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در گالری ملی پرتره
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هنرمندان هنرهای تجسمی ایران در عرصه بینالمللی
در حال رکوردزنی هستند

خبر

هنرمندان پولساز
این
ِ

گروه ادب و هنر -حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بونامز لندن در اولین روز ماه می  2019یعنی 11
اردیبهشت ،به کار خود پایان داد .در این دوره از حراج  23اثر از  17هنرمند ایرانی چکش خورد 13 ،اثر
از هنرمندان ایران به فروش رفت و  40درصد رقم حراج را به خود اختصاص داد .در میان آثار هنرمندانی از
کشورهای مختلف مانند مصر ،لبنان ،سوریه ،عراق ،سودان و  ...سهراب سپهری شگفتیساز این حراج بود و
با فروش  187هزار و  562پوندی(حدود سه میلیارد و  700میلیون تومان) اثری از او ،رکورد این حراج بزرگ
زده شد و قرار گرفتن آثار بهجت صدر ،ایمان بعلبکی ،پرویز تناولی و محمد احصایی تا رتبه ششم گرانترین
آثار به فروش رفته این حراج ،این شگفتی بزرگ را کامل کرد .هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی ایران ،خیلی
وقت است که از قالب یک هنرمند داخلی به چهرههایی بینالمللی تبدیل شدهاند و آثارشان در حد و اندازه
هنرمندهای بینالمللی ظاهر میشود.
▪سهراب سپهری

آثار سهراب سپهری در اولین دوره حراج
تهران با  190میلیون تومان ،در دوره
دوم با یک میلیارد و  260میلیون
تومان ،در چهارمین دوره با  2میلیارد
و  400میلیون تومان ،در هفتمین
دوره با چهار میلیارد و  300میلیون تومان و در نهمین دوره
با پنج میلیارد و  100میلیون تومان رکورددار فروش شد.
به تازگی هم یکی از آثار سهراب سپهری از مجموعه «تنه
درختان» توانست با فروش  187هزار و  562پوندی در
رتبه نخست حراج خاورمیانه بونامز لندن قرار گیرد.
▪منیر فرمانفرماییان

منیر شاهرودی فرمانفرماییان ،نقاش
فقید ایرانی با آثار منحصر به فردش،
صدرنشین فروش آثار هنرمندان زن
ایرانی اســت .او با  12اثر در شش
دوره حــراج تهران حضور داشته که
فروش  11میلیارد و  684میلیون تومانی را برای او به
همراه داشته است .فرمانفرماییان در حراجهای خارجی
هم رکورددار بوده است از جمله در حراج کریستیز لندن
که اثری از او  150هزار پوند فروخته شد .اثر دیگر او در
فروش  187هزار و  500پوندی
حراج ساتبیز لندن هم به
ِ
رسید  .

▪حسین زنده رودی

حسین زندهرودی ،نقاش معاصر ایرانی
و از پیشگامان هنر «نقاشیخط»
است و آثارش در حراجهای داخلی و
خارجی رکورددار بوده است .تابلوی
نقاشیخط«چهارباغ»اثراینهنرمنددر
چهارمینحراجکریستیزدبیبهمبلغیکمیلیونو600هزار
دالرفروختهشدورکورددارگرانترینتابلوینقاشیمدرندر
تاریخنقاشیایراناست.اوهمچنیندربیستوپنجمیندوره
حراجکریستیزخاورمیانهتوانسترتبهسومگرانقیمتترین
اثررابارقم 212هزارو 500دالربهدستآورد.
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▪پرویز تناولی

پرویز تناولی ،نقاش و مجسمهساز از
دیگر هنرمندان تجسمی رکــورددار
اســت .او از سال  2008تا 2019
رکــــورددار بــاالتــریــن ف ــروش حــراج
کریستیز خاورمیانه بــوده است و در
آخرین دوره این حراج ،یک مجسمه از مجموعه «شاعر و
قفس» او  200هزار دالر به فروش رسید و عنوان چهارمین
اثر گران قیمت این دوره را از آن خود کرد .همچنین اثر
«پرسپولیس» تناولی در حراج کریستیز دبی به مبلغ دو
میلیون و  841هــزار دالر فــروش رفــت و گفته میشود
رکورددار این حراج است.

بــعــد از شــنــاســایــی دزدی ادبـــی یــکــی از
نویسندگان سرویس داستان آمازون ،این
شرکت تصمیم گرفت الگوریتمی خاص
بــرای شناسایی این گونه دزد یهــا ایجاد
کند.
به گزارش ایبنا ،بسیاری از کاربران آمازون،
هشتگی بــــرای دزدی ادبــــی در آمــــازون
( )CopyPastCrisایجاد کردند .مسئوالن
آمـــــازون بــعــد از ایـــن رســـوایـــی ،تحقیقات
گــســتــردهای را در خــصــوص نــوشــت ـههــا و
سآنالیناین
داستانهایمنتشرشدهدرسروی 
شرکتآغازکردندکه95کتاباز 43نویسنده،
تقلبیشناختهشد.مسئوالنآمازونقصددارند
تجدید نظر اساسی در نحوه خدمات دهی
بخش داستانی خود کنند .ظاهر ًا آمازون نرم
افزاری برای این منظور خریداری کرده است
کهنوشتههایکپیشدهراتشخیصمیدهد.

قیمت ها به پوند است

امیربانو کریمی ،یکی از بزر گبانوهای
ادب فارسی است .او صائب شناس ،استاد
بازنشسته دانشگاه تهران و چهره ماندگار
زبان و ادبیات فارسی سال  83نیز هست.
پدر او کریم امیری فیروزکوهی از شاعران و
پژوهشگران ادبی بزرگ معاصر و همسرش
مظاهر مصفا که ایــن روزهــا حــال چندان
مساعدی نــدارد ،مصحح و استاد ادبیات و
زبان فارسی دانشگاه تهران واز قضا مادر
علی مصفا بازیگر سینما و تلویزیون است.
امیربانو کریمی متولد سال 1310در تهران
است .ایشان اخیرا در گفت و گویی درباره
رابطه پدرش و شهریاربه ایبنا میگوید«:آن
زمان ،پدر من خیلی امکانات داشت ،شهریار
و برادرش از تبریز آمده بودند تهران درس
بخوانند ،شهریار به دانشکده طب میرفت،
هم پدر من و هم شهریار ،اهل ذوق بودند و با
هم دوست و رفیق میشوند ،پدر من شهریار
را به خانه ما آورد تا اینکه ماجرای عاشقی
شهریار پیش میآید و عاشق میشود ،عاشق
دختری میشود که آقای کمال تبریزی فیلم
آن را ساخت ،من آ نجــا مطلبی نوشتم و
ایشان را دعوا کردم ،در روزنامه هم نوشتم.
شــهــریــار عــاشــق دخــتــری م ـیشــود-حــاال
بعضیها میگویند که عاشق دختر امیراکرم
شده است  -نگذاشتند با آن دختر ازدواج
کند و حر فهایی از ایــن قبیل که چنین
چیزهایی اصال صحت ندارد و چنین نبوده
است بلکه عاشق دختر دیگری بود و به همین
دلیل نیز افسرده و مدتی در بیمارستان
بستری میشود و بعد از مرخصی دیگر به
دانشکده طب نمی رود .پدر من  ،شهریار را
به خانه ماآورد و بعد از آن ،دو سال شهریار و
برادرش در منزل ما بودند».
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درباره حراج بونامز
حراج بونامز یک خانه حراج خصوصی انگلیسی است که  226سال پیش
تشکیل شد .این حراج در کنار حراج ساتبیز و کریستیز ،یکی از سه حراج بزرگ
دنیاست که مبنای کار خود را فروش آثار هنری قرار داده است .دو دفتر اصلی
این حراج در لندن است و  25نمایندگی در کشورهای مختلف دنیا دارد۱۶ .
سال پیش بونامز یک حراجی کوچکتر را به نام ترفیلد که در  ۱۸۶۵تاسیس
شده بود ،خرید و فعالیتهای خود را توسعه داد.

...

اخبار کوتاه
ترانه «دلــدار» با صدای محسن چاوشی
و شعری از حسین صفا که برای سریالی به
همین نام ساخته شده است ،منتشر شد.
«سووشون» سیمین دانشور و «سهتار»
جالل آل احمد ،به ترکی ترجمه شدند.
کنسرت ساالر عقیلی با همکاری ارکستر
بین المللی وین و با نوازندگی انوشیروان
محسنی در استکهلم برگزار می شود.
حسن روح االمین ،نقاش ایرانی اثر خود
با موضوع فلسطین را به «اسامه حمدان»
مسئول روابط بینالملل جنبش مقاومت
فلسطینی حماس اهدا کرد.

