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از  که است وابستگیها از درهمبافته شبکهای اساس بر پیچیده نظام یک هنر، دنیای
هنرمندان،گالریها،نمایشگاهها،بینالهاوحراجخانههاتامنتقدان،مجموعهدارانوموزهها
راشاملمیشود.برنامه آموزشی حراج تهرانعالوهبرمعرفیعواملمختلفتشکیلدهنده
اینصنعتپویا،بهبررسیچگونگیتعاملآنهابایکدیگرنیزمیپردازد.اینبرنامهباتمرکز
برمارکتهنروعواملموثربرآن،بخشهایمتنوعیهمانندسخنرانیوگفتگوباچهرههای
کارگاههای و گالریها از بازدید و مطرح هنرمندان بینالمللی، کارشناسان ملی، شاخص

هنرمندانرادربرمیگیرد.

آشنایی با مارکت هنر ایران
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دوشنبه 3 خرداد
دکترعلیرضا سمیع آذر:شناختوارزیابیاثرهنری 14:30-16

دکتر زهرا جهانبخش:ساختارمارکتهنرایران 16:15-17:45
نعمت اهلل کیکاوسی:تاریخهنرکالسیکایران 18-19:30

سه شنبه 4 خراداد
رز عیسی:نقشکیوریتوردرارتقاءهنرمند 9:30-11

مریم مجد:آرتفر،ایراندرنمایشگاههایبینالمللی 11:15-12:45
نهار  13-14

بازدید گالری های مطرح ایران
شیرین پرتوی:گالریداریدرخارجازایران-بازدیدگالریشیرین 14:30-16
آناهیتا قباییان:مارکتعکاسیایران-بازیدازگالریراهابریشم 16:15-17:45
امید تهرانی مقدم:حمایتازهنردربرابرمارکت-بازدیدگالریاثر 18-19:30

چهار شنبه 5 خراداد
رز عیسی:نقشنهادهایهنریدرارتقاءهنر 9:30-11

گیلدا بریمانی:اصالتاثرهنری 11:15-12:45
نهار  13-14

16-14:30 استاد جواد مجابی:تاریخهنرمدرن/نوآورانسنتگرا)سقاخانه(
بازدیدازکارگاههنرمنداستادعلی اکبر صادقی 16:30-17:45
بازدیدازکارگاههنرمنداستاد حسین محجوبی 18:15-19:45

روز ساعت کالس ها
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روز ساعت کالس ها

پنج شنبه 6 خراداد
استاد پرویز تناولی:تاریخچه"هیچ"  10-11

رضا اسماعیل نیا:بیمهوحملآثارهنری 11:15-12:45
نهار  13-14

دکتر علیرضا سمیع  آذر:بازدیداختصاصیازپنجمینحراجتهران 14:30-15:30
مرتضی کاظمی:سیاستگذاریفرهنگی 15:45-17:15

دکتر بهنام کامرانی:تاریخهنرمعاصرایران 17:30-19
امیر مسعود اخوان:مجموعهداری 19:15-20:30

جمعه 7 خرداد
حضوردرحراجتهران

ارائهگواهینامهشرکتدردورهآموزشیحراجتهران
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باافزایشبیسابقهقیمتآثارهنریدردودههاخیروتبدیلشدناقتصادهنربهیکحوزهپویا
وقابلسرمایهگذاری،مسالهارزشیابیآثارهنریبهیکپدیدهچالشبرانگیزهمازبعدعملیوهم
ازحیثنظریتبدیلشدهاست.نهفقطرکوردهایخیرهکنندهدرفروشبرخیآثارهنری،بلکه
گسترشچشمگیرنهادهایعرضهکنندهدرسطحجهانی،موضوعمعیارهایسنجشکیفیهنرو
ارزشگذاریاثرهنریرابهیکبحثمهموتعیینکنندهبدلساختهاست.ازسویدیگرارزیابی
مادیهنریکبحراندورانپستمدرننیزمحسوبمیشود؛دورانیکهاصالتاثرومهارت
تکنیکیهنرمند،کههردوجلوههاییقابلارزشیابیهستند،اهمیتشانراازدستدادهاند.امادر

همینزمانمارکتهنررشدیخیرهکنندهراشاهدبودهاست.
چهنهادیقیمتاثرراتعیینمیکندوچهمعیارهاییبرکارشناسیقیمتآثارهنریحاکماست؟
آیامارکتمشخصکنندهبهایآثاریکهنرمنداستیابرعکسچهرههایهنریمارکتراشکل
میدهند؟آیاوضعیتارزشیابیآثارهنریدرایرانازقواعدکلیمارکتجهانیهنرپیرویمیکند،
یاشرایطخاصومتفاوتخودرادارد؟آیاارزشیابیمادیاثر،باتحلیلکیفیاتهنریوزیبایی
شناختیانطباقدارد؟بهعبارتدیگرآیااثرگرانترالزاماًواجدکیفیاتهنریبهتریهماست؟پاسخ
بهاینهاوپرسشهایمشابهنهتنهامبانیمارکتهنر،بلکهراهبردهایبرنامهریزیوبهرهگیری
ازفرصتهایآنرانیزتوضیحمیدهد.اینپاسخهاهمناظربردرکنظریاقتصادهنراستو
هممبتنیبرتجربیاتیعملیوحرفهایکهامروزهارزشیابیآثارهنریرابهیکزمینهتخصصی

پیچیدهمبدلساختهاست.

دکتر علیرضا سمیع آذر

شناخت و ارزیابی اثر هنری

نویسنده و پزوهشگر هنر
دکترای معماری از دانشگاه UCE  برمینگام انگلستان
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دراوایلقرننوزدهمنقشارزشگذارییکاثرهنریفقطبرعهدهآکادمیهنربافهرستیاز
قوانینمشخصبودکهارزشگذارییکاثررابدوننامخالقآنامکانپذیرمینمود-امریکهدر
دنیایامروزغیرممکناست.دربرخیموارداثربدوننامهنرمندارزشمندبهنظرنخواهدآمد.

قوانیندنیایهنرمعاصربهطورچشمگیریتغییرکردهاست.دنیایهنردرحالحاضربه
قطبهایمتعددیتقسیمشدهکهدرآن،مارکتنقشعمدهایرابرعهدهدارد.امابرخالفتصور
رایجکهاینبخشعاملاصلیتثبیتارزشاثرهنریمیباشد،بنیانارزشاثرهنریازکنارهمقرار
گرفتندوحوزهایجادمیشود:حوزههنریوحوزهمارکت.درحوزههنریُبعدزیباییشناسیاثر
شکلمیگیردوتثبیتمیگردد؛ودربازارارزشاقتصادیوقیمتتعیینمیگردد.اینامردرحالی
استکههرکدامازایندوحوزهازسیستمارزشگذاریخاصومستقلبرخوردارمیباشندولی
بهطورهمزمانارتباطمستقیمووابستهایبینآندوبرقراراستبهنحویکهیکیبدوندیگری

امکانپذیرنیست.
هنر ارزشگذاری مکانیسم تغییرات تاریخی بهروند ازیکسو هنر مارکت مبحثساختار
میپردازدوازسویدیگربامطرحکردنعواملتأثیرگذاردرانتقالارزشاثرهنریبهنامهنرمند،

سعیدرآنالیزساختارمارکتبهعنوانیکیازدوحوزهتشکیلدهندهدنیایهنررادارد.

دکتر زهرا جهانبخش

ساختار مارکت هنر  

پژوهشگر هنر
دکترای مارکت هنر از دانشگاه سوربون

کارشناس ارشد هنرهای تجسمی از دانشگاه سوربون
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شیوهآکادمیکنقاشیدربارقاجاربااندکیتغییر)عمدتاًدرموضوعات(درعهدرضاشاهنیز
ادامهیافتوسبکرسمیایندورهراشکلداد.فعالیترسمیصنایعمستظرفه،دهسالقبلاز
کودتایرضاخانآغازشدهبود.دراینمدرسهبسیاریازنقاشانومجسمهسازانبرخوردار
ازتواناییهایفنیپرورشیافتند.بسیاریازاینافرادبعدهادرکارهایهنریوتدریس،هدف
وروشکمالالملکرادنبالکردند.درهمینزمان،هنرآموختگانمدارسروسیهنیزدرتبریز
فعالبودندولیکارآموزشیوهنریشانچندانتفاوتیباکارکمالالملکنداشت.آنهابهپیرویاز
کمالالملک،کمالمطلوبخودرادرهنررافائل،تیسین،روبنسورامبرانتمیجستندامادرعمل،

راههنرآکادمیکسدهنوزدهماروپارادنبالمیکردند.
بنابراینآمیختهایازکالسیسیمسطحیوناتورالیسمآشکارهمراهبانوعیاحساساتیگریشبه
رمانتیکرادرآثارهنریشانمیتواندید.اغلبآنهادردبیرستانها،هنرکدههاوآموزشگاههای
خصوصیبهتدریسمشغولبودندوحتیدستبهانتشارکتابهایراهنماینقاشیوطراحی
میزدند.بهطورکلی»مکتب«آنهادرمدتیبیشاز70سال،هنرمعاصرایرانرازیرنفوذخود

داشتوهنوزهمنقشمهمیدرهدایتفرهنگوسلیقهعمومیایفامیکند.

نعمت اهلل کیکاوسی

تاریخ هنر کالسیک ایران

دکترای تاریخ از دانشگاه تهران
استاد دانشگاه - کارشناس ارشد آثار هنری

مشاور فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران
مدیر سابق موزه هنرهای زیبا، کاخ موزه ملت و موزه ملل
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نقش کیوریتور در ارتقاء هنرمند / نقش نهادهای هنری در ارتقاء هنر

رزعیسیکیوریتور،نویسندهوکارشناسهنرخاورمیانه،بهخصوصدرزمینهآثارایرانی
استواکنونبیشازسیسالاستکهبهمعرفیهنرهایتجسمیخاورمیانهدرغربمیپردازد.
اودردهه1980درلندنشروعبهمعرفیهنرمندانمطرحمنطقهنمودوبابرگزارینمایشگاهها
درعرصههنرهایتجسمی،نقشعمدهایدرارتقاءجایگاههنرمنداندرسطحبینالمللیایفاکرده
است.فعالیتهایایشانباعثتبدیلهنرمندانخاورمیانهبهستارگانصحنهبینالمللیشد.رز
عیسیدرطیاینسالهانهتنهابهعنوانمشاورهنرینهادهایبینالمللیفعالیتداشتهبلکهبا
برگزارینمایشگاههایهنریدررویدادهایمهمجایگاهخودرابهعنوانکارشناسهنرخاورمیانه
وایرانتثبیتکردهاست.ازاینروویبهدومبحثتخصصیکهآگاهیازآندرجامعههنری

امروزماضروریبهنظرمیرسد،خواهدپرداخت:

1. نقش کیوریتور در ارتقاء هنرمند
•تعریفجایگاهکیوریتور/تفاوتیککیوریتورمستقلوکیوریتوروابستهبهنهادهایهنری

•وظایفکیوریتوربهعنوانانعکاسدهندهدغدغههایهنرمندان
•انتخابآثاروطرحوانتقالمفاهیموزیباییشناسیاثرهنریبهمخاطب

•درمجموعچالشهایمتفاوتیکهیککیوریتوربرایاجراباآنهامواجهخواهدشد.

2.  نقش نهادهای هنری در ارتقاء هنر
•نهادهایغیرانتفاعیکدامند؟

•بیانتفاوتنهادهایدولتیوخصوصی)مانندموزهها،بنیادهاوسایرمؤسساتهنری(
بانهادهایخیریه



رز عیسی

کیوریتور، نویسنده و کارشناس هنر 
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و ها موزه ها، خانه حراج کارشناسان گردهمایی باعث که رویدادی عنوان به آرتفر
مهمترین جمله از همیشه میشود، هنر جامعه به وابسته دولتی یا خصوصی نهادهای
سوی از هنرمندان معرفی جهت مناسبی پایگاه رویداد این است. بوده معاصر هنر اتفاقات
برنامه مدیر عنوان به مجد مریم میرود. بهشمار وخریدارانجدید عالقهمندان به گالریها
ازتجربیاتخوددرگردهم Contemporary Istanbul Focus: Contemporary Tehran / 2015

آوردنگروهیازگالریهایمشتاقبرایاولینبار،برایحضوردریکرویدادبینالمللیسخن
خواهدگفت.درایننشستمواردزیرموردبحثقرارخواهدگرفت:

•تاریخچهآرتفر
•ماهیتآرتفرونقشآندربازارهنر

•انواعآرتفر
•ویژگیهایآرتفر

•دالیلشرکتدرآرتفر)بهجزمسألهفروش(
•عواملیکهکیفیتیکآرتفربهآنوابستهاست
•عواملیکهقدرتیکآرتفربهآنوابستهاست

•آرتفرهایمشهوردنیا
•سابقهشرکتگالری»اثر«درآرتفرها

مریم مجد

آرت فر،  ایران در نمایشگاه های بین المللی

مدیر گالری اثر
مدرس دانشگاه هنر

فارغ التحصیل تئاتئر دانشگاه هنر
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کارشناسیاصالتیکاثرهنرییعنیبررسیوتشخیصهویتآنبهطرقمختلفازقبیل:
شناساییسبکاثر،تعیینقدمتاثر،تشخیصاصالتامضایهنرمند)هویتهنرمند(وآنالیزمواد
تشکیلدهندهوتکنیکهایاجراییاثرکهدرنتیجهآزمایشهایعلمیبهدستمیآیند،امریکه

بیشازهمهدارایاهمیتمیباشد.
کارشناسیاصالتاثرهنریمدرکیاستکهبهصورتگواهیارائهمیشود.اینگواهیشامل

شرححالیازمواردزیراست:

1.تکنیکاثر
2.موقعیتحفاظتیاثر

3.اصلیاجعلیبودناثر
4.قدمتاثر،تاریخاثروتوصیفکاملپیشینهآن

برای شده گرفته کار به آزمایشگاهی روشهای درخصوص شرحی نیاز درصورت .5
شناساییآثارهنری

ارزیابیکلاثردرنهایتمجموعهایاستازکارشناسیاصالتاثربههمراهارزیابیاقتصادی
آن.علومیمانندشیمیکهماهیتموادرابررسیمیکنندوعلوموابستهومشابهآنمیتوانندکمک

قابلتوجهیدرشناختعمیقآثارهنری)شناختطبیعتمواد(نمایند.
اینمبحثازیکسوبهمبانیوراهکارهاییکهفردبرایاطمینانازاصالتاثرنیازبهدانستن
آنهاداردمیپردازدوازسویدیگرباارائهروشهایعلمی،سعیدرنشاندادنراهکارهایرایج

درشناختوحفاظتاثرهنریدارد.

گیلدا بریمانی

اصالت اثر هنری

کارشناس مرمت آثار هنری
فارغ التحصیل از آکادمی هنرهای زیبای فلورانس

کارشناس چاپ و مرمت آثار نقاشی
نقاش
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آنچهمیخواهمازجریانبومیگرایهنرمدرنایران،بادوستانهنرمندفرهنگدوستدرمیان
نهم،بررسیتاریخیجنبشیاستکه»سقاخانه«نامگرفتهاست.شایدبهترباشداینعنوانامروزه
فراگیریبیشتریبیابدتابتواندگروهبزرگتریازچندهنرمندشرکتکنندهدریکنمایشگاه،یایک
گرایشمحدودآئینیرادربرگیرد.درکتابتاریختحلیلیهنرهایتجسمینوینکشورمان،کهبا
نام»نودسالنوآوریدرهنرهایتجسمیایران«کههمینماهمنتشرکردهامتعبیرسقاخانهرابه
»گروهنوآورانسنتگرا«توسعهدادهامکههنرمندانوابستهبهاینجنبشدربرابر»گروهنوآوران
آزاد«ردهبندیمیشوند.مقصودازگروهنوآورانسنتگرا،هنرمندانیهستندکهباتوجهوالهام
ازسوابقهنرهایسنتیفرهنگایرانیبهخلقتابلوهاومجسمههاییاهتمامداشتهاندکهباتأکیدبر
پیوندشانباذخایرهنریجهانایرانی،ارتباطوهمترازیخودراباآفرینندگانوپیشتازانجهان
حفظکنند.اینگروهکهظهورفعالخودرادردههچهلوپنجاهسامانبخشیدهاندهنوزدرچهار

دههاخیرتأثیرگذارماندهاند.
اگرچهدریکطبقهبندیضروری،هنرمنداناینچندیندههرامیتواندردوجنبشبومیگرا
ایندستهبندیظاهریبهحقیقتجهانشمولی از امادرنهایتفراتر وجهانجویابازشناخت،
میرسیمکهآفرینشهنری،ورایتعریفهایجامعنظریهپردازانومنتقدان،هموارهبازتعریفیاز

خودمیسازدکهذاتاًآمادگیتغییرارزشهایشدرآیندهراپذیرفتهاست.

استاد جواد مجابی

جنبش نوآوران سنت گرا 

نویسنده، شاعر و پژوهشگر تاریخ هنر
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بازدید از کارگاه هنرمند 

هنرمند

شد فارغالتحصیل تهران زیبای هنرهای دانشکده از نقاشی رشته در محجوبی حسین
)1333-1338(.نخستیننمایشگاهانفرادیاشرادرباشگاهمهرگانبرپاکرد)1337(وازآنپس،
نقاشیهایشرابارهابهصورتانفرادیوگروهیدرایران،فرانسه،سوئد،سوییس،آمریکاو
آلمانبهتماشاگذاشتهاست.ازآثارماندگارمحجوبیدرعرصهمعماریوپارکسازیوفضای
سبز،طراحیپارکساعیدرتهراناست.ویدرکارگاهنقاشیخودکه»آشیاننقشومهر«نام

گرفته،بهنمایشآثارخودشودیگرهنرمندانمیپردازد.

حسین محجوبی
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علیاکبرصادقیدردوراندبیرستانزیرنظرآواکهایراپتیاننقاشیآبرنگراآموخت.در
سال1337بهدانشکدههنرهایزیبایتهرانرفت.اوسالبعدسبکویژهایدرهنرویترایباحال
وهوایایرانیابداعکرد)1338(کهنمونهایازاینآثاردرتاالروحدتوجوددارد؛سپسبهکار
گرافیکپرداختوپسازپایانتحصیالتبرایکانونپرورشفکریکودکانونوجوانانکتابهای
متعددیرامصورکردوفیلمهایانیمیشنهفتشهر،گلباران،منآنمکه...،رخ،ملکخورشید
وزالوسیمرغ)1350-1356(راساخت.اینفیلمهادربسیاریازکشورهابهنمایشدرآمدهو
جوایزبینالمللیمتعددیرادریافتداشته.آثارنقاشیویدرنمایشگاههایگروهیوانفرادی
بسیاریدرایرانودیگرکشورهابهتماشادرآمدهاست.صادقیمدیریتنگارخانهسبزرابر
عهدهداشت)1368-1383(.درسال1387صداوسیمایجمهوریاسالمیویرابهعنوانچهره

ماندگاربرگزید.

علی اکبر صادقی

بازدید از کارگاه هنرمند 

هنرمند
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هیچهایتناولی،همچوندیگرمجسمههایاو،افکارشرابینیازازکالمتأویلمیکنند.بااینکه
هیچاست،همهچیزاستومیلجوشانهنرمندرابهزندگینشانمیدهد.

هیچهایکیازمهمتریندورههایکاریاوراتشکیلمیدهند.درجوانیوتنهامدتیپساز
اینکههمراهعدهایازهمدورههایخودمکتبسقاخانهراراهمیاندازد،پسازبازگشتازسفر
امریکا،ساختهیچراآغازمیکند.انتخابکلمههیچ،بیارتباطبهدستاوردهایزبانیوکالمی
سقاخانهنیست،بااینحالدرکنهوجودیاشاندیشهاینهفتهاستکهآنراازهرمعناپردازیو
مفهوممحوریمنفکمیسازد.مجسمههیچدرعینهیچبودن،دریاییازمعنیوتصویراست.
جمیعاضداداست،پارادوکسیکامل.حتیدروجهیدیگر،نوعیهنرمفهومیازآنزادهمیشود.
هنرمفهومیدربسترواپسینجریانهایمدرنیسم،درنخستینمراحلشکلگیری،ماهیتاًاز
عنصرزبانوساختارواژهسرچشمهمیگیردودرانواعبازیهایزبانینمودمییابد.بااینحال
شایدبتوانگفتآنچهکهواژهپردازیتناولیراازجریانکانسپچوالغربدورکرده،فقدانمبانی

نظریکافیدرپدیدارشناسیهنرایرانیاست.
تناولیاحتماالًدرواکنشیآگاهانهبهاستفادهانبوهازخطوطخوشنویسانهوزیباییشناسی
بصریخطدرسطح،کهزمانیتوسطهنرمندانمنسوببهجریانسقاخانهوبعدترنقاشی-خط
دنبالمیشود،بهجنبهشکلیکلمهرویآوردهوخطرادرساختارواژهحجمیافتههیچ،بهفرمی

مشخصمیرساند.
درایننشستاستادتناولیسعیداردبابازگوکردنروندتاریخی-هنریوالهاماتیکهدرطی
اینسالهاهمراهویبوده،تاریخچهایدرخصوصخلقاثرپرمفهوم"هیچ"ارائهنمایدودالیل

شناختهشدنومحبوبشدناینمفهومایرانیرادرعرصهبینالمللمطرحکند.

پرویز  تناولی

تاریخچه "هیچ" 

هنرمند
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هرچندکهبستهبندیوحملونقلآثارهنریبهعنوانتنهاعاملتوسعهاقتصادیتولیداتهنری
ازجملهتابلوهاینقاشی،مجسمهو...محسوبنمیگرددوعواملبسیاریدراینزمینهموثرند،

امانبایدازخاطردورداشتکهیکیازعناصرقابلاعتنادراینبخشمیباشد.
نتایجاقتصادیمبحثبستهبندیوحملونقلمطابقبامعیارهاواستانداردهایبینالمللیرا
میتواندررابطهباهمهفعالیتهایاقتصادیدیگرجامعهمانندصنایع،خدماتو....برشمرد.
لیکناهمیتاینبخشدرآثارهنریبهدلیلویژگیمنحصربهفرداینرشته،آنزمانیبیشتر
نمایانخواهدشدکهآثارجابهجاشدهدچارخسارتگردند.جبرانمادیآثارزیاندیدههنریاز
طریقبیمهتأمینمیگرددامابیمههیچگاهخساراتمعنویراپوششنخواهدداد.تبعاتخسارات

معنویدربسیاریازمواردمیتواندنگرانیهاییدرابعادجهانیبههمراهداشتهباشد.
گذشته در دارد. چندمنظوره عملکردی بستهبندی گذشته دوران برخالف امروزه واقع در
بستهبندیتنهابرایحملومحافظتمحصولازخرابییاشکستهشدنبهکارمیرفت،بهعنوان
مثالمیتوانازروشهایسنتیبستهبندیمانندپیچیدندرکاغذونخپیچکردننامبرد.ازسوی
دیگرعالوهبرنقشبستهبندیدرنگهداریومحافظتکاال،بستهبندیچندیننقشخاصومنحصر
بهفرددیگردارد.امابهطورکلیبستهبندیبایددرسهموردزیربهصورتکاملوبدوننقص

عملکند:
•درانتخابمحصولتوسطمشتریتأثیرداشتهباشد.

•بهمصرفکنندهبهاوارزشدهدوکارآییمحصولرادرخودمستترداشتهباشد.
•کنجکاویومیلبهخریدمحصولرادرمشتریتشدیدکند.

اینهنر-صنعتکهازدیربازبابشرهمراهبوده،دریکیدوقرناخیرروزبهروزتکاملپیدا
کردهوبیشتربراهمیتوکارآییهایشافزودهمیشودوازاهمموضوعاتیاستکهمؤسسات

معتبربسیاریبرایآنارزشبسیارقائلمیشوند.

رضا اسماعیل نیا

بیمه و حمل آثار هنری
)اهمیت مبحث بسته بندی و حمل و نقل آثار هنری از منظر اقتصادی(

کارشناس ارشد رشته پژوهش هنر از دانشکده هنرهای 
زیبا- دانشگاه تهران

فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا- 
دانشگاه تهران
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دولتنقشهایمتعددیدرتوسعههنربرعهدهدارد،ازجمله:
ازطریقدستگاههایاجرایی،سازمانهاومراکزهنری،دررسمیتبخشیدنبههنروهنرمند

ایفاینقشکردهوبااعمالسیاستهایمالیوپولی،تنظیمکنندهبازارهنرمیباشد.
تمرکزاینجلسهبرمرورسیاستهایکالنواجراییدولتحاضردرایندوبخشمیباشد.
بخشنخستشاملبیاناقداماتدولتبرایتوسعهومعرفیهنرایراندرسطحملیوبینالمللی
خواهدبودوبخشدومبهگذریاجمالیبرحمایتهایدولتازهنرمندانوکارگزارانهنردر

بخشخصوصی،کهبرعملکردبازارهنرتأثیرمستقیمدارند،اختصاصخواهدداشت.
درمجموعاینجلسهدرپیآناستکهباتشریحشرایطموجود،نقشووظیفهدولتدرارتقای

کمیوکیفیهنرهایتجسمیرابهنقدوبررسیبگذارد.

مرتضی کاظمی

سیاست گذاری فرهنگی
نقش دولت در توسعه هنرهای تجسمی

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اقتصاد فرهنگ و هنر
مدیریت سازمان های اجرایی و مراکز فرهنگی و هنری

عضویت در هیئت امنا و هیئت مدیره موسسات و موزه های هنری
کارشناس ارشد مدیریت دولتی
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هنرمعاصرایراندگرگونیهایبسیاریرادرسالهایاخیرتجربهکردهاستوهیچگاهتنوع
شاخههایهنرتجسمیبهاندازهاکنوننبودهاست.پردامنهبودنجمعیتجوانوبسیاریازعوامل
اجتماعیوسیاسیباعثدرونزاییدرهنرمعاصرگردیدهاست.اقتباسوپرسشازهنرسنتی
ومحتواىتصویرىتاریخهنرازراهکارهاىتازههنرمنداناست.اهمیتمفهومدرهنرمعاصربه
صورتیاستکهدرآثارانتزاعینیزاینویژگیمشهوداست.مسائلوابژههایشهریواهمیت
زندگیروزمرهمضامینیهستندکهدرسالهایاخیرگاهبادرونگراییومضامینیانتقادیو
گاهیباچاشنیهنرپاپوطنزدیدهمیشوند.آثاریباگرایشاجتماعیوجنبههایزیستمحیطی
وبرگرفتهازجنبههایزنانهدرنمایشگاههابهشکلگستردهبروزکردهاست.درچندسالاخیر
رسانهعکاسیوهنراجرادرگالریهاحضورپررنگتریپیداکردهاست.مهمترینموضوعات

موردتوجهدرسالهاىاخیررامیتوانبهاینشرحتقسیمبندىکرد:

•واقعگرایینو
•نوسنتگرایی

•روحانیتومتافیزیک
•زندگیروزمره
•جنبههاىزنانه
•کمیکوکیچ

دکتر بهنام کامرانی 

تاریحچه هنر معاصر ایران

عضو هئیت علمی دانشگاه هنر
دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر

کارشناس ارشد نقاشی از دانشگاه هنر
هنرمند تصویری

مدیر هنری
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زندگیبایکمجموعههنریبههرسبکوسیاقی،تجربهایبینظیر،متفاوتوبسیارشخصی
میباشد.برایجمعآورییکمجموعهارزشمندنهتنهابهسرمایهگذاریزمانیومادینیازاست
بلکهازآنجاییکهجمعآوریآثارهنریباشوروشوقشخصیارتباطمستقیمدارد،نوعی

سرمایهگذاریروحیومعنوینیزمحسوبمیشود.
تمرکزاینمبحثبرسواالتیاستکهدراینزمینهمطرحمیشود:چگونهوازکجابایدشروع
اقدامکرد؟درشرایطیکه آثار ازچهطریقیوچهشخصیمیبایستبرایجمعآوری کرد؟
دسترسیبهآثارفاخرهنریامریدشواربانیازبهشناختکافیمیباشد،چهمواردیرابرای

مجموعهدارشدنمیبایستدرنظرگرفت؟
دراینسخنرانیمجموعهداربادرنظرگرفتنتجربهشخصیخودازسالهایجمعآوری
آثارمدرنومعاصربهمسائلیبنیادیکهضروریاستتافرد،باهرتوانمالیوسلیقههنری،
بداندمیپردازد.همچنینبامطرحکردنمراتبیکهمجموعهداربرایافزایشدانشهنریخودطی
کردهتابتواندمجموعهایارزشمندوهدفمندراتهیهوتنظیمکندسعیدرانتقالتجربهشخصیو

ارزشمندخوددراینحرفهخواهدکرد.

مجموعه داری

امیر مسعود اخوان جم

فارغ التحصیل MBA  از دانشگاه کمپتون آلمان
هنرمند و مجموعه دار
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education@tehranauction.com



Course Schedule
23-27 May 2016

10 a.m - 20 p.m

Hotel Parsian Azadi, Tehran

Education Program Department: +98 21 22061024 

 www.tehranauction.com/education
education@tehranauction.com
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Thursday 26 may
10-11 Parviz Tanavoli: A Brief History of Heech
11:15-12:45 Reza Ismailnia: Art insurance & Transportation
13-14 Lunch Time 
14:30-15:30 Dr. Alireza Sami Azar: Private Tour of the 5th Tehran Auction Exhibition
15:45-17:15 Morteza Kazemi: Art Cultural Infrastructure 
17:30 -19 Dr. Behnam Kamrani:  A Brief History of Iranian Contemporary Art
19:15-20:30 Amir Masoud Akhvan Jam: Collecting Strategies

Friday 27 May
Participation in 5th Tehran Auction
Receiving Program Certificate
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Monday 23 May 
14:30-16 Dr. Alireza Sami Azar: Evaluation of Art
16:15- 17:45 Dr. Zahra Jahan-Bakhsh: Art Market Structure
18- 19:30 Nemat Allah Keykavosi: A Brief History of Iranian Academic Art

Tuesday 24 May
9:30-11 Rose Issa: The Role of Curator in Promoting Artists
11:15-12:45 Maryam Majd: Art Fairs - Iran in International Art Fairs 
13-14 Lunch Time 
14:30-16 Shirin Partovi: Shirin Art Gallery Visit - Establish a Gallery Abroad
16:15-17:45 Anahita Ghabaian: Silk Road Gallery Visit - Iranian 
Photography Market
18-19:30 Omid Tehrani Moghadam: Assar Art Gallery Visit - Supporting Art 
against the Market

Wednesday 25 May 
9:30-11 Ross Issa: The Role of Non-Profit Art Institutions
11:15-12:45 Gilda Barimani: Art Authentication
13-14 Lunch Time 
14:30-16 Javad Mojabi: A Brief History of Iranian Modern Art / Traditional 
Modernist Artists (Saqa-Khaneh)
16:30 - 17:45 Ali Akbar Sadeghi: Studio Visit
18:15 -19:45 Hossein Mahjoubi: Studio Visit



The art world is a complex matrix based on an intricate network of 
compelling forces from artists, dealers, fairs, and auction houses, to 
critics, collectors and museums. The Tehran Auction’s Education Program 
introduces different players that make up this dynamic industry and how 
they interact with each other. Focusing on the Iranian Visual art scene, 
this program includes lectures by the various prominent figures as well as 
conversations with key art world players and visit to galleries and artists’ 
studio.

The program will emphasize the function of the national and international 
forces of the Iranian modern and contemporary art. 

Visits and conversations will be held by local and international experts, 
whose views will represent the developing art scene of Iran.

Mapping Iranian Art World
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