
اختالف درخصوص تعداد آثار گنجینه، ناشی از روش شامرش است
احسان آقایی؛ رئیس موزه هنرهای معاصر تهران، در گفت وگو با »صبا« درباره اعالم آمار دقیق آثار موجود در گنجینه این موزه اعالم کرد: شمارش 
آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران دو نوع بوده است؛ یک نوع آماری که بر اساس برچسب اموال آثار گنجینه صورت گرفته است که در این 
نوع شمارش، برخی آثار مجموعه ای از هنرمندان به لحاظ شمارش اثر هنری، یک اثر محسوب می شوند اما تک تک آثار این مجموعه برچسب اموال 
خورده است و در شمارش تک تک آثار به عنوان یک اثر مستقل حساب شده است. به طور مثال مثال اثر »بوفون« که متعلق به پیکاسو و شامل ۳۱ اثر 
چاپی این هنرمند است، برای هر برگ یک برچسب اموال استفاده شده و ۳۱ اثر حساب شده درحالی که یک آرت بوک و از نظر شمارش آثار هنری 
یک اثر است. نوع دوم شمارش آثار هنری نیز به گونه ای است که کارهای ادیشن دار و آثاری که در قالب یک مجموعه اثر خلق شده است، یک اثر 
محسوب می شوند. او تاکید کرد: آنچه از سوی مدیران مختلف درباره آمار آثار گنجینه موزه اعالم شده براساس برچسب اموال آثار موزه است. رئیس 
موزه هنرهای معاصر تهران با بیان این که آثار موزه هنرهای معاصر تهران برای ثبت نیاز به اظهارنظر کارشناس داشته است، بیان کرد: همه آثاری 
که در موزه به ثبت رسیده براساس نظر کارشناس، شمارش شده است. آثار مجموعه ای در شمارش می تواند به صورت اعداد ممیزی برچسب اموال 
داشته باشند یعنی یک مجموعه شامل ۳۱ اثر می تواند به طور مثال به صورت ۱0/۱، ۱0/2، ۱0/۳ شمارش شود که مشخص شود این آثار مربوط به 
یک مجموعه است. او تصریح کرد: اختالف نظرها در زمینه تعداد دقیق آثار موزه هنرهای معاصر تهران ناشی از چگونگی شمارش این آثار است که 
گاهی مجموعه آثار یک اثر و گاهی چند اثر حساب شده اند به طور مثال اثر »بوفون« پیکاسو که یک مجموعه اثر است، بر اساس تک تک آثارش، ۳۱ 
اثر حساب شده است. رئیس موزه هنرهای معاصر تهران با اشاره به اعالم آماری که از سوی هادی مظفری؛ مدیرکل هنرهای تجسمی، در نشست 
خبری مرمت موزه اعالم شد، بیان کرد: قطعاً تعداد آثار گنجینه موزه از تعدادی که آقای مظفری در نشست اعالم کردند، کمتر است. او همچنین 
با اشاره به انجام مطالعات گنجینه اظهار کرد: مطالعات گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در حال انجام است و بخش هایی از آن به پایان رسیده 
است و امیدواریم تا سال آینده این مطالعات به پایان برسد و بتوانیم تعداد دقیق آثار گنجینه را اعالم کنیم. هر چند که تعداد آثار گنجینه براساس 

برچسب اموال و تک تک آثار، همان تعدادی است که آقای مظفری در نشست مرمت موزه اعالم کردند.
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خبر فرهنگ و هنر

ایلنا:  پس از انتشار لیست اعتبارات و کمک های تخصیصی 
وزارت ارشاد در روزهای گذشته و بروز ابهامات فراوان پیرامون 
نام های منتشــره، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارشــاد به 
ابهامات پایان داد. تشــابه اســمی یکی از دریافت کنندگان 
کمک های وزارت ارشاد، به نام محمدرضا شجریان، با استاد 
آواز ایران، اصلی ترین دلیل این ابهامات بود. همایون امیرزاده؛ 
مدیرکل روابط عمومی وزارت ارشاد با بیان این که این صرفا 
یک تشابه اســمی  بوده، افزود: حتی نام پدر)حسن( و محل 
فعالیت هنرمند یاد شده با استاد شجریان در لیست منتشره 
نیز تفاوت دارد. او خاطرنشان ســاخت: البته که باید در این 
جدول منتشره توسط کمیته شفافیت وزارتخانه، شفافیت 
الزم به عمل می آمد، با این حال، این صرفا یک اشتباه بوده 
است. امیرزاده در رابطه با کمک های تخصیصی به فرد مذکور، 
اظهار داشت: محمدرضا شجریانی که کمک های وزارت ارشاد 
را دریافت کرده است، هنرمند شصت ساله تئاتر و صداوسیمای 
استان یزد اســت و کمک های پرداخت شده از جانب ارشاد، 

هیچ ارتباطی با استاد محمدرضا شجریان ندارد.

باشــگاه خبرنگاران جوان :  
کامران شرفشاهی؛ مدیرمسئول انتشــارات »تجلی مهر«، 
درخصوص خرید کتاب ناشــران توســط وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی گفت: در گذشــته روند خرید کتاب، شکل 
چشمگیرتری داشت. متاسفانه در این ماجرا پای تبعیض ها و 
تفاوت هایی در میان بوده است و شورای خرید کتاب وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نســبت به برخی ناشران مهربان تر 
و نسبت به شــمار افزون تری از ناشــران بی مهر بوده است. 
کتاب های برخی ناشران، همواره در اولویت خرید قرار داشته و 
نسبت به بعضی ناشران بی اعتنایی آزاردهنده ای وجود داشته 
است. او افزود: شورای خرید کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از گروهی از ناشران خرید می کند، اما تعداد سفارش 
بسیار اندک اســت. از ســوی دیگر برخی از ناشران با ایجاد 
کانال های ارتباطی خاص و از طریق دسترسی به مسئوالن 
و مقامات باالی وزارت ارشــاد امکانی برای خرید کتاب در 
تیراژهای قابل مالحظه کسب می کند. می توان گفت جریان 
خرید کتاب در این وزارتخانه سمت و سوی ناعادالنه ای دارد. 
مدیرمسئول انتشارات »تجلی مهر« تصریح کرد: بار ها هنگام 
حضور در انبار تحویل کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به کتاب هایی برخورد کرده ام که مصداق کتاب سازی بودند و 
ارزش علمی چندانی نداشتند؛ اما در حد چشمگیری سفارش 
خریدشان داده شده بود. البته نمی توان ارزش کیفی برخی 
کتاب هایی را نادیده گرفت که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی خریداری شده اند.

صبا: همایون امیرزاده؛ 
رئیــس مرکــز روابط 

عمومی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، از 
تصویب طرح ادغام موسســات معاونت هنری 
خبر داد و گفت: براساس مصوبه شورای معاونان 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، موسسات تابعه 
معاونت امور هنری به دو موسسه بنیاد فرهنگی 
هنری رودکی و موسســه هنری دیگری شکل 
می گیرد. امیــرزاده تاکید کرد: بررســی های 
کارشناسی در ســطوح مختلف برای این اقدام 
انجام شــده و مراحل نهایــی آن در کارگروه 
ساماندهی موسســات معاونت هنری نهایی و 
اجرایی خواهد شد. او با اشاره به این که صیانت 
از معیشت و وضعیت کاری کارکنان موسسه ها و 
انجمن های تقلیل یافته خط قرمز این طرح ها و 
مورد تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی است، 
گفت: طرح های ســاماندهی بــه گونه ای اجرا 
می شود که خللی در وضعیت معیشتی کارکنان 

به وجود نمی آورد.

وزارت ارشاد ناعادالنه از 

موسسه های تابعه معاونت هرنی به دو نارشان کتاب می خرد

موسسه تقلیل می یابند

انتشار نام محمدرضا شجریان در لیست 

کمک های وزارت ارشاد فقط تشابه اسمی است 

تک آهنِگ بیشرت، معروفیِت بیشرت
ش

خبرآنالین :  این روزها شاهد رواج 
آثار ادبی نه چندان باکیفیت در حوزه شعر و ادبیات هستیم 
که نقد اهالی این حوزه را نیز به همراه داشــته اســت، چرا 
که سطح ســلیقه مخاطبان را تنزل می بخشند. عبدالجبار 
کاکایی؛ شاعر و ترانه سرای باسابقه، در این باره گفت: ابتذال 
هم برای خودش جذابیــت دارد، پیش پاافتاده حرف زدن، 
دور شدن از آن فضای تخیل، سهل پسندی و... اتفاق هایی 
اســت که امروز در حوزه ادبیات ما رخ داده است، بخشی از 
این اتفاق ها را هم من در عالم موسیقی می بینم که ترانه های 
درست و حســابی هنری که ارزش ماندگاری دارند خیلی 
مخاطب ندارند اما ابتذال خیلی راحت برای قشــر وســیع 
کسانی که گرفتار حوزه شنیداری تجاری موسیقی شده اند 
جذابیت دارد. او ادامه داد: شــعر هم این طور اســت، االن 
در شبکه های اجتماعی شــعری به نام من در حال پخش 
شدن است که یکی از مبتذل ترین شعرهاست و من روحم 
هم خبر ندارد چنین شعری گفته باشــم. این شعر به این 
ترتیب است: »خون دل می نوشم و شعرم تراوش می کند، 
دوستانم غافل از مفهوم به به می کنند«. این شعر را هر روز 
در قالب های گرافیکی به نام من منتشــر می کنند، کسانی 
که این گرافیک ها را طراحی می کنند نه شــعرهای من را 
خوانده اند، نه از دیدگاه من به شعر نگاه کرده اند و این اتفاق 
فقط در مورد من رخ نداده است و برای بسیاری از بزرگان 
چون قیصر امین پور و سیمین بهبهانی این مسئله رخ داده 
و آثاری بسیار بی اصالت به نام این بزرگان پخش شده است.

انتقاد عبدالجبار کاکایی از انتشار شعری   

مبتذل به نام او در فضای مجازی

یک ناشر موسیقی گفت که ممکن است هنرمند موسیقی با انتشار آلبوم، به مقداری که باید در ذهن مخاطب نماند؛ چراکه او سالی یک بار آلبومی را منتشر کرده و شاید تا مدتی طوالنی کار دیگری از او به انتشار نرسد. ولی زمانی که هنرمند تک آهنگ بیشتری را طی سال منتشر کند زمان بیشتری 
جزو هنرمندان مطرح زمان خود خواهد بود.

در پی انتشار مصاحبه های پیشین درباره علت گرایش هنرمندان موسیقی به انتشار تک آهنگ و 
کاهش تولید آلبوم، بیان شد که هنرمندان به دلیل هزینه باالی تولید آلبوم و همچنین زمان بر بودن 

آن، اقتضای فضای مجازی، کم حوصله شدن مخاطب و... به تولید تک آهنگ روی آورده اند.
به گزارش ایسنا؛ در همین راستا این بار تصمیم گرفتیم این موضوع را از دیدگاه مدیر شرکت فرهنگی 
هنری »ترانه شرقی« بررسی کنیم. محسن رجب پور؛ تهیه کننده موسیقی و مدیر شرکت فرهنگی 
هنری »ترانه شرقی« بیان کرد: موضوع گرایش هنرمندان موسیقی به تک آهنگ یک امر جهانی 
است و فقط مختص به ایران نیست. چند سالی است در دنیا بنابر دالیلی همانند حضور اینترنت و 
افزایش سرعت انتقال اطالعات به خصوص به واسطه حضور فضای مجازی، صرف زمان کمتر برای 
گوش دادن به آلبوم های موسیقی توسط مردم و... هنرمندان را سمت تولید تک آهنگ برده است. 
از طرفی هنرمند باید برای تولید آلبوم، یک سال زمان بگذارد تا ۱0 قطعه آن را یک جا منتشر کند؛ 
درواقع هنرمند با این کار فقط یک بار آلبوم خود را منتشر می کند ولی با انتشار تک آهنگ می تواند 
یک آلبوم ۱0قطعه ای را ۱0 بار منتشر کند و هر بار در ذهن مردم بماند. او ادامه داد: در حالتی که 
هنرمند یک آلبوم منتشــر می کرد از مجموعه کارهای او فقط یک یا دو اثر در بین مردم دست به 
دست و شنیده می شد و بقیه آثار البه الی دیگر قطعات گم می شد. درواقع در موسیقی هایی که دارای 
روزمرگی بیشتر هستند، مخاطب تنها به دنبال این است که سه قطعه مورد نظر و هماهنگ با سلیقه 
خود را گوش کند. عنوان موسیقی جدی را می توان از زبان تعدادی از هنرمندان فعال در موسیقی 
ایرانی یا کالسیک شنید؛ خیلی از این افراد معتقدند که انتشار تک آهنگ در حوزه موسیقی ایرانی یا 
همان جدی خیلی صورت نمی گیرد و یا این که اصال بهتر است صورت نگیرد. این امر را با رجب پور در 
میان گذاشتیم، او ابتدا بیان کرد که تولید تک آهنگ هم در پاپ هست و هم موسیقی ایرانی. او سپس 

درباره خطاب کردن موسیقی ایرانی و کالسیک با عنوان »جدی«، گفت: ما به این موسیقی، هویتی 
می گوییم؛ چون ایران خودش صاحب سبک موسیقی است و موسیقی جدی و غیرجدی ندارد. باید 
دید که مولفه جدی یا غیرجدی از کجا می آید؛ اگر مولفه جدی از منظر گوش شنیداری جامعه باشد 
که در حال حاضر گرایش مردم به موسیقی پاپ خیلی بیشتر است. این تهیه کننده موسیقی ادامه 
داد: دوستانی که در موسیقی های هویتی یا ایرانی کار می کنند هنوز در همان پوسته قدیم قرار دارند. 
زمانی که یک هنرمند فعال در موسیقی ایرانی همانند علیرضا قربانی یا ساالر عقیلی کاری را برای 
تیتراژ یک فیلم سینمایی یا سریال منتشر می کند، باید بدانیم که این قطعات نیز همان تک آهنگ 
ولی با یک ماهیت سفارشی هستند. رجب پور نیز در پاسخ به این که سود هنرمند از انتشار تک آهنگ 
بیشتر است یا ناشر، اظهار کرد: از انتشار تک آهنگ هم ناشر سود می برد و هم هنرمند؛ چون با این کار 
موقعیت هنرمند برای مخاطب خود در جایگاه باالیی خواهد بود و مدام به روزتر خواهد شد. زمانی 
هم که هنرمند برای مردم در جایگاه باالیی باشد ناشر می تواند اجراهای بیشتری بگذارد. ناشر تنها 
در صورتی ضرر می کند که سود حاصل از کنسرت متعلق به خود هنرمند باشد. از او سوال کردیم که 
هنرمندانی که با شرکت »ترانه شرقی« کار می کنند تا چه حد به تولید تک آهنگ روی آورده اند، پاسخ 
داد: در همکاری با شرکت هایی مثل ما این گونه نیست که هنرمند تصمیم به انتشار تک آهنگ بگیرد 
و ما هم به عنوان یک پلتفرم وظیفه انتشار داشته باشیم. در سراسر دنیا اولین کاری که شرکت های 
تولید موسیقی انجام می دهند، برنامه ریزی برای هنرمندهای تحت پوشش  است. رجب پور ادامه داد: 
البته در ایران وارونگی وجود دارد، به این منظور که اغلب تهیه کننده موسیقی بین المللی نداریم و 
هنرمندان خودشان تولیدکننده موسیقی هستند و پس از تولید یک اثر، برای دریافت مجوز، آن را 

به یک شرکت نشر موسیقی می دهند سپس آهنگ را پخش می کنند.

رسول نجفیان و سیروس همتی به »دکرت نون« پیوستند

هادی مرزبان؛ کارگردان تئاتر که قصد دارد نمایش »دکتر نون« را زمستان سال جاری در تاالر وحدت روی صحنه ببرد، درباره وضعیت گروه بازیگری نمایش گفت: پیش 
از این حضور ایرج راد و ســعید نیک پور در نمایش قطعی شده بود و به تازگی رسول نجفیان، سیروس همتی، مجید غفاری و ســعید داوری به گروه بازیگران »دکتر نون« 

پیوسته اند.
به گزارش مهر؛ در حال حاضر گزینش این بازیگران در حال انجام اســت. مرزبان درباره زمان آغاز تمرین های نمایش »دکتر نون« اظهار کرد: از حدود اواخر شــهریورماه 
تمرین را با گروه 2۵ نفره دانشجویان و هنرجویان انتخاب شده برای حضور در گروه بازیگری نمایش شروع خواهیم کرد. نمایش »دکتر نون« بهمن و اسفند۹۸ و فروردین 

سال۹۹ در تاالر وحدت اجرا خواهد شد.


