
نبض کند موزه ها، عارضة بیماری کرونا

نتایج یک بررسی نشان داده مهم ترین موزه های 
جهان با کاهــش ۷۷ درصــدی بازدیدکنندگان 
روبه رو و به طور متوسط ۱۴۵ روز را در سال گذشته 
تعطیل بودند. موزه ها در سراسر جهان طی یک سال 
گذشته با سنگین ترین پیامدهای ناشی از شیوع 
ویروس کرونا دســت و پنجه نرم کرده اند و شمار 
بازدیدکنندگان موزه ها از ۲۳۰ میلیون نفر در سال 
۲۰۱۹ به ۵۴ میلیون نفر در ۲۰۲۰ نزول داشته که از 
کاهش ۷۷ درصدی مراجعه کنندگان به موزه ها در 

این بازه زمانی حکایت دارد. 
بررسی ساالنه نشریه »آرت نیوز پِیپر« که شامل 
۲۸۰ موزه مهم در سراســر جهان بوده است نشان 
می دهد این موزه ها در سال گذشته به طور متوسط 
۱۴۵ روز درهای خود را به روی مردم بسته اند. موزه 
ملی چین که دومین مــوزه پربازدید جهان پس از 
لوور فرانسه است از بتدای ژانویه برای سه ماه به طور 
کامل تعطیل شد و پس از آن با کاهش ظرفیت ۹۰ 
درصدی بازگشایی شد و شمار بازدیدکنندگان از 
روزانه ۳۰ هزار نفر به تنها سه هزار نفر کاهش یافت. 
بر اساس اعالم ســازمان جهانی گردشگری، شهر 
توریستی پاریس در سال گذشته تنها پنج درصد از 

ظرفیت گردشگری خود را دریافت کرد.

سینماهای تهران تعطیل شد
مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی از 
تعطیلی ســینماهای تهران به دلیل قرار گرفتن 

پایتخت در شرایط قرمز کرونایی خبر داد. 
مســعود نجفی عصر دوشــنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ســینمایی ایرنا اظهار داشــت: صبح 
دوشــنبه ۱۶ فروردین با اعالم ستاد ملی مقابله 
با کرونا، وضعیت کرونا در شهر تهران از نارنجی 
به قرمــز تغییر کرد تا با توجه بــه قوانین تمامی 

مشاغل از جمله سینماها تعطیل شد.
وی افزود: طبق طبقه بندی اخیر سینماها به 
تازگی از مشاغل گروه ســه به دو تغییرکرده بود 
تا در وضعیت نارنجی هــم بتواند فعالیت کند اما 
حاال با قرمز شدن شهر تهران ســینماها درباره 

تعطیل شد.
مدیرکل روابط عمومی ســازمان سینمایی 
خاطرنشان کرد: به ســامانه فروش بلیت آنالین 
ســینماها )ســمفا( هم اعالم کرده ایم که بلیت 
فروشی را متوقف کنند و اگر وضعیت شهرهای 
قرمز بــه نارنجی تغییر پیدا کند، ســامانه بلیت 

فروشی به طور خودکار فعال می شود.

به گزارش ایرنــا، درحال حاضــر فیلم های 
هفته ای یک بار  آدم باش به کارگردانی شــهرام 
شاه حسینی، خورشــید تازه ترین ساخته مجید 
مجیدی، فیلم کمدی تکخال به کارگردانی مجید 
مافی، خون شد آخرین ساخته مسعود کیمیایی و 
الله ساخته اسداهلل نیک نژاد در سینماهای کشور 

در حال نمایش بود.
در فروش دو هفتــه ای نوروز نیــز بر خالف 
انتظار، فیلم سینمایی هفته ای یک بار آدم باش 
بیشترین و فیلم پرحاشــیه الله کمترین فروش 

را داشته اند.
فیلم های خورشید با بازی هنرمندانی چون 
طناز طباطبایی، جواد عزتــی و علی نصیریان، 
تکخــال بــه تهیــه کنندگی محمدحســین 
فرحبخش و بازی پوریا پورسرخ، سحر قریشی، 
خون شــد با بازی ســعید آقاخانی به ترتیب در 
 رده دو تــا چهــارم پرفروش های اکــران نوروز 

قرار دارند.
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علیرضا بخشی استوار

ســال ۹۹ که از پــس یک تالطم 
ناگهانی و یک ترس فراگیر به واسطه 
همه گیرشدن بیماری مرگ بار کرونا 
آغاز شــد، کمتر کسی گمان می کرد 
چرخــه کارها و امور حتی به شــکل 
نصفــه و نیمه بــه کار بیافتــد. همه 
گمان ها ایــن بود در یــک قرنطینه 
طوالنی که بیشتر شبیه حبس خانگی 
است تا مدت زمان نامعلوم و طوالنی 
همه چیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته 
و امور بــه کلی مختل می شــوند. اما 
انســان این موجود دوستدار زندگی 
از پس هر بحــران به دنبال کشــف 
راه  حل های برون رفــت از بحران نیز 

می اندیشد.
سال ۹۹ سالی که سراسرش همراه 
با بیماری کووید۱۹ گذشت، تجربه ای 
متفاوت در برخورد با پدیده ها را برای 
افراد مختلف در حوزه ها و مشــاغل 

مختلف به وجــود آورد کــه نیازی 
به تشــریح آن نیســت چرا که همه 
همچنان در این وضعیت غیرطبیعی 
در حال زیستن هستیم. هنر و دنیای 
پیرامونی آن هم از این قواعد مستثنی 
نبود. تئاترها، کنســرت ها، سینماها 
بارها به تعطیلی کشــیده شدند و باز 
در یک برزخ معلق تعطیل شــدند و 
هنرمندان به این تعطیلی در بازه های 
مختلف زمانی طی یکســال گذشته 

عادت کردند. 
هنرهای تجسمی به عنوان یکی 
از شــاخه های مهــم در عرصه هنر 
هم در این بــازه، دچــار معضالت و 
مشــکالتی شــد. جدای از تعطیلی 
چندبار گالری ها، برخی از رویدادها 
و ایونت هــای مهم تجســمی هم در 
نیمه نخست سال گذشته به تعطیلی 
کشیده شــدند. اما گذشــت زمان و 
جستجوی مداوم دســت اندرکاران 
در حوزه هــای خصوصــی و دولتی 
منجر به ایجــاد راهکارهای جدیدی 
شــد که شــاید برای نخســتین بار 

تجربه می شدند. نمونه مشخص این 
اتفاق برگزاری آنالین و ســه بعدی 
نمایشــگاه »تیرآرت« در تابســتان 
۹۹ بود که در حــال حاضر مهم ترین 
آرت فری اســت که در ایران برگزار 
می شــود و برگزارکننــده آن بخش 
خصوصی است. حتی برگزاری آنالین 
نمایشــگاه ها هم در قالب یک طرح 
پیشنهادی در مدت زمان محدودی 
به اجرا در آمد امــا هر چه بود کیفیت 
تماشــای آثار هنــری از نزدیک را 
نداشــت و بــه همین دلیــل با عدم 

استقبال مواجه شد.
حتی »حراج تهران« که به شکل 
معمول باید در قالبی حضوری برگزار 
شود امســال تجربه دیگری را پشت 
سر گذاشت. در این رویداد، خریداران 
آثار و مجموعه داران طی چند روز و با 
رعایت فاصله گــذاری اجتماعی آثار 
را از نزدیک مشــاهده کرده و سپس 
در پلتفرمی آنالین مبادرت به خرید 
آثار هنری کردند که این اتفاق هم در 

تاریخ این حراج اتفاقی نادر بود.

در ســال گذشــته بســیاری از 
گالری ها همزمــان با آغــاز پاییز و 
روزهای رونق همیشگی نمایشگاه ها، 
اقدام به برگزاری نمایشگاه با تعیین 
وقت قبلی کردند که این نیز به اندازه 
خود پدیده ای نــادر در طول حیات 
گالری هــا در ایران بــود. پدیده ای 
کــه البتــه می توانســت مخاطب 
حداقلی از هنرهای تجســمی را در 
رونــد رویدادها و نمایشــگاه ها قرار 
دهد اما یکــی از مشــکالتی که در 
کنار خود داشــت ارجحیت حضور 
مجموعــه داران در نمایشــگاه ها 
به عنــوان نبض اصلــی اقتصاد هنر 
بــر ســایر مخاطبان بــه خصوص 
دانشــجویان هنــر و عالقمندان به 
آثار تجسمی از سایر حوزه ها بود. اما 
در شرایطی که بســیاری از مشاغل 
به تعطیلی کامل کشــیده شــدند 
این اتفــاق افق کوچکــی را به روی 
فعاالن در این عرصه گشــود. البته 
این تجربه منجر به آن شــد تا برخی 
از مهم ترین رویدادهای تجســمی 

مثل دوساالنه ســرامیک، جشنواره 
هنرهــای تجســمی فجر، جشــن 
تصویر سال و رویدادهایی مشابه این 
نمایشگاه های گسترده هم با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار شود و 
عالقمندان و گالری دارها و هنرمندان 
از پس این تجربه قطعاً آســان تر و با 
خیالی آســوده تر اقدام به برگزاری 
نمایشــگاه ها و رویدادهای تجسمی 
خود خواهند کــرد. کرونا اگرچه در 
الیه ظاهری یعنی برگزاری فیزیکی 
نمایشگاه ها طی سال گذشته اختالل 
ایجاد کــرد اما رونــد حرکت برخی 
هنرمندان و گالری ها نشان می دهد، 
اقتصاد هنــر و خرید و فــروش آثار 
همچون گذشــته البته با سیر اندک 
نزولی در جریان اســت و شیوع این 
ویرس، آنچنان که باید بر این چرخه 

تاثیر منفی نگذاشته است. 
تاثیر منفی این شــرایط بیشــتر 
هنرمندان جوان و جویــای نامی را 
تحت تاثیر قرار می دهد که قرارهای 
نمایشگاهی شان به دلیل شیوع کرونا 
و با توجه به تعطیلی هــای پیاپی به 
تعویق افتــاده و یا به کلــی از برنامه 
گالری ها خارج شده اســت. چرا که 
گالری  داران نیز بــرای حفظ چرخه 
اقتصادی و جلوگیری از ورشکستگی 
تمایل دارند در این شــرایط بیشتر 
مســائل اقتصادی خود را رتق و فتق 

کنند و به همیــن منظور تمرکز خود 
را بر فــروش و نمایش آثــار افرادی 
می گذارند کــه شناخته شــده و به 
اصطــالح تضمین شــده هســتند. 
از پس همــه تجربه های به دســت 
آمده از روزهــای کرونایی ۹۹ به نظر 
می رسد سال ۱۴۰۰ هم برای هنرهای 
تجسمی، در بر همان پاشنه بچرخد 
و چه بسا با واکسیناســیون فراگیر و 
از سویی کنترل شــرایط، اوضاع به 
روال سابق خود برگردد یا حتی مسیر 
سومی را در پیش بگیرد که ترکیبی 
از همه تجربه های پیشــین در زمان 

کرونا است.

هنرهای تجسمی در سال 1400 به کدام سو می رود؟
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آرین معتقد اســت وزارت ارشــاد و دفتر موســیقی 
می توانــد با ســپردن مســئولیت هایی به شــرکت ها و 
موسســات فرهنگی هنری، ضمن نظارت بر عملکرد آنها 
با سهمیه بندی مشخص، کنســرت ها را از انحصار چند 
خواننده معدود خارج کند تا شرکت ها موظف به کشف و 
بهره گیری از دیگر خوانندگان و استعدادهای جدید شوند 
طی دهه های اخیــر اتفاقی که  دامن گیر موســیقی 
بخصوص سبک پاپ شده مقوله »کاور« است. به طور کلی 
»کاور« یا کاور کــردن »cover version« به معنای 
پوشش دادن، بازخوانی یا دوباره خوانی اثری است که قبال 

)شاید ســال ها یا دهه ها قبل( تولید شده است. طی 
سال های اخیر خوانندگان بسیاری با عنوان »کاور« 
آثاری از خوانندگان نسل های گذشته را بازخوانی 
کرده اند که از میان آن ها برخی باکیفیت و بسیاری 

دیگر بدون هیچگونــه بدعت و نوآوری 
صرفا کپی آثار قبلی بوده اند.

زنــده و  شــاهین آریــن، نوا
خواننده موســیقی پــاپ، که ضمن 
همکاری هایــی با مرکز موســیقی 
صداوسیما  در ســالن های مختلفی 
در تهــران از جملــه تــاالر وحدت 

کنسرت پاپ برگزار کرده، چندی پیش 
به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز یکی از 
آثار شاد زنده یاد ناصر چشم آذر را با حضور 
محمدرضا عیوضی و خوانندگان دیگر در 
قالب نماهنگ منتشر و آن را به مدافعان 

سالمت و کادر درمان کشــور تقدیم کرد. او در گفتگو با 
ایلنا، ضمن ارائه تعریف از مقولــه »کاور« و بازخوانی آثار 
دیگر خواننــدگان توضیحاتــی داد. او همچنین با انتقاد 
از شــیوه ارائه مجوز به خوانندگان توسط دفتر موسیقی 

پیشنهادهایی را برای تولید و ارائه آثار بهتر مطرح کرد.
    

 به تازگی اثری از زنده یاد ناصر چشــم آذر را 
بازخوانی و اجرا کردید. یعنی اثری از ایشان را کاور 
کرده اید؟ چه تعریفی از مقوله کاور ارائه می دهید؟ 
مقوله کاور اگر با دلیل و بر اســاس تفکری که پشت 
آن قرار دارد درست انجام شود و در نهایت اتفاقی نو 
و ویژه را رقم بزند، نه تنها ایراد ندارد، بلکه اتفاقی 
خوب اســت. کاور کردن زمانی دچار اشــکال 
می شــود که خواننــده و دســت اندرکاران 
یک اثر بــرای شــهرت و محبوبیت خود 
به واســطه خواننده مطــرح دیگر و اثر 
او به ســراغ این مقوله بروند که اتفاقا 
همینطور هم هســت و متاســفانه 
بسیاری ازخوانندگان در کاور کردن 
آثار دیگــران صرفا بــه محبوبیت 
خودشــان می اندیشند و چیزی بر 
اثر اصلی اضافــه نمی کنند. این روند 
بسیار غلط است، زیرا اثر بازخوانی شده یک 
بار توسط خواننده اصلی به بهترین شکل و با 
کیفیت بهتر تولید و اجرا شده است. در نهایت 
نیز اثر بازخوانی شــده کپی اثر اصلی است 

و قاعدتا کیفیت پایین تری دارد. شــخصا چنین روشی را 
نمی پسندم و اگر قرار باشد به بازخوانی یا بازاجرای اثری 
بپردازم باید برای خودم و مخاطب دلیل متقاعد کننده ای 
داشته باشم. از طرفی یک اثر کاور شده باید با توجه به اثر 
اصلی، تا آن حد با کیفیت و بی نقص باشــد که مردم آن را 
بپذیرند به این دلیل که در ابتدا اثر اصلی را شنیده و دیده 
و به خاطر سپرده اند. در غیر این صورت آن اثر کاور شده از 

سوی مخاطب پذیرفته نمی شود. 
 با این حساب لزوم بازخوانی قطعه و نماهنگ 

»عید شما مبارک« برایتان چه بوده است؟ 
عید امسال با عید سال گذشته متفاوت بود، زیرا طی یک 
سال گذشته کار و فعالیت هنرمندان و اهالی دیگر مشاغل 
وضعیت بدی داشت و قاعدتا در چنین شرایطی باید آثاری 
تولید شوند که شــادی مردم و مخاطبان را برانگیزند و ما 
نیز به همین موضوع توجه داشــتیم. موضوع دیگر اینکه 
اگر قرار بود اثری از آقای چشــم آذر را به تنهایی بخوانم، 
هیچوقت چنین کاری نمی کردم. به این دلیل که در حال 
حاضر و در شــرایط فعلی به اتفاقات جمعی نیاز بیشتری 
داریم و این حرکت مفهوم بیشتری دارد. در شرایط فعلی 
حتی نوع انتخاب عوامل نیز مهم است و من نیز برای انجام 
اتفاقی جمعی از وجود خوانندگانی چون هوتن جوادی، 
محمدرضا عیوضی، مسعود خادم، شــاهین آرین و علی 
سفلی بهره بردم. سیدجواد هاشــمی هم در نماهنگ ما 
حضور یافت و خواند تا به مخاطب بگوییم اگر چنین فردی 
برای نخســتین بار در یک اثر شــاد حضور یافته دلیلش 

مخاطب است.

 برای تولید و اجرای قطعه زنده یاد چشم آذر 
مجوز دریافت کردید؟ 

اثر مذکور مجوز ارشــاد دارد و قبال نیز اجرا شــده، اما 
برای رعایت مسائل اخالقی از خانواده زنده یاد چشم آذر 
اجازه گرفتیم و آن ها نیز ضمن اجازه اجــرا، از این اتفاق 
بسیار خوشحال شدند. به هرحال یاد کردن از استاد چون 
زنده یاد ناصر چشم آذر در اتفاق و فرمتی نو اتفاق جالبی 
است و چقدر خوب می شود که اگر هر ازگاهی از استادان و 
پیشکسوتان هنر با باز خوانی و باز اجرای آثارشان قدردانی 

کنیم. 
 اغلب خوانندگان پاپ بخصوص آن هایی که با 
چند تهیه کننده و کنســرت گذار فعال همکاری 
ندارند از سیاست های وزارت ارشــاد در زمینه 
مدیریت حوزه پاپ انتقادهایی را مطرح می کنند. 

شما جزو این دسته از موزیسین ها هستید؟ 
من به جای انتقاد قصد دارم پیشــنهادهایی را مطرح 
کنــم. به نظــرم وزارت ارشــاد برای ضایع نشــدن حق 
خوانندگان و دیگر عوامل موســیقی باید تمهیداتی را به 
کار گیرد. در کشور استعدادهای بی شماری داریم و برای 
توجه و به کارگیری آن ها باید کارهای جدیدی انجام دهیم. 
زیرا به هرحال حق همه آن هاست که در عرصه موسیقی 
حضور داشته باشند. به نظرم برای به نتیجه رساندن این 
هدف وزارت ارشــاد باید صدور مجوزها را به شرکت ها و 
موسسات فرهنگی هنری مرتبط بسپارد و در مقابل آن ها 
را زیر ذره بین قرار دهد. این درست نیست که خوانندگانی 
را که به تولید و ارائه آثار می پردازند زیر ذره بین باشــند. 
شاید بهتر باشد که ارشــاد با واگذاری این مسئولیت ها بر 
اساس الگویی مشخص به شرکت ها و موسسات، از آن ها 

لیست عملکرد بخواهد.

شاهین آرین مطرح کرد:

ارشاد کنسرت ها را از انحصار چند خواننده معدود خارج کند 

موسیقی

کرونا اگرچه در الیه ظاهری 
یعنی برگزاری فیزیکی 

نمایشگاه ها طی سال 
گذشته اختالل ایجاد کرد 

اما روند حرکت برخی 
هنرمندان و گالری ها نشان 

می دهد، اقتصاد هنر و 
خرید و فروش آثار همچون 

گذشته البته با سیر اندک 
نزولی در جریان است و 

شیوع این ویرس، آنچنان 
که باید بر این چرخه تاثیر 

منفی نگذاشته است
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