از سوی دیگر 
مدعی شده که نداشتن 
هویت بصری یک ضعف 

بزرگ برای موزه هنرهای 
معاصر تهران است
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