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پوالد امین| صحبت های روز گذشــته رئیس موزه 
هنرهای معاصر، احســان آقایــی دربــاره اصالت آثار 
هنرمندان پس از چند وقتی یک بــار دیگر  بحث اصل 
یا کپی بودن شماری از آثار گرانقیمت هنری را به میان 
کشید. موضوعی که در ســال های اخیر به خصوص بعد 
از این که یک ســری از این آثار با قیمت های نجومی در 
حراج های هنری چکش خوردند، حواشــی رســانه ای 

پرتعدادی را به وجود آورده بود.
احســان آقایی در گفت وگویش درباره راه های اثبات 
اصالت آثار گفته بود و البته درباره لزوم تاسیس بنیادهایی 
برای هنرمندان که در تمام دنیا یکی از مهمترین راه های 
تشــخیص اصالت آثار هنری تاییدیه بنیاد آن هنرمند 
است. رئیس موزه هنرهای معاصر با نام بردن از بنیادهایی 
مانند بنیاد فریده الشایی و محسن وزیری مقدم پیشنهاد 
داده بود به دلیل شائبه هایی که در سال های اخیر درباره 
نقاشی های ســهراب ســپهری به وجود آمده، بنیاد این 
هنرمند نیز تاسیس شود و حتی رضا کیانیان را که داماد 
خانواده ســپهری اســت، یکی از بهترین گزینه ها برای 

تاسیس این بنیاد نامیده بود.
در گفت وگوی رئیس موزه هنرهای معاصر به موضوعات 
دیگری نیز اشــاره شــده بود؛ ازجملــه نقش مرجعیت 
موسسات بزرگی از قبیل کریستیز، ســاتبیز و بونمز در 
تایید اصالت آثــار هنری، حواشــی و کمبودهای حراج 
تهران، آثار موجود در گنجینه مــوزه هنرهای معاصر و 
اصالت آنها، شایعات مطرح شده درباره وجود آثار غیراصیل 
یا شبهه ناک هنرمندان سرشناس در بازار و... مسائلی که 
چه با آنها موافق یا مخالف باشیم، اما از این نظر که حکایت 
از مشــکل جدی وجود آثار غیراصیل هنرمندان در بازار 
و حراج های داخل کشــور دارند، دارای اهمیتی حیاتی 

هستند...
 قالبی های گران

بحث آثار تقلبی موجود در بازار هنری کشور چند سالی 
است مطرح شــده، موضوعی که چند بار هم باعث شده 
حراج گذاران و نزدیکان شان زیر سوال بروند. اما این ماجرا 
از بازار هنری ایران ریشه کن نشده و در حراج های بعدی 
هم شائبه هایی جدی بر آثاری که به قیمت های نجومی 

چکش خورده اند، وارد آمده است.
این ماجرا زمانی وارد محافل هنری ایران شد که خبر 
آمد یکی از سرشــناس ترین دالالن و کلکسیون داران 
آثار پیکاسو  توسط پلیس فدرال آمریکا به اتهام فروش 
آثار تقلبی پابلو پیکاســو به جای نسخه  اصلی دستگیر 

شده اســت. این یک رسوایی بزرگ بود، به خصوص که 
تقریبا همزمان شده بود با نمایشگاهی که گالری ملی 
شــهر لندن از آثار تقلبی بوتیچلی، رامبرانت و هولبین 
برگــزار کرد و هنر جعل و کشــف آن را در مقیاســی 
گسترده مورد بررســی قرار داد. بعد هم باندی کشف 
شد که تابلوهای نقاشی هنرمندان مشهور را در کارگاه 
زیرزمینی خود کپی کرده بودند و به قیمت بسیار گزاف 

می فروختند.
دومینوی فارسی

در ایران این ماجرا البته چندان جدی نبود. اما وقتی با 
افزایش نقدینگی پای خریدارانی با میلیاردها تومان پول 
نقد به بازار هنر باز شــد، پتانســیل  پنهان این بازار برای 
خیلی ها روشن شد. موضوعی که باعث شد عده ای قصد 
کنند به هر راهی از این نمد کالهی برای خود دســت وپا 
کنند و چنین شد که آثار تقلبی پرتعدادی عرضه شد که 

برخی با قیمت های نجومی هم به فروش رفتند...
در گزارش هایی که تاکنون رســانه ها در این مورد 
منتشــر کرده اند، گفته شــده قیمت میلیاردی آثار 
سهراب سپهری باعث شده این شــاعر- نقاش نوگرا 

تبدیل شود به نخستین انتخاب کپی کاران. موضوعی 
که زمانی که خواهر این نقــاش محبوب اصالت یکی 
از آثار او را که به حراج کریســتیز عرضه شده بود، زیر 
ســوال برد. اتفاقی که باعث شد مدیران کریستیز این 
اثر را از فروش خارج کنند. این آغاز دومینوی افشای 
تقلبی بودن یک ســری آثار مطرح بود کــه بعدتر به 

آثاری از کمال الملک و فرامرز پیل آرام  رسید...
افشاگر

از پروانه سپهری؛ خواهر سهراب سپهری نقل شده که 
»در کمال وقاحت عده ای کاری را از ســهراب به یکی از 
حراج ها فرستادند که هم قیمت آثار سهراب را پایین آوردند 
و هم آبروی هنر معاصر ایران را بردند. چند ســال پیش و 
در زمان مدیریت آقای سمیع آذر و در زمان اکسپویی که 
در تاالر وحدت برگزار شد نیز یک کار از برادرم روی دیوار 
رفت و قیمتی میلیونی به خود گرفت که تقلبی بود. همان 
زمان هم من خواستم با آتش زدن آن در پیش چشم مردم 
جلوی این کار را بگیرم که با مخالفت مدیریت امور تجسمی 
آن زمان نتوانستم. من کارشناس آثار هنری و آثار سهراب 
نیستم، ولی کارهای برادرم را می شناسم و می دانم کدام 

کار تقلبی و کپی اســت و کدام کار اصل. متاسفانه از نام 
سهراب سوء استفاده شد و این هنرمند نامی ایران را بدنام 
کردند، زیرا به هیچ وجه به دنبال این نیســتند که جلوی 
کپی کاری از روی کارهای او را بگیرند و اتفاقا بر این آتش 
مدام می دمند.« البته پروانه سپهری تنها کسی نیست که 
تردیدی جدی در بسیاری از آثار ارایه شده وارد می آورد.«...

پیشنهادات استادانه!
آیدین آغداشلو، نقاش شناخته شده بر این باور است که 
به ســهولت می توان از ارایه آثار کپی پیشگیری کرد. او 
پیشنهاد می کند مرکزی برای بررسی اصالت آثار هنری 
تاســیس شــود، »این مرکز باید با حضور کارشناسان، 
مرمت گران و صاحب نظران تاســیس شــود و مجهز به 
ابزار آزمایشگاهی و دانش روز باشــد.«  به باور آغداشلو 
»انجمن های صنفی نیز ظرفیت باالیی برای بررســی 
اصالت آثار دارند.« او در ادامه ابــراز امیدواری می کند: 
»با این تمهیدات دیگر شاهد نباشیم هرکس بر اساس 
خوابی که دیده، اعالم کند فالن اثر کپی اســت، چنین 
ادعاهای غیرحرفه ای به هنرهای تجسمی آسیب زیادی 

می زند.«
چه باید کرد؟

لیلی گلستان از مهمترین گالری داران این سرزمین 
است. مدیر گالری گلستان که او نیز باور دارد می توان 
از ارایه آثار تقلبی جلوگیری کرد: »من ســال ها پیش 
پیشنهاد دادم دســتگاهی را بخرند که تقلب در آثار 
هنری را مشخص می کند. مانند آثار سهراب سپهری 
و فریده الشایی که این روزها خیلی از روی آنها تقلب 
می شود.« گلستان برای تشخیص اصالت اثر پیشنهاد 
می کند که »می شود واحدی برای آثار پیشکسوت ها 
و هنرمندان صاحب نام که از روی شان تقلب می شود، 
ایجاد کرد. دستگاهی که گفتم می تواند الاقل از تقلب 
آثار افرادی مانند بهجت صدر، فریده الشایی و محمد 
احصایی جلوگیری کند؛ آن دســتگاه باید خریداری 
شــود.« اما نقش گالری دارها در این میان چیســت؟ 
مدیر گالری گلستان می گوید: »گالری دارها با مشاوره 
فقط می توانند از این که کار مبتذل روی دیوارشــان 
نرود، جلوگیری کنند؛ مشاور از کجا متوجه شود کار 
کپی اســت؟ مگر این که اثر مورد نظر از کار هنرمند 
مهمی کپی شده باشد. اما اگر از اثر یک نقاش نروژی 
که در روستا کار می کند، کپی شــود، از کجا متوجه 
شویم؟ ما که او را نمی شناســیم. چه کسی کار همه 

نقاش های دنیا را دیده که بفهمد کار کپی است؟«...

ایران - کامبوج؛ زیر سایه یک رویداد بزرگ

 چند توصیه
 به زنان تماشاگر

  فیلمساز کودک درباره وضع تولیدات این حوزه
به »شهروند« توضیح می دهد

 آیا دوران طالیی سینمای کودکان
به پایان رسیده است؟

 هزینه های کمرشکن تولیدات تلویزیونی
دلیل کاهش آثار کودک 

نورا بیگ| این روزها همه می گویند که روزهای 
اوج سینما و برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان 
به سر رسیده اســت. البته نظر تازه ای هم نیست، 
در این ســال ها بارها چوب برنامه های تلویزیونی و 
سینمایی دهه های 60 و 70 در حوزه های کودک 
و نوجوان باالی ســر تولیدات جدید برای کودکان 
بوده، اما آیا واقعا این طور اســت؟ اگــر جواب بله 
است، دالیل آن چیست؟ شــاید ناگفته پیدا باشد 
که مردم، کودکان و حتی فیلمســازان امروز دیگر 
مثل ســال های پس از جنگ و انقالب نیســتند و 
شــرایط فرهنگی و اجتماعی ایــن روزها هم مثل 
آن زمان نیســت. نکته  هایی که حســین قناعت، 
کارگردان فعال در حوزه سینمای کودک و نوجوان 
همزمان با هفته کودک در گفت وگو با »شهروند« 
بــه آنهــا اشــاره دارد. او البته کاهــش تولیدات 
تلویزیونی را تایید می کند، اما معتقد است که وضع 
ســینما آن طور که گفته می شود ســیاه و تاریک 
نیســت: »تلویزیون عمــال در این ســال ها تولید 
کارهای حــوزه کودک را کم کرده و سال هاســت 
برنامه ســازی می کند که شــاید یکی از دالیل آن 
هزینه بربودن تولید فیلم و سریال برای صداوسیما 
باشــد، درحالی که برنامه ســازی نســبت به آن 
راحت تر است. اما درباره سینما معتقدم وضع کامال 
متفاوت است. در چند  سال اخیر عرضه فیلم های 
ســینمایی حوزه کــودک و نوجوان و اســتقبال 
از آنها نســبت به گذشته بهتر شــده است. امسال 
مســئوالن بنیاد فارابی کمک کردنــد پنج فیلم  
حوزه کودک و نوجوان تا شــب عید اکران شــود، 
ضمن این که ظاهرا قرار اســت هر  سال یک فیلم 
کودک و نوجوان هم ســرگروهی یکی از سینماها 
را داشته باشــد.« او درباره تفاوت برنامه های امروز 
با دیروز که حاال تبدیل به نوســتالژی هم شــده 
اســت، می گوید: »درباره فعال بودن دهه 60 باید 
به تفاوت های جامعه امروز با آن روزها اشاره کرد. 
به هرحال شــرایط مردم در آن زمــان و حتی در 
سال های پس از جنگ با شرایط حاال فرق می کند 
و اصال قابل مقایســه نیســت. در آن زمان ما فقط 
دو کانال تلویزیونی داشتیم و مثل حاال انواع فیلم، 
ســریال های ایرانی و خارجی و کانال های مختلف 
در دســترس مردم نبود. بنابرایــن بچه های امروز 
و امکانات آنها نســبت به گذشــته تفاوت دارد و 
طبیعتا فضای فیلمسازی و تولیدات سرگرمی ساز 
برای آنها هم تفاوت های زیادی نســبت به گذشته 

خواهد داشت.« 
البته نظر مرضیــه برومند هم درباره دالیل افول 
آثار حوزه کودک نسبت به گذشــته تقریبا شبیه 
حســین قناعت اســت. او دیروز به ایســنا گفت: 
»شرایط با 30 ســال قبل خیلی تفاوت دارد؛ حتی 
مشکالت نیز فرق کرده، اگرچه برخی مشکالت آن 
دوران همچنان وجود دارد. در گذشــته فیلم های 
کودک اکثرا با مشــارکت و حمایت دولتی ساخته 
می شد، انگیزه های فیلمسازان نیز با امروز متفاوت 
بود. هنــگام پخش هم فیلم هــا از حمایت دولتی 
برخوردار می شــدند، اما امروز بزرگترین مشــکل 
پیش روی ســینمای کودک پخش فیلم هاســت، 
عدم حمایت آموزش وپرورش نیز همچون گذشته 
باعث بروز مشــکالت فراوان پیش روی ســینمای 
کودک شــده اســت. در دو سه ســال اخیر وضع 
تولیدات ســینمای کودک و نوجوان کمی بهتر و 
فیلم هایی ســاخته شــده که می توان به آنها فیلم 
کودک گفت، البتــه همچنان معضل اصلی در این 

زمینه پخش آنهاست.« 
اما در هر حال نمی شــود این موضوع را کتمان 
کرد که آن روزها برنامه سازان و فیلمسازان انگیزه 
بیشــتری برای ســاخت کارهای حــوزه کودک 
داشــتند. در ســینما فیلم های مانــدگاری چون 
گربه آوازه خوان،  گلنار،  دزد عروســک ها، پاتال و 
آرزوهای کوچــک و در تلویزیون برنامه هایی چون 
قصه های مجید، دنیای شــیرین، دنیای شــیرین 
دریــا، قصه های تابه تــا، کاله قرمزی و پســرخاله 
و الو الو من جوجوام وجود داشــت که همگی نیز 
خاطره ساز شدند و هنوز هم از شبکه های مختلف 
تلویزیونی بازپخش می شوند. شاید اگر برنامه های 
دیروز نبــود، حــاال کنداکتور برنامه های ســیما 

خالی تر از اینها بود. 

هیجان انگیز

حمید جبلی این روزها فاصله زیادی از سینما و تلویزیون گرفته و سرگرم کارهای هنری دیگری است. او برای 
برپایی یک نمایشگاه نقاشی با عنوان »رستم و دیو و آشنایان« راهی شهر شیراز شده و البته همزمان در انتظار 
ورود »خاطرات پسربچه شصت ساله« به عنوان تازه ترین کتابش به بازار کتاب است. احتماال این کتاب در نیمه 
دوم مهرماه وارد بازارمی شود تا حمید جبلی در ماه تولد خود، دو رویداد هنری را رقم زده باشد. او البته سال ها 
تجربه عکاسی در تئاتر   دارد.  سال 96  نمایشگاه نقاشی   را با نام »کابوس های شیرین« در گالری »آتبین«   و 

 سال ۹۷ نیز نمایشگاه عکس خود را با نام »ماسوله ۹۷« در همین گالری برپا کرده بود.

نمایشگاه نقاشی 
 حمید جبلی
در شیراز 

ره
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شهروند| تیم  ملی فوتبال ایران امروز در شرایطی از ساعت 17 در مقدماتی جام  جهانی مقابل 
کامبوج قرار می گیرد که همه چیز تحت  تاثیر حضور زنان در ورزشگاه آزادی است. حدود 3500 
بلیت به زنان فوتبالدوست فروخته شده تا آنها برای نخستین بار در ورزشگاه آزادی برای تماشای 
مسابقه فوتبال حضور پیدا کنند. این بار  گزینشی در کارنبوده . اگرچه خیلی ها نسبت به کم بودن 
جایگاه های زنان در آزادی انتقاد داشتند، اما هر کسی زودتر به سایت خرید بلیت مراجعه کرد، 
توانست بلیت بخرد. با توجه به این که حضور زنان در آزادی برای نخستین بار اتفاق می افتد، بد 

نیست به برخی نکات مهم در این باره اشاره کنیم. 
بانوان چگونه وارد استادیوم شوند؟

با هماهنگی های انجام شده، ورود زنان به آزادی از پارکینگ اتوبوسرانی به شماره های 19 و 20 واقع 
در ضلع شرقی ورزشگاه صورت می گیرد. طرفدارانی که با خودروی شخصی وارد می شوند، می توانند 
آن را در پارکینگ مذکور پارک کنند و برای افرادی که خودرو ندارند هم اتوبوس تهیه شده تا از بلوار 
شیشه مینا به سکوهای باالی تونل ورزشگاه منتقل شوند. دِر مخصوص ورود بانوان از ساعت 13:30 

باز می شود و توصیه شده که آنها رفتن به ورزشگاه را به ساعت های نزدیک به بازی موکول نکنند. 
کارت ملی فراموش نشود

با توجه به فروش الکترونیکی بلیت ، همراه داشــتن کارت ملی برای زنان هم مثل مردان الزامی 
است. به همین دلیل فدراسیون فوتبال در بیانیه ای اعالم کرده ورود به ورزشگاه بدون کارت ملی 

امکان پذیر نیست. 
وسایل اضافی به همراه نیاورید

شاید خیلی از زنان ندانند آوردن وسایلی که امکان پرتاب آنها به داخل زمین وجود دارد، به ورزشگاه 
ممنوع است. از آنجایی که بسیاری از بانوان معموال وسایل آرایشی،  ادکلن و برخی لوازم غیر ضروری 
وشخصی  را همراه  خود دارند، توصیه می شود که این وسایل را با خود به استادیوم نبرند، چراکه اجازه 
ورود آنها را نمی دهند و به همین دلیل از نظر مادی متضرر خواهند شد، زیرا مجبور می شوند این وسایل 
را بیرون از ورزشگاه رها کنند! همچنین با توجه به این که معموال کارتخوان  بوفه های ورزشگاه به سختی 

کار می کند، همراه داشتن پول نقد برای خرید، کار آنها را راحت تر می کند.
قید تلفن همراه را بزنید

از آنجایی که تلفن همراه در ورزشگاه به سختی آنتن می دهد و اینترنت نیز خیلی سخت و ُکند کار 
می کند، زنان باید بدانند که کارهای ضروری و تلفنی شان را قبل از ورود انجام دهند و به نوعی قید 

استفاده از تلفن همراه را در زمان بازی بزنند.
قبل از سوت پایان ورزشگاه را ترک کنید

اگر با خودروی شخصی به ورزشگاه نرفتید و از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنید، قبل از به صدا 
درآمدن سوت پایان بازی ورزشگاه را ترک کنید تا از ازدحامی که جلوی در ایجاد می شود در امان باشید. 
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اشیای بزرگ یا سنگین و 
همچنین ظروف شیشه ای ، 

چینی و سایر اشیای شکستنی 
و ظروف حاوی مواد خوراکی 
و شیمیایی  را در قفسه های 

پایین کابینت و کمد قرار دهید.

مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم  ملی در نشست خبری پیش 
از دیدار با کامبوج صحبت هایش را این طور آغاز کرد: »زندگی بدون 
ریسک اصال معنی ندارد. وقتی تیم 40 متر جلو می رود، پشت بازیکنان 
فضا به وجود می آید و اگر چســبیده به دفاع بازی کنید، قطعا این دو 
روش با هم تفاوت دارند. ما در تیم  ملی یارگیری نفر به نفر داریم و اگر 
یک نفر لیز هم بخورد، من بازیکنانم را تشــویق می کنم، چون بازی 

هجومی را دوست دارم. در زندگی باید خطر کرد. اگر شما از من بازی 
تدافعی می خواهید، من چنین آدمی نیســتم.« او در ادامه به مسأله 
پرداخت نشدن حقوقش هم این طور واکنش نشان داد: »من یک مربی 
هستم. بازیکنانم و تیم  ملی ایران را دوست دارم. هدف من این است که 
خوب بازی کنیم و برنده شویم. مطمئنا بقیه مسائل در آینده حل خواهد 
شد.« ویلموتس در بخش دیگری درباره تغییرات فهرست تیم  ملی نیز 
گفت: »اگر بازیکنان در باشگاهشان جایی نداشته باشند، طبیعتا به تیم 
 ملی هم دعوت نمی شوند. هدف ما این است که هیچ  کس مطمئن نباشد 

که در تیم  ملی همیشه حضور دارد و این مسأله فضا را رقابتی می کند.«

حریف امروز شاگردان مارک ویلموتس تیمی از سطح سوم فوتبال 
آسیاست که طبیعی است حریف ملی پوشان ایران نمی شود. کامبوج 
تیمی است که در رده بندی فیفا جایگاه 169 را به خود اختصاص داده 
است و پیش بینی می شود بردی آسان را در دومین مسابقه از مقدماتی 
جام  جهانی به دست آوریم. جالب این که کامبوج در رده بندی آسیا 
نیز رتبه 37 را دارد و حتی از تیم هایی مثل افغانستان، مالدیو و نپال 
نیز پایین تر است! همین مسائل برای این که بدانید حریف سختی 
نداریم، کافی اســت. به همین دلیل انتظار می رود تیم  ملی ایران به 
بازی نه چندان حساس امروز به چشم مسابقه ای تدارکاتی نگاه کند و 

تمرین گلزنی داشته باشد تا آماده مسابقه سخت هفته آینده با بحرین 
شود. کامبوج البته تیم سختکوشی است که از  سال 2013 تا 2019 در 
رده بندی فیفا 20 پله صعود کــرده و از رده 189 خود را روی پله 169 
رسانده است. تیم  ملی در مسابقه اول با هنگ کنگ، بازی تهاجمی را 
در دســتور کار قرار داد و توانست با دو گل این تیم را شکست دهد. 
در چنین شرایطی مارک ویلموتس تغییرات نسبتا پرتعدادی را در 
ترکیب تیمش ایجاد کرده و بازیکنان جدیدی را فراخوانده است. از 
طرفی، سیدمجید حسینی دچار مصدومیت است و احتماال به جای 
او مرتضی پورعلی گنجی در کنار حســین کنعانی زادگان در قلب 
دفاع قرار خواهد گرفت. علیرضا جهانبخش، سعید عزت اللهی، وریا 
غفوری، مهدی ترابی و چند بازیکن دیگر هم اصال به تیم  ملی دعوت 

نشده اند.

هر کس در باشگاهش فیکس نباشد، دعوت نمی شود
ویلموتس: بازی دفاعی می خواهید، من نیستم!

حریف امروز تیم  ملی یکی از ضعیف ترین های آسیاست
تدارکات قبل از نبرد سخت بحرین

یک بار دیگر بحث شیرین پول و سودجویی و هنرمندانی که اعتبارشان قربانی می شود

نقاشی های تقلبی با قیمت های میلیاردی!


