ARTHIBITION BLOG
در ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ دورۀ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ؟
 12دی 1396
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ دوره از ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ،ﭼﻮن ﺣﺮاج دورۀ ﺷﺸﻢ ﺧﻮد ،ﺣﻮل ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در آن ﺑﺮﺧﻼف دورۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻨﺎم و ﺟﻮان ﺣﺎﺿﺮ در آن ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ

دور دوم ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  96در روز ﺟﻤﻌﻪ  22دﯾﻤﺎه  96ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺮاج ﮐﻪ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ دوره از ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﺮاج
ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،آﺛﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان ﺑﻨﺎم و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ را در ﺣﺮاج ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود آﺛﺎر
اﯾﻦ دوره ﻣﺎﻧﻨﺪ دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ و ﻋﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ در
ﺣﺮاج را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻌﺪاد ﻟﺖﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻟﺖ ﺷﻤﺎرۀ  119اﺣﺘﻤﺎل دارد در اﯾﻦ ﺣﺮاج ﺑﯿﺶ
از  119اﺛﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺮاجﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ از  7ﺣﺮاج ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ در دو ﺣﺮاج ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از روﻧﻖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﯾﻦ دوره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﻃﻮل ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺣﺮاج از ﺳﺎل  92ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  643اﺛﺮ در ﺣﺮاجﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﺣﺮاج
در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﺘﺪای ﺣﺮاج ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان ،ﺑﻨﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﻮاره درﺣﺮاج ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،از دوره اول
ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ دوره در ﺧﺮداد  96ﺗﻌﺪاد  242ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﺮاج ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﻀﻮر اﯾﻦ  242ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن را ﺑﺎ ارزش و ﯾﺎ ﺑﯽارزش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻀﻮر در  7دوره ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺣﺴﯿﻦ زﻧﺪهرودی ،ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﻼﻧﺘﺮی و ﮐﻮروش ﺷﯿﺸﻪﮔﺮان
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺣﺴﯿﻦ زﻧﺪهرودی ،ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﻼﻧﺘﺮی و ﮐﻮروش ﺷﯿﺸﻪﮔﺮان ﺳﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻔﺖ دوره در ﺣﺮاج ﺣﻀﻮر
ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺼﺎﯾﯽ ،ژازه ﺗﺒﺎﺗﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی ،ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ روﺣﺒﺨﺶ،

ﭘﺮوﯾﺰ ﺗﻨﺎوﻟﯽ ،رﺿﺎ ﻣﺎﻓﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﻋﺒﺎس ﮐﯿﺎرﺳﺘﻤﯽ ،ﺳﯿﺮاک ﻣﻠﮑﻮﻧﯿﺎن ،ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ اﻓﺠﻪای ،آﯾﺪﯾﻦ اﻏﺪاﺷﻠﻮ ،ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﺒﺎری،
ﻣﺤﺴﻦ وزﯾﺮی ﻣﻘﺪم و ﻧﺎﺻﺮ اوﯾﺴﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﺶ دوره از ﻫﻔﺖ دوره ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ  242ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﭘﺮوﯾﺰ ﺗﻨﺎوﻟﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  13اﺛﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺷﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر
ﺑﻌﺪ از ﭘﺮوﯾﺰﺗﻨﺎوﻟﯽ ،ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی ﺑﺎ  12اﺛﺮ ،ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﯽ ﺑﺎ  11اﺛﺮ ،ﺣﺴﯿﻦ زﻧﺪهرودی ،ﮐﻮروش ﺷﯿﺸﻪﮔﺮان و ﻣﺤﻤﺪ
اﺣﺼﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ  10اﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر در ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان را داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺶ از  4اﺛﺮ را در ﻧﻤﻮدار
زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ:

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ اﯾﻦ  242ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در  7دورۀ ﺣﺮاج ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ 50ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ دوره از ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ،ﭼﻮن ﺣﺮاج دورۀ ﺷﺸﻢ ﺧﻮد ،ﺣﻮل ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در
آن ﺑﺮﺧﻼف دورۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻨﺎم و ﺟﻮان ﺣﺎﺿﺮ در آن ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﺣﺮاج ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ دوره از
ﺣﺮاج ازﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻫﻤﭽﻮن دورۀ ﺷﺸﻢ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر اول در اﯾﻦ ﺣﺮاج
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌۀ ﻫﻨﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺪد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دورۀ ﺷﺸﻢ در اﯾﻦ دوره
اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در دورۀ ﺷﺸﻢ ﺣﺮاج ﮐﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﭘﺴﺖﻣﺪرن در ﻫﻨﺮ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ٤٣،
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر و  ٢٨ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦﺑﺎر آﺛﺎرﺷﺎن را اراﺋﻪ دادﻧﺪ و  ٣٥ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ زﯾﺮ  ٤٠ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﻓﺮوش ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﺮاج در دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﻗﺒﻠﯽ
ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ﮔﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮ ﺑﺮدارد .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
دورۀ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺸﻤﯿﻦ دورۀ ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﺮاج ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺘﺎﻃﯽ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ؛ در ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ دورۀ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاران و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻫﻨﺮ ﻣﺤﺘﺎط ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟ ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻳﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﺜﺒﺖ
دﯾﮕﺮ از ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد؟ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان اﻣﺘﺤﺎن ﺧﻮد را
ﭘﺲ داده و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و رﺷﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎی ﭘﯿﺶروی
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ و ﻣﺠﻠۀ ﻫﻨﺮی آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

