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کرونا برگزاری حراج تهران را
به تعویق انداخت

چراغ روشن جشنواره کودک و نوجوان بهصورت آنالین
گزارش روز

خط خبر

تئاتر

محسنبوالحسنی
خبرنگار

این شــبها به مناســبت ایام مــاه محرم
وشــهادتامــامحســین(ع)ویارانــشدر
پهنه رودکی مقابل تاالر وحدت تعزیه اجرا
میشود.اینرویدادباحمایتومشارکت
بنیــاد فرهنگــی هنــری رودکــی ،اداره کل
هنرهای نمایشی و شــهرداری منطقه یازده
تهرانبرگزارمیشودکهدرشباولمحرم
اجرایتعزیهشــاهچراغ(ع)اجراشد.برای
مخاطبــان این مجالــس ،صندلیهایی با
رعایت پروتکلهای بهداشتی چیده شده
که با فاصله قــرار گرفتهاند .همینطور این
برنامــهبهصورتزندهنیزبــرایمخاطبان
آنالین هر شب از سایت اینترنتی نمایش
نــت پخــش میشــود و عالقهمنــدان
میتوانند برنامــه را بهصورت زنده تماشــا
کنند .احمد عزیزی سرپرســت گروه تعزیه
سیدالشــهدا(ع) در گفتوگو با «ایران» از
تعزیهوشرایطاجرادرپهنهرودکیمیگوید.

احمد عزیزی سرپرست گروه تعزیه سیدالشهدا(ع) در گفتوگو با «ایران»:

عاشورا ،فرهنگ ایثار و فداکاری است
ëëاجرای تعزیه در این شبها را باید جزو اولین
میزبانیهــای پهنــه رودکی از هنرهای نمایشــی
دانســت .چه شــد که این اتفاق عملیاتی شد تا
مــردم در ایــن فضای تازه تأســیس به تماشــای
تعزیهبنشینند؟
برنامــه از طــرف مدیرعامــل بنیــاد رودکــی
پیشنهاد شد و ما نیز به عشق امام حسین(ع) به
آن لبیک گفتیم تا برای اولینبار در پهنه رودکی
اجرای تعزیه داشته باشیم .تجربه یکی دو شب
اجرا واقعاً تجربهای بود با شــور و حال حسینی
و البته با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی از
قبیل گذاشتن ماسک ،فاصلهگذاری اجتماعی
و ...تعزیه ریشــه در ســنت و آیین ما دارد و طی
قرنهــا همچنان به کرم امام حســین(ع) زنده
اســت و زنــده خواهــد مانــد .بــرای ایــن اجراها
نیز ما به همان ســنت و آیین همیشــگی پایبند
هســتیم .خود من بهعنوان عضــوی از اعضای
هیــأت مدیــره انجمــن تعزیــه ایران ،همیشــه
ایــن دغدغــه را داشــتهام کــه به این ســنتها و
آیینهای نمایشــی در تعزیه پایبند باشــم و در
اجراهــای این شــبها نیــز همانطــور که گفته
شــد طبق ســالیان گذشــته ایــن مســأله اعمال

برش

همکاریهای الزم توسط مسئوالن شهر انجام
نگرفت .ساعد ســهیلی ،پوالد کیمیایی ،بهنام
بانی ،ریحانه پارسا ،میرطاهر مظلومی ،نازنین
کیوانی ،مبینا رحمتی ،اســداهلل منجزی ،امیر
محاســبتی ،اشــکان عقیلــی ،مهــدی دانایــی
مقــدم ،بــا معرفــی علیرضــا خواجهنیــا و بــا
هنرمندی امیر جعفری گروه بازیگران «گشت
ارشاد  »۳را تشکیل میدهند /.روابط عمومی
ëëایــوب دهقانــکار مدیرعامل مؤسســه خانه
کتــاب و ادبیــات ایران دربــاره میــزان فروش
کتــاب در طــرح «تابســتانه کتــاب  »۹۹گفت:
 ۷۷۳کتابفروشی از  ۳۱استان کشور کار خود را
در طرح تابستانه کتاب  ،۹۹با فروش ۵۰۸هزار
و  ۸۸۱نســخه کتــاب ،بــه مبلــغ  ۱۹۵میلیارد و
 ۳۷۰میلیــون و ۷۴۹هــزار و  ۸۳۲ریــال پایان
دادند/.ایسنا

جشنواره ثبتنام میکنند و به پلتفرمها وصل
میشوند ،دیده شود».
حساســیتها نســبت بــه انتشــار نســخه
قاچاق آثار البته بیشتر در مورد فیلمهای بلند
داستانی وجود دارد که چند نمونه آن در بخش
سینمای ملی و بخش سینمای بینالمللی این
رویداد حضور دارند .طبق گفته تابش ،نمایش
آنالیــن فیلمهــای بلنــد داســتانی در تعامل با

تهیهکننده و صاحب اثر اتفاق خواهد افتاد.
برگــزاری آنالین جشــنواره امکانی ناگزیر در
شــرایط بحرانــی امــروز اســت و هنوز ســینمای
ایــران ،تجربه کافی در آن کســب نکرده اســت.
کســب نمره قبولی این آزمون از سوی متولیان
ایــن رویداد ســینمایی میتواند سیاســتگذاران
دیگر جشنوارههای سینمایی از جمله حقیقت
و کوتاه را هم برای تجربه آن ترغیب کند.

هنرآنالین

ëëهیــأت مدیره بیمارســتان جــم روز شــنبه (۱
شــهریور) با انتشار اطالعیه شــماره  ۷تازهترین
وضعیت درمانی محمدرضا شــجریان در این
مرکز درمانی را تشریح کرد .در متن این اطالعیه
آمده است« :در راستای اطالعرسانی به مردم
هنردوســت و هممیهنــان عزیز به اســتحضار
میرساند امروز شــرایط عمومی ،قلبی و ریوی
اســتاد پایدار و بهتر از روز قبل است و اقدامات
الزم درخصوص ترخیص ایشــان از مجموعه
بیمارســتان جم و انجام ادامه درمان در منزل
در حال انجام است».
ëëدر نخســتین جلسه شــورای سیاستگذاری
چهاردهمیــن جشــنواره بینالمللــی ســینما
حقیقــت ،اعضای شــورا بر ضــرورت برگزاری
ایــن رویداد حتی در قالــب پلتفرمهای آنالین
تأکیــد کردنــد .در نهایت تصمیمگیــری نهایی
دربارهبخشهایمختلفجشنوارهوچگونگی
برگزاری آنالین سینماحقیقت به جلسه آینده
این شورا موکول شد /.روابط عمومی
ëëقدیمیترین جایزه ادبی بریتانیا در دو بخش
ادبیــات داســتانی و بیوگرافی برندگانــش را در
مراســمی آنالین در جشــنواره کتاب ادینبورگ
معرفی کرد /.مهر
ëëســیداحد میکائیــلزاده ،معــاون ارتباطات
و اطالعرســانی شــانزدهمین جشــنواره
بینالمللی فیلــم مقاومــت از برگزاری بخش
اول این رویداد سینمایی به صورت آنالین خبر
داد .بخش اول جشنواره شــهریورماه مقارن با
هفته دفاعمقدس برگزار میشود و بخش دوم
در هفتــه بســیج در آذرماه برگزار خواهد شــد/.
روابطعمومی
ëëمجموعــه تلویزیونــی بــا موضوع شــهیدان
حمیــد و مهــدی باکری در دســتور کار ســازمان
صداوسیما قرار گرفته است .تهیهکنندگی این
ســریال را ابوالفضل صفری بر عهده گرفته و بنا
اســت هادی حجازیفر به عنوان اولین تجربه
آن را کارگردانی کند .ســریال شــهید باکری این
روزها به پایان نگارش و پژوهش رسیده است.
به گفتــه تهیهکننده ،مراحل بعــدی به تصمیم
ســازمان صداوســیما برمیگــردد .بــا پایــان
پژوهــش و نــگارش ،پیشبینــی میشــود این
سریال بزودی وارد مرحله تولید شود /.تسنیم
م ســینمایی «گشــت ارشاد
ëëفیلمبرداری فیل 
 »۳به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید سهیلی
بعدازدوماهبهپایانرسید.قراربودبخشهایی
از این فیلم در شهر مشهد فیلمبرداری شود اما

خبرنگار

تجسمی

گــروه فرهنگــی /خانه به دوشــی تمام شــده
بــود .پروانههــا به خانهشــان برگشــته بودند.
قــرار بود امســال هم اصفهــان رؤیای رنگین
سینما را برای کودکان و نوجوانان تعبیر کند.
بــا آمــدن کرونا امــا تصویر روشــن جشــنواره
کودک و نوجوان هم آشــفته شــد .جشــنواره
جهانی فیلم فجر اولین قربانی این میهمان
ناخوانده بود .سیوهشتمین دورهاش برگزار
نشــد و بــه خــرداد ســال بعــد موکــول شــد.
سرنوشــت دیگــر جشــنوار ه در ابهــام ماند تا
بــه فراخور شــرایط شــیوع کرونــا تصمیمات
منطقیتر اتخاذ شــود .حــاال در فاصله کمتر
از دوماه مانــده به جشــنواره ،برگزارکنندگان
جشــنواره کودک و نوجوان اعالم کردهاند که
تصمیم دارند چراغ این جشــنواره را روشــن
نگــه دارنــد 30 .مردادماه با انتشــار فراخوان
سیوسومین دوره جشنواره این خبر به شکل

رسمی اعالم شد.
قرار اســت این دوره از جشــنواره از  ۲۷مهر
مــاه لغایت  ۲آبان بهصــورت مجازی در قالب
رقابتی در دو بخش «مســابقه سینمای ایران»
و «مســابقه ســینمای بینالملل» برگزار شــود.
المپیاد فیلمســازی نوجوانان کشــور که امسال
چهارمین دورهاش را تجربه میکند هم برقرار
است .این بخش نیز در قالب «ایده» و «فیلم»
بهصــورت آنالیــن برگــزار خواهــد شــد .قــرار
اســت کارگاههای آموزشــی و دیگــر رویدادهای
جشنواره بهصورت الیو و زنده برگزار شود.
مرکــز برگــزاری جشــنواره اگر چــه اصفهان
اســت اما برگــزاری آنالین فرصتی اســت برای
مشــارکت بیشــتر تمام شــهرها .تحقق این امر
مهــم البتــه به زیرســاختهای فنی مناســب و
دسترســی همگانــی بــه اینترنت نیــاز دارد .آن
طور که علیرضا تابش دبیر این رویداد میگوید

بــا مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
جلســاتی برگزار شــده تا بــه لحاظ زیرســاختی
جشــنواره را حمایــت کننــد .عــاوه بــر ابــزار
زیرســاختی ،تبلیغات و اطالعرســانی گسترده
برای جلب مشــارکت و فعالیت اجتماعی این
گروه سنی در تمام کشور موضوع دیگری است
که کارشناسان این حوزه بر آن تأکید دارند.
فارغ از فرصتها اما تهدیدهای این امکان
تازه و بدیع هم پابرجاست .مهمترین چالش،
نگرانــی بابــت تضمیــن امنیــت آثــار اســت.
علیرضــا تابــش دبیــر جشــنواره بینالمللــی
فیلمهــای کودکان و نوجوانان در این باره گفته
کــه «وقتی از نمایش فیلم در یک جشــنواره به
شــکل آنالیــن صحبــت میکنیم ،قرار نیســت
فیلمــی را مثــل اکرانآنالیــن دائــم پخــش
کنیــم ،بلکــه قــرار اســت فیلــم در نوبتهــا و
ســاعات مشخص ،توسط کســانی که در پورتال

مریم سادات گوشه

این زمان فشــرده سعی میکنیم وقایع را برای
مستعمین روایت کنیم و تنها تفاوتها همین
است.
ëëطی این چند شــب که اجرا داشــتید شرایط را
چطورارزیابیکردید؟
اســتقبال واقعاً عالی اســت و مردم دست
زن و بچــه خــود را میگیرنــد و بــا عشــق بــه
تماشای تعزیه مینشینند و از این بابت خدا را
شاکریم .این نمایش زنده است که برای مردم
اجرا میشود و کسانی که مخاطب همیشگی
تعزیــه هســتند ،مثــل همیشــه همراهــی
میکنند .ســالهای گذشته در نقاط مختلفی
مثل تئاتر شــهر ،اجرا داشــتیم و حاال در پهنه
رودکی .این مردم همان مردم هستند و وقتی
امیدشــان از بســیاری چیزها قطع میشود به
ســیره اهــل بیت(ع) چنــگ میزننــد و ما نیز
با تمام خلوصمان آنها را با شــبیهخوانی به
کربال و واقعه عاشورا میبریم .فرهنگی است
نه متعلق به امروز ،بلکه از دیروزها فرزندانی
پای ثابت تعزیه بودهاند و حاال بزرگ شدهاند
و با فرزندانشــان به تماشای تعزیه آمدهاند و
این چرخه ادامه خواهد داشت و همه اینها از

ëëاجراهای بســیاری در کشــورهای مختلف جهان از قبیل امریکا ،ایتالیا و
فرانســه داشتیم .خوب یادم هســت سال  1370که در جشــنواره اوینیون
فرانســه حضور پیدا کرده بودیم از نزدیک شــاهد اســتقبال و عالقه مردم
بودیم و با آنکه ما تعزیه را به زبان فارسی اجرا میکردیم اما مردم بسیار به ما
لطف داشتند و از کاری که پیش روی آنها به نمایش گذاشتیم و آن نمایش
هم روایتگر بزرگی امام حســین(ع) بود و ذکر مصائب حضرت،
اســتقبال کردنــد .اتفاقــاً در ایــن اجراهــا دو کارگــردان بزرگ
فرانســوی یعنی پیتر بروک و ژانکلود کریــر هم حضور پیدا
کردند و پای تعزیه نشســتند و در پایان در گپوگفتهایی
دوســتانه بســیار از کار تعریــف کردنــد و تعزیــه را محترم
شــمردند و دربــاره آن بــا ما بــه گفتوگو نشســتند .اینها
نشــان میدهد که هنــر آیینی ســنتی تعزیه کــه در قالب
نمایش اجرایی میشــود صرفاً برای مــا ایرانیها جذاب
نیســت بلکــه غیرایرانیهــا نیز بــا نگاهــی هنــری آن را
ستایش میکنند و متوجه اهمیت آن میشوند.

میشــود و تنهــا شــرایط ،بهنحوی اســت که ما
در فضای غیرسرپوشــیده اجــرا میرویم و ذکر
مصائب آن حضرت و خاندانش را پیش چشم
ت هستند ،میگذاریم.
مردمی که عاشق اهل بی 
تعزیه بهصورت فشــرده اجرا میشــود و حدود
یک ساعت هر شــب اختصاص میدهیم و در

برکت نام امام حســین(ع) است و نظر او .ما
واقعاً از وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی جناب
آقــای صالحــی و مدیــران فرهنگــی از تــاالر
رودکی تا مرکز هنرهای نمایشــی و شهرداری
تهران سپاسگزاریم که چنین بستری را فراهم
کردند.

ëëچند ماهی اســت که ویروس کرونا ،در کشــور
جــوالن میدهــد و همــه نهادهــای فرهنگــی و
بهداشتی از مردم برای مشــارکت اجتماعی در
رعایت پروتکلهای بهداشتی دعوت میکنند.
فکر میکنیــد تعزیه کــه برآمده و میــراث گرفته
از فرهنــگ عاشوراســت در ایــن راه چه نقشــی
میتواندایفاکند؟
اتفاقــاً فرهنگ عاشــورا همین اســت .فرهنگ
عاشــورا ،فرهنگ ایثار ،فداکاری و از خودگذشتگی
اســت .کافی اســت بــه رابطه امــام حســین(ع) و
یارانــش نــگاه کنیــم و کمی تأمــل کنیم کــه برای
آبیــاری درخت اســام چگونــه از جان خودشــان
گذشــتند و در این راه ،چه ایثارهــا و فداکاریهایی
در صحــرای کربــا جاودانه شــد .درســی کــه امام
حســین(ع) به ما میدهد دقیقاً درس شهامت و
ایثار و گذشت است و فداکاری .همه اینها در تعزیه
روایــت میشــود تــا مــردم در این شــبیهخوانیها
با آنچه ســیره این بزرگان بوده بیشــتر آشنا شوند.
چــه درســی بهتــر از ایــن؟ آنهــم در روزگاری که
ویروســی اینچنیــن دیــو ســیرت بــه جــان مردم
افتــاده اســت و هــر روز قربانی میگیــرد و اگر ما از
امــام حســین(ع) همیــن فــداکاری را بیاموزیم و
احترام و ادبی که ابالفضل العباس داشت ،واقعاً
بخشــی از مشــکالت حل میشــود .خیلی هم کار
سختی نیســت .ما برای حفاظت از جان همدیگر
در همیــن تعزیههــا ،پروتکلهــای بهداشــتی را
رعایــت میکنیم و نگران حال یکدیگر هســتیم و
نمیخواهیم کوچکترین آســیبی به جان کســی
برســد چون اگــر این اتفــاق خدای ناکــرده بیفتد،
تمــام جامعه درگیر خواهند شــد .پس درســی که
عاشــورا بــه مــا میدهد نه مربــوط به یــک دوره و
مقطع زمانی خاص ،بلکه درســی است که از ازل
تا به ابد میشود آن را الگو قرار داد .اتفاقاً من این
شــبها به چهره حاضرین که نگاه میکنم آنها را
مهربانتر از همیشه مییابم و مشخص است که
نوع دوســتی در چشمهاشــان موج میزند و همه
با هم در این زمینه در عشــق به امام حسین(ع) و
الگوبرداری از ایشان مشترک میشوند.
ëëخیلــی وقتهــا بعضــی کجرویهــا و
نوآوریهای غیرمعقول کــه گالیه بزرگان دین را
همبههمراهداشتهمتأسفانهدرگوشهوکناردیده
میشود .دغدغه شــما برای پاسداری از اصالت
و اصــل ایــن هنر آیینی ســنتی بهعنــوان یکی از
قدیمیهایتعزیهچیست؟
پیش از پاســخ به سؤال به این مسأله اشاره
کنم که من اســتادان بزرگی را داشتهام و خدا را
شاکرم که از این استادان بزرگ آنچه آموختهام
همین تعزیه ســنتی و اصیل اســت .متأسفانه

همانطــور کــه شــما گفتیــد برخــی جوانها با
ناآگاهــی میخواهنــد صرفــاً نــوآوری کننــد .با
اینحال خدا به من این موهبت را ارزانی کرده
که طــی ســالها فعالیتــم در این حــوزه ،برای
طی طریق و مســیر درست در راه تعزیه تالش
کنــم و در ایــن راه ،از ورود شــعرهای بیمحتوا
یــا بــهدور از منبــع موثــق تاریخــی و همچنین
موســیقیهایی کــه در این آیین و ســنت و البته
در حریــم اباعبــداهلل نمیگنجــد دوری کنیــم.
البته در این مسیر مشخصاً سبک و سیاقهای
هر گروه و فردی متفاوت و ممکن اســت کسی
شــعری را در ماهــور اجــرا کند و کســی دیگر در
شــور؛ اینها بــه تفاوتهای ســبکی کارگردانها
بســتگی دارد و مهم این است که ما این سنت
بسیار قدیمی را همانگونه که بوده حفظ کنیم
و آن را با آنچه در شأنش نیست آلوده نکنیم تا
به قول و فکر خام برخی ،آن را نو کنیم و در این
نوسازی هر کار نابسامانی انجام دهیم.
ëëبه گــذر تعزیــه از دل قرنهای متمادی اشــاره
کردیــد؛ امــا به طــور مصداقــی بفرمایید کــه راز
ماندگاریاینهنرآیینیوسنتیدرچیست؟
تعزیــه ســه رکن اساســی دارد و اضــاع این
مثلــث را موســیقی ،شــعر و نمایــش تشــکیل
میدهــد و ما در هر ســه رکن واقعاً دســت پری
داریم از اشعار ناب و اصیل و موسیقیهایی که
در دســتگاهها و گوشههای ایرانی اجرا میشوند
و نیازی نیســت که چیزی را به آن اضافه کنیم.
نکته اینجاســت که مخاطب میداند داســتانی
که میبیند چیســت و ســرانجام آن چه خواهد
شــد اما جذابیتی که در تعزیه وجود دارد باعث
میشــود مخاطب بارها و بارهــا آن را ببیند و از
دیدنش هم خســته نشــود ،پس لزومــی ندارد
چیزهایــی را که بــه تعزیه مربوط نمیشــود به
آن وارد کنیــم و چنیــن روش نادرســتی باعــث
میشــود شــکل و ســاختار تخریــب شــود و از
میراث فرهنگی گذشــتگان دور شــود .تعزیه با
همیــن شــکل و ســاختار در یونســکو ثبت شــد.
جالــب اســت بدانید بعضی از کشــورها ســعی
کردنــد تعزیــه را بهنــام خودشــان ثبــت کننــد
امــا در نهایــت با وجود مســتندات بســیاری که
وجود داشــت همه جهان ،متفقالقول ایران را
خاستگاه تعزیه معرفی کردند و این هنر آیینی
فرهنگی بهنام ایران ثبت شد .ما باید به میراث
گذشــتگان خود که به دســت ما رســیده احترام
بگذاریــم و اهمیــت بدهیم تا بتوانیــم آن را به
نســل بعد هم به ارث بگذاریــم و از طرفی هم
نبایــد مخاطبانی را که نســل در نســل با تعزیه
همراه بودهاند ناامید کنیم.

ســیزدهمین دوره «حراج تهران» هم به خاطر شــیوع
کرونا از برگزاری حراج در فصل گرم تابستان منصرف
شــد .روابــط عمومــی حــراج تهران اعــام کــرد« :این
حــراج که قرار بود در تاریخ  ۲۷تیرماه برگزار شــود ،به
دلیل اوج گیری شــیوع بیماری کرونا در این زمان با دو
ماه تأخیر به جمعه  ۲۸شــهریورماه موکول شــد .اما با
توجه به تداوم وضعیت نامساعد و نگرانکننده شیوع
بیمــاری کرونا امــکان برگــزاری آن در شــهریورماه نیز
وجود نــدارد .در نتیجه تصمیم فعلی «حراج تهران»
برگــزاری حراج «هنر معاصر و مــدرن» در فصل پاییز
است».
کرونا به طور کلی تأثیر منفی بر بازار هنر در ســطح
جهانی گذاشته است .بســیاری از حراجها دیگر برگزار
نمیشــود و هیــچ گالــریای در دنیــا نمایشــگاه برگزار
نمیکنــد و فــروش آثــار بــه طــور چشــمگیری در دنیا
کاهــش پیــدا کــرده و بــه همــان میــزان هــم ازمعرفی
آثــار هنری کاســته و در نتیجه هنر متوقف شــده اســت
و طبیعتــاً میتوان انتظار داشــت که شــیوع کرونا مثل
همــه زمینههــای دیگر در هنر هم تاثیــر منفی بگذارد.
این یک مسأله بین المللی است.
پیشــتر علیرضــا ســمیع آذر در گفــت و گویــی بــه
«ایــران» گفتــه بود کــه قصد نــدارد حراج تهــران را به
صــورت آنالیــن برگــزار کنــد .او حتــی برگــزاری حراج
آنالیــن کریســتیز را هم حــراج مهمی ندانســته بود .او
معتقد اســت «:که هیــچ وقت حراج آنالیــن به اندازه
حضــوری نمی تواند موفق باشــد و بعضی مؤسســات
هم که گهگاه حراجهایی برگزار کردند خیلی در سطح
پاییــن بــا فروشهایی غیرقابل مقایســه بــا حراجهای
حضــوری بــود .در مجمــوع از نظر اقتصــادی فقط در
حــدی بوده اســت کــه بگوینــد رونــد ادامــه دارد نه به
صورت جدی تــر .هیچکس به طور جدی دنبال حراج
آنالین نیست».
بــرای همین مدیران حراج تهــران تصمیم گرفتند
حــراج را در فصــل پاییز برگــزار کنند .البته اگــر باز هم
وضعیت کرونا این گونه نباشد.
گفتنی اســت که بســیاری از رویدادهای مهم هنری
مثل آرت فرها هم فعالیتشان متوقف شده از جمله
در دوبی حراجها برگزار نشــدند و در آینده نزدیک هم
برگــزار نخواهد شــد .حتــی آنهایی که به بازار متوســط
بیشــتر توجه دارند هم هیچ حالــت آنالینی نمی توان
برایشــان متصور شــد .چرا که در آثاری که قیمتشــان
باال رفته اســت خریدار نیاز دارد که حتماً از نزدیک آن
را ببیند.
مجموعــه حــراج تهــران در ســال  ۱۳۹۱بــه صورت
نهــادی مســتقل و خصوصــی شــکل گرفــت و معرفی
بهتریــن نمونههــای هنــر مــدرن و معاصر ایــران را به
مجموعــه داران هنری و مخاطبان جهانی در ژانرهای
مختلف هدف اصلی خود تعریف کرد.
برخی کارشناسان اقتصاد فرهنگ وهنر حراج تهران

را یکــی از مهمتریــن شــیوههای رونــق فرهنــگ و هنــر
میدانند .اینکه آثار شناخته شده که با قیمت باالیی در
حراج به فروش میرسد در حراجهای معروف جهانی
نیز پرفروغ تر دیده و فروخته خواهد شد و تأثیر بسیاری
در معرفــی هنر ایــران به دنیــا خواهد داشــت .البته در
حراجهای کریســتیز ،ســاتبی و دوبی فــروش آثار ایرانی
صحه بر این امر گذاشــته اســت و الزمــه حضور و وجود
حــراج تهران را همچون ســایر حراجهای مهم دیگر در
دنیا بیش از گذشته مطرح میکند.
از طرفــی اما برخی صاحبنظــران و منتقدان حراج
تهــران در واقــع ایــن حــراج را نوعــی داللــی میدانند
و معتقدنــد ایــن پولهــا از یــک جیب به جیــب دیگر
میرود و سود و منفعتی برای هنرمند ندارد و آن را در
رشــد و رونق اقتصاد هنر بی تأثیر میدانند .به عبارتی
اقتصــادی را رونق یافته میداننــد که گردش مالی آن
و ســود حاصــل از آن بــه صورت ســود ناخالــص ملی
بخشی از گردونه اقتصاد کشور را تأمین کند.
حــال اگر هم حــراج تهران حتــی منفعتی به جیب
هنرمندان نداشته باشد ،بســیاری از هنرمندان جوانتر
تــاش بســیاری بــرای خلق آثــاری دارند که بــه حراج
تهران راه یابد .چرا که حتی اگر هم ســودی عایدشــان
نشــود همین که اثرشــان با قیمت باال به فروش برسد
در نهایــت به نفعشــان تمام میشــود و میتوانند آثار
بعــدی را با قیمت باالتری بفروشــند و حراج به نوعی
تأثیر بسیاری بر نام هنرمند خواهد گذاشت.
ایــن مشــخصه را در دوازدهمیــن حــراج تهــران به
خوبــی دیدیم .آثــار هنرمندان جوانتــری که به حراج
راه یافتنــد و آثارشــان از یــک قیمــت نــازل بــه فروش
میلیاردی رسید .حتی آنهایی هم که اثرشان در همان
ســقف کمینــه قیمــت فروخته شــد باز هم بــرد کردند
و اکنــون بعد از گذشــت چند مــاه از حراج آثارشــان با
قیمت بهتری فروخته میشود.
اکنــون که ایــن رویداد هنــری به خاطر شــیوع کرونا
بــه تعویق افتاده اســت باید دید تأثیــر کرونا بر قیمت
نهایــی فروش آثار در حراج تهــران چه خواهد بود .آیا
حراج تهران شبی پرفروغ به خود خواهد دید؟

