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اخبار

همزمان با انتشار نقدی جدید بر فیلم «قهرمان»
ساخته جدید فرهادی ،از نخستین تصویر محسن
تنابنده در این فیلم سینمایی نیز رونمایی شد.
به گزارش ایسنا ،منتقد وبسایت «ای وی
کالب» پس از تماشای فیلم «قهرمان» در فستیوال
فیلم تورنتو ،نوشت :هر جشنواره ای یا باید با فیلمی
از اصغر فرهادی شروع شود یا با فیلمی از او تمام
شود؛ در حالت اول ،حواس و چشاییتان در شروع
فستیوال تنظیم میشود و در صورت دوم بعضی از
طعمهای بد را ،میشوید و از بین میبرد.
نویسنده و کارگردان ایرانی ،داستانهای
اجتماعی ،خانوادگی و اخالقی را که به شکل
سرگیجهآوری پیچیده هستند ،طوری میسازد که
باعث جنب و جوش ذهن شما میشود تا پا به پا
با مخمصههایی که شخصیتها درگیر آن هستند
حرکت کنید .حاال فرهادی دوباره با یک موفقیت
دیگر به تورنتو بازگشته« :قهرمان»؛ فیلمی که واقعا
به عنوان پایان قدرتمند فستیوال  ۲۰۲۱تورنتو باید
دیده شود .اینکه بعضی چیزها هیچوقت تغییر
نمیکنند ،خوب است؛ مثل همین که فرهادی هنوز
هم به همان قدرت ،فیلمهایی فوقالعادهای برای
فیلمدوستانمیسازد.
همانطور که اغلب فیلمهای فرهادی اینطور
هستند« ،قهرمان» هم به شکلی غیرقابل پیشبینی
آغاز میشود و در ادامه ،شوکهکننده پیش میرود.
فرهادی ،یک داستانگوی متخصص است و به
همین دلیل درک میکند که قدیسها بیشتر از
افراد خطاکار تالش میکنند تا قوانین اخالقی را با
منافع شخصی سازگار کنند .او همچنین میداند
که تراژدیها (تراژدی داستانی) زمانی که قهرمان
داستان نه فقط با دست سرنوشت ،بلکه با نقایص
و اشتباهات خود شکست میخورد ،ضربهزنندهتر
هستند .اتفاقی که در «قهرمان» رخ میدهد ،زیرا
مجموعهای از دروغهای مصلحتی کوچک که رحیم
میگوید نهایتا به سمت خودش برمیگردد.
فرهادی یک منتقد باهوش فرهنگی است .او
چه این موضوع را واضح بیان کرده باشد چه
نه« ،قهرمان» نقدی بر بیرحمی جهان مدرن
در مواجهه با بدهکاران است و همینطور نقد
یک وسواس عمومی درباره «آبرو» و «شرف»
در کنار نتایج معکوس و نقاط تاریک شبکههای
اجتماعی .با این همه ،یک تماشاگر میتواند حتی
به این موضوعات اجتماعی در فیلم دقت نکند اما
کماکان از روش او در طرح فوقالعادهی داستان
مبهوت شود؛ روشی که فرهادی مشکالت ،نیت
شخصیتها و متغیرها را مطرح میکند و آنها را
تبدیل به موجی میکند که همهی آدمهای اطراف
رحیم را در خود میکشد .تا جایی که من به خاطر
دارم ،هیچ فیلمساز دیگری ،چنین عالقهی پایدار
و در عین حال چنین توان عالیای در به تصویر
کشیدن پیامدهای دروغ برای کسی که آن را گفته
(فارغ از دلیلش) نداشته است.
«قهرمان» از تاریخ  ۷ژانویه  ۱۷( ۲۰۲۲دیماه) از
سوی کمپانی آمازون در سینماهای آمریکا و از ۲۱
ژانویه از سوی سامانه نمایش آنالین آمازون پرایم
اکران میشود.

از سرگیری اجراهای تئاتر شهر با
«تنها»

حق مولف ایستاده در مه

موزه هنرهای معاصر باز میشود

نخستین تصویر محسن تنابنده
در «قهرمان»

اخبار

آیا ایران به کنوانسیون برن میپیوندد؟

با خروج تهران از وضعیت قرمز

نمایشگاههای موزه هنرهای معاصر تهران با توجه
به خروج تهران از وضعیت قرمز کرونا ،از روز شنبه
(سوم مهرماه) ادامه پیدا میکند.
به گزارش «ابتکار» و به نقل از روابط عمومی
موزه هنرهای معاصر تهران ،بازدید از نمایشگاه
هایچ نهان بر عیان (مهندسی تصویر در نگارگری
ایران) و پرسونا (مجموعه آثار اندی وارهول) موزه
هنرهای معاصرتهران پس از مدتی تعطیلی به
دلیل وضعیت قرمز کرونا ،از سوم مهرماه میزبان
عالقهمندان است.
ساعت بازدید از نمایشگاههای موزه هنرهای
معاصر تهران در شرایط فعلی در سه سانس  ۱۰تا
 ۱۲:۳۰ ،۱۲تا  ۱۴:۳۰و  ۱۵تا  ۱۷است و در هر سانس
فقط  ۱۰۰نفر میتوانند از نمایشگاههای موزه دیدن
کنند .با توجه به تعطیلی موزه هنرهای معاصر
تهران از  ۱۲تیرماه به دلیل وضعیت قرمز کرونا،
نمایشگاه نهان بر عیان تا  ۲۹آذرماه و نمایشگاه
پرسونا (مجموعه آثار اندی وارهول) تا دوم آبان ماه
تمدید شد.

فرهنگوهنر

با شنیدن اصطالح سرقت هنری اولین چیزی که در
ذهن نقش میبندد این است که فردی اثری هنری
را از کتاب ،فیلم یا موسیقی انتخاب میکند و خود
را خالق آن مینامد .اما سرقت هنری چیزی بیش از
این است .شاید در گذشته تشخیص سرقت هنری
به سادگی میسر نبود اما امروزه با وجود اینترنت و
در دسترس بودن بسیاری از کتابها ،بسیار سادهتر
از قبل میتواند صاحب اصلی اثر را تشخیص داد و
نسخههای مشابه را کپی و سرقت شده دانست .اما
با وجود این قابلیت عجیب است که میزان سرقتهای
هنری از گذشته کمتر نشده که هیچ شاید بیشتر هم
شده باشد.
ایران در حال حاضر از قانونی که در سال  ۱۳۴۸برای
حفظ حقوق مولف تصویب کرده ،استفاده میکند .در
یرایت
سال  ۱۳۴۸قانونی وضع شد که حمایت از کپ 
و ترجمه را در بر میگیرد .وجه مشخصه اینقانون
هم این است که حدود اجرای آن در محدوده مرزهای
داخلی کشور است .بهعبارتی قانون مذکور ،حقوق
مولفان داخل کشور را به رسمیت میشناسد و نسبت
به صاحبان آثار در خارج از کشور الزامی ندارد .وی
افزود :برای پیوستن ایران به کنوانسیون برن ،یکسری
نگرانیهایی وجود دارد .برخی معتقد هستند که اگر
قانون کپی رایت بپیوندیم ،این میتواند برای کشور
مشکل زا باشد چرا که باید از قوانین مصوب آن پیروی
کنیم .برای اینکه مشکلی در زمینه پیوستن به قانون
یرایت پیش نیاید ،میتوان بهشکل سادهتر و در
کپ 
یرایت را بپذیریم .این ،باعث
قالب قانونی ملی ،کپ 
میشود هر زمان احساس کردیم مشکلی در زمینه
یرایت داریم ،قانون را تغییر بدهیم.
پذیرش کپ 
به اینترتیب موضوعات یکبام و دوهوایی که در
اینزمینه وجود دارد ،منتفی میشود و میتوانیم
رعایت حقوق مولف یا کپی را جنبه کامل تری بدهیم.
موضوع عدم رعایت حق مولف تقریبا در تمامی
شاخههای هنری و ادبی به چشم میخورد و جالب
آنکه با مجوز وزارت ارشاد نیز منتشر میشوند .در
حوزه ترجمه کتاب چنان این آش شور است که کافی
است قدمی در خیابان انقالب بزنید تا با مشاهده
ترجمههای بیشمار و حتی بسیار شبیه به هم از یک
اثر ،آن را به چشم ببینید.
در حوزه موسیقی نیز کپی کردن از آثار هنرمندان
دیگر به وفور به چشم میخورد .کپیهایی که اثری
از اشاره به خالق اصلی هم در آن دیده نمیشود.
فاطمه عرب سرخی ،مدیر واحد نظارت و ارزشیابی
دفتر موسیقی ،درباره معیارهای مجوزدهی به آثار
موسیقایی میگوید :شورای موسیقی طبق آییننامه
نظارت بر انتشار و اجرای آثار موسیقایی به ارزیابی آثار
میپردازد .در این آیین نامه چارچوبهای مد نظر بیان

گروه فرهنگ و هنر – از زمانی که یادمان میآید میگفتند کپی کردن از روی کار دیگران تقلب است و حتی اگر هم نتیجه چیز خوبی از آب دربیاید ،باز
هم ارزش چندانی ندارد چون نه خالقیتی در آن دیده میشود و نه به خالق اثر اصلی احترام گذاشته شده است .کپی کردن در دنیای هنر اتفاق تازهای
نیست اما مثل خیلی جاهای دیگر اگر با ذکر منبع یا رعایت حق مولف اصلی باشد ،میتوان به آن نگاهی متفاوت داشت .سالها است که موضوع عدم
پیوستن ایران به کنوانسیون برن و مشکالتی که به واسطهاش گریبان هنر را خواهد گرفت ،صحبت شده است اما آیا این اتفاق در دولت تازه رخ خواهد داد؟

موضوع عدم
رعایت حق
مولفتقریبا
در تمامی
شاخههای
هنری و ادبی به
چشم میخورد
و جالب آنکه
با مجوز وزارت
ارشاد نیز
یشوند
منتشرم 
شده است .پس از صدور تاییدیه شعر و ترانه از سوی
شورای ترانه ،در گام بعدی موسیقی اثر در شورای
موسیقی ارزیابی میشود .در این شورا صرفا مسائل
فنی همانند نحوه تلفیق شعر و موسیقی ،نحوه خوانش
درست کلمات (یا حضور یک کارشناس شعر و ترانه
در شورای موسیقی) ،صدای خواننده ،نحوه صداسازی
و استفاده از سازها ،تنظیم ،میکس و  ...ارزیابی
یرایت در
میشود.او با اشاره به فرآیند اجرایی کردن کپ 
دنیا ،اظهار میکند :این امر به صورت دقیق ،نیازمند
تکنولوژی بسیار پیشرفته هوش مصنوعی است .برای
یرایت شده ،ناشران موسیقی و
تشخیص محتوای کپ 
یرایت از تکنولوژیای به نام اثر انگشت
دارندگان کپ 
صوتی استفاده میکنند .این تکنولوژی اولین بار توسط
سرویس موسیقی  Shazamبرای شناسایی تِرکهای
موسیقی طراحی شده بود.
عرب سرخی ادامه میدهد :اکنون یک استارتاپ
 ۵ساله واقع در چین و آلمان با نام ACRCloud
یرایت قرار
این تکنولوژی را در دسترس دارندگان کپ 
میدهد .این استارتاپ میتواند به سرعت اثر انگشت
صوتی آهنگ را با یک بانک اطالعاتی از میلیونها
تِرَک مختلف تطابق دهد .این استارتاپ با دارندگان

یرایت مختلفی از کشورهای غربی همکاری میکند.
کپ 
البته کمپانی به دلیل مسائل قانونی ،قادر به نام بردن
از آنها نیست.
او تصریح میکند :این فقط ناشران و دارندگان
یرایت نیستند که از سرویسهای ACRCloud
کپ 
استفاده میکنند .بسیاری از ارگانهای دیگر نظیر
سرویسهای استریمینگ و ایستگاههای رادیویی
نیز ناچار هستند مراقب موسیقیهای پخش شده
روی پلتفرم خود باشند .از این رو سرویسهای
 ACRCloudاهمیت بسیار زیادی در حفظ نظم و
یرایت موسیقی دارند.
تعادل دنیای پخش و کپ 
به گفته عرب سرخی در دفتر موسیقی وزارت ارشاد
با توجه به فقدان این تکنولوژی ،با توجه به تخصص و
تجارب هر یک از کارشناسان شورای شعر و موسیقی
به موضوع رسیدگی میشود و در صورت تشخیص،
اقدام مقتضی صورت میگیرد .ضمنا در مورد رعایت
حقوق مالکان آثار نیز متقاضیان باید رضایتنامه را در
صورتی که نیاز باشد ،ارائه دهند.
در حوزه فیلم نیز نپیوستن به کنوانسیون برن،
پیامدهای گوناگونی داشته است .به طور مثال در
کشور ما هیچ فیلم خارجیای اکران نمیشود.

حاال اما به نظر میرسد دوباره عزمی برای پیوستن به
این کنوانسیون ایجاد شده است .دوشنبه  22شهریور
 1400نشست تخصصی بررسی ابعاد ،پیامدها و اثار
پیوستن ایران به کنوانسیون برن از منظر سیاستگذاری
فرهنگی در پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات برگزار
شد.
در این نشست ،غالمعلی منتظری (نایب رئیس
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی) ،سید
یزاده (عضو کمیسیون فرهنگی مجلس)،
احسان قاض 
امیر خوراکیان (معاون حقوقی و امور مجلس مرکز
فضای مجازی) ،الدن حیدری (معاون توسعه مدیریت
و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) ،سیدعباس
حسینی نیک (مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران
دانشگاهی) به همراه محمدصادق افراسیابی (معاون
امور محتوایی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای
مجازی) و میثم قمیشیان (پژوهشگر سیاستگذاری
فرهنگ و ارتباطات) از سخنرانان این نشست حضور
داشتند.
حاال باید دید آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
در دولت جدید ،اقدامی در راستای عضویت در این
کنواسیون انجام خواهد داد؟

هتریک «شانگچی» در گیشه آمریکا
فیلم ابرقهرمانی «شانگچی و افسانه ده حلقه» برای سومین هفته متوالی پرفروشترین فیلم گیشه آمریکا شد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی ورایتی ،فیلم ابرقهرمانی شانگچی و افسانه ده حلقه با حفظ سلطه خود بر
گیشه سینماهای آمریکا برای سومین هفته متوالی ،هتریک کرد.
شانگ چی اولین فیلم دنیای سینمایی مارول که ستاره آسیایی دارد و بیشتر عوامل تولید آن نیز آسیایی هستند،
در سومین هفته از اکران خود ،این آخر هفته  ۲۱میلیون دالر فروش کرد که اگرچه نسبت به هفته گذشته کاهشی
 ۳۹درصدی داشت اما همچنان فوقالعاده است .این فیلم ابرقهرمانی تاکنون در مجموع  ۱۷۶میلیون و  ۹۰۰هزار
دالر در آمریکا فروش کرده است که فروشی استثنایی محسوب میشود .بلیت فروشی این هفته شانگ چی که
اوایل ماه جاری میالدی اکران شد ،از آن جهت اهمیت دارد که در فاصله جمعه تا یکشنبه از مجموع فروش دو
فیلم جدید گریه کن ماچو ( )Cry Machoبه کارگردانی کلینت ایستوود و کاپ شاپ ( )Crop Shopبا بازی جرالد
باتلر بیشتر فروخت .دلیل استقبال نکردن از این دو فیلم آن بود که مخاطبانشان گروه سنی باالتر را دربرمیگرفتند

امی  ۲۰۲۱برگزار شد

که به دلیل شیوع سویه دلتای ویروس کرونا تمایل چندانی برای بازگشت به سالنهای سرپوشیده سینما ندارند؛
 ۸۹درصد افرادی که این آخر هفته در سینماها به تماشای فیلم گریه کن ماچو نشستند باالی  ۳۵سال داشتند.
فیلم گریه کن ماچو آخرین ساخته ایستوود  ۹۱ساله است که کارگردانی فیلمهایی چون گرن تورینو (،)۲۰۰۸
عزیز میلیون دالری ( )۲۰۱۸و اسنایپر آمریکایی ( )۲۰۱۴را در کارنامه دارد .این فیلم در حد انتظارات ظاهر نشد و
در سه هزار و  ۹۶۷سانس تنها  ۴میلیون و  ۵۰۰هزار دالر فروش کرد.
شانگ چی با وجود وضع بحرانی موجود در صنعت سینما ،در مسیر تبدیل به اولین فیلمی قرار دارد که در دوران
شیوع کرونا میزان فروش آن در گیشه آمریکای شمالی از  ۲۰۰میلیون دالر عبور خواهد کرد .این فیلم با عبور از سد
قسمت نهم از مجموعه سریع و خشن ( ۱۷۲میلیون دالر فروش) توانست در جایگاه دومین فیلم پرفروش سال در
آمریکا و کانادا بایستد و پیش بینی میشود در چند روز آینده با پیشی گرفتن از فیلم ابرقهرمانی بیوه سیاه با بازی
اسکارلت جوهانسون ( ۱۸۳میلیون دالر فروش) عنوان پرفروشترین فیلم سال  ۲۰۲۱را از آن خود کند.

نتفلیکس با «تاج» و «گامبی وزیر» برنده بزرگ شب

روز گذشته مراسم امی  ۲۰۲۱برگزار شد تا بهترینهای تلویزیونی
آمریکا را معرفی کند.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،نتفلیکس با دو سریال «تاج» و
«گامبی وزیر» که بهترین سریالهای تلویزیونی شدند ،برنده بزرگ
مراسم اهدای جوایز امی  ۲۰۲۱شد.
نتفلیکس به جز این دو سریال برای «کبرا کای»« ،امیلی در

پاریس» و «متد کامینسکی» در بخش کمدی و در بخش درام برای
«بریجترتون» نیز نامزد شده بود و در مجموع  ۴۴جایزه دریافت
کرد.
در مراسم دیشب «تاج»« ،تد السو» و «مِر از ایستتاون»
بیشترین جوایز بازیگری را از آن خود کردند و  ۱۰جایزه از  ۱۲جایزه
بازیگری به بازیگران این  ۳سریال اهدا شد.
اپل تیوی پالس با «تد السو» و اچبیاو با «مر از ایستتاون»
اولین جوایز شب را با دریافت جوایز بازیگران نقش مکمل از آن
خود کردند و جیسون سادکیس جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی
کمدی را برای بازی در «تد السو» از آن خود کرد و کیت وینسلت
نیز جایزه بهترین بازیگر زن را برای سریال کوتاه «مِر» دریافت کرد.
«تاج» جایزه بهترین سریال درام را برد و همچنین برای بازی اولیویا
کولمن و جاش اوکانر جایزه بهترین بازیگران زن و مرد و برای بازی
گیلیان اندرسون و توبیاس منزیس جوایز بهترین بازیگران نقش
مکمل را نیز دریافت کرد .همچنین پیتر مورگان جایزه نویسندگی و
جسیکا هابس جایزه بهترین کارگردانی را از آن خود کردند.
«تد السو» نیز عنوان بهترین سریال کمدی را از آن خود کرد و
«گامبی وزیر» بهترین سریال کوتاه شد.
«هکس» نیز چندین جایزه مهم در بخش کمدی را دریافت
کرد و جین اسمارت چهارمین جایزه امی خود را برای بازی در این

سریال گرفت .این سریال اچبیاومکس همچنین جایزه نویسندگی
و کارگردانی سریال کمدی را هم گرفت و موجب شد تا اچبیاو و
اچبیاو مکس در مجموع  ۱۹جایزه را از آن خود کنند.
از دیگر برندگان دیشب اوان مک گرگور بود که به عنوان بازیگر
مرد اصلی در سریال کوتاه یا فیلم برنده شد ،هانا وادینگهام جایزه
بهترین بازیگر نقش مکمل سریال کمدی را برای «تد السو» برد و
جایزه بهترین کارگردانی برای سریال کوتاه به اسکات فرانک برای
«گامبی وزیر» از نتفلکیس رسید.
«ساتردی نایت الیو» بهترین برنامه شبانه و «لست ویک تونایت
ویت جان اولیور» بهترین برنامه گفت و گو محور شد.
مراسم امی امسال برخالف سال پیش که به دلیل کرونا به صورت
مجازی برگزار شده بود ،به صورت فیزیکی برگزار شد ولی مراسم
محدود و با حدود  ۶۰۰مهمان و با رعایت همه پروتکلهای سالمتی
و بهداشتی کووید  ۱۹شکل گرفت.
«تاج» نتفلیکس و «مندالورین» دیزنی پالس هر یک  ۲۴نامزدی
کسب کرده بودند و پس از آن مارول و دیزنی پالس برای «وندا
ویژن»  ۲۳نامزدی و هولو برای «داستان ندیمه» در  ۲۱بخش نامزد
جایزه شده بود .اچبیاو و اچبیاومکس در مجموع با  ۱۳۰نامزدی در
بخشهای مختلف و نتفلیکس با  ۱۲۹نامزدی در مجموع بیشترین
نامزد امسال را از آن خود کرده بودند.

حراج آثار هنری ،راهکاری برای جبران خسارت کرونا
شیوع کرونا با وارد آوردن خسارات مالی سنگین به موزهها بسیاری از
آنها را بر آن داشت تا با حراج برخی از آثار از حجم این زیان بکاهند و در
تازهترین این موارد «موزه هنر متروپولیتن» دست به حراج مجموعهای از
آثار به ارزش یک میلیون و  ۴۰۰هزار دالر زده است.
به گزارش ایرنا از روزنامه نشنال ،موزه هنر متروپولیتن برای جبران افت
درآمد ناشی از شیوع کرونا ،بیش از  ۲۰۰عکس و تصویر چاپی ( )printاز
کلکسیون خود را به فروش میگذارد.
براساس آمار ،تعطیلی  ۵ماهه این موزه معروف آمریکایی پیرو شیوع
کرونا در سال  ،۲۰۲۰خسارتی  ۱۵۰میلیون دالری به جا گذاشت .برای جبران
این خسارت ۲۱۹ ،اثر هنری از مجموعه این موزه از جمله آثاری از پابلو
پیکاسو ،روی لیختناشتاین و فرانک استال ماه جاری در حراجی کریستیز به
مزایده گذاشته میشود .به گزارش مجله آرتنت ،عایدی این حراج چیزی
در حدود  ۹۰۴هزار و  ۶۰۰دالر تا  ۱میلیون و  ۴۰۰هزار دالر برآورد شده است.
از  ۲۴سپتامبر تا  ۷اکتبر ( ۲تا  ۱۵مهر)  ۱۶۸عکس از مجموعه عکس
جنگ داخلی موزه متروپولیتن به صورت برخط به حراج گذاشته خواهد شد.
این عکسها که به دهه  ۱۸۶۰میالدی تعلق دارند ،از جمله معروفترین
کلکسیونهای این موزه هستند.
در تاریخ  ۶اکتبر ( ۱۴مهر) نیز  ۱۶عکس که  ۷تای آنها به مجموعه عکس
آمریکاییها از رابرت فرانک ،عکاس مطرح سوئیسی ،تعلق دارند ،در یک
حراج زنده به مزایده گذاشته خواهد شد .ارزش تخمینی یک عکس سیاه
و سفید از فرانک با عنوان بزرگراه  ۹۰آمریکا ،در مسیر دل ریو ،تگزاس،

 )1955 ,En Route to Del Rio, Texas ,90 US( ۱۹۵۵که یک زن و
بچه کوچک را در یک ماشین مشکی نشان میدهد ۲۵۰ ،هزار دالر برآورد
شده است.
آثار باقیمانده که شامل عکسهای چاپی هستند نیز از  ۴تا  ۱۸نوامبر (۱۳
تا  ۲۷آبان) به صورت برخط به فروش گذاشته میشوند.
تامین بودجه یا خیانت در امانت؟
برنامه حراج آثار هنری موزه متروپولیتن در دورانی کلید خورده که
موزههای آمریکا محدودیتهای کمتری در نحوه استفاده از منابع مالی
خود دارند .این موزهها تا پیش از این تنها در صورتی مجاز به فروش آثار
هنری خود بودند که آنها را با آثار دیگری جایگزین کنند اما در آوریل سال
( ۲۰۲۰فروردین -اردیبهشت  )۹۹انجمن مدیران موزههای هنری ()AAMD
این ممنوعیت را به مدت دو سال لغو کرد تا موزهها بتوانند از این طریق
خسارتهای دوران کرونا را جبران کنند.
موزههای آمریکا هم که از شیوع ویروس کرونا خسارت سختی دیده
بودند ،از خداخواسته به فروش آثار هنری برای درآمدزایی روی آوردند؛موزه
بروکلین یکی از این موزههاست که سال گذشته با فروش  ۱۲قطعه از
کلکسیون خود از جمله یک تابلو از کلود مونه و دو تابلو از ژان دوبوفه۳۱ ،
میلیون دالر پول جمع کرد.
موزه هنر بالتیمور نیز امیدوار بود با فروش سه شاهکار هنری از جمله
اثری از اندی وارهول ۶۵ ،میلیون دالر درآمدزایی کند .هدف این موزه آن
بود که بودجه الزم برای نگهداری از آثار این مجموعه را تامین و با خرید

آثاری از زنان و هنرمندان در اقلیت ،در کلکسیون خود تنوع و توازن ایجاد
کند .اما به دنبال انتقادات گسترده ،مسئوالن موزه بالتیمور این برنامه را
لغو کرده و تصمیم گرفتند بودجه مورد نظرشان را در عوض از طریق اعانه
و کمکهای مالی تامین کنند.
بیشتر موزهها از فروش شاهکارهای مجموعه خود خودداری میکنند زیرا
معتقدند ماموریت آنها حفظ و نگهداری از آثار مهم است .منتقدانی نیز
وجود دارند که این کار را مصداق خیانت به ماموریت موزهها در حفظ آثار
هنری برای مردم میدانند.
ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر ( ۲۴آذر) در شهر ووهان در استان هوبی
چین گزارش شد .ابتدا از این بیماری به عنوان ذاتالریه نام برده میشد اما
کمیسیون ملی بهداشت چین در  ۳۰دسامبر سال  ۹( ۲۰۱۹دی ماه  )۹۸به
صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد.
این بیماری که به تدریج به کشورهای مختلف سرایت و سازمان جهانی
بهداشت از آن با واژه همهگیری یاد کرد ،تا لحظه تنظیم خبر بیش از ۲۲۹
میلیون نفر را در جهان مبتال کرده است که از این میان چهار میلیون و ۷۰۱
هزار نفر جان باختهاند.
شیوع این ویروس موجب تعطیلی بسیاری فعالیت و رویدادهای مختلف
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی از جمله جشنوارهها ،نمایشگاهها و بسته شدن
سینماها ،سالنهای تئاتر و کنسرت و کتابفروشیها شد و تأثیرات منفی
زیادی بر بازارهای جهانی و اقتصاد کشورها در بخش های گوناگون از جمله
فرهنگ گذاشت.

مدیر مجموعه تئاتر شهر اعالم کرد این
مجموعه تئاتری فعالیتهای خود را با رفع
تعطیلیهای کرونایی از  ۳۱شهریور و به مناسبت
هفته دفاع مقدس با اجرای نمایش «تنها» از
سر میگیرد.
ابراهیم گله دارزاده ،مدیر مجموعه تئاتر شهر،
درباره وضعیت اجراهای این مجموعه تئاتری
با توجه به پایان تعطیلیهای کرونایی اخیر
و خروج تهران از وضعیت قرمز ،به خبرنگار
مهر گفت :مجموعه تئاتر شهر فعالیت خود
را از روز  ۳۱شهریور و به مناسبت هفته دفاع
مقدس با اجرای نمایش «تنها» به کارگردانی
علیرضا معروفی که از آثار برگزیده جشنواره تئاتر
مقاومت است ،آغاز میکند.
وی یادآور شد :بنا بر این بود که همزمان با
هفته دفاع مقدس رپرتوآری از آثار دفاع مقدس
در مجموعه تئاتر شهر برگزار شود که با توجه
به تعطیلی نسبتا ً طوالنی اخیر کرونایی گروهها
نتوانستند خود برای اجرا در این ایام آماده کنند.
طبق برنامهریزیهایی که داریم امکان اجرا در
تئاتر شهر برای این آثار فراهم خواهد شد تا در
فرصت مناسب در جدول اجراهای مجموعه قرار
بگیرند.
گله دارزاده با بیان اینکه خوشبختانه با توجه
به تسریع واکسیناسیون امید و اعتماد مخاطبان
باال رفته ،تأکید کرد :امیدوارم ثبات در اجراهای
تئاتری ادامه پیدا کند و بدون تعطیلی نمایشها
به صورت مدوام اجرا داشته باشند.
مدیر مجموعه تئاتر شهر در پایان سخنان
خود درباره دیگر اجراهای این مجموعه ،گفت:
به دلیل اینکه تعطیلیهای اخیر کرونایی طوالنی
شد گروههایی که در حال تمرین بودند با
مشکالت متعددی از جمله حضور بازیگران در
پروژههای تصویری مواجه شدند و به این دلیل
خواستار تغییر و جابجایی در نوبت اجرا هستند.
در حال رایزنی هستیم و بسته به آمادگی گروهها
دیگر نمایشهای مجموعه نیز معرفی میشوند.

«تل ماسه» گیشه سینما را امیدوار
کرد

فیلم علمی-تخیلی «تل ماسه» در نخستین
هفته اکران بین المللی خود به فروش ۳۶.۸
میلیون دالری در گیشه دست یافت.
به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی« ،تل ماسه»
محصول مشترک برادران وارنر و لجندری
پیکچرز ،در اکران آغازین در گیشه بینالملل
موفق ظاهر شد و به فروش  ۳۶.۸میلیون
دالری از محل بیش از  ۷۸۰۰سالن سینما دست
یافت که آماری امیدوار کننده با توجه به شرایط
کنونی سینماهادر سایه ادامه همهگیری ویروس
کروناست.
سینمای روسیه با فروش  ۷.۶میلیون دالر،
بهترین بازار خارجی فیلم «تل ماسه» بود و
پس از آن فرانسه ( ۷.۵میلیون دالر) ،آلمان
( ۴.۹میلیون دالر) و ایتالیا ( ۲.۶میلیون دالر)
قرار دارند .این فیلم در ادامه در برخی کشورهای
خاورمیانه اکران خواهد شد و از تاریخ  ۲۲اکتبر
نیز در آمریکا به نمایش گذاشته خواهد شد .بازار
سینمایی برخی کشورها چون ژاپن ،کره جنوبی و
استرالیا هنوز تحت تاثیر ویروس کرونا قرار دارد.
در فیلم «تل ماسه» به کارگردانی «دنیس
ویلنوو» که در بخش غیررقابتی جشنواره فیلم
ونیز امسال رونمایی شد« ،تیموتی شاالمی»،
«ربکا فرگوسن»« ،اسکار ایزاک»« ،خاویر باردم»
و «جاش برولین» ایفای نفش کرده کردهاند.
رمان معروف نوشته «فرانک هاربرت» درباره
جنگ برای کنترل یک سیاره در سال ۱۹۸۴
توسط «دیوید لینچ» اقتباس سینمایی شد و در
سال  ۲۰۰۰نیز یک سریال تلویزیونی بر اساس
آن ساخته شد .حاال «دنیس ویلنوو» کارگردان
ل ماسه» را با نگارش
کانادایی فیلم جدید «ت 
فیلمنامهای اقتباسی با همکاری «اریک راث»
ساخته است.
ن این فیلم درباره مرد جوان و مستعدی
داستا 
است که برای نجات آینده خانواده و مردم باید
سفری به خطرناکترین سیاره در جهان هستی
داشته باشد.

