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A
بهمن نامورمطلق رئیس فرهنگستان هنر شد 
حســن  حکــم  بــا  و  فرهنگــی  انقــالب  عالــی  شــورای  تصویــب  بــا 
روحانــی، رئیس جمهــور و رئیــس شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، 
بهمــن نامورمطلــق بــه عضویــت پیوســته فرهنگســتان هنــر درآمــد و به 

مــدت 4 ســال بــه ریاســت ایــن فرهنگســتان منصــوب شــد.

اساســنامه  از  مــوادی  اصــالح  بنــد 2  بــه  اســتناد  بــا  رئیس جمهــور 
مهــر   21 مصــوب  ایــران،  اســالمی  جمهــوری  فرهنگســتان های 
خ  ــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی مــوّرَ 1388، و در اجــرای مصوب
بــه  را  نامورمطلــق  بهمــن  حکمــی،  صــدور  بــا   ،1399 اســفند   19
کــرد. ریاســت فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران منصــوب 

در بخشی از این حکم آمده است: 

ــرای  ــه تخصــص و تجربیــات ارزشــمند جناب عالــی، ب ــا عنایــت ب ب
مــدت چهــار ســال، به عنــوان رئیــس فرهنگســتان هنــر جمهــوری 
در  را  جناب عالــی  توفیــق  می شــوید.  منصــوب  ایــران  اســالمی 
بــا رعایــت اصــول قانون مــداری،  انجــام شایســته وظایــف محولــه 
اعتدال گرایــی و منشــور اخالقــی دولــت تدبیــر و امیــد، در خدمــت 
بــه اســالم و ملــت شــریف ایــران از خداونــد متعــال مســئلت دارم.

نامورمطلــق پیش تــر در ســال های 1381 تــا 1388 بــا عنــوان دبیــر 
او  اســت.  داشــته  فعالیــت  هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــی  معــاون  و 
دســتِی  صنایــع  و  ســنتی  هنرهــای  معاونــت  ِســمت  همچنیــن 
کشــور، و  گردشــگری و صنایــع دســتی  ســازمان میــراث فرهنگــی، 

دارد. خــود  کارنامــه  در  را  هنرمنــدان  خانــه  پژوهشــی  معاونــت 

نامورمطلــق همچنیــن در حــال حاضــر سرپرســتی دانشــگاه هنرهــای 
اســالمی ایرانی اســتاد فرشــچیان را بــر عهــده دارد.

A
  فعالیت دو مؤسسه فرهنگستان هنر در حکم مؤسسه 
عمومی غیردولتی تصویب شد

در جلســه 64 شــورای هنــر شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، فعالیــت 
دو مؤسســه فرهنگــی و هنــری صبــا و مؤسســه متــن در حکــم مؤسســه 

عمومــی غیردولتــی بــه تصویــب رســید.

کــه بــه ریاســت ســید عبــاس  در شــصت و چهارمین جلســه ایــن شــورا 
ــعیدرضا  ــور س ــا حض ــالمی، و ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــی، وزی صالح
ــه  ــی انقــالب فرهنگــی، در محــل دبیرخان ــر شــورای عال عاملــی، دبی
ایــن شــورا برگــزار شــد، تصویــب شــد تــا مؤسســه فرهنگــی و هنــری 
صبــا و مؤسســه متــن در حکــم مؤسســه عمومــی غیردولتــی فعالیــت 

کننــد.

در ایــن جلســه علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، 
ماهیــت حقوقــی  بررســی  بــه  کــه  اول جلســه  بــه دســتور  توجــه  بــا 
مؤسســه »فرهنگــی و هنــری صبــا« و مؤسســه »متــن« اختصــاص 
داشــت، توضیــح داد: بخشــی از وظایــف و فعالیت هــای هفده گانــه 
مؤسســه  توســط  نشــر  و  تجســمی  حــوزه  شــامل  هنــر  فرهنگســتان 
فرهنگــی و هنــری صبــا و  مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری 

انجــام می شــود. )متــن( 

شــکل گیری،  تاریخچــه  دربــاره  توضیحاتــی  ارائــه  بــه  ادامــه  در  او 
گفــت:  و  پرداخــت  مؤسســه  دو  ایــن  دســتاوردهای  و  وظایــف 
اساســنامه ایــن دو مؤسســه را شــورای هنــر شــورای عالــی انقــالب 
ایــن دو مؤسســه مشــمول  بــه تصویــب رســانده اســت و  فرهنگــی 
مقــررات مؤسســات غیرانتفاعــی هســتند. در ادامــه پــس از بحــث و 
بررســی در خصــوص ماهیــت حقوقــی مؤسســات مذکــور، تصویــب 
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حکــم  در  متــن  مؤسســه  و  صبــا  هنــری  و  فرهنگــی  مؤسســه  شــد 
کننــد. فعالیــت  غیردولتــی  عمومــی  مؤسســه 

A
دیدار سرپرست فرهنگستان هنر با نایب رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس 
غالمرضــا  بــا  هنــر،  فرهنگســتان  سرپرســت  اســماعیلی،  علیرضــا 
شــورای  مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  نایب رئیــس  منتظــری، 
اســالمی، دربــاره راهکارهــا ی افزایــش تعامــالت فرهنگــی و هنــری 

کــرد. گفت وگــو  و  دیــدار 

اشــاره  ضمــن  هنــر  فرهنگســتان  سرپرســت  ابتــدا  جلســه  ایــن  در 
و  سیاســت گذاری  امــر  در  هنــر  فرهنگســتان  نقــش  و  جایــگاه  بــه 
کمیســیون  کــرد بــا همراهــی و حمایــت  پژوهــش هنــر ابــراز امیــدواری 
فرهنگســتان  بیشــتر  ارتبــاط  و  اســالمی  فرهنگــی مجلــس شــورای 
کمیســیون، زمینه هــای رشــد و اعتــالی بیــش از پیــش هنــر  بــا ایــن 

یــت فرهنگســتان هنــر، فراهــم شــود. بــا محور ایرانی اســالمی، 

ــای  ــر اعض ــش مؤث ــر و نق ــتان هن ــای فرهنگس ــه فعالیت ه ــپس ب او س
گروه هــای تخصصــی در اجــرای طــرح و برنامه هــای هنــری  پیوســته و 
پرداخــت و از پژوهش هــای اثرگــذار و جریان ســاز دو دهــه فعالیــت 
و  پژوهشــی  کالن  طرح هــای  انجــام  هماننــد  فرهنگســتان،  ایــن 
برگــزاری دوســاالنه های جهــان اســالم و شناســایی و معرفــی مکاتــب 
هنــر  گــروه  تشــکیل  و  هنــری  بــزرگ  و شــخصیت های  و ســبک ها 

کــرد. ــاد  انقــالب، ی

اســماعیلی در ادامــه بــه برنامه هــای آتــی ایــن فرهنگســتان، ازجملــه 
بررســی و آسیب شناســی وضعیت هنرها در ســده چهاردهم هجری 
شمســی، فراهم کــردن مقدمــات ادامــه برگــزاری دوســاالنه های هنــری 
ایــران در  جهــان اســالم، شناســایی و چــاپ نســخ نفیــس هنــری 
ــه مباحــث نظــری و  کشــور، و توجــه ب مجموعه هــای داخــل و خــارج 
کــرد و نــگاه جدی تــر بــه مقولــه فرهنــگ و هنــر بــا  اقتصــاد هنــر، اشــاره 

اعتنــا بــه بخــش اعتبــاری آن را ضــروری دانســت.

ــر، توجــه و  در ادامــه علــی منتظــری، عضــو پیوســته فرهنگســتان هن
رویکــرد دقیــق متولیــان و مســئوالن بــه انــواع هنــر را خواســتار شــد و بــر 

ضــرورت فراهــم آوردن تمهیــدات الزم از ســوی نهادهــای قانون گــذار، 
به ویــژه مجلــس شــورای اســالمی و شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، 
گیرکردن و عمومی ســازی هنر و تکریم و پاسداشــت هنرمندان  در فرا

کــرد. کیــد  تأ

کمیســیون فرهنگــی مجلــس، بــا  غالمرضــا منتظــری، نایب رئیــس 
تشــکر از فرهنگســتان هنــر به خاطــر دســتاوردهای هنــری عرضه شــده 
فعالیتــش  ســال های  در  هنــر  فرهنگســتان  خوشــبختانه  گفــت: 
و  نــگاه  نــوع  بیــاورد.  دســت  بــه  ارزشــمند  تجربه هایــی  توانســته 
کــه در فرهنگســتان وجــود دارد، بســیار تعیین کننــده بــوده  اندیشــه ای 
و بــه همیــن دلیــل از دیــدگاه مــا و دیگــر مدیــران فرهنگــی و هنــری 
بــه همــان  کشــور از منزلــت و ارجمنــدی برخــوردار اســت و قطعــًا 

نســبت بــدان توجــه می شــود.

ــر  ــود در هن ــادی موج ــع اقتص ــت از وض ــرای برون رف ــی ب او راه حل  های
کار را زیربنایــی ببینیــم و دغدغه مــان  گفــت: مــا بایــد  کــرد و  مطــرح 

گســترش دامنــه تولیــدات باشــد. بایــد ادامــه مســیر و 

کــرد:  کیــد  کمیســیون فرهنگــی مجلــس همچنیــن تأ نایب رئیــس 
کشــور ضــروری  توجــه بــه هنــر در تدویــن قانــون برنامــه هفتــم توســعه 
کشــور ســعی و تــالش  ــرای هموارکــردن جــاده هنــر در  ــد ب اســت و بای
کیــد مقــام معظــم رهبــری نیــز بــر مقوله هــای اقتصــاد و هنــر  کــرد. تأ
کنــار هــم اســت. بایــد نمایشــگاهی  بــرای اهمیــت ایــن دو مقولــه در 
ــا مدیــران ارشــد هنــری و  از توانمندی هــای فرهنگســتان ارائــه شــود ت
کــه ایــن نهــاد چــه وظیفــه ای دارد و در حــال  دیگــر مســئوالن بداننــد 

اجــرای چــه امــور مهمــی اســت.

کشــورهای مجــاور راهــکاری  ــا  ــزاری هفته هــای فرهنگی هنــری ب برگ
کار نه فقــط پیونــد  گفــت: ایــن  کــه منتظــری پیشــنهاد داد و  دیگــر بــود 
فرهنگــی را مســتحکم می کنــد، بلکــه زیربنایــی بــرای دیگــر تحــوالت 

کشــور مهیــا می ســازد.  فرهنگــی 

او نقــش مهــم رســانه ملــی را نیــز بــرای معرفــی فرهنگســتان هنــر در 
ســطح ملــی ضــروری دانســت. پــس از پایــان این جلســه، نایب رئیس 
نمایشــگاه های  از  همــراه  هیئــت  و  مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون 

ــد. کردن ــد  ــا بازدی هنــری در مؤسســه صب

ایــن جلســه بــا حضــور علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان 
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کمیســیون فرهنگــی مجلــس؛  هنــر؛ غالمرضــا منتظــری، نایب رئیــس 
ــی،  ــوان رحیم کی ــر؛  ــتان هن ــته فرهنگس ــو پیوس ــری، عض ــی منتظ عل
دبیــر فرهنگســتان هنــر؛ و ســجادمحمد یــارزاده، سرپرســت مؤسســه 

فرهنگی هنــری صبــا؛ در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

A 

اسحاق جهانگیری از عملکرد فرهنگستان ها قدردانی کرد
اســحاق جهانگیــری در جلســه هیئت امنــای فرهنگســتان های    
جمهوری اســالمی ایران که که روز چهارشــنبه، ششــم اسفند1399، 
کشــور  برگــزار شــد، ضمــن قدردانــی از عملکــرد فرهنگســتان های 
کرونــا  بیمــاری  شــیوع  از  پــس  کــه  بخش هایــی  از  یکــی  گفــت: 
آســیب فراوانــی دیــد، بخــش هنــر و زندگــی هنرمنــدان بــود؛ زیــرا تمــام 
کــه مــردم حضــور  رشــته های هنــری وقتــی می تواننــد عرضــه شــوند 
داشــته باشــند و وقتــی بــه دلیــل رعایــت ضوابــط بهداشــتی برگــزاری 
تجمعــات منتفــی می شــود، هنرمنــدان آســیب می بیننــد و حتــی 
فراموشــی  دســت  بــه  هنــری  رشــته های  از  بعضــی  اســت  ممکــن 

ــوند. ــپرده ش س

گــزارش فرهنگســتان علــوم  معــاون اول رئیس جمهــوری بــا اشــاره بــه 
کرونــا، بــر حمایــت همــه بخش هــا از  پزشــکی در خصــوص بیمــاری 
تصمیمــات وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی بــرای مقابله 
ــر مســائل  ــا عــالوه ب کرون گفــت:  کــرد و  کیــد  ــا شــیوع ایــن بیمــاری تأ ب
ســالمت مــردم، پیامدهــای بســیاری در ابعــاد اقتصــادی، فرهنگــی، 

سیاســی و به ویــژه اجتماعــی و زندگــی انســان ها داشــته اســت.

ارتبــاط  تناســب  بــه  کشــور،  گفــت: فرهنگســتان های  جهانگیــری 
کرونــا بــا زندگــی مــردم، بایــد بــه مطالعــه ابعــاد و راهکارهــای  موضــوع 

ــا بپردازنــد. کرون ــا تبعــات  مقابلــه ب

که وزرای بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی؛ علوم،  در این جلســه 
تحقیقــات و فنــاوری؛ و فرهنــگ و ارشــاد اســالمی؛ حضــور داشــتند، 
موضــوع  خصــوص  در  فرهنگســتان ها  هیئت امنــای  کار  دســتور 
صورت هــای  حسابرســی  گــزارش  نیــز  و  پشــتیبانی  مالــی،  اداری، 

مالــی ارائــه شــد و بــه تصویــب اعضــا رســید.

و  داوری اردکانــی  حدادعــادل،  مرنــدی،  آقایــان  همچنیــن 
گــزارش اهــم عملکــرد و برنامه هــای پنج ســاله  اســماعیلی به ترتیــب 

فرهنگســتان های علــوم پزشــکی؛ زبــان و ادب فارســی؛ علــوم؛ و هنــر 
کردنــد.  را ارائــه 

A
نشست آجرتراشی و تیشه داری معماری سنتی ایران
پیش کســوت  هنرمنــد  درگذشــت  ســالروز  اولیــن  بــا  هم زمــان 
اخویــان،  محمدقاســم  اســتاد  زبردســت،  تیشــه دار  و  آجرتــراش 
ســنتی  معمــاری  تیشــه داری  و  »آجرتراشــی  تخصصــی  نشســت 

شــد. برگــزار  برخــط  به صــورت  ایــران« 

ایــن نشســت پژوهشــی را دانشــکده هنــر و معمــارِی دانشــگاه علــم و 
فرهنــگ بــا همــکاری معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر و بــا هدف 

کــرد. بزرگداشــت اســتاد محمدقاســم اخویــان برگــزار 

گردانندگــی علــی مشــهدی، مدیرگــروه  ایــن نشســت پژوهشــی، بــا 
معمــاری دانشــگاه علــم و فرهنــگ، روز یکشــنبه، 21 دی 1399، 
مهــدی مکی نــژاد، عضــو هیئت علمــی  برگــزار شــد.  ســاعت 17، 
فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران، ســخنران ایــن نشســت 

ــود.  ب

A
پنج استاد پیش کسوت نگارگری به  عنوان »گنجینه زنده 
بشری« شناخته شدند

ــود  ــتادان »محم ــور(، اس ــری )مینیات ــی نگارگ ــت جهان ــا ثب ــان ب هم زم
فرشــچیان«، »مجیــد مهــرگان«، »مهیــن افشــان پور«، »اردشــیر مجــرد 
کســتانی« و »محمدباقــر آقامیــری«، از پیش کســوتان ایــن رشــته،  تا

ــدند. ــناخته ش ــکو ش ــری« یونس ــده بش ــه زن ــوان »گنجین به عن

نــام نگارگــران نامــی معاصــر ایــران، اســتاد  فرهنگســتان هنــر درج 
محمود فرشــچیان )عضو پیوســته فرهنگســتان هنر(، و استاد مجید 
گــروه هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی فرهنگســتان  مهــرگان )عضــو 
ــزرگ ایــن عرصــه را، در فهرســت »گنجینــه  هنــر(، و دیگــر اســتادان ب

گفــت و ارج نهــاد. زنــده بشــری« یونســکو، تبریــک 
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A
 »نوار نور« در موزه فلسطین
نــور«،  »نــوار  کاریکاتــور  و  پوســتر  نمایشــگاه  غــزه،  روز  بــا  هم زمــان 
کاریکاتــور بــا مضمــون روز غــزه، در مــوزه  نمایشــگاهی از آثــار پوســتر و 
هنرهــای معاصــر فلســطین، وابســته بــه فرهنگســتان هنــر، برپــا شــد.

و  کشــور  سراســر  هنرمنــدان  از  پوســتر   43 نمایشــگاه  ایــن  در 
دیــد  معــرض  در  خارجــی  و  داخلــی  هنرمنــدان  از  کاریکاتــور   37

گرفــت. قــرار  عالقه منــدان 

گشــایش نمایشــگاه »نوار نور« دوشــنبه، 29 دی 1399، ســاعت  آیین 
ــار  ــا رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی برگــزار شــد و بازدیــد از آث 16، ب

نمایشــگاه تــا 8 بهمــن 1399 ادامــه داشــت.

A
نمایشگاه شمایل نگاری در موزه فلسطین
مــوزه  در  وجــه«  »جلــوه  خطــی  نســخ  و  شــمایل نگاری  نمایشــگاه 

شــد. برپــا  هنــر  فرهنگســتان  فلســطیِن  معاصــر  هنرهــای 

هم زمــان بــا ســالروز میــالد باســعادت امیرالمؤمنیــن)ع( نمایشــگاهی 
از شــمایل نگاری و نســخ خطــی قرآنــی در مــوزه هنرهــای معاصــر 

فلســطین برگــزار شــد.

در نمایشــگاه »جلــوه وجــه« کــه تــا 21 اســفند 1399، مبعــث حضــرت 
اثــر شــمایل نگاری  از هفتــاد  بیــش  داشــت،  ادامــه  محمــد)ص(، 
همــراه بــا نســخه های خطــی قرآنــی در معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار 

گرفــت.

ــا رعایــت  گشــایش نمایشــگاه چهارشــنبه، 6 اســفند 1399، ب آییــن 
شــیوه نامه های بهداشــتی برگــزار شــد.

A
نمایشگاه پوستر »فخر مشهود« 
هنــر،  فرهنگســتان  بــه  وابســته  فلســطین،  معاصــر  هنرهــای  مــوزه 
محســن  شــهید،  دانشــمند  شــهادت  روز  چهلمیــن  بــا  هم زمــان 
فخــری زاده، نمایشــگاهی از آثــار طراحــی پوســتر را بــا همــکاری حــوزه 

ــرد. ک ــا  ــر پ هنــری ب

بــا مضمــون شــهادت  در نمایشــگاه »فخــر مشــهود« چهــل پوســتر 
دانشــمند شــهید، محســن فخــری زاده، بــا همــکاری حــوزه هنــری در 
گرفــت. ایــن پوســترها دربرگیرنــده آثــار  معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار 

کشــور اســت. گرافیســت سراســر  جمعــی از هنرمنــدان 

مــوزه  در  بهداشــتی،  شــیوه نامه های  رعایــت  بــا  نمایشــگاه  ایــن 
فرهنگســتان  وب گاه  در  مجــازی  به صــورت  هم زمــان  و  فلســطین 
دی   17 چهارشــنبه،  عصــر   ،www.honar.ac.ir نشــانی  بــه  هنــر، 

شــد. برپــا  ســاعت 16  از   ،1399

A
 جشنواره جهانی مقاومت برگزار شد
انجمــن  همــکاری  بــا  مقاومــت  هنــر  جهانــی  جشــنواره  ششــمین 
هنرهــای تجســمی انقــالب و دفــاع مقــدس، و مــوزه هنرهــای معاصــر 

فلســطیِن فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد.

آثــار برگزیــده بخــش نقاشــی ششــمین دوره جشــنواره جهانــی هنــر 
مقاومــت کــه در برگیرنــده 82 اثــر از هنرمنــدان بــود، در نگارخانــه مــوزه 
هنرهــای معاصــر فلســطین در معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار گرفت.

آییــن گشــایش ایــن نمایشــگاه، دوشــنبه، 20 بهمــن 1399، بــا رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی برگــزار شــد.

A
علیرضا اسماعیلی دبیر فرهنگستان هنر شد
علیرضــا اســماعیلی طــی حکمــی از ســوی بهمن نامورمطلــق، رئیس 
فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایــران، بــه ِســمت دبیــری ایــن 

فرهنگســتان منصــوب شــد.

در بخشی از حکم ایشان آمده است: 

خوشــبختانه فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســالمی ایران ســرمایه های 
انســانی ارزشــمندی در خــود پــرورش داده اســت و جناب عالــی از 
باتجربه تریــن و خوشــنام ترین آنهــا محســوب می شــوید. خدمــات 
ارزشــمند شــما در طــول ســال های سرپرســتی بــر هیچ کــس پوشــیده 
نیســت؛ لــذا بــا عنایــت بــه تجربــه، تعهــد، ســالمت و شایســتگی تان، 
ــوری  ــر جمه ــتان هن ــر فرهنگس ــوان »دبی ــم به عن ــن حک ــب ای ــه موج ب

اســالمی ایــران« منصــوب می شــوید.

بی تردیــد انتظــار دارد در ایــن فصــل از فعالیت هــای فرهنگســتان 
ــا رعایــت دقیــق وظایــف و مأموریت هــای  هنــر شــاهد قانون گرایــی ب
توســعه  نیــز  و  میــان همــکاران  در  اساســنامه ای، شایسته ســاالری 
محیطــی شــفاف، ســالم، آرام و سرشــار از امیــد و پویایــی در فضــای 

اداری و مالــی فرهنگســتان باشــیم.

A
اعضای شورای علمی همایش صدسال نگارگری 
معاصر ایران منصوب شدند

علی اصغــر  درخشــانی،  حبیــب اهلل  گــودرزی،  مصطفــی  آقایــان   
جــوکار،  جلیــل  شــکرپور،  شــهریار  میرزایــی،  کریــم  میرزایی مهــر، 
خشــایار قاضــی زاده، ســجاد باغبــان، میثــم یــزدی، مســعود ناصــری، 
کنگرانــی  و خانم هــا راضیه ســادات یاســینی، افســانه ناظــری و منیــژه 
در طــی حکمــی از ســوی معــاون علمــی و پژوهشــی فرهنگســتان 
هنــر به عنــوان اعضــای شــورای علمــی همایــش صــد ســال نگارگــری 

ــدند. ــوب ش ــران منص ــر ای معاص


