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نمایشــگاه مجازی تذهیب ایرانی 
در صفحه اینستاگرام کمیسیون ملی 

یونسکو- ایران برپاست.
به گــزارش ایلنــا، مراســم افتتاح 
نخستین نمایشــگاه مجازی تذهیب 
ایرانی بــه میزبانی کمیســیون ملی 
یونسکو- ایران، در حالی شامگاه شنبه 
۲۲ شــهریورماه با اجرای عبدالمهدی 
مستکین در صفحه اینســتاگرام این 
کمیسیون برگزار شد که هنرمندان این 

هنر درباره آن سخن گفتند.
در ابتدای این برنامه ســرور بختی، 
رئیس موسسه فرهنگی اکو، عنوان کرد: 
در هر ذره از خاک و آب این ســرزمیِن 
ســربلندان و ســرافرازان، هنــر موج 
می زند. سرمایه این قلمرو هنر است که 
گذشتگان و امروزی ها را محو خودش 
کرده است. هرچند گنج این سرزمین 
را بارها غارت و چپاول کرده اند ولی این 
هنر عالی مانند کوه های ســر به فلک 
کشــیده همچنان پابرجا و ماناست. از 
میان هنرهایی که در این خطه گوهربار 
از زمان ظهور از دوران ساسانیان تاکنون 

مایه تفاخر بوده اســت می شود از هنر 
تذهیب یاد کرد. هنرمنــدان ما در هر 
گوشه از عالم سعی بر این داشته اند که 
هنرشان پویا باشد به همین جهت برای 
جذب توجه مخاطبان و ماندگاری بیشتر 
آثار دست به تذهیب زده اند. در حالی که 
توده ای از مردم در پی زراندوزی بوده اند 
این هنرمندان با ظرافت، کاالی واالی 
خود را با زر می آراستند؛ یعنی هنرمند 
حاضر اســت بهترین دارایی خود را در 
راه ادامه فرهنگ و هنر سرزمین قربانی 
کند. هنر تذهیــب از هنرهای ظریف و 

مورد توجه است.
 امروز در بسیاری از کشورهای منطقه 
این هنر مانند زمان های گذشته با فراز 
و فرود همراه اســت، ولــی هنرمندان 
پرتالش سعی بر این دارند که چراغ آن 

خاموش نشود.
وی افزود: موسســه اکو با همراهی 
کمیسیون ملی یونسکو- ایران، اولین 
نمایشگاه مجازی را با ارائه ۲۷ اثر نفیس 
برگزار می کند. امیــدوارم این امر آغاز 
اقدامات دیگر در زمینه معرفی هنرهای 

دیگر باشد. از اساتید برجسته که در این 
زمینه ما را همراهــی کردند، مجموعه 
یونســکو و دبیرکل محترم آن تشــکر 
می کنم و مطمئنم این تالش ها شــمع 

این هنر را فروزان نگاه می دارد. 
دست به دعا دارم که هنر همیشه آباد 
باشد. ما تاکنون چند مراسم خوب دیگر 
را با همراهی یونسکو برگزار کردیم و حاال 
در دوران کرونا که متاســفانه برگزاری 
تجمع ممنــوع اســت کارهایمان به 
عرصه مجازی کشیده شــده است؛ از 
اولین همــکاری پر بار مــا می توانم به 
 برگزاری سلسله نمایشگاه های مجازی 

اشاره کنم.
 تذهیب ، سمبل فرهیختگی 

مردم ایران است
در ادامه حجــت اهلل ایوبی، دبیرکل 
کمیسیون ملی یونسکو- ایران، اظهار 
کرد: موسســه فرهنگی اکو، سرزمین 
تاجیکســتان و منطقه نوروز را برای ما 
یادآوری می کند. تاجیکســتان کشور 
بسیار دوست داشــتنی است و مردمان 
گرمی دارد. هرکسی یک بار به این کشور 

سفر کند، عاشق آن و مردمانش می شود. 
هیچ وقت فراموش نمی کنم که وقتی به 
دانشگاهی در خجند رفتم از دانشجویان 
آن جا پرسیدم چند نفر دیوان حافظ را از 
بر هستند؟ دو سوم دانشجویان حاضر در 
آنجا گفتند که آن را حفظ هستند. پیوند 
ملت ایران و تاجیکســتان ناگسستنی 
اســت و نمی توان مردم این دو کشور را 
از هم جدا کرد. یادم است در نمایشگاه 
خوشنویسی که در تاجیکستان داشتیم، 
دیدم که خردساالن، نوجوانان و جوانان 
شعرهای رودکی را به زیبایی می خوانند 
به طوری که حس می کردیم تاجیکستان 

کشور شعر و ادبیات است.
وی در ادامه گفت: تذهیب کاران واقعا 
به گردن مردم و این کشور حق بزرگی 
دارند. کلمه تذهیب عربی است و شاید 
به ذهن ها نیاورد که تذهیب کاران زرنگار 
هستند. طال یکی از فلزهای گران بها و 
عالی ترین دارایی مردم یک ســرزمین 
اســت. طال نماد دارایی برای ما و ملت 
تاجیکستان اســت و واقعا باعث افتخار 
است که مردم ارزشــمندترین دارایی 
خود را پای کتاب ریختند. تذهیب، هنر 
کتاب آرایی از عهد ساســانی تا به امروز 
است. مردم این سرزمین با طال، کتاب، 
شعر و کالم الهی را زرباران کردند. فکر 
می کنم هنر تذهیب یک نماد و سمبل 

است؛ سمبل فرهیختگی این مردم.
ایوبی توضیــح داد: در هیچ تمدنی 
ســراغ ندارم که مردم با طــال، کتاب را 
آرایش کنند. واقعــا هنر تذهیب باعث 
افتخار ماســت و باید این هنــر را روی 
دســت بگیریم و به دنیا نشان بدهیم. 
آرزوی من این است که مردم این کشور، 
آن هایی که ثروتی دارنــد، دولتمردان 
و... بدانند که اگر آثــار این هنرمندان را 
خریداری و به در و دیوار خود نصب کنند، 
به آن نوجوان و جوانی که به آن اثر نگاه 
می کند، هویت را آموزش می دهند. هنر 
تذهیب، هنر بزرگی است ضمن اینکه 
می بینیم هنرمندان این رشــته چقدر 
زحمت می کشند، آن ها ساعت ها ذره 
ذره بر جان کاغذ، زیبایی خلق می کنند. 
من احســاس می کنم بــه هنرمندان 
تذهیب، بدهی داریم، احساس می کنم 
تذهیب کاران ورق را عاشقانه به آغوش 

 می کشــند و آن را زربــاران می کنند.
وی در پایان صحبت هایــش گفت: ما 
نباید در مقابل کرونا تسلیم شویم، کرونا 
جســم ما را فراگرفته امــا روح ما را هم 
آزار می دهد چون تقریبا همه محافل و 
انجمن ها تعطیل شده اند. خوشحالم که 
در کمیسیون ملی یونسکو تسلیم نشدیم 
و  از همان آغاز کرونا برنامه هایی داشتیم و 

این برنامه ها را ادامه می دهیم.
 تذهیب کاران با آثار خود 

تذهیب نفس می کنند
سپس محمد نباتی، استاد تذهیب 
و نگارگری، بیان کــرد: تذهیب کاران 
هر قطعه ای که زراندود می کنند، با آن 
زندگی و به نوعی تذهیب نفس می کنند. 
وقتی آثــاری را می بینم که انســان ها 
در عصر حاضر بــا این همــه امکانات 
نمی توانند ماننــد آن را خلق کنند به 
این فکر می کنم که این آثار در آن زمان 
چگونه خلق شده اند. برای هنر تذهیب 
باید انرژی مضاعف و معنوی داشته باشی؛ 
البته همراه با تذهیــب نفس می توان 
آثار بی بدیل خلق کــرد. خط و تذهیب 
همیشه در طول تاریخ همسو بوده اند، 
به طوری که اولین کتابــی که تذهیب 
شد عالوه  بر داشتن نظم هندسی با خط 

خوش همراه شد.

وی ادامه داد: هر کدام از تذهیب ها، 
ایده های خاص دارند و این ارزشــمند 
است. در طول تاریخ قطعاتی که با خط 
همراه بودند، بیشتر جلب توجه کردند. 
این ارزشــمند است که ســعی کنیم 
هنری که باعث افتخار ایرانی است برای 
نسل های آینده باقی بماند. امتیاز جوانان 
نسل حاضر این است که به کتب و منابع 
زیادی دسترسی دارند بنابراین امیدوارم 
در آینده شاهد تکاپوی بیشتر در میان 
جوانان باشــیم. البته من چشم اندازی 
وســیع در این هنر می بینم چون تعداد 
عالقه مندان این هنر کم نیستند و این 

جای خوشحالی دارد.

  نخستین نمایشگاه مجازی تذهیب ایرانی به میزبانی کمیسیون ملی یونسکو در حال برگزاری است

خلق زیبایی بر ذره ذرة جان کاغذ 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

حضور ۳ ایرانی در تور فرهنگی آرته
تور فرهنگی »ایتالیا 
در آرته« بــا محوریت 
تبادل فرهنگی مابین 
هنرمنــدان ایتالیایی 
و ســایر هنرمنــدان 

بین المللی کشــورهای دیگر از جمله ایران برگزار 
می شود.  به گزارش ایلنا، در این تور بیان هنرهای 
مختلــف، فرهنگ ها و خالقیت ها، در زیر ســقف 
جهانی، برای دیده شــدن هنرمندان و آثار هنری 
آن ها طراحی شده است. نمایشگاه این تور تاریخی 
از  "Marguttiana Arte، Forte dei Marmi" در 
 MIIT Guido توسکانی آغاز شده و سپس در موزه
 "Arte Spazio Tempo" در تورینــو و Folco
در ونیز به پایان می رسد. شــهره دمستانی و یگانه 
خســروی منش هنرمندان برگزیده ایرانی برای 
حضور در تور فرهنگی »ایتالیا در آرته« هستند که 
با هنرمندان دیگر کشورها به رقابت می پردازند؛ و 
در نهایت هیأت داوران این رویداد سه هنرمند را به 
عنوان برگزیدگان این تور هنری انتخاب می کنند. 
نرگس سلیمان زاده )موسس موسسه هنری سکو 
و هنرمند( عضو هیات داوران این رقابت فرهنگی 

و هنری است.
    

آغاز به  کار جشنواره هنرهای 
تجسمی جوانان 

بیســت و هفتمین 
جشــنواره هنرهــای 
نــان  ا تجســمی جو
ایران روز یکشنبه ۲۳ 
شــهریورماه با حضور 

مدیرکل هنرهای تجسمی، در خانه هنرمندان 
ایران آغاز به کار کرد. به گزارش ایلنا، هنرمندان 
جوان از دوشــنبه صبــح با حضــور در نرم افزار 
جشنواره با اســتادان کارگاه کار خلق آثار خود 
را شروع کردند.  هادی مظفری، رئیس جشنواره 
هنرهای تجســمی جوانان ایران،  با اشــاره به 
آنالین بودن این دوره از جشنواره گفت: سالمت 
هنرمندان جوان و استادان برای ما اهمیت داشت 
و با این حال نباید جشــنواره تعطیل می شــد. 
بنابراین بهتریــن راه این بود کــه کارگاه های 
هنری را به صورت مجازی و برخط برگزار کنیم. 
کارگاه های آنالین در رشته های دهگانه هنرهای 
تجسمی از دوشنبه ۲۴ تا چهارشنبه ۲۸ شهریور 

ادامه خواهد داشت.
    

آکادمی بین المللی سرامیک، 
حامی معنوی دوساالنه ملی

دبیــر دوســاالنه 
ســرامیک از حمایت 
معنــوی بین المللــی 
سرامیک از یازدهمین 
دوساالنه سرامیک خبر 

داد که به معنای اعتبار این رویداد در سطح جهانی 
است. به گزارش ایلنا، هیربد همت آزاد  گفت: قرار 
است نشان آکادمی بین المللی سرامیک در پوستر و 
اعالن های یازدهمین دوساالنه سرامیک درج شود. 
یازدهمین دوساالنه ملی سرامیک ایران به دبیری 
هیربد همت آزاد آبان ماه سال جاری در فرهنگسرای 

نیاوران برگزار می شود.
    

نمایش آنالین آثار دو هنرمند 
ایرانی در بازل سوئیس

گالــری دســتان 
با آثــار دو هنرمند در 
رویــداد بین المللــی 
"لیســت شــو تایم" 
حضور دارد. به گزارش 

هنرآنالین، رویداد بین المللی لیســت شــو تایم 
)Liste Showtime( از 1۴ تــا ۲0 ســپتامبر 
۲0۲0 برگزار می شود. گالری دستان با ارائه آثاری 
از هدی کاشیها در لیست شــو تایم حضور دارد و 
مجموعه ای از نقاشی های اکریلیک روی بوم او را به 
 Liste Art( نمایش می گذارد. آرت فر لیست بازل
Fair Basel( حدود ۲5 سال است که در سوئیس 
برگزار می شود و هدف آن کشف های جدید در هنر 
معاصر است.  عالوه بر این نمایشگاه آنالین، "لیست 
شو تایم" بخش جدید دیگری با نام وب شاپ دارد که 
در آن پوسترهایی از نیما زارع نهندی برای فروش 

آنالین به صورت نسخه PDF ارائه شده است. 

بوم خبر

گــزارش مالــی آرت بازل و یوبــی اس )یونیــون بانک 
سوئیس( نشان می دهد که همه گیری ویروس کرونا، فروش 
گالری  های مدرن و معاصر جهــان را با کاهش ۳6 درصدی 

روبرو کرده است.
به گــزارش هنرآنالیــن، آرت بــازل )Art Basel( و 
یوبی اس )UBS( به عنوان سازمان های اقتصادی هنر، طی 
نظرسنجی به بررسی تأثیر ویروس کرونا در فروش آثار هنری 
در جهان پرداخته اند، همه پرسی که نشان می دهد با وجود 
اینکه فروش گالری ها کم شده، اما ثروتمندان هنوز در حال 

خرید اثر هنری هستند.
بر اســاس این گزارش، شــیوع بیماری کرونــا در نیمه 
اول ســال ۲0۲0 به طور متوســط ۳6 درصد از فروش در 
گالری های متخصص در هنر مدرن و معاصر را کاهش داده 

است.
این گزارش با عنوان "تأثیر کووید 19 در بخش گالری ها" 
 )Dr. Clare McAndrew( توسط دکتر کلر مک اندرو
اقتصاددان فرهنگی که در بازارهای هنر، عتیقه و کاالهای 
کالسیک تخصص دارد، برای آرت بازل و یوبی اس گردآوری 
شده و پاســخ های ۷95 گالری از 60 بازار ملی هنر را مورد 

مطالعه و تحلیل قرار داده است.
این گزارش به طور کلی چگونگی تأثیر همه گیری کرونا 
در بخش گالری های مدرن و معاصر جهان را در طول شش 

ماه اول سال ۲0۲0 نشان می دهد. همچنین نتایج بررسی 
جمع آوری شــده، ارزش خالص مالی در سه بازار اصلی هنر 
جهان -ایاالت متحده، انگلستان و هنگ کنگ- را با تمرکز 
ویژه بر اینکه چگونه بحران کرونا تعامالت آنها با گالری های 

بازار هنر را تغییر داده، نشان می دهد. زیرا فعالیت اقتصادی 
گالری ها همــه جنبه های بازارهای بین المللی را پوشــش 
می دهــد و مهمترین تحوالت ســال قبل را نیز مشــخص 

می کند.
گزارش کلر مک اندرو یک مطالعه مستقل و عینی است 
که با بررســی بخش های مختلف آن از جمله فعالیت های 
تجاری گالری هــا، خانه های حراج، تغییــر الگوهای ثروت 
جهانی و جمع آوری هنر، نمایشگاه های هنری، بازار جهانی 

هنر، فروش آنالین و به طور کلی تأثیر اقتصادی بازار هنر را 
تجزیه و تحلیل کرده است.

توقف فعالیت 90 درصدی گالری ها
در این گزارش آمده؛ طبق تحقیقات و گزارش های ساالنه 
هنر بازل و یوبی اس در ســال ۲019، فــروش جهانی هنر و 
اشیای عتیقه 6۴.1 میلیارد دالر برآورد شده که 5۸ درصد از 

این فروش ها را گالری های محلی به نام خود ثبت کرده  اند.
مک اندرو درباره این گزارش گفــت: "بحران مالی کرونا 
برای هنر مسئله ای بزرگ و جهانی اســت و چالشی بسیار 
بزرگتر از آخرین بحران مالی جهان است. مطمئنم فروش در 
نهایت بهبود خواهد یافت، اما من نگران تأثیر آن بر اشتغال 

هنرمندان و فروشندگان آثار هنری هستم."
وی افزود: "بازار هنر به هم ریخته است؛ بیش از 90 درصد 
گالری های مورد بررســی در شش ماه اول ســال، فعالیت 
خود را متوقف و مکان های خود را بسته اند. همچنین با لغو 
نمایشگاه های بین المللی هنر مانند، آرت بازل سوئیس، هنگ 
کنگ و آرت فریز نیویورک که هر ســه رویداد فقط به شکل 

آنالین برگزار شدند، گالری ها متضرر شده اند."
در این گزارش اشاره شده؛ یک سوم از جمعیت گالری ها 
در زمان بحران ویروس کرونا کاهش یافته اند و به طور متوسط 
گالری های فعال نیز چهار کارمند خود را اخراج کرده اند. در 
این گزارش، رقمی از تعداد گالری هایــی که به طور دائمی 
تعطیل شده اند ارائه نشده، اما پیش بینی شده که گالری های 
بیشتری ممکن است قبل از پایان ســال ۲0۲0 در معرض 
خطر بسته شدن قرار بگیرند و یا در سال ۲0۲1 در وضعیت 

خطرناک تری قرار بگیرند.

نگاهی به گزارش های مالی سازمان های اقتصادی هنر  حاکی است؛

کاهش فروش 36 درصدی گالری های جهان 

گزارش

دبیر کل کمیسیون ملی 
یونسکو- ایران: تذهیب، 

هنر کتاب آرایی از عهد 
ساسانی تا به امروز است. 
مردم این سرزمین با طال، 

کتاب، شعر و کالم الهی 
را زرباران کردند. فکر 

می کنم هنر تذهیب یک 
نماد و سمبل است؛ سمبل 

فرهیختگی این مردم
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