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نگاهي به تاريخچه گالريداري و افزايش برپايي نمايشگاههاي هنري در ايران

گالري ميزنم ،پس هستم!

تهران امروز :اگر نگاهي بيندازيد به ليست خبرهاي هنري و
تجسمي
تجسمي حتما ميبينيد كه خبرهاي برپايي نمايشگاه در گالري يا
گزارش
نگارخانهها همه جا را پر كرده .گالري عكس فالن عكاس آماتور در
فالن گالري برپا ميشود ،گالري عكس ساختههاي فالن مجسمهساز در نگارخانه فالن
برگزار ميشود .اينها سر تيتر خبرهايي است كه امكان ندارد شما آن را نديده باشيد.
بسياري معتقدند افزايش گالريها ميتواند به شناساندن هنرمندان جوان و گمنام
كمك كند .اتفاقي كه براي كشور ما كه معموال هنرمندان در سكوت خبري كارشان را
ميكنند و معموال هم نام چنداني از آنها وجود ندارد بسيار خوب است .در اين گزارش
نگاهي به تاريخچه گالري در ايران كردهايم و همينطور استقبال هنرمندان از نمايش
آثارشان در گالريها.

در گذشته شناسايي هنرمنداني كه واقعا در هنرنشان به جايي رسيده بودند سخت بود.
كمبود مكان براي عرضه و ارائه هنرشان تقريبا هنرمندان را بينام و نشان ميگذاشت و جز
در حرفه خودشان كمتر كسي آنها را ميشناخت .در ميان آنها كساني چون كمالالملك،
قباد شيوا وتني چند ديگر سر بلند كردند .ولي امروزه پيدا كردن اين افراد كار سادهتري شده.
آنقدر كه تقريبا اين امكان وجود دارد كه هر دانشجوي هنري بعد از اينكه فارغالتحصيل شد
بتواند براي آثارش گالري بزند و هنرش را براي عموم به نمايش بگذارد.
تاريخچه گالري و نگارخانه

نگارخانهداری در ایران با نسل «آیدین آغداشلو» و هنرمندانی كه در آغاز دهه چهل از
دانشگاههای ایران و مراكز هنری كشورهای دیگر فارغالتحصيل شدند ،آغاز شد .كساني
كه فعالیتشان فصل تازهای در هنرهای تجسمی ایران بود .اصال گالريداري در ايران به
عنوان یك شغل و حرفه فرهنگی مدرن دهه  ۴۰به حساب ميآيد .آغداشلو هم در اين زمينه
ميگويد« :اولین گالریها در همان زمان فعال شدند .تعدادی گالری دولتی وابسته به وزارت
فرهنگ و هنر وجود داشت ،یكی ،دو گالری مختصر هم كه به دستگاههای دیگر وابسته
بودند اما به طور مداوم كار نمیگذاشتند و مسائل اقتصادی در معادالتشان جایی نداشت.
آنها بیشتر جنبه فرهنگی داشتند و برای عرضه كار هنرمندان فعالیت میكردند ».تا اوایل
حکومت پهلوی ،قهوهخانهها نخستین جای فروش آثار هنری بودند .اما حضور ايرانيها در
كشورهاي اروپايي باعث شد كه مكانهايي در ايران ساخته شود كه كارشان صرفا نمايش
آثار هنري بود .بعدها اين مكانها به فروش آثار هم پرداختند و به عنوان نگارخانه و گالري
ل این قرن و
معروف شدند .نخستین نگارخانه به معنای جدید آن در ایران مربوط به دهه او 
مربوط به سالهای اولیه حکومت پهلوی است .اولين بار عنوان نگارخانه را «نیما یوشیج»
به گالری «رسام ارژنگی» داد .اين زماني بود كه هر چند ارژنگی در نگارخانهاش آثار ديگران
ی خرید و فروش تابلوهای نقاشان به
را مرتب نمايش نميداد اما نگارخانهاش محلی بود برا 
ادبا و البته مردمی که به آنجا رفت و آمد داشتند .اما تا آن زمان نگارخانه به معناي معمول
امروزياش كه به معناي محل دیدن و خرید و فروش اثر هنری است ،وجود نداشته .پس
از وقايع  1333هر سال در باشگاه «مهرگان» توسط «محمد درخشش» از نقاشیهای
کالسیک و مینیاتوریستها نمایشگاهی دایر میشد.نخستین گالری مدرن تهران با نام
ی نقاشان ایران را در سالهای پس از جنگ
«آپادانا» اولین نمایشگاههای انفرادی و گروه 
ی از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای تهران
تشكيل داد .اين نمايشگاهها به همت گروه 
و نقاشان نوگرای آن زمان در سال  1328برگزار شد .بعد از آن گالري «مهرگان» آمد و
سپس «استتیک»که توسط «مارکو گریگوریان» در میدان فردوسی و نزدیک نگارخانه
ارژنگی تاسیس شد .بعدها گالری «کبود» پرویز تناولی راه افتاد و بعد از آن «هانيبال
الخاص»« ،گيلگمش» را برپا كرد .حتي پيش از آن هم در تاالر «رضا عباسی» كه در
ميدان بهارستان قرار دارد آثاری از نقاشان معاصر عرضه میشد.
و اينك مدرنيته

تاريخچه گالري داري در ايران را خوانديد .بعد از اينكه اين صنعت(!) در ايران راه افتاد

هنرمندان بيشتري هم به سمت برگزاري گالري براي عرضه كارهايشان اشتياق پيدا كردند.
در ايران هم گالري داريم و هم نگارخانه كه در گالري فقط تصاوير و هنرهاي نقاشي عرضه
ميشود .در نگارخانه انواع هنرهاي تجسمي هم به نمايش گذاشته ميشود اعم از هنر
مجسمهسازي ،طراحي داخلي ،معماري و هنرهايي كه زيرمجموعه هنرهاي بصري يا ديداري
هستند .اگر نگاهي به تاريخ برپايي گالريها بيندازيم اغلبشان در پاييز و بهار برگزار ميشود.
يكي از داليل عمدهاش خوب بودن هوا و رغبت بيشتر مردم براي ديدار از اين نمايشگاههاست.
در اين سالها تعداد نگارخانه در ايران و بخصوص تهران در حال افزايش است .اتفاقي كه
ميتواند به گردش مالي اين صنف كمك كند .در هر نمايشگاهي كه در نگارخانهاي برگزار
ميشود تعدادي از آثار هنرمند به فروش ميرسد .گرچه رقم فروش ،رقم بااليي نيست ولي
اين به معناي گردش سرمايه در كشور است و همين اتفاق باعث رشد اقتصادي هنر ميشود.
افزايش تعداد گالريها يك حسن ديگر هم دارد و آن اينكه هنرمندان كمتر پشت صف
برگزاري نمايشگاه در يك گالري خاص ميمانند و رغبتشان براي برپايي نمايشگاهي از
آثارشان افزايش پيدا ميكند.
چطور گالري اجاره كنيم؟

بعد از همه اين حرفها ميرسيم به اينكه يك گالري را چطور ميشود اجاره كرد .از قديم
گفتهاند فالني اگر ساربان است ،ميداند شترش را كجا بخواباند! اين درباره هنرمندان هم
مصداق پيدا ميكند .هنرمند اگر هنرمند باشد ميداند چطور هنرش را به نمايش بگذارد!
االن هر هنرمندي كه بخواهد آثارش را به نمايش بگذارد سراغ اولين گالري دم دستش
ميرود و اطالعات الزم براي نمايش آثارش را از آنجا ميگيرد .اما حرفهايترها ،براي اينكه
كاله سرشان نرود سراغ كسي ميروند كه قبال اين كار را كرده باشد و آشنايي خوبي در
زمينه برگزاري نمايشگاه داشته باشد .گالريهاي معروفي در تهران وجود دارد .موزه
هنرهاي معاصر يكي از بزرگترين موزه هاست با چند نگارخانه و گالري و موزه صبا(واقع
در ميدان فلسطين) يكي از معروفترين جاهايي است كه نگارخانهها و گالريهايش مورد
استفاده قرار ميگيرد .غير از آن گالريهاي زيادي در تهران توانستهاند با صبغه كاريشان
براي خود اسم و رسمي دست و پا كنند .همه اين نگارخانهها بسته به معروفيتشان ،مبلغ
دريافتي شان از متقاضي بيشتر ميشود .پكيجي از خدمات هم در اختيار هنرمند قرار
ميدهند كه او مختار است هر كدام را بخواهد انتخاب كند .از پذيرايي گرفته تا تبليغات
و ديگر كارها .ولي در اين بين سهم نگارخانه ،درصدي از فروش آثار است .باز هم بسته
به همان ميزان معروفيت اين درصد بين  30تا  50درصد از مبلغ كل فروش است .درباره
قيمت آثار هم با هنرمند به بحث و گفتوگو مينشينند و قيمت پيشنهادي ،برآيندي از نظر
هنرمند و گالريدار است .اما اگر هنرمند هستيد و تصميم گرفتهايد كه گالري بزنيد حتما
دقت كنيد كه ميخواهيد در كجا اين گالري برگزار شود .چون اگر در يكي از گالريهاي
معروف باشد بايد پي ِ ماندن در صف براي مدتي طوالني را هم به تنتان بماليد!

موسيقي و تجسمي

عكسهاي بازيگر ايراني در نمايشگاه تورنتو ،دل كاناداييها را برد!

حميد جبلي درخشيد

مرداد ماه امسال بود كه دبير فستيوال «شش هفته با هنر ايران»
گالري
(كه يك ايراني اس��ت) 50 ،روز مانده به برگزاري اين جش��نواره
گزارش
به ايران آمد تا كارهاي جش��نواره در ايران را درست كند .پويان
طباطبايي ،دبير ش��ش هفته با هنر ايران ،در زمان حضورش در ايران درباره جشنواره
گفته بود« :بيش از  170فرم درخواست و بيش از  680اثر در
بخش هنرهاي تجسمي و فيلم ارسال شدهاست که به دليل
حجم باالي آثار ،بخش نخس��ت داوريها  15روز زودتر آغاز
شده و آثار توسط داوران هر رشته ،در حال بررسي هستند».تا
آن زمان كه پويان در ايران بود آثاري از «مهسا کريميزاده»،
«علي س��لطاني»« ،داوود منط��ق»« ،مرتض��ي تيموري»،
«امير هنرمند»« ،گلناز مقدم»« ،عباس حاجي محمدي» و
«حميدرضا بازرگاني» در رشتههاي مختلف ،به جشنواره رفته
بودند .در بين همه ش��ركتكنندها و همه اسامي اسم حميد
جبلي هم به عنوان عكاس به چشم ميخورد .اسم جبلي در
بخش نمايشگاه پيشکس��وتان با نام «آينده در پس زمينه»،
در كنار اسامي كساني چون «محسن وزيريمقدم»(نقاش و
مجسمهساز)« ،قباد شيوا» (گرافيست) ،و «ادمان آيوازيان»
(نقاش) آورده شده بود .در اين جشنواره همچنين قرار بود از
مرحوم قباد شيوا براي يك عمر تالش هنري تقدير شود .همچنين جشنواره بخشي به
نام بخش فيلم كوتاه داشت كه «سيفاهلل صمديان» مسئوليت انتخاب مجموعهاي از
بهترينهاي 5دوره گذشته تصوير سال را به عهده گرفته بود.
شش هفته با هنر ايران

جش��نواره با هدف شناس��اندن نس��ل جدیدی از هنرمندان ایرانی در میان استقبال
پرش��ور هنر دوس��تان و چهرههای سرش��ناس کانادایی و ایرانی در روز آخر شهريور
امس��ال آغاز به كار كرد .جالب اس��ت كه آثار «حمید جبلی» و «قباد شیوا» تحسین
حاضران را برانگیخته بود .این فس��تیوال که به دبیری طباطبای��ی دومین دوره خود
را پشت س��ر میگذارد ،در  3بخش هنرهای تجسمی ،س��ینما و کارگاههای آموزشی
شد .نمایش��گاه هنرهای تجس��می که در
در تورنت��وی کان��ادا برگزار
از  4بخش تشکیل ش��ده که بخش سوم
گالری کویی��ن برپا بود
مرموز» که ش��امل آثار هنرمندان زن
آن تحت عنوان «قطار
 5اکتبر( 14مهر) به نمایش
ایرانی اس��ت از تاریخ
عموم درآمد.
نقاش��ی ،گرافیک ،عکاسی
همچنین کارگا ههای
سوی عالقهمندان مواجه شد
ب��ا اس��تقبال خوبی از
در این ورک ش��اپها ،بیش از
و تعداد شرکتکنندگان
بود به طوری که احتمال تمدید
ظرفیت پیش بینی شده
نخست نمایش��گاه تجسمی به
کارگاهها وجود دارد .بخش
هنرمندان شناخته شدهتری
اختصاص داش��ت و در آن
آثاری از «ادم��ان آیوازیان،
محمود معراجی ،قباد شیوا،
محسن وزیری مقدم ،حمید
جبلی ،عل��ی کامران ،پویان
طباطبایی و مهراد معراجی»
در معرض دید عموم قرار گرفت
و از نگاه منتق��دان کانادایی آثار به
نمایش درآمده بس��یار قابل ستایش بود.
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اين جشنواره تا  10آبان در تورنتو ادامه دارد.
جبلي در كنار قباد شيوا

اما نكته جالب ماجرا اين است كه عكسهاي حميد جبلي در ميان باقي آثار مورد توجه
زيادي قرار گرفتهاند .این بازیگر که نزدیک به  40سال است كه
عکاس��ی میکند ،فقط تعدادی از آثارش را در بخش هنرهای
تجسمی جشنواره «ش��ش هفته با هنر ایران» در شهر تورنتو
کانادا به نمایش درآورده است.
آثار جبلي ،فضاییف��را واقعگرا را به تصویر میکش��ند که بار
عاطفی و احساس��ی قوی آنها بر تماشاگرانشان تاثیر زيادي
ميگذارد .براي همين است که عکسهاي جبلی دل کاناداییها
را برده و از پر طرفدارترین بخشهای این جش��نواره به شمار
میآید.
از كي شروع شد؟

حمید جبلی عکاسی را از سال  1352ش��روع کرده و ابتدا به
کارهای البراتواری عالقهمند شده اس��ت .او بیش از یک دهه
تنها با استفاده از تکنیکهای چاپ عکس ،آثاری را با دستگاه
آگراندیس��مان خلق کرد و از س��ال  ،1364همزمان با کار در فیلم «شهر موشها» به
عکاسی از محیط واقعی نیز روی آورد .عکاسی تکنیکی ،اجتماعی ،طبیعت ،تئاتر و فیلم
از جمله شاخههایی است که او در آنها کار کرده و آثار بیشماری را پدید آورده است .با
اینکه جبلی نزدیک به چهار دهه است که عکاسی میکند ،هنوز در ایران نمایشگاهی
برپا نکرده و کمتر کسی آثارش را دیده است .حتي شايد كسي هم نداند كه او سالهاست
كه عكاسي ميكند! این بازیگر عالوه بر نمایش عکسهایش در جشنواره «شش هفته
با هنر ایران» ،در کنار دیگر داوران ایرانی و کانادایی به ارزیابی آثار به
نمایش درآمده در این رویداد هنری نیز میپردازد.

باشگا ه موسيقي و تجسمي

اخبار داغ

چهرهها و خبرها

جشن خانه موسيقي؛ آري يا نه؟!

اداره فروشگاه موسيقي سخت شده

ايرنا :پس از اعالم مدیریت برج میالد مبنی بر لغو برگزاری
سیزدهمین جشن خانه موسیقی دراین مکان ،مسئوالن
برپایی این جشن با تاالر وحدت وارد مذاکره شدند .دبیر
اجرایی خانه موسیقی در گفتوگويي به ايرنا گفته است:
«در پی تصمیم مسئوالن برج میالد مبنی بر در اختیار
نگذاشتن محل سالن همایشهای این برج برای برگزاری
مراسم درتاریخ اعالم شده ،مسئوالن ستاد برگزاری جشن خانه موسیقی برای انتقال
مکان از برج میالد به تاالر وحدت اقدام کردند که متاسفانه بهرغم مساعدت مسئوالن
تاالر در نهایت مجوز این برنامه صادر نشد ».عاطفي در ادامه صحبتهايش اضافه كرد:
«اعضای هیات مدیره خانه موسیقی به این نتیجه رسیدند که امکان لغو این مراسم
از سوی تاالر وحدت نیز وجود دارد و به همین منظور قرار شد هماهنگیها و دریافت
مجوزهای مربوطه را انجام و پس از آن تاریخ نهایی برگزاری این مراسم اعالم شود.
رایزنیها برای دریافت مجوزهای الزم برگزاری این جشن در تاالر وحدت ادامه دارد و
به محض اتمام مراحل اداری ،خانه موسیقی تاریخ نهایی برپایی مراسم را اعالم خواهد
کرد ».در پی این اتفاق اعضای هیات مدیره خانه موسیقی در جلسه روز گذشته خود
با صدور بیانیهای اعالم کردند که جشن خانه موسیقی که هر ساله در ماه مي همزمان
با روز جهانی موسیقی و سالروز تولد حکیم ابونصر فارابی برگزار ميشود ،امسال با
همه تمهیدات و برنامهریزیها متاسفانه با مشکل مواجه و نهایتا لغو شد .هیات مدیره
خانه موسیقی و همه دست اندرکاران جشن از این واقعه تلخ متاسف هستند و از همه
عالقهمندان هنر موسیقی ،اعضای محترم این نهاد و مردم شریف و فرهنگ دوست
ایران پوزش میطلبند.

بابك چمن آرا :صنف فروشندگان موسيقي ،نوارفروشيها يا هر آنچه كه اسم آن را
ميگذاريم خيلي زودتر از آنچه كه فكر كنيم در حال از بين رفتن هستند .شرايط
اقتصادي ،گران بودن سيدي ،دسترسي راحتتر مردم به موسيقي  ،MP3دانلود
ن و مواردي از اين دست در اين اتفاق بيتاثير نيست اما از سوي ديگر موسيقي
كرد 
ي مانكن ظرف
كه توليد ميشود ،همه خواسته مردم نيست .امروزه يك ترك از ساس 
چند ساعت توسط  80 ،70هزار نفر شنيده ميشود ،در حالي كه شايد در مورد يك
ترك از محمدرضا شجريان اين اتفاق نيفتد! ما تقريبا هيچ رسانهاي در اختيار نداريم،
زيرا يك صفحه موسيقي در روزنامهاي كه تيراژ كمي دارد ،دردي از ما دوا نخواهد كرد.
اولين مشكل ما با فروش سوپرماركتي است .البته تا زماني كه فيلم را در سوپر ماركتها
ميفروختند مشكلي نداشتم ،اما موسيقي محصولي است كه بايد توسط من فروشگاهدار
فروخته شود و اينجا انگشت نشانه بنده به فروش آثار «علیرضا عصار» و «حسامالدين
سراج» نشانه ميرود .اين قبيل آثار بايد در فروشگاههاي موسيقي به فروش برسند و
به عنوان بخشي از سود ما تلقي شوند تا بتوانيم با سو د آن عالوه بر اينكه چرخ كارمان
را بگردانيم ،در كنارش آثار حاج قربان سلیمانی و مرتضی حنانه را هم ارائه كنيم .در
حالي كه وقتي فروش از اين حوزه خارج ميشود ،سود ما نيز كم خواهد شد و مشكالت
ديگري را به دنبال ميآورد .امروز واقعا اداره فروشگاه سخت
شده و حتي اگر مدير فروشگاهي ،مالك هم باشد باز هم
با فشار روبهرو است .از سوي ديگر با وجود آنكه شغل ما
با مخاطب خاصي از جنس هنرمندان روبهروست،اما
متاسفانه اولويت يكي مانده به آخر مردم است .حتي تئاتر،
سينما و كنسرت كه خواهرخوانده ما محسوب ميشوند،
اين وضعيت را ندارند و روزگار بهتري را ميگذراند.

خانه موسيقي

جشنواره

نواي ايراني در جشنواره چيني
ايرنا :جشنواره موسیقی سنتی پکن برای نخستین بار به
صورت بينالمللي و با حضور گروههای موسیقی سنتی
از چند کشور جهان از جمله ایران ،مصر ،یونان ،عراق،
هند،بنگالدش و بلغارستان برگزار شد .موسیقی سنتی
ایران که توسط گروه «نغمه ساز» در مراسم افتتاحیه این
جشنواره به اجرا گذاشته شد بیشترین تشویق و احساسات
حضار را برانگیخت .در مراسم افتتاحیه جشنواره موسیقی سنتی پکن مقامهای
فرهنگی چین ،شماری از سفرای کشورهای خارجی ،رایزن فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران و جمعی از ایرانیان مقیم حضور داشتند« .حسین جلیلوند» ،رایزن
فرهنگی كشور در گفتوگو با ايرنا به روابط دیرینه و تاریخی بین ایران و چین اشاره
كرد و گفت :موسیقی سنتی ریشه در تاریخ و تمدن یک ملت دارد و اجرای آن نیز
بیانکننده عاطفهها ،انگیزهها و افکار یک قوم است .وی با اشاره به استقبال گسترده
حاضران در جشنواره موسیقی سنتی پکن از گروه ایرانی ،افزود« :موسیقی سنتی
ایران درخشانترین و اصیلترین نوع موسیقی در دنیاست که ملتها را با تاریخ و
گذشته آنان آشنا میکند« ».لی سونگ» ،رئيس جشنواره موسیقی سنتی پکن
معتقد است موسیقی باستانی چین زنده و پویاست« :موسیقی همراه با آیینهای
مختلف در زندگی چینیها به منظور باروری زمین ،پیروزی در جنگ ،پیشگیری از
بیماری و سایر بحرانها نقش اساسی و مهمیرا ایفا کرده است ».سونگ اضافه كرد:
ی بر مناطق مختلف
«نوع فرهنگ موسیقی چین طی تاریخ طوالنیاش تاثیر عظیم 
بخصوص در سنت موسیقایی آسیای شرقی ایفا کرده».

حرفه؛ هنرمند

ميراث فرهنگي

خريداري خانه شيخ بهايي
محسن مصلحي ،سرپرست اداره كل ميراث فرهنگي و
گردشگري استان اصفهان :اين اداره كل تاكنون در حد

توان خود براي حفاظت و نگهداري از خانه تاريخي شيخ
بهايي تالش كرده است .حدود 10سال پيش ،مالك كنوني
خان ه شيخ بهايي در يكي از محلههاي جنب مسجدجامع
عتيق اصفهان ،اين خانه را خريد و آن را مرمت كرد .اين
اداره نيز در حد توان خود در اين مدت بهصورت مادي و معنوي كمكهايي را براي
مرمت اين خانه كرده است .شبكه فاضالب اين منطقه بسيار قديمي است و باعث
ايجاد نم و رطوبت در بدنه برخي آثار منطقه از جمله مسجدجامع عتيق شده و
نگرانيهايي را براي اين بناهاي تاريخي ايجاد كرده است .با توجه به آغاز كار تهيه
پرونده ثبت جهاني مسجدجامع اصفهان از دو سال پيش ،كارگروهي از  12اداره و
ارگان مسئوليت برطرف كردن مشكالت مسجدجامع از جمله نم و رطوبت را برعهده
گرفتند و اين موضوع پيگيري شد و سرانجام سازمان آب و فاضالب استان با پذيرش
موضوع ،بخشهايي از سيستم آب و فاضالب منطقه را بخصوص در مناطق اطراف
مسجد جامع كه بهمرور دچار فرسايش شده بود ،ترميم يا تعويض كرد .اين اداره كل
براي خريدن خانه شيخ بهايي و مرمت اساسي آن براساس قواعد و قوانين كشور و
دادن كاربري فرهنگي به آن آمادگي دارد .تصميمي كه مالك خانه شيخ بهايي درباره
خارج كردن آن از فهرست آثار ملي گرفته ،با نظري كه در روزهاي نخست خريدن
خانه و مرمت و نگهداري از آن داشت ،متفاوت است و با يكديگر همخواني ندارد.
بنابراين حاال مالك خانه بايد در اين زمينه تصميم بگيرد.

