 حجت اماني- 1357ایران -لرستان
تحصیالت :
دکترای تخصصي تاریخ تطبیقي و تحلیلي هنر اسالمي – دانشگاه تهران) هنر معاصر خاورمیانه)
کارشناسي ارشد پژوهش هنر – دانشگاه شاهد تهران
کارشناسي نقاشي -دانشگاه هنر اصفهان
کارداني هنرهای تجسمي -اصفهان
فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان ایران
فعالیت های علمی و آموزشی: عضو پیشین هیئت علمي دانشگاه هنر اصفهان -دانشکده هنرهای تجسمي و کاربردی (گروه نقاشي) مدیر و رییس پیشین موسسه فرهنگي  ،هنری و پژوهشي صبا فرهنگستان هنر کشور استاد مدعو دانشگاه آموزش عالي سپهر اصفهان مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد نقاشي استاد مدعو در دانشگاه  HKDM ,فرایبورگ آلمان مدرس انجمن خوشنویسان ایران عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمي کشور دبیر گروه های تخصصي چند رسانه ای و نقاشي فرهنگستان هنر کشور دبیر نمایشگاه همایش ملي آجر و آجرکاری در معماری ایران -فرهنگستان هنر کشوردبیرخانه گردهمایي بین المللي مکتب اصفهان در اصفهان -فرهنگستان هنر کشور مشاور هنری نمایشگاه نقاشان نوگرای استان ها در موسسه ی فرهنگي هنری صبا فرهنگستان هنر احیاگر و مروج خط تعلیق به عنوان خط کهن ایراني و ثبت ملي در وزارت میراث و گردشگری کشور مدیر هنری و عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه گنجینه هنری فرهنگستان هنر گواهینامه کنفراس بین المللي آموزش هنر ،مرکز بین المللي پژوهش هنر و معماری وبهترین عملکرد ها و راهبری محلي برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد. -اقامت هنری در لندن ،سریالنکا و لیتواني

کتاب ها:
 -2021کتاب جهان اساطیری ،بخش اسطوره در سرزمین های اسالمي ایتالیا و اسپانیا .تهران انتشارات مهکامه
 -2018مقدمه ای بر شیوه خوشنویسي نسخ میرزا شفیع تبریزی.انتشارات متن فرهنگستان هنر ایران -تهران
Ungeteilte Himmel Prof. Dr. Wenzel.Hojat Amani others. Goethe-Universität Frankfurt--2016

)انتشارات دانشگاه گوته فرانکفورت )

مقاالت :
حجت امانی" .نو قاجار گرایي در هنرهای تجسمي معاصر و جدید ایران" .هنر و تمدن شرق.- ,1400 , , ,حجت امانی; حسن بلخاری قهي; صداقت جباری" .تغییر معنا در گفتمان خوشنویسي ایران معاصر از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی" .هنر و تمدن شرق.62-51 ,1400 ,31 ,9 , حجت امانی; سارا فرحمند درو" .سیر تحوالت خوشنویسي اسالمي در ترکیۀ معاصر" .هنر و تمدن شرق.80-67 ,1400 ,32 ,9 , حجت امانی; حسن بلخاری قهي; صداقت جباری کلخوران" .خوشنویسي اسالمي ،نماد مقاومت در برابر روند غربيشدن (با تکیه بر نظریۀ مطالعات پسااستعماری)" .باغ نظر,18 ,.21-30 ,1400 ,100
حجت امانی .سارا فرحمند درو; "باززایي نگارگری با زبان نو در ترکیۀ دوران معاصر (از  1900تا کنون)" .باغ نظر.88-75 ,1400 ,103 ,18 ,ساحل عرفان منش; حجت امانی; حامد اماني" .تحلیل متنهای آستانهای در شاهنامههای مصور دوره شاه عباس اول با رویکرد تولید اجتماعي هنر (نمونه موردی شاهنامه .")490پژوهشهای انسانشناسي ایران.- ,1400 , , ,
 حجت امانی؛ نوگرایي در هنرهای تجسمي ایران :بسترهای شکوفایي هنر جدید در ایران مجله  :آینه خیال » آذر و دی  - 1387شماره 11 سخن پرداز ،کامران  .حجت امانی؛ نقاشي قهوه خانه :نقاشي پشت شیشه :ویژگي ها و تأثیرگذاری ها  .مجله  :آینه خیال » مهر و آبان  - 1387شماره ( 10از  26تا ) 34-حجت امانی -اصغر کفشچیان مقدم؛ هنر پاکستاني ؛ سنت نگارگری ،آموزه های غربي .مجله برای فردا ،بهمن ماه 1396شماره 21

سخنرانی ها و همایش های ملی و بین المللی:
 -1400وبینار مروری بر جنبش نو مینیاتوری در هنر خاورمیانه -دانشکده هنر دانشگاه سیستان
 -1400وبینار کشوری زمینه های شکل گیری جنبش هنری حروفیه در جهان اسالم-دبیرخانه کشوری راهبردی هنرهای تجسمي
 -1399وبینار تاثیر نگارگری (مینیاتور) بر هنر مدرن خاورمیانه -دانشگاه هنر اصفهان
 -1389نقشمایه فرشتگان در سر درهای معماری ایراني.دومین گردهمایي ملي گنجینه های از یاد رفته هنر ایران
 -1388پرداز وقلمگیری اثرانگشت روح هنرمند " بیان دروني قلمگیری و پرداز در آثار حسین مصورالملکي؛ نگارگر اصفهاني -هفتمین دو ساالنه ملي نگارگری ملي ایران

-1397بررسي کتیبه های خوشنویسي شیراز دوره زند و قاجار به همراه سمانه فدایي ارایه شده درکنفرانس عمران ,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسالم
 -1397هویت اسالمي در آثار خوشنویسان معاصر مصری بعد از بهار عربي .همایش ملي خوشنویسي و نگارگری اصفهان
 -1396خط تعلیق ،همایش ملي خواجه اختیار منشي گنابادی -گناباد -خراسان رضوی
 -1394هنر ایراني( خوشنویسي نگارگری) دانشگاه  HKDMفرایبورگ آلمان
 -1394هنر مدرن اسالمي با تاکید بر خوشنویسي اسالمي دانشگاه  Padagogischeفرایبورگ آلمان
 -1394هنر نوقاجار در هنر مدرن و معاصر ایران .موزه هنرهای اسالمي دوحه  .قطر
 -1393فیزیک فرشتگان در فرهنگ ایراني -اسالمي به همراه پرفسور کاترینا ونتزل ،دانشگاه گوته فرانکفورت آلمان
 -1392خوشنویسي ایراني و اسالمي .دانشگاه جامع علوم بصری کراچي پاکستان
-1392خوشنویسي اسالمي از گذشته تا امروز .دانشگاه کاناس لیتواني
-1391شیر سنگي(بردشیر) تجسمي از هنر و آیین در قوم بختیاری ،هم اندیشي هنرهای آییني در هنر ایران.
 -1391هنر جدید ایراني( هنر زیست محیطي) دومین فستیوال بین المللي کاتماندو -نپال
-1389شیوه های قدیم خوشنویسي ایراني -اسالمي ،چهارمین همایش بین المللي هنر نبوی .دانشگاه هنر اصفهان
 «-1385نقش مذهب بر تغییر رنگ در آثار سلطان محمد نقاش » ،همایش بین المللي سلطان محمدنگارگر مکتب تبریز

داوری:
داور بخش کلیات فلسفه هنر ،سي و نهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمي ایران
داور مقاالت بخش هنر جهان اسالم مجله علمي پژوهشي باغ نظر ) )ISCپایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي ))SIDجهان اسالم و پایگاههای

،EBSCO

 AATAو Ulrich

داور مقاالت بخش هنر جهان اسالم مجله علمي هنر و تمدن شرق
داوری نقاشي بخش بین الملل نخستین جشنواره بین المللي هنرهای تجسمي دانشجویان جهان2010

رتبه ها:
برگزیده هنرمندان ایراني زیر 35سال لندن ،مجیک آو پرشیا2010
برگزیده نقاشي(چیدمان) بینال کلمبو2012 ،
انتخاب اینستالیشن آرت در فستیوال هنر کاتماندو نپال 2012
انتخاب ویدئو آرت /جشنواره هنرهای دیجیتال آتن2010 ،
انتخاب نگارگری ،انتخاب در پنجمین دوساالنه نگارگری ملي ایران2001 ،

نمایشگاه ها:
 -2021نمایشگاه گروهي رستگاری  ،گالری کاما .تهران .ایران  --2021-نمایشگاه گروهي در امتداد ایرج زند .بنیاد ایرج زند .تهران .ایران  -2019.نمایشگاه
گروهي گذر نخست ،افتتاح گالری گذار اصفهان -2018.خیال مشترک ،نمایشگاه انفرادی نقاشي به همراه گبه های عشایری .گالری فرشته تهران-2017.
نمایشگاه انفرادی طبیعت بي جان ایراني -مارچ سانفراسیسکو – امریکا  2017نمایشگاه تمرکز بر هنر مسلمانان .موزه ویلیام بنتون امریکا ،2017نمایشگاه انفرادی
طبیعت بي جان ایراني گالری نگاه – تهران  ،2017نمایشگاه انفرادی نقاشي گالری اگ – دهلي نو  -هند ،2016از اصفهان تا فرایبورگ -گالری هاکادی ام –
آلمان  ،2016هنر اسالمي  .موزه پنج قاره مونیخ – آلمان  ،2016نقاشي – هنرهای زیبای دبي  ،2016القاجاریات -موزه هنر های اسالمي – دوحه – قطر ،2015
تصویر زنان در هنر معاصر ایران – ایروان – ارمنستان  ،2015هنر در راز – گالری هنرهای زیبا  -دبي  ،2015چهار نسل آثار هنری معاصر ایران – گالری هنری
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