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روبهروشد.دراینبحبوحه،وزیراستعفادادوسیدرضاصالحیامیری
بهعنــوان وزیــر فرهنگ و ارشــاد کابینه دولــت یازدهم منصوب شــد.
صالحــی امیری هــم در خصوص ســفر گنجیه شــامگاه دوشــنبه اول
آذرماه اعالم کرد ،برای بررســیهای بیشــتر فعالً ارسال گنجینه موزه
هنرهــایمعاصــربــهدومــوزهدربرلیــنورممتوقــفشــدهاســت.از
یچهارمینجشــنوارهجهانیهنر
دیگــررویدادهایســال،95برگزار 
مقاومتدرچهاررشتهنقاشی،پوستر،کارتونوکاریکاتوروآثارحجمی
درمؤسسهفرهنگیهنریصبا،پنجمیندوره10روزباعکاسانباشعار
«عکاســیامــروز،فرصتهایجدیــد»درخانههنرمنــدانودهمین
دوســاالنهنگارگریایرانبانکوداشــتمدرســهصنایــعقدیمهدرباغ
نگارســتان بودند .نهمین دوره فروش سال هنرهای تجسمی «هفت
نگاه» با مشارکت گالرىهاى آریا ،الهه ،گلستان ،والى ،هفتثمر و ماه
مهر با ارائه 300اثر از 280هنرمند از ســه نســل از هنرمندان شــاخص
ایــراندریکصــدســالاخیربرگزارشــد.ششــمینحراجتهــران،ویژه
هنر معاصر نیز که 120نقاشــی ،مجســمه و عکــس از 112هنرمند را به
خریــداران آثــار هنری پیشــنهاد داد بــا فــروش 118اثــر در مجموع به
قیمت12میلیاردو344میلیونتومانپایانیافت.
ششمین دوســاالنه نقاشــی دامون فر ویژه جوانان زیر 25سال ایران
در ســینما گالری پردیــس ملت با ارائــه 121اثر از 92هنرمند ،نمایشــگاه
نخســتیندورهدوســاالنهچــاپدســتی،بــانمایــش 56اثــربرگزیــدهاز
 46هنرمنــد در گالــری 26برگــزار شــدند .همچنیــن نهمیــن جشــنواره
بینالمللــیهنرهایتجســمیفجربــارویکردیبینارشــتهایدرمحل
موزههنرهایمعاصرایرانبرگزارشــد.متأســفانهدرســالجاریشاهد
درگذشتتعدادیازفعاالنعرصههنرهایتجسمیبودیم.ابوالحسن
قائمــی،نقاشخودآموختهبهدلیلکهولتســنوتنگینفسدرســن
 83سالگی،پرویزکالنترینقاشکویرهابهدلیلبیماریوسکتهمغزی
در ســن 85ســالگی ،آزیتا شــرفجهان هنرمند ،اصغر بیچاره عکاس،
محمدرفیــعضیایــیکاریکاتوریســت،وحیدجعفرنــژادهنرمندجوان
نقاشوطراح،فرامرزقهرمانیفرهنرمندعکاسوتصویرگر،رضالعل
ریاحــی پیشکســوت عرصه نقاشــی و مجسمهســازی و خالق مجســمه
«کوهنورد»کهدردربندتهراننصباستدرسن۹۸سالگیدرگذشتند.
همچنین در این سال شاهد گشایش تعداد گالری هنری نیز بودیم از آن
جملــهمیتــوانازنگارخانهشــهرآوایدرموزهموســیقی،گالریثالث،
نگارخانــهزمرد،گالریایوان،گالریمســتقلتهران،افتتاحشــعبهدوم
نگارخانهســهراب،افتتاحگالریآ،گالریفــردا،افتتاحنگارخانهتهران،
گالریهــای صادقــی ،اورمــزد ،آگ ،دیــد ،دلگشــا ،هپتــا ،حنــا ایرانیان،
فرمانفرما،نک،تهرانامروز،لیلیوکیلیان،غزال«،بن»وژالهنامبرد.
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ســال 1395از معــدود ســالهایی بود کــه فضای هنرهای تجســمی
کشــور،رنگولعابدیگــریبهخودگرفت.میتــوانگفتکهدنیای
خاکســتریایــنحوزهدربخــشفرهنــگکشــور،آرامآرامداردمورد
ت فرهنگــی و دولتی و مــردم قرار
توجــه بخشهای مختلــف مدیری 
میگیردوشایدبهزودیشاهدرنگینکمانآنباشیم.
ســالهای نه چندان دور هنرمندان نقاش ،خطاط ،مجسمهساز،
تصویرســاز یا عکاس ،نگارگــر ،کاریکاتوریســت ،گرافیســت و غیره با
نگرانی بســیاری گذران زندگــی میکردند و در بســیاری مواقع خیلی
امیدی به کسب درآمد از راه هنرشان نداشتند و اگر میتوانستند نانی
ازهنردربیاورندبیشــتربامعلمیبودیاگاهیکارسفارشــی.اماامروز
شــاهد رونــق گرفتن اقتصاد هنــر در ایران هســتیم که ایــن امر باعث
آرامشذهنیودلگرمیبرایبســیاریازهنرمندانشــدهاســت،چه
آنــانکهکارمیفروشــندچهآنانکــههنوزمنتظرنــدروزیبتواننددر
بــازار هنر ایــران جایی باز کننــد و این نوید بســیار خوبی اســت .در این
گــزارشنگاهــیاجمالیبــهرویدادهــایمهمهنرهایتجســمیدر
ســال میاندازیم .حراج کریســتیز دوبی همزمــان با نــوروز ،95،آغاز
10ســالگی خود را جشــن گرفت .در این رویــداد 52اثر هنــری از ایران
بــرایفــروشارائهشــدکــهفــروش ۲۴اثربــاالییکصدهــزاردالری،
رکوردهــای کــم نظیــری را بــرای بــازار ایران به جــای گذاشــت و تنها
شــش اثر به خانه بازگشــتند .همچنین در آغاز ســال ،خبر تلخ حذف
نقاشــی از دروس هنرســتانها باعــث واکنش هنرمنــدان به تصمیم
آموزشوپرورششــد،بخصوصکهحذفرشــتهنقاشیازهنرستان
هنرهای زیبا که ســابقه تربیت بیش از 60ساله بسیاری از هنرمندان را
داشته ،نگرانیهای بسیاری را در پی داشت که در نهایت باعث انتشار
بیانیهایازســویهنرمنــداندراعتراضبهاینواقعهشــد.درنهایت
برزین ضرغامی ،مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان تهران خبر
داد «پــس از مذاکراتی که میان علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشــاد
اســامیو علیاصغــر فانیوزیر وقتآموزشوپرورش،انجامشــد،
بــاتوجهبهپایــهایبودناینگونهدرسهاونیزمرجعبودنشــان،قرار
شــدکــهدربازنگریها،رشــتهنقاشــیمانندگذشــتهدرمیــاندروس
هنرســتانهاباقیبماند».اتفاقدیگردربهار،95انتشارخبرواگذاری
مــوزههنرهــایمعاصرتهــرانبهبنیــادرودکیبودکهپــسازتحصن
هنرمنــدان و انجمــن نقاشــان و تمــام جامعه هنــری در برابــر موزه و

اعتراضــات بیپایــان ،در نهایــت مجیــد مالنــوروزی ،مدیــرکل مرکز
هنرهای تجســمی ،گفت که بحث واگــذاری این موزه به طــور کامل از
دســتور کار خارج شــده و پس از آن معاونت توســعه مدیریت و منابع
وزارتفرهنگوارشاداسالمیآنراتکذیبکرد.جالباستکهروابط
عمومی معاونت امور هنری وزارتخانه پس از این تکذیبیه ،اعالم کرد
اصوالًهرگونــه تغییرات در بدنه وزارتخانهها ،مســتلزم تأیید دولت و
دربرخیموارد تصویبمجلسشــورایاســامیاست.ازدیگراخبار
ســال،برگزاریدومینرویدادهنری«نگارخانهایبهوسعتشهر»با
نمایش ۸۰۰اثرهنریروی ۲هزارسازهتبلیغاتیشهرتهراندرخرداد
ماهبود.پنجمینحراجتهرانکهبهآثاراستادانکالسیکومدرنایران
اختصاص داشت ،با فروش 79اثر در مجموع به قیمت 25میلیارد و
362میلیونتومان،فروشششاثرباالییکمیلیاردتومانکهچهار
اثــرآنبههنرمندانیتعلقداشــتکهدرقیدحیاتهســتندوفروش
 54اثر باالی یکصد میلیون تومان بخشــی از دستاوردهای این رویداد
فرهنگیاقتصادیبود.
ازوقایــعمهــممردادماهگشــایشگالــری«ایرانهنر»نخســتین
فضــای مجــازی ایرانــی بــود کــه به شــکلی رســمی آثــار هنــری را به
نمایش گذاشــته و میفروشــد که میتواند در حــوزه ترویج فرهنگ و
رونــق اقتصادیگامهای اساســیبردارد .صد اثــرصدهنرمندنیزکه
بیســتوچهارمیندورهخودرادرگالریگلســتانپشــتسرگذاشت
موفق شــد با فــروش 85اثر در مجموع به مبلــغ 240میلیون تومان،
درجذبخریداران هنرموفقعملکند.بیســتوســومینجشنواره
ملی هنرهای تجسمی جوانان نیز شهریور ماه در سنندج وچهارمین
دوســاالنهبینالمللــیخوشنویســیایراننیــزدرقزوینبرپاشــدند.
همچنین نخستین حراج تخصصی آثار خط و خوشنویسی هنرهای
ایرانــیواســامیباعنــوان«حراجبــاران»درهتلاســپیناسپاالس
تهران برگزار شد .در این حراج 95درصدی آثار با قیمت دو میلیارد و
ششصدونهمیلیونتومانیبهفروشرسید.
بیســتویکمیندورهحراجکریســتیزخاورمیانــههمزمانبا250
ســالگی این حراج خانهبینالمللی ،درهتل امارات تاورز دوبی برگزار
شــد .این رویداد 6,364,875دالر فروش داشت که 11اثر ایرانی باالی
یکصد هزار دالر چکش خوردند و از میان 41اثر ایرانی 39اثر به فروش
رســیدند.پنجمیندوساالنهمجسمههایشــهریتهران 18آبانماه
درگالریخیالشرقیمؤسسهفرهنگیهنریصباافتتاحشد.دردوره
وزارتعلیجنتی،تصمیمگرفتهشدهبودتاآثارخارجیگنجینهموزه
هنرهایمعاصربههمراهآثارهنرمندانایرانیبراینمایشبهبرلین
ورمفرســتادهشوندکهاینامربااعتراضگستردهونگرانیهنرمندان
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