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ابزار هنر
معاصــر
در ایــران

8

هنر نوگرای ایران:
از مدرنیسم ات هنر معاصر
روییناپکابزداساتنهنرنوگرایایرانرااباینمطلعآغازمیکند:
ً
«تقریاب  70سال پس از شروع جنبش مدرنیسم هنری در غرب،
پژواک آن به ایران رسید .گسترش دامنهی جنگ جهانی دوم به
ایران ،رفتن رضا شاه و برقراری آزادیهای اجتماعی ماجلی برای
نوجویی هنری پدید آورد .تغییر وضع سایسی و دگرگونی جو
فرهنگی توام اب آن که از ورود متفقین ( 1320ه ش) انشی شد،
ِ
نمااینگر آغاز دورهای جدید در ناقشی ایرانی بود» .هنرکدهی
هنرهای زیابی تهران نخستین مقر آشانیی هنرمندان ایرانی اب
جراینهای متأخر هنری بود و دانشجواین بهواسطهی اساتید
ً
اخرجی این دانشکده عمدات به دو مکتب امپرسیونیسم
فرانسوی و رائلیسم روسی عالقمند شدند و این سرآغاز جدال
ماین کهنه و نو در اتریخ هنر ایران بود.
اعزام دانشجواین به دانشگاههای ارواپیی نقطهی عطفی در این
جدال بود و ورود اپرادایمهای رادیاکل بر آتش نوخواهی دمید.
هنرمندانی همچون هوشنگ پزشکنای و جلیل ضایءپور
که در ترکیه و فرانسه جراینهای مدرنیستی هنر را به شکلی
بالواسطه لمس کرده بودند اب کولهابری از آموزههای هنر نو
به ایران ابزگشتند .اکسپرسیونیسم و کوبیسم دو مکتب
عمدهی هنری بود که توسط این هنرمندان به اجمعهی هنری
ایران معرفی شد .رفتهرفته این هنرمندان اکنونهایی نظیر
انجمن خروس جنگی و نگاراخنهی آاپداان را شکل دادند و اب
گردهم آوردن چهرههای نوگرای ادبی و هنری جبههی نوخواهان
را انساجم بخشیدند.
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ویژهانمهی شانزدهمین دورهی حراج تهران

ً
اما مابرزات این نوگرااین صراف محدود به غلبه بر هنر مسلط
پیش از خودشان نبود .ضایءپور در توضیح چگونگی مابرزهی
گروه نوپردازان در اواخر دههی  ،1320میگوید« :یک دعوای
دیگر هم داشتیم اب خودیها که میرفتند اخرج و میآمدند.
سوغاتشان تقلید آاثر غربی بود ...حرف و پایم من این بود که اب
تکیه بر ظرفیت هنر بومی خود ببینم چه چیزی در ایناج هنوز
زنده است و اب زابن ناقشی جهان سازگاری دارد .آن را رشد بدهم و
ً
نهایات فرهنگ هنری کشور خودم را تعالی بخشم».
این تمایل به بومیسازی سبب شد ات هنرمندان ایرانی
در راساتی ترکیب تعالیم مدرنیستی و دستمایههایی از
سنتهای هنر ایرانی بکوشند .این تالش از یکسو از میل
ایراناین برای استیافی هویت خود نشئت میگرفت و از سوی
دیگر در پی ایاجد تمایز و دستواپ کردن اجیگاهی مقبول در
ماحفل هنر غربی بود .از آناج که این ماکتب اب چند دهه تأخیر
ً
وارد فضای هنری ایران شده بود و طبیعات آاثر هنرمندان ایرانی
در اپرادایمهای موجود توان راقبت اب نسخههای غربی را نداشت،
خلق آاثر مدرن اب رنگوبوی بومی (آاثری که توامان نو و ایرانی
بودند) از نخستین راهحلهای پیشروی هنرمندان ایرانی برای
پر کردن این خالء بود.

10

کریم امامی دراینابره مینویسد:
«پرسشی که ابید ذهن خیلی از هنرمندان
نوپرداز را به خود مشغول کرده ابشد ،کشف
آن ویژگیها و کیفایتی بود که میتوانست
اکر آانن را از اکرهای مشابه در ناقط دیگر جهان
مشخص و مماتز سازد .در اکر آانن چه چیز
"ایرانی" وجود داشت؟ ...اکرگزاران فرهنگی
کشور نیز مشوق این پرسوجوها بودند،
چرا که میخواستند شاهد ظهور یک مکتب
هنر "ملی" ابشند».
گنجینهی هنرهای تزئینی و عاماینه و
خوشنویسی دستمایههای مانسبی برای
خلق آاثری از این دست فراهم میآورد .مسیری
که اب تالشهای پراکندهی چهرههای نظیر
ضایءپور و اویسی از دههی  1330آغاز شده
بود ،یک دهه بعد در آاثر هنرمندان جوانتری
که به هنرمندان ساقاخنه و بعدتر ناقشیخط
مشهور شدند به ثمر نشست .اقابل داوران
بییانل چهارم در سال  1343مهر تأییدی بر
دساتوردهای این هنرمندان بود .این آاثر در
ماحفل بینالمللی نیز مورد استقابل قرار
گرفت و بهعنوان پرسوانی هنر نوگرای ایران
در سطح جهانی تثبیت شد.
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نوسنتگرایی و تالش برای درونی کردن مدرنیسم و تلفیق
تعالیم آن اب عانصر سنتی هنر در راساتی رسیدن به هنری
اب مختصات بومی ،اب اپرادایمهای هنر مدرنیستی زاویهای
جوهری داشت .جراینهای اصیل هنر مدرنیستی در پی
تلخیص مدیومها و کشف بنایدهای هنری بودند .هدف آنها
وضع زابنی جهانشمول و مبتنی بر ساختهای کلی بود و از این
جهت مافهیمی نظیر بومیسازی و کثرت فرمی ،و بهرهگیری
ایاجبی از سنت در روایتهای مسلط مدرنیسم اجیی نداشت.
این زاویه در دههی بعدی احدتر شد .آاثر هنریای که از دل بخش
اقبلتوجهی از هنر نوگرای ایران برآمد ماطبقت چندانی اب
معایرهای هنر مدرنیستی نداشت؛ آنچانن که بهقول اپکابز :
«پیش از گشایش موزهی هنرهای معاصر تهران ( 1356ه ش) و
معرفیآاثرنوپدیدغربی،نخستیننشانههایپستمدرنیسم
نیز در ایران نمااین شده بود».
این نکته که در ابتدای امر و از نظر صاحبنظرانی نظیر اپکابز
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ً
جنبهای نسبات منفی قلمداد میشد ،پس از چند دهه به
نقطهی قوت آاثر این برههی اتریخی بدل گشت؛ اب غروب هنر
مدرنیستی و ترسیم افقهای پیشروی پستمدرنیسم و
هنر معاصر ،تعریفهای جدیدی از هنر ارائه شد که از قضا
اب معاییر آاثر مذکور همخوانی و قرابت داشت .کثرتگرایی
در فرم ،بهرهگیری ایاجبی از سنتهای هنری ،هویتمداری،
بومیسازی و  ...از ارزشهای بنایدین تعاریف هنر معاصر
هستند .همین امر سبب نوزایی و افزایش برد اتریخی
آاثری شده است که پیش از ظهور مفهوم «هنر معاصر»
پدید آمدهاند .از سوی دیگر برخی جراینهای هنری بعد از
انقالب ،و بهخصوص پس از دههی  1370نقطه عزیمت
خود را بر آاثر مذکور قرار دادهاند و در امتداد همان سبکها
حرکت میکنند و این نیز بر احایی اعتابر جراینهایی نظیر
نوسنتگرایی افزوده است .به همین اخطر است که در ماین
هنرمندان احضـر در شانزدهمین دورهی حـراج تهـران ،که
م هنرمندانی به
عنـوان «هنر معاصر» را یدک میکشد ،ان 
چشم میخورد که پیش از این در دستهبندیهای معمول
ً
ه بودند.
مسامحات مدرنیست قلمداد شد 

م هنرمندان جوانی که همگام
عالوه بر آن در این دوره ان 
اب ارزشهای هنر معاصر و در مسیرهای تجربی نوین و
متافوتی حرکت میکنند ،نیز به چشم میخورد« .در
سالهای اخیر استعدادهای نومایهی بسایری اپ به عرصه
گذاردهاند که بهخصوص شمار زانن در ماین آانن چشمگیر
است .همچانن ابزاتب دو نگرش ملی و جهانی را در شیوهها
و روشهای گوانگون میتوان دید .بهنظر میرسد که
کوششهای ایانن معطوف است به درک و باین موقعیت
خود در جهان معاصر» .همنشینی این دو گروه از هنرمندان
به غانی مجموعهی احضر در حراج شانزدهم افزوده است.
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ابزار هنر معاصر در
حراج تهران

آاثر احضر در این دورهی «هنر معاصر» به برهههای مختلفی
از اتریخ هنر نوگرای ایران تعلق دارند .فهرستی بلندابال از
«مستر»هایی که در دستهبندیهای متداول اب عنوان
هنرمند مدرنیست شانخته میشوند ات هنرمندان جوانی
که اب رویکردهای جدیدتر و رسانههای روز اکر میکنند .اب وجود
این تکثر و تافوت اتریخی ،این آاثر اب معایرها و ارزشهای هنر
معاصر همخوانی دارند .حراج تهران در طول شانزده دورهی
برگزاری خود به هر سه حوزهی «هنر کالسیک»« ،هنر مدرن»
و «هنر معاصر» ایران پرداخته است .البته در پنج دوره از
دورههایی که به هنر مدرن اختصاص داشته است نیز آاثری از
هنرمندان معاصر بهصورت جنبی و مجزا ارائه شدهاند.
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13,281,937

حراجهای هنر معاصر

مجموع فروش کل (دالر)

9,894,257
کمینه برآورد اولیه (دالر)

13,880,281

بیشینه برآورد اولیه (دالر)

113,761

ماینگین ارزش آاثر ( دالر)

۵۵۲

تعداد هنرمند

۵۹۰
تعداد آاثر

۵۸۶

تعداد فروختهشده

%99

نرخ فروش آاثر

%84.34

درصد هنرمندان زنده
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ویژهانمهی شانزدهمین دورهی حراج تهران

اخنهحراج تهران ات کنون شش دورهی خود را به حراج هنر
معاصر اختصاص داده است .در پنج دورهی گذشته  590اثر
ارائه شده و در مجموع ابلغ بر  13.2میلیون دالر از فروش این
آاثر به دست آمده است .اگرچه از نظر آماری حراج تهران در
دورههای مدرن و کالسیک به ارزش فروش ابالتری دست ایفته
است ،اما اگر حجم معامالت در این پنج دور ه را نسبت به حجم
کلی ابزار هنر معاصر در ایران بسنجیم ،مجموع فروش احصله
رقم اقبل توجهی خواهد بود .هنرمندان مدرن و کالسیک ابزار
تثبیتشد ه و گستردهتری دارند .اما هنر معاصر ،که هنری
زنده است و بر لبهی اتریخ هنر حرکت میکند ،همواره اب حدی
از عدم اطمیانن و قطعیت همراه است و این نکته سبب
میشود ات به نسبت هنر کالسیک و مدرن ابزار محدودتری
داشته ابشد .اما همین عدمقطعیت سبب میشود ات فرصت
مانسبی برای کشف استعدادهای نو و سرمایهگذاری بر آاثر
معاصر فراهم آید و این ریسکپذیری منجر به عایدی ابالتری
برای سرمایهگذاران شود.
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مجموع نرخ رشد نسبت به ماینگین برآوردهای اولیه در این
حراجها بهطور کلی  12درصد بوده است .این رشد برای حراجهای
هنر معاصر رقم چشمگیری نیست اما اب توجه به حضور
هنرمندانی که از شهرت کمتری برخوردارند و ای ابزارشان در بین
مجموعهداران هنر گسترش نایفته است ،کمااکن معقول به
نظر میرسد .اب این احل بخشی از معاملهگران ابزار هنر معاصر،
فراتر از جنبهی اقتصادی ،دغدغههای هنری دارند و اب آگاهی از
عاملیت خود در این مارکت ،نقشی تعیینکننده در تقویت
جراینهای مورد عالقهشان و جهتدهی به آیندهی هنر ایاف
میکنند.

17

مجموع فروش پنج دورهی هنر معاصر در اخنهحراج
تهران نسبت به مجموع برآوردهای کمینه و بیشنه
بیشینه برآورد اولیه (دالر)

کمینه برآورد اولیه (دالر)

مجموع فروش کل ( دالر)
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-

1400/05/14

1398/10/12

1397/10/10

1396/10/08

1395/10/06

18

نمودار مجموع فروش این دوره از حراجها پس از سال 96
(اب توجه به تغییر نرخ روز ارز آزاد در دورههای مختلف حراج)
روندی اکهشی را نشان میدهد .این اکهش میزان فروش
ً
میتواند دالیل متعددی داشته ابشد .یکی از دالیل احتماال به
تغییر تدریجی سایست حراج تهران در انتاخب آاثر ابزمیگردد.
حراج تهران رفتهرفته سهم بیشتری به هنرمندان نسل جوان
و رویکردهای نوین هنری داده است .در دورههای دوازدهم و
چهاردهم شاهد حضور حداکثری هنرمندانی بودیم که ابزارشان
هنوز به ثابت اکملی نرسیده بود و ای برای اولینابر در حراج
حضور میایفتند .مضاف بر آن قیمت آاثر هنرمندانی از این
دست نیز اقبل ماقیسه اب قیمت آاثر مسترها و هنرمندان
تثبیتشده نیست و این امر در نهایت مجموع فروش را
تحتالشعاع قرار میدهد .از این رو شیب نزولی این نمودار
اقبل درک است .یکی از دالیل عالقهی حراج تهران به ایاجد موازنه
ماین هنرمندان نسل جوان و نسلهای قدیمیتر هنرمندان
نوگرا در همین نکته نهفته است .کما اینکه حراج تهران در
دورههای ششم و هشتم اب انتاخب آاثر گرانتری از هنرمندان
مستر این خالء را پر کرده و به مجموع فروش بیشتری دست
ایفته است .گرانترین آاثر هنری احضر در حراجهایهنر معاصر
از دو دورهی هشتم و دهم حراج بوده است.
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همچنین اب نگاهی به جدول ابزههای ارزش آاثر در حراج تهران،
تغییر سایستهای حراجگذاران واضحتر میشود .در آخرین
دورهی هنر معاصر ،قیمت تعداد اقبل توجهی از آاثر در ابزهی
صفر ات  10هزار دالر بوده است .این نکته احکی از آن است که
هنرمندان و آاثر برگزید ه از هنرمندان نسل نو بودهاند و ای
قیمتهای حداقلی داشتهاند.
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مجموع تعداد و ارزش آاثر در ابزههای قیمت در
ی هنر معاصر حراج تهران
بین  5دوره 
دوره ۱۴

دوره ۱۰

دوره ۱۲

دوره ۶

دوره ۸

7
6

14

10
10

48

45
42

63
61

80
90

80

70

57

60

4

 ۱۰۰ات ۵۰۰
هزار دالر

3
3

 ۵۰ات ۱۰۰
هزار دالر

6
2

 ۱۰ات ۵۰
هزار دالر

39
35

51

ات  ۱۰هزار
دالر
50

40

30

20
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0
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ی هنر معاصر در اخنه حراج تهران
ه 
ده اثر گران پنج دور 
نرخ رشد نسبت به ماینگین برآورد اولیه

قیمت فروختهشده (دالر)
80%

4.000.000

70%

3.500.000

60%

3.000.000

50%

2.500.000

40%
30%

2.000.000

20%

1.500.000

10%

1.000.000

0%

500.000

-10%

-

-20%
رضا درخشانی
دوره ۱۴

فرهاد مشیری
دوره ۶

وای زی اکمی
دوره ۸

فرهاد مشیری
دوره ۸

بهمن محصص
دوره ۱۰

حسین زندهرودی
دوره ۱۲

منیر فرمانفرمایاین
دوره ۱۰

منیر فرمانفرمایاین
دوره ۸

حسین زندهرودی
دوره ۱۰

منیر فرمانفرمایاین
دوره ۱۰
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اب نگاهی به نمودارهای دایرهای عملکرد در دورههای مختلف
«حراج هنر معاصر» را میتوان بر اساس نرخ فروش و میزان
فروش سنجید .دورهی دهم ،اب فروش صددرصدی آاثر و
چکشخوردن بیش از  57درصد آاثر اب قیمتهای ابالتر از
برآوردهای اولیهی اکرشانسی موفقترین حراج هنر معاصر
بوده است .دورهی چهاردهم نیز اب فروش تمامی آاثر احضر
عملکرد موفقیتآمیزی داشته است.
دوره ۶
بیشتر از ابزه برآورد،
٪ ۵۷.۱۴۳

در ابزه برآورد،
٪ ۲۹.۴۱۲

کمتر از ابزه برآورد،
٪ ۱۱.۷۶۵

فروختهنشده،
٪ ۱.۶۸۱

دوره ۸
بیشتر از ابزه برآورد،
٪ ۳۹.۴۹۶

کمتر از ابزه برآورد،
٪ ۳.۳۶۱

در ابزه برآورد،
٪ ۵۷.۱۴۳

فروختهنشده،
٪ ۰.۰۰۰
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دوره ۱۰
بیشتر از ابزه برآورد،
٪ ۵۷.۸۹۵

در ابزه برآورد،
٪ ۳۹.۴۷۴

فروختهنشده،
٪ ۰.۰۰۰

کمتر از ابزه برآورد،
٪ ۲.۶۳۱

دوره ۱۲
بیشتر از ابزه برآورد،
٪ ۴۴.۹۱

در ابزه برآورد،
٪۵۰.۸۴

کمتر از ابزه برآورد،
٪ ۲.۵۴۲

فروختهنشده،
٪ ۱.۶۹۶

دوره ۱۴
بیشتر از ابزه برآورد،
٪ ۴۴.۱۶

کمتر از ابزه برآورد،
٪ ۳.۳۳۳

در ابزه برآورد،
٪ ۵۲.۵۰

فروختهنشده،
٪ ۰.۰۰۰
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بیشترین نرخ رشد ( 22درصدی) در دورهی ششم ،یعنی
نخستین دورهی حراج هنر معاصر رخ داده است ،زمانی که
هنوز قیمتهای برآوردی اولیه اب آنچه درحراج رقم میخورد
اختالف زایدی داشت .شاید حراجگذاران تصوری از قدرت نفوذ
هنرمندان نسل جدید نداشتند و از این رو قیمتهای
کمریسکتر و اپیینتر برای آاثر آانن تعیین میکردند .دورهی
دهم و چهاردهم نیز اب ثبت نرخ رشد  14درصدی ،از حیث جهش
قیمتی عملکرد مطلوبی داشتهاند.
نرخ رشد پنج دورهی هنر معاصر نسبت به
مجموع ماینگین برآوردهای اولیه در هر دوره
دوره ۶
دی ۹۵

22%

دوره ۸
دی ۹۶

7%

دوره ۱۰
دی ۹۷

14%

دوره ۱۲
دی ۹۸

2%

دوره ۱۴
دی ۴۰۰

14%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
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/۱
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/۳
/۴
/۵
/۶
/۷
/۸
/۹

شهرایر احمدی
واحد اخکدان
رضا درخشانی
کوروش شیشهگران
منصور قندریز
عابس کایرستمی
فریده الشایی
فرهاد مشیری
اکمران یوسفزاده
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شهرایر احمدی
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شهرایر احمدی ،ناقش معاصر و از هنرمندان نسل جوان
ایرانی است .پیوند آشاکری ماین ناقشیهای احمدی و ادبایت
ی وجود دارد .اتبلوهای او بیننده را به نگارگری ایرانی
عرافن 
و منظومههای عاشاقنه و عارافنه اراجع میدهند.آاثر او را
نمیتوان به سبک معینی نسبت داد .ناقشیهای او ماین
باینی انتزاعی و ابزنمااینه نوسان دارند.
او دورهی اکرشانسی و اکرشانسی ارشد ناقشی را در دانشگاه
هنر تهران سپری نموده است .سال  1379برای نخستینابر
آاثرش را بهصورت انفرادی در گالری برگ به نمایش درآورد .از آن
پس نیز نمایشگاههایی اب گالریهایی نظیر الهه ،گلساتن،
برگ ،دی و ماه برگزار نمود است.
ارائهی آاثر احمدی اب توفیق زودرس همراه شد و بهسرعت راه او
را به ماحفل بینالمللی گشود .سال  1378بود که در نخستین
تجربهی برونمرزی ،آاثر این هنرمند معاصر در اکرنمایی
انفرادی در گالری  B21دبی به تماشا گذاشته شد و دوسال پس
از آن نیز گالری  ABلوزان سوئیس از آاثر او میزابنی کرد .شرکت
در نمایشگاه «آرزوها و روایها» در مرکز فرهنگی مریدین
واشنگتن دیسی و حضور در آرت اکسپو پکن از دیگر تاجرب
بینالمللی او در سال  1385بود .احمدی در سال  1374موفق به
کسب اجیزهی اول ناقشی آسای و اقاینوسیه شد و در سال 1381
در مساباقت بینالمللی جواانن جهان تهران ماقم اول را از آن
خود کرد .او به عنوان مدرس هنری نیز در فضای دانشگاهی
فعالیت داشته است .رایست گروه ناقشی واحد هنر جهاد
دانشگاهی تهران و رایست گروه ناقشی واحد هنر دانشگاه
علمی اکربردی بخشهایی از اکرانمهی آموزشی او بودهاند.
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وحید شریفاین به بهانهی برگزاری نمایشگاه او در گالری ماه،
درابرهی آاثر این هنرمند مینویسد« :شهرایر احمدی ژانر خود
را خوب میشانسد و ظرفیتهای بصری ناقشی انتزاعی را در
تجریدهای خود بهگونهای وارد میکند که عنصر تجریدشده اب
پیش رو مینهد .اما خطری
ِ
راهاکرهای انتزاعی ،تجربهی اتزهای
که ناقشان این ژانر را تهدید میکند این است که پس از مدتی
در چنبرهی تکرار مستحیل میشوند .خطری که کمکم ممکن
است وی و بعضی از همنسالنش را نیز داچر کند .اما آنچه
اتکنون وی را از تکرار بر حذر داشته بیشتر به قضیهی محتوا
برمیگردد .برای وی محتوا بستر اکر را میسازد و مهم نیست
که «ده فرمان» ابشد ای اشعار «رنهشار» .او اب دستاندازیهای
خود به این متون ،الیههای اتزه ای را در تصویر اثر و تصور ما ابز
میکند و در این روند فرامتنی مأخوذ به تصویر و ادبایت ،به
تولیدی اتزه در ژانر خود بدل میکند».
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409.058

مجموع فروش آاثر در اخنهحراجها

۲۲

تعداد آاثر در حراجیهای بینالمللی

٪۸۶

نرخ فروش آاثر

٪۵۲

ماینگین رشد آاثر

۹

تعداد آاثر در حراج تهران

331,556

مجموع فروش در حراج تهران

بیشاز۱۶نمایشگاه
تعداد نمایشگاههای انفرادی
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از مجموعهی معراج
اکریلیک و ورق طال روی بوم
دو لتهای؛ هر لت 150*270 :سانتیمتر
قیمت فروختهشده 62638 :دالر
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گرانترین اثر شهرایر احمدی ناقشیای از مجموعهی «معراج»
اوست،کهبهمبلغ62638دالردر27دیماه1398دردوازدهمین
دورهی حراج تهران اب نرخ رشد  41درصدی چکش خورده است.
مجموعهی «معراج» همواره توجه ماخطابن و ابزار هنر را
به خود جلب کرده است و یکی از آاثر این مجموعه در بییانل
بینالمللی ونیز در سال  ٢٠١٥به نمایش درآمده است.
احمدی در اثر احضر الگوی اسب اساطیری ( که در اسبهایی
نظیر براق ،رخش ،دلدل و شبدیز نمود داشته) را بیسوار و در
احل استاحله ناقشی کرده است .او در این اثر نیز همچون ابقی
ناقشیهایش اب آشانییزدایی از این الگوی آشان ،آن را به سمت
باینی انتزاعی متمایل ساخته است .قلمضربههای هیاجنی
این اتبلو که به فراخور تحرک و شاتب اسبها بر سطح آبی بوم
اپشیده شده ،شمههایی از اکسپرسیونیزم انتزاعی دارد.
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مجموع فروش ساالنهی آاثر
شهرایر احمدی در اخنهحراجها
قیمت فروش حراجها

تعداد آاثر فروختهشده

تعداد آاثر ارائهشده

-3

$ 64K

$ 48K
-2

$ 48K

-1
$ 16K

$0

0
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ابزار هنر رو به رشد شهرایر احمدی ،اب توجه به رکود اقتصادی
سالهای اخیر ،او را به نمونهای موفق در ماین هنرمندان
معاصر بدل میسازد .احمدی از سال  2009حضوری حداقلی در
حراجها داشته و ساالنه یک الی دو اثر به مارکت عرضه کرده
است .اما اب براپیی حراج تهران از سال  2012ابزار هنر او بیش از
پیش فعال شده که این مسیر صعودی در نمودارهای ساالنه
به وضوح مشهود است .از سال  2017به اینسو تمام آاثری که
از این هنرمند در حراجها ارائهشده به فروش رسیده و ارزش
آاثر و مجموع فروش آنها نیز رشد اقبل توجهی را تجربه کرده
است .فروش گرانترین اثر هنرمند در سال  2020در حراج تهران،
تأییدی بر این رشد و تأثیر اخنهحراج اپیتخت است.
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نرخ فروش آاثر شهرایر احمدی در اخنهحراجها
بیشتر

در ابزه برآوردها

فروخته نشده
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نکتهی اجلب توجه در مورد آاثر شهرایر احمدی ،نرخ رشد مثبت
ومابهالتافوتقیمتچکشخوردهنسبتبهابزههایبرآوردی
است .آاثر او در اغلب سالها اب قیمتی فراتر از بیشینهی برآورد
ه ذکر
اولیه و تخمین اکرشانسان به فروش رسیدهاند .الزم ب 
است که این نرخ رشد مثبت مرهون آاثری است که اب ابعاد
بزرگ و پسزمینهی آبی رنگشان شانخته میشوند .در دورهی
شانزدهم حراج تهران نیز نمونهای از این سری آاثر عرضه شده
استوبراساسالگویمذکور،تکراراینعملکردموفقیتآمیز
دور از انتاظر نخواهد بود.
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مجموع تعداد و ارزش آاثر شهرایر احمدی
در ابزههای قیمت
آاثر

ارزش

34,447.37 $
7

 ۰ات  ۱۰هزار دالر

 ۱۰ات  ۵۰هزار دالر

259,611.27 $
9

116,683.88 $
2

 ۵۰ات  ۱۰۰هزار دالر

از  22اثر احمدی که در اخنهحراجها ارائه شدهاند 9 ،اثر او در ابزهی
 10ات  50هزار دالر به فروش رسیده است .همچنین بیشترین
مجموع فروش او از سال  2009اتکنون بهواسطهی آاثری در
ً
همین ابزهی قیمتی رقم خورده است .متعاقاب احتمال فروش
آتی آاثر او در این ابزههای قیمتی بیش از سایر ابزههاست.
هرچند این ناتیج در آیندهی ابزار این هنرمند به ابعاد ،دورهی
سبکی آاثر او و عملکرد اخنهحراج عرضهدهنده گره خورده
است و در پیشبینی ارزش ابید این اپرامترها را مدنظر قرار داد.
پیوند آاثر احمدی اب رواایت و اساطیر ایرانی ،یکی از عوامل
مطلوبیت آاثر او برای مارکت داخلی است .بیشترین حضور
هنرمند و فروش صددرصدی آاثر او در حراج تهران رقم خورده
است؛  9اثری که در  9دورهی حضور احمدی در حراج تهران
عرضه شده به فروش رسیدهاند %81 .از مجموع فروش آاثر او
نیز متعلق به حراج تهران است .اب این احل هر دو اثری که از این
هنرمند در حراج ساتبیز عرضه شده نیز به فروش رسیدهاند
و از این جهت ساتبیز هم عملکرد موفقی در فروش آاثر احمدی
داشته است.
برای مشاهدهی عملکرد حراجهای مختلف در فروش
آاثر شهرایر احمدی کلیک کنید.
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اثـر
شهرایر احمدی در
شانزدهمین دورهی
حراج تهران
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«روزی که رفت از اید ،شماره »2
از مجموعهی «اخطرات قرن اول هجری»
اکریلیک روی بوم
 240*140سانتیمتر
اتریخ اثر1400 :
برآورد اولیهی قیمت 2 :ات  3میلایرد
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واحد اخکدان
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ناقشیهای عکسگونه و رازآمیز واحد اخکدان شمههایی از
رائلیسم اجدویی دارند .او فرزند ولیهللا اخکدان ،از پیشگامان
طراحی صحنهی ایران بود و از کودکی اب هنر خو گرفت .تحصیالت
مقدماتی هنر را از هنرساتن هنرهای زیابی تهران آغاز کرد و
بعدتر در سال  1347وارد هنرکدهی هنرهای تزئینی شد و در
رشتهی معماری داخلی ادامهی تحصیل داد .سه سال پس از
افرغالتحصیلی در نخستین نمایشگاه انفرادی خود آاثری را در
گالری سیحون به تماشا درآورد .از آن پس آاثرش را ابرها در ایران،
امریاک و آلمان نمایش داد .او ات اوایل دههی شصت به موازات
ناقشی در عرصهی معماری داخلی و طراحی صحنه و لابس برای
تائتر و سینما فعالیتهای پراکندهای داشت و در سال 13۶۳
به آلمان نقل ماکن کرد.
میراث تائتری پدر ،اخطرات سرزمین مادری و تجربهی این
مهاجرت اب مختصات نمایشی و روایی ناقشیهای او پیوندی
عمیق دارد .اخکدان در دورهی اول آاثرش به شیوهای انتزاعی
اکر میکرد اما پس از فراغت از دانشگاه به سمت نوعی
سورائلیسیم سوق پیدا کرد .اب فرارسیدن موسم انقالب و
جنگ ،تحت تأثیر احل و هوای آن روزگار ،اب رویکردی واقعگرااینه
و باینی تمثیلی آاثری اب مضامین اجتماعی خلق کرد .اما
اتبلوهای طبیعتبیاجن ،مشهورترین آاثر اخکدان متعلق به
دورهی پس از مهاجرت و ااقمت او در آلمان است .انابشتگی
اجسام ،سکون و فضای محدود از ویژگیهای شاخص این دوره
از ناقشیهای واحد است.
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اخکدان روی داساتنهای شخصی تمرکز میکند و به نشانهها
و جزئایت ارزش مضاعفی میبخشد .اینگونه ،تکههای
درهمشکستهی اخطره را در فضایی محدود گرد هم میآورد
و این مجمع را در مسیر عبور زمان قرار میدهد .اخکدان از
ه تعبیر
موضعی نوساتلژیک به اخطرات گذشته مینگرد ای ب 
دیگر بهواسطهی اشایء به گذشته میاندیشد .اشایء متعلق
به دورههای مختلف زندگی خود را در اقبهایش تلنابر میکند
و تاجرب زیستهی خود را اب لحنی سمبولیک در اقلب عانصری
میریزد که ابری از حسرت و اندوه را به دوش میکشند.
«چمدانها ،اقب عکس ،قفسهی چوبی ،کت و شلوار ،مالفه،
بستههای روزانمه ،عروسک و بسایری اشایء دیگر که گویی در
طی سالها در کنج انابری تلنابر شده و به ایدگار ماندهاند» .او
ی و بهرهگیری از گزینههای رنگی و
اب اتاک به فنون فوتورائلیست 
ابفتها ،جلوهای از غابر کهنگی بر تصاویر مینشاند و اشایئی
عتیق ،هالهمند و بتواره (فتیشیستی) میآفریند .بتهایی
که در گذر زمان داچر ویرانی و کهنگی شدهاند و خود این ویرانی
بر هالهی ِگرد هر یک از آنها و تقدسشان افزوده و آنها را
خواستنیتر و دستنایفتنیتر میکند.
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اباینهمه واحد به دنابل ابزسازی اتریخچه و گذشتهی شخصی
ای ملی خود نیست .وطن برای اخکدان به یک اجی متغیر و
مبهم تبدیل شده است .اجیی همزمان در ایران و آلمان ،گذشته
و احل ،روای و واقعیت .و این وضعیت بیانبینی در همهی ابعاد
ی او رخنه کرده است .ماجبی درابرهی این آاثر مینویسد:
اتبلوها 
«اخکدان اب پرداختی واقعگرا ،به جهانی خیره شده و از آن روایت
دارد که نمیتواند چندان واقعی و طبیعی ابشد؛ بلکه جهانی
است از واقعیت که در خایل مانده است ،در تخیل رشد کرده
و در اخطرات هنرمند ،خود را باین میکند» .شخص اخکدان
نیز اکرهای خود را اینگونه تعبیر میکند« :کودکی ،گذرا بودن
زمان ،ابدی نبودن اشایء و انسانها ،ماکنها و اشایء رهاشده
و مهمتر از همه ابزی اب اتریخ هنر».

اولین حضور واحد اخکدان در حراجها به آذر ( 1387نوامبر
 )2008و اخنهحراج بوانمز ابزمیگردد.
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 358,225دالر

مجموع فروش آاثر در اخنهحراجها

28

تعداد آاثر در حراجیهای بینالمللی

%64

نرخ فروش آاثر

%58

ماینگین رشد آاثر

8

تعداد آاثر در حراج تهران

273,859

مجموع فروش در حراج تهران

بیش از  32نمایشگاه

تعداد نمایشگاههای انفرادی

آاثر او اتکنون  28مرتبه در حراجهای داخلی و اخرجی حضور
ایفته و  64درصد از آاثرش در حراجهای بینالمللی به فروش
رسیده است.
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رنگ روغن روی بوم
ابعاد 160*120 :سانتیمتر
قیمت فروختهشده 68000 :دالر
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گرانترین اثر واحد اخکدان ،اتبلوی ناقشیای اب عنوان «امپراتور
مطرود» ( )1396است که مرداد  1400در چهاردهمین دورهی
حراج تهران به مبلغ  68000دالر چکش خورده است .در این اتبلو
که در دو دورهی حراج حضور داشته ،خرتوپرتها ،تکههای
چوب ،اخشاک و اپرچههای ژنده بهنحوی کانر هم قرار گرفتهاند
که شبح اپدشاهی بیاتج و تخت را در اخطر تداعی میکنند.
اگرچه اخکدان از نسل هنرمندان پیش از انقالب است و این
شیوهی اکری را از دههها قبل آغاز کرده و در آاثر خود از فنون
ً
ناقشی اکمال ابزنمااینه و پیشامدرنیستی بهره میگیرد ،اما
همین بهرهگیری از فنون کالسیک و درآمیختن آن اب جنبههای
مفهومی و معانشانختی نو ،آاثر او را اب معایرهای هنر معاصر
همساز کرده است .همسازی اب تحول اچرچوبها و ارزشها
در هنر معاصر سبب نوزایی آاثر اخکدان شده و او را به شکل
فزایندهای مورد توجه خریداران هنر قرار داده است .از این رو
آاثر اخکدان در سالهای اخیر مارکت روبهرشدی داشته است.
الزم به ذکر است که اغلب آاثر او در اخنهحراجهای معتبری نظیر
کریستیز ،بوانمز ،تهران و فنهام چکش خوردهاند.

مجموع فروش ساالنهی آاثر
واحد اخکدان در اخنهحراجها
قیمت فروش حراجها

تعداد آاثر ارائه شده

تعداد آاثر فروخته شده
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160K $

120K $
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فروش آاثر واحد اخکدان ،از سال  2016به اینسو روندی روبهرشد
و صعودی داشته و اوج فروش آاثر او در این مسیر در سال 2021
رقم خورده است .در این سال سه اثر او در اخنهحراج تهران و
آلمانی «دروهر» عرضه شده و مجموع فروشی
اخنهحراجی
ِ
ابلغبر  129هزار دالر را برای این هنرمند به ثبت رسانده است.
اب وجود اینکه در سال  5 ،2010اثر از او در اخنهحراجها ارائه شده
بود و از این ماین تنها دو اثر به فروش رسید ،اما همین فروش
محدود مجموع فروشی هفت هزار دالری را به همراه داشت.اب
توجه به این نکته که ابعاد آاثر او در سال  2021و  2010شابهت زایدی
به هم داشته ،و اب در نظر گرفتن ارزش آاثر هنرمند در سالهای
مذکور ،رشدچشمگیر مارکت هنری اخکدان روشنتر میشود.

نرخ فروش آاثر واحد اخکدان در حراجها
در ابزه برآوردها
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اب مرور نمودار فروش آاثر واحد اخکدان آشاکر میشود که آاثر او
جز سال  ،2010به نسبت تعداد عرضه اب فروش حداکثری روبرو
بوده ،و این نشان از میزان محبوبیت آاثر او در ماین خریداران
هنر دارد .همچاننکه این میزان از رشد در سه سال اخیر
مشهودتر بوده است .آمارهایی نظیر فروش صددرصدی آاثر و
چکش خوردن کلیهی آاثر اب قیمتی ابالتر از ارزش بیشینهای که
اکرشانسان حراج تخمین زدهاند ،مؤید رونق ابزار این هنرمند
در سه سال اخیر است.
بررسی رفاتر خریداران آاثر اخکدان در حراجها نشان میدهد
که نرخ فروش آاثر اخکدان در طی  14سال گذشته همواره
مثبت بوده است ،به استثانی سال  2015که تنها یک اثر از او
در اخنهحراج فنهام عرضه شده و به فروش نرسیده است.
هرچند که این نمودار را ابید بر اساس میزان برآوردهای اولیه و
اراقم مورد انتاظر اکرشانسان حراج سنجید ات به درک روشنتری
از دادههای مذکور دست ایفت.

مجموع تعداد و ارزش آاثر اخکدان در ابزههای قیمت
آاثر

ارزش

43,069.16 $
9

 ۰ات  ۱۰هزار دالر

 ۱۰ات  ۵۰هزار دالر

189,249.69 $
7

125,906.11 $
2

 ۵۰ات  ۱۰۰هزار دالر
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از  28اثر اخکدان که در اخنهحراجها ارائه شدهاند 9 ،اثر در ابزهی
 0ات  10هزار دالر و اب مجموع ارزش  43هزار دالر و  7اثر در ابزهی  10ات
 50هزار دالر و اب مجموع فروشی برابر اب  189هزار دالر به فروش
رسیدهاند؛ازایننظربیشترینمجموعفروشاودراینسالها
متعلق به آاثری اب قیمت  10ات  50هزار دالر بوده است .براساس
همین الگو میتوان گفت که احتمال فروش آتی آاثر او در همین
ابزهی قیمت بیش از سایر ابزههاست .هرچند این اراقم بسته
به اینکه آاثر چه ابعادی دارند ای متعلق به کدام مجموعهی
هنرمند هستند نیز متغیر خواهد بود .در پیشبینی آیندهی
ابزار هنرمند نابید شرایط اجنبی همچون مدیوم هنری ،قیمت
اکرشانسی اولیه در حراج ،تعداد آاثر ارائهشده ،برگزاری آنالین ای
سالنی حراجها ،اعتابر اخنهحراج و کشور برگزارکنندهی حراج
را اندیده گرفت؛ همچاننکه بیشترین فروش واحد اخکدان
ً
در حراجها عموما اب دو اخنهحراج کریستیز و تهران بوده
است .سایر حراجهای بینالمللی از جمله اخنهحراجهایی در
فرانسه ،ایاتلای ،ژاپن و استرالای نیز آاثر او را به صورت محدود
عرضه کردهاند.
برای مشاهدهی عملکرد حراجها در فروش آاثر واحد
اخکدان کلیک کنید.
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اثـر
واحد اخکدان در
شانزدهمین دورهی
حراج تهران
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رنگ روغن روی بوم
 200*150سانتیمتر
اتریخ اثر1400 :
برآورد اولیهی قیمت 2 :ات  3میلایرد تومان
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رضا درخشانی

50

رضا درخشانی ،از هنرمندان شانختهشدهی ایرانی در مارکت
بین المللی هنر محسوب میشود .درخشانی پس از گرفتن
دیپلم رایضی در شهر سمانن ،در دانشکدهی هنرهای زیابی
تهران به تحصیل ناقشی پرداخت و سپس برای ادامهی
تحصیل به مدرسهی آرتسنتر اکلیفرنای رفت .درخشانی
نخستین اکرنمای انفرادی خود را در سال  1352در اتالر قندریز
برگزار کرد .او پیش از مهاجرت به امریاک در دانشگاه تهران و
هنرکدهی هنرهای تزئینی به تدریس هنر مشغول بود .در
مدت ااقمتش در امریاک به فعالیت هنری در زمینهی موسیقی
و ناقشی پرداخت؛ در سال  1381به ایران ابزگشت و آاثرش را در
گالریهایی همچون اخنهی هنرمندان ایران ،فرهنگسرای
نایوران ،طرااحن آزاد و ماه به نمایش گذاشت .آاثر درخشانی
عالوه بر ایران ابرها در انگلیس ،ایاتلای ،فرانسه ،سوییس،
امریاک و  ...نیز به نمایش درآمده است .او در زمینهی اجرایی
و نمایشهای مبتنی بر موسیقی و ناقشی نیز تاجرب اجلبی
داشته است.
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درخشانی پس از یکدوره تجربهی ناقشی واقعگرااینه
(تکچهره ،منظره و موضوعات اجتماعی) ،از اوایل دههی ،1370
شیوههای مختلف انتزاعی و پیکرنما را آزموده است .او تحت
تأثیر سنت موسیقی ایرانی به بدیههسازی در ناقشی اعتاقد
دارد.ناقشیهایاوهمچونشیوهیاکرشدرموسیقیمبتنیبر
بداههپردازی است و از این رو آاثر او اغلب افقد پیشطرح ای اتود
ی برای او نوعی فرایند
قبلیاند .در واقع میتوان گفت که ناقش 
اکتشافی است و از این جهت نتیجهی اکر اقبلپیشبینی
نیست .او در تصویرپردازیهای تغزلیاش میکوشد رنگ ،نور و
را در هم آمیزد .رنگ در آاثر درخشانی نقش بسایر مهمی دارد .ات
آن اپیه که برخی از اکرشانسان هنری دورههای مختلف اکری او را
برحسب رنگهای مورد استافدهاش دستهبندی کردهاند .او اب
باینی عارافنه به ساتیش زیابییهای دنایی طبیعی میپردازد.
در دورهای درخت از مضامین پرتکرار در ناقشیهای اوست:
پدیدهای زنده که گهگاه به پیکر انسان شبیه میشود .اما
سالهاست نقشمایههایی نظیر سوار و شاکرگاه،در آاثر او
محوریت ایفتهاند.
اولین حضور رضا درخشانی در حراجها به سال ( 1386اکتبر
 )2007و اخنهحراج ساتبیز ابزمیگردد .آاثر او ات کنون 136
مرتبه در حراجهای داخلی و اخرجی حضور داشته و  77درصد
آاثرش در حراجهای بینالمللی به فروش رسیده است.
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5,972,055

فروش آاثر در اخنهحراجها

136

تعداد آاثر در حراجیهای بینالمللی

%77

نرخ فروش آاثر مجموع

%۴۱

ماینگین رشد آاثر

17

تعداد آاثر در حراج تهران

1,536,111

مجموع فروش در حراج تهران

بیش از  22نمایشگاه
تعداد نمایشگاههای انفرادی
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بدون عنوان ()1388
رنگ روغن و لعابرنگ روی بوم
 181.2*200.5سانتیمتر
قیمت فروختهشده 221000 :دالر
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گرانترین اثر او ات سال  2021در حراج کریستیز به مبلغ  221هزار
دالر در سال ( 1394مارچ  )2016چکش خورده است .این اتبلو از
سویی ملهم از نگارگری است و از سوی دیگر اب بداههنوازی در
موسیقی ایرانی پیوند دارد .او در این اثر الگوی مرسوم خنایگر
را از نگارههای بزمی وام گرفته است .نقشمایهای که اب فنون
و رویکرد موسیاقیی درخشانی در ناقشی همخوانی دارد و در
فرم اثر نیز تسری میایبد .خنایگران در یک ردیف نیمدایرهای
و اب استافده از رنگهای طالیی در دل اتبلو ناقشی شدهاند و
قلمضربههای صورتیرنگ همچون ترنم نغمات ساز آنها
سراسر اتبلو را ااحطه کرده است .خودانگیختگی و رهایی این
قلمضربهها ایدآور شیوهی رنگگذاری ناقشان امپرسیونیست
است ،اب این تافوت که رنگماده بهاجی آنکه ترجمانی از تأثیر
دیداری و گذرای اشایء در چشم ابشد ،انعاکسی از صدای سازها
و روح تغزلی احکم بر این مجلس است .تمام عانصر ناقشی،
از جمله پیکرهی خنایگران نیز در ارتعاش این قلمضربههای
رقصان حل میشوند .این اثر نمونهی شاخصی از آاثر مشهور
درخشانی است و تمام مشخصههای سبکی هنرمند را به
کمال در دل خود اجی داده است.

مجموع فروش ساالنهی آاثر رضا درخشانی در اخنهحراجها
قیمت فروش حراجها

تعداد آاثر ارائهشده

تعداد آاثر فروختهشده
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اگرچه عرضهی آاثر رضا درخشانی از سال  2007ات  2016اب فراز و
فرودهای بسایری همراه بوده ،اما از نظر ارزش آاثر روندی
صعودی خود را حفظ کرده است .نکتهای اقبل تأمل در ابزار آاثر
رضا درخشانی ،حضور گستردهی او در حراجهای مختلف جهانی
است .در افصلهی سالهای  2016ات  2018در پی اکهش حضور او در
حراجها مجموع فروش او نیز سیری نزولی را تجربه کرده است،
اما پس از آن اب احایی عرضه و حضور پررنگتر آاثرش در حراجها،
شاهد رشد مالیم آمارهای فروش او هستیم .هرچند سالهای
 2020 ،2019و  2021سالهای خوشیمنی برای هنر درخشانی
نبوده و تعداد آاثر این هنرمند که در حراجها چکش نخوردهاند
افزایش ایفته است .از این رو نرخ فروش آاثر او در این دو سال
سیری نزولی داشته اما در نیمهی اول سال  2022ابزار او رشد
مثبت پیشین خود را ابز ایفته است .سال  2016از نظر مجموع
فروش پررونقترین سال ابزار هنر درخشانی است .در این سال
 10اثر از  11اثر عرضهشدهی او اب ارزشی ابلغ بر  731231دالر به
فروش رسیدهاند.

نرخ فروش آاثر رضا درخشانی در اخنهحراجها
بیشتر

در ابزه برآوردها
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همانطور که گفته شد گسترهی حضور آاثر درخشانی در
سراسر دنای بیش از هر هنرمند ایرانی دیگری بوده و حضور
حداکثری او در حراجهای شانختهشده و شانختهنشده از
عواملیاستکهابزاراوراتحتتأثیرخودقراردادهاست.بانبراین
آاثر او در حراجهایی که شانخت چندانی از هنر معاصر ایران و ای
اخورماینه نداشتهاند اب اقابل خوبی مواجه نشده و این یکی
از دالیلی است که ابزار درخشانی در سالهای اخیر نرخ فروشی
نزولی را تجربه کرده است .عالوه بر این ،آاثری که در سالهای
اخیر از این هنرمند ارائه شده ،از مجموعههای محبوب او
نبودهاند .مهمترین مجموعههای درخشانی که بخش بزرگی
از ابزار هنر او را به خود اختصاص دادهاند ،ناقشیهایی است که
اب الهام از نگارگری ایرانی و اب موضوعاتی چون شاکر ،بزم و رزم
ناقشی شدهاند.

مجموع تعداد و ارزش آاثر درخشانی در ابزههای قیمت
آاثر

ارزش

34,169.66 $
5

 ۰ات  ۱۰هزار دالر

 ۱۰ات  ۵۰هزار دالر

34,169.66 $
53

 ۵۰ات  ۱۰۰هزار دالر

34,169.66 $
28
2,299,878.59 $
17

 ۱۰۰ات  ۵۰۰هزار دالر
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ه شدهاند 53 ،اثر در
از  136اثر درخشانی که در اخنهحراجها ارائ 
ابزهی  10ات  50هزار دالر به فروش رسیده و مجموع فروش او
در این ابزه به مبلغ 1640هزار دالر رسیده است ،اما بیشترین
مجموع فروش او در این سالها بهواسطهی آاثری در ابزهی
قیمتی ابالتر  100ات  500هزار دالری رقم خورده است .بر اساس
همین الگو میتوان گفت که احتمال فروش آتی آاثر او این
ابزههای قیمتی بیش از سایر ابزههاست چرا که  39درصد
آاثرش در این ابزه فروخته شدهاند.
برای مشاهدهی عملکرد حراجها در فروش آاثر رضا
درخشانی کلیک کنید.
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آثـار
رضا درخشانی در
شانزدهمین دورهی
حراج تهران
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شاکر سیمرغ
ترکیب مواد روی بوم
198*625
بدون عنوان
اتریخ خلق1395 :
برآورد اولیهی قیمت 6 :ات  7میلایرد تومان
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بدون عنوان
ترکیب مواد روی بوم
160*90
اتریخ خلق1385 :
برآورد اولیهی قیمت 1 :ات 1.5میلایرد تومان
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کوروش
شیشهگران

62

کوروش شیشهگران ،ناقش ،طراح گرافیک و اچپگر معاصر
ایرانی است .شیشهگران بهواسطهی ناقشیهای انتزاعی
خطیاش شانخته میشود .اب این احل این هنرمند تجربهگرا در
طول حایت حرفهای خود مدیومهای مختلفی را آزموده است .او
از هنرساتن هنرهای تجسمی تهران دیپلم ناقشی گرفته و در
رشتهی معماری داخلی دانشکدهی هنرهای تزئینی تحصیل
کرده است.
هنر شیشهگران از آغاز احوی سویههایی اجتماعی و مردمگرا
بوده است .در نخستین اکرنمای حرفهای که در سال  1351در
گالری مس تهران براپ کرد ،این گرایش را در نحوهی ارائهی آاثر
خود نشان داد .او به اجی فروش ،تمام  42اثر به نمایش درآمده
را به مردم عادی و موسسات عمومی هدیه کرد« :ناقشی را ابید
به طرف مردم ببریم نه این که منتظر ابشیم آنها به سوی آن
باییند ».او در امتداد همین ایده در سال  1355اکرتپساتل
ناقشیهایش را به نشانی اشاخصی معین ارسال کرد .نخستین
نمایشگاهاخرجیآاثراودرهمانسالدرابلسوئیسبرگزارشد.
شیشهگران در مجموعه آاثری از هنرمندان مطرح ایران و جهان
(موندراین ،مودیلاینی ،پیاکسوِ ،کله ،وزیری و علیرضا عابسی) را
اب استافده تکنیک و شیوهی باین خودش ابزسازی کرده بود .این
تجربه برای شیشهگران آزمونی بود ات درایبد که چگونه میتوان
«اکر چند ناقش مختلف_ اب تکنیکها ،سبکها ،فلسفهها و
ملیتهای مختلف_ را زیر یک طرز اکر و یک بینش اکری درآورد.
آنها را از زمانی به زمان دیگر کشاند و در ترکیبها و اجراهای
مختلف تکثیرشان کرد و به شکلی آنها را در خدمت یکدیگر
درآورد».
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او یکسال بعد ،در تجربهای رادیاکل خایابن شاهرضا (انقالب
فعلی) را در اقلب یک اثر هنری زنده ارائه کرد .شیشهگران
پوسترهایی در سراسر خایابن انقالب چسابند .روی پوسترها
خاطب به رهگذران نوشته بود« :خایابن شاهرضا ،ناقشی
است؛ خایابن شاهرضا ،مجسمه است؛ خایابن شاهرضا،
معماری است ،گرافیک است ،سینما است ،تائتر است ،شعر
است ،نوشتن است ،موسیقی است ،رقص است ،اکریاکتور
است ،عکس است ».شیشهگران اب هماکری برادرانش ،در
یک تجربهی رادیاکل دیگر ،پوسترهایی اب مضامین سایسی و
اجتماعی روز (ابتدا در رابطه اب جنگ اعراب و لبانن و بعدها در
همراهی اب انقالب  )57تکثیر و در سطح شهر پخش کردند.
شیشهگران در ادامهی جستجوهایش اب درآمیختن اماکانت
عکس ،ناقشی و گرافیک مجموعهای به انم «عکساکرها»
خلق کرد؛ آاثری که در مرز ماین این سه مدیوم در نوساناند
و کمااکن از دغدغههای سایسی و اجتماعی هنرمند تبعیت
میکنند .اولین حضور کوروش شیشهگران در حراجها به آابن
( 1386اکتبر  )2007به اخنهحراج کریستیز ابزمیگردد.
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3,593,945

مجموع فروش آاثر در اخنه حراجها

۶۱

تعداد آاثر در حراجیهای بینالمللی

%۸۶

نرخ فروش آاثر

%۴۹

ماینگین رشد آاثر

17

تعداد آاثر در حراج تهران

1,264,540

مجموع فروش در حراج تهران

بیش از  ۱۵نمایشگاه
تعداد نمایشگاههای انفرادی
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اکریلیک روی بوم
ابعاد178*134 :
قیمت فروختهشده 200000 :دالر

66

گرانترین اثر او اتبلویی بدون عنوان ( ،)1386در اخنهحراج
کریستیز به مبلغ  162500دالر در  28اسفند  1395چکش خورده
است .شیشهگران در این ناقشیهای انتزاعی مشهورش
بیش از آنکه به امر سایسی و اجتماعی متعهد ابشد ،به خود
ناقشی تعهد میورزد .برخورد شیشهگران اب کالف خطوط،
«قلمضربه»های گرافیکی روی لیکتنساتین را به اید میآورد.
این خطوط بیش از آنکه ناقشانه ابشند ،نوعی تأویل گرافیکی
از این عنصر ناقشانه هستند .در بعضی از ناقشیها کالفهای
سردرگم احصل از سیالن این خطوط در فضا شبحی از یک
پیکرهی انسانی ای جسمی بیاجن را تداعی میکنند و از انتزاع
محض به سمت شکلنمایی متمایل میشوند .اپکابز درابرهی
این آاثر مینویسد « :ترکیببندیهای پوای اب خطوط منحی و
نوارهای درهمابفته و رنگهای زنده .ناقشیها اگرچه سنجیده
و دقیق اجرا میشوند ،حسی از خودانگیختگی در خود دارند.
خصلت گرافیکی ناقشیها پیوند آنها را اب پوسترهای او روشن
میکند ».شیشهگران در چند دههی گذشته این شیوهی اکری
را دنابل کرده و آن را به امضای هنری خود تبدیل کرده است .او در
طول سالاین متمادی اب تغییر گزینههای رنگی و موازنهی ماین
دو قطب ناقشی انتزاعی و ابزنمااینه ،وارایسیونهای متعددی
از این آاثر را خلق کرده است که همواره اب استقابل ابزار هنر و
اخنهحراجهای بینالمللی مواجه شدهاند.
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اب نگاهی به نمودار درمیایبیم که مجموع فروش آاثر کوروش
شیشهگران از سال  2006ات کنون نوساانتی را پشتسر گذاشته
است .سال ( 2008پررنگترین سال حضور این هنرمند در
حراجاخنهها اب عرضهی  10اثر) منجر به ثبت ابالترین رکورد
مجموع فروش و کسب مبلغی ابلغبر 628464دالر شد .پس
از آن اب روند اکهشی عرضهی آاثر او ات سال  ،2013مجموع فروش او
نیز به مرور داچر رکود شد .اب تغییر این روند از سال  2014و احایی
عرضه ،مجموع فروش و ارزش آاثر او نیز رو به تزاید گذاشت و
در سال  2016اب فروش  7اثر از  8اثر ارائهشده ،به ارزشی معادل
 506703دالر دست ایفت .از سال  2016ات امروز دوابره شاهد روند
ً
ه و متعاقاب فروش آاثر او بودهایم .اب ایناحل ارزش
نزولی عرض 
آاثر این هنرمند روندی افزایشی را طی کرده است .هر سه اثری
که در سال  2019از این هنرمند ارائه شده به فروش رسیدهاند
و تکاثری که پس از یک وقفهی سهساله ( )2022در اپنزدهمین
حراج تهران عرضه شده اب مبلغ  200000دالر چکش خورده که
گرانترین اثر او در حراجهاست.
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مجموع فروش ساالنهی آاثرکوروش
شیشهگران در اخنهحراجها
قیمت فروش حراجها
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مجموع تعداد و ارزش آاثر شیشهگران در
ابزههای قیمت
آاثر

ارزش

642,586.17 $
19

 ۱۰ات  ۵۰هزار دالر

 ۵۰ات  ۱۰۰هزار دالر

1,273,145.94 $
19
1,678,212.82 $
13

 ۱۰۰ات  ۵۰۰هزار دالر
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اغلب آاثر کوروش شیشهگران در ابزههای برآوردی ای ابالتر از
تخمین اکرشانسان به فروش رسیده است .سال  2007و 2013
تمام آاثری که از این هنرمند در حراجیها عرضه شد ابالتر از
قیمتهای برآوردی اولیه چکش خورد .در سالهای ،2014 ،2008
 2015و  2018نیز تعداد اقبلتوجهی (بیش از  60درصد) از آاثر این
هنرمند عملکردی فراتر از انتاظر اولیهی اکرشانسان داشت.
 19اثر شیشهگران در ابزهی  10ات  50هزار دالر ،و  19اثر دیگر او در
ابزهی  50ات  100هزار دالر چکش خوردهاند .بر اساس این الگو
بیشترین فروش آاثر این هنرمند ،متعلق به آاثری است که در
ابزهی قیمت  10ات  100هزار دالری قرار داشتهاند و بانبراین توقع
میرود آیندهی ابزار هنرمند نیز در همین ابزه پیش برود و اب
ادامهی سیر صعودی رشد ارزش آاثر ،آاثر بیشتری در ابزههای
ابالتر از  50هزار دالر فروخته شوند .البته در این مسیر ابید
به نوساانت زنجیرهی تأمین آاثر شیشهگران ،ابعاد آاثر او و
اعتابر و قدرت اخنهحراجهای عرضهکنندهی آاثر توجه داشت.
اب توجه به سابقهی نوساانت عرضهی شیشهگران ممکن
است اب اکهش عرضه و رفاتر هیاجنی کفهی تاقضا ،قیمت آاثر
او افزایش ایبد ،اما این افزایش هیاجنی خواهد بود و در ابزهی
زمانی طوالنی اپیداری چندانی نخواهد داشت .عرضهی متعادل
منجر به تسریع افزایش قیمت آاثر هنرمند و اپیداری رشد آن
خواهد شد.
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اخنهحراجهای کریستیز ،تهران و بوانمز به ترتیب بیشترین
نقش را در ابزار آاثر شیشهگران ایاف کردهاند .کریستیز اب فروش
ً
 23اثر هنرمند ،در  22دورهی میزابنی از او ،مجموعا ارزشی ابلغ
بر  1769023دالر کسب کرده است .حراج تهران اب فروش  23اثر
در  12دوره در رتبهی دوم این فهرست اجی گرفته است 8 .دوره
حضور در بوانمز و فروش  7اثر ،این حراجاخنه را در ردهی سوم
فهرست قرار داده است.
برای مشاهدهی عملکرد حراجها در فروش
آاثر کوروش شیشهگران کلیک کنید.
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اثـر
کوروش شیشهگران در
شانزدهمین دورهی
حراج تهران
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رنگ روغن روی بوم
 150*200سانتیمتر
بدون عنوان
اتریخ خلق1394 :
برآورد اولیهیقیمت 4 :ات  5میلایرد تومان
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منصور قندریز

75

منصور قندریز ،بهرغم عمر کواتهش ،آوازهی بلندی در
اتریخ هنر ایران ایفت و انم خود را بهعنوان یکی از مهمترین
هنرمندان نوگرای ایرانی اجودانه کرد .قندریز در شهر تبریز
متولد شد و در هنرساتن هنرهای زیابی تهران آموزش دید.
نخستینابر مجموعهای از ناقشیهایش را در سال  ۱۳۳۹در
اتالر رضا عابسی به نمایش گذاشت و بعد از ورود به هنرکدهی
هنرهای تزئینی ،به اتافق چند تن از دوساتنش ،اتالر ایران
(اتالر قندریز) را در سال  ۱۳۴۳اپیهگذاری کرد و در همان سالها
در دو بییانل تهران و چندین نمایشگاه در ایران و اخرج از
کشور شرکت کرد .قندریز مرحلهی تجربهاندوزی آاکدمیک و
تقلید از شیوههای امپرسیونیسم و پستامپرسیونیسم
را بهسرعت پشتسر گذاشت .تأثیر ناقشی قدیمی چین بر
قندریز در اتبلوهایی نظیر «اسبها» ( )1338تجلی ایفت ،اما
این تأثیرات پلی برای عبور او به سبکی شخصی بود که در دورهی
ااقمت دوسالهاش در تبریز در افصلهی سالهای  1337ات 1339
اب تأثیر از ناقشیهای ماتیس و نگارگری ایرانی پدید آمد .سطوح
رنگی تخت و روشن ،خطهای شکلساز نرم ،و پیکرههایی اب
اقمت بلند و سر کوچک در اجمگان ساده و خشن روساتیی از
ویژگیهای آاثر او در این دوره است .به مرور نمادهای هنر کهن
ایرانی و مضامین اساطیری در آاثر قندریز سر بر میآورد.
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ّ
بهواسطهی ااقمت در تهران ،آموزش در هنرکدهی تزئینی ،جو
بییانلها و گرایش شماری از هنرمندان به شیوهی تزئینی
و انتزاعی ( که بعدتر ساقاخنه انم گرفت) ،نقشپردازی در آاثر
قندریز اهمیت ایفت و خصلت بدوی ناقشیاش آشاکرتر
شد .در نخستین آاثر شکلهای نیمهانتزاعی انسان ،پرنده،
خورشید ،شمشیر و سپر اب نقوش هندسی تکرارشونده،
فضای محدودشده را پر کردهاند .بهتدریج عانصر پیکرنما
اجی خود را صور هندسی سادهتر و صریحتر میدهند؛ ولی
به ندرت پیش میآید که ناقشیهای او به مرز انتزاع برسند.
قندریز همواره بر حضور کیفیتی معنوی در هنرش_ مبتنی
بر ارزشهای زیابیی شانختی سنت تصویری ایرانی_ تأکید
میورزید و شاید همین حساسیت بود که او را از صورتگرایی
محض ابز میداشت.

اولین حضور منصور قندریز در حراجها به سال ( 1387اکتبر
 )2008و اخنهحراج کریستیز ابزمیگردد .آاثر او اتکنون 25
مرتبه در حراجهای داخلی و اخرجی حضور داشته و  88درصد
از آاثرش در حراجهای بینالمللی به فروش رسیده است.
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1,892,267

مجموع فروش آاثر در اخنه حراجها

25

تعداد آاثر در حراجیهای بینالمللی

%88

نرخ فروش آاثر

%51

ماینگین رشد آاثر

14

تعداد آاثر در حراج تهران

1,081,280

مجموع فروش در حراج تهران

2

تعداد نمایشگاههای انفرادی
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ابعاد 97*165 :سانتیمتر
سال خلق اثر1338:
قیمت فروختهشده 317000 :دالر
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گرانترین اثر قندریز ات کنون ،اتبلوی ناقشی بدون عنوانی است
که در پنجمین دورهی حراج کریستیز به مبلغ  317هزار دالر در
اسفند ( 1394مارچ  )2016چکش خورده است .این اتبلو از آاثر
شاخص دورهای است که قندریز به هنر ساقاخنهای گرایش
ایفته بود .او در این ناقشی از نقشمایهها و کهنالگوهایی
همچون خنجر ،پرنده ،ماهی و خورشید بهره گرفته و آنها را
در اقلبهای تخت و هندسی و اب برخوردی آذینگرانه ابزنمایی
کرده است .عانصر جزئی همچون چلیاپ ،کنگرهها و لکههای
دایرهای عالوه بر تقویت جنبهی آذینی ،ضرابهنگی بصری در
اکر پدید میآورد .اغلب آاثری که از قندریز در حراجها ارائه شده
مربوط به همین دورهی اکری است .این نکته از محبوبیت
سری آاثر ساقاخنهای این هنرمند در ابزار هنر حاکیت دارد.
مجموع فروش ساالنهی آاثر منصور
قندریز در اخنهحراجها
قیمت فروش حراجها

تعداد آاثر فروخته شده

تعداد آاثر ارائه شده

-6

680K $

510K $
-4
340K $
-2
170K $
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2008

0$
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آاثر قندریز در افصلهی سالهای  2008ات  2018اب اقابل چشمگیر
ابزار مواجه بوده و تمامی آاثر عرضهشدهی او به فروش رسیده
است .سال  2016اب عرضه و فروش  4اثر او ،ابالترین نرخ مجموع
فروش (رقمی معادل  672327دالر) را در اکرانمهی اقتصادی
هنرمند به ثبت رسانده است .از سال  2017ات کنون اب اینکه ابزار
این هنرمند نوساانتی داشته اما در مجموع به ثابتی نسبی
رسیده و اب شیب مالیمی مسیر رشد خود را میپیماید.
چانن که پیشتر نیز گفتیم ،منصور قندریز در دوران جوانی
بهشکلی غافلگیرکننده در یک تصادف رانندگی چشم از جهان
فروبست .اگرچه فوت هنرمندان جوان اغلب تأثیر منفی بر
آیندهی ابزار آنها براجی میگذارد ،اما قندریز در همان سن
اپیین هنرمندی تثبیتشده به شمار میآمد .مضاف بر آن
تالشهای پژوهشگرانی نظیر رویین اپکابز در تبیین اجیگاه
این هنرمند در اتریخ هنر نوگرای ایران و معرفی او به نسلهای
بعدی نقش مهمی داشت .مجموع این عوامل سبب حفظ و
ارتاقی ارزش آاثر قندریز در سالهای پس از مرگش بوده است.
به هر تقدیر ،اب توجه به قطع عرضهی آاثر جدید و محدودیت
دسترسی ابزار به آاثر این هنرمند ،افزایش مداوم قیمت آاثر
موجود بدیهی و مبرهن خواهد بود.
نرخ فروش آاثر منصور قندریز در اخنهحراجها
در ابزه برآوردها

بیشتر

فروخته نشده

کمتر
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نگاهی اجمالی به نمودار نرخ رشد آاثر هنرمند نیز اخلی از
لطف نخواهد بود .در اغلب سالهای این نمودار ،آاثر قندریز
در ابزههای ابالتر از بیشینهی برآوردی و تخمین اکرشانسان به
فروش رسیدهاند .آاثر این هنرمند هرگز اپیینتر از قیمتهای
برآوردی فروش نرفته و این نکته سودبخشی سرمایهگذاری بر
روی آاثر او را تضمین میکند 8 .اثر از قندریز در ابزهی قیمتی 10
ات  50هزار دالر و  9اثر او در ابزهی  50ات  100دالر به فروش رسیدهاند.
 5اثر او نیز در ابزهی  100ات  500هزار دالر چکش خوردهاند .فروش
آاثر آتی این هنرمند در هر سه ابزه محتمل خواهد بود و تعیین
ابزه ،اتبعی از عملکرد اخنههای حراج ،دورههای سبکی آاثر
عرضهشده ،کیفیت آاثر متعلق به هر دورهی سبکی و ابعاد
آنها خواهد بود .همچاننکه آاثر فروش نرفتهی قندریز در
سالهای اخیر مربوط به دورههای سبکی متفرقهی او بودهاند.
مجموع تعداد و ارزش آاثر قندریز
در ابزههای قیمت
آاثر

ارزش

252,538.41 $
8

622,235.62 $
9
5
1,017,492.35 $

 ۱۰ات  ۵۰هزار دالر

 ۵۰ات  ۱۰۰هزار دالر
 ۱۰۰ات  ۵۰۰هزار دالر

برای مشاهدهی عملکرد حراجها در فروش آاثر منصور
قندریز کلیک کنید.
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آثـار
منصور قندریز در
شانزدهمین دورهی
حراج تهران
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رنگ روغن روی گونی
 158*110سانتیمتر
بدون عنوان
اتریخ خلق اثر :اوایل دههی 40
برآورد اولیهی قیمت 6 :ات  7میلایرد تومان
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رنگ روغن روی بوم
70*57
بدون عنوان
اتریخ خلق اثر1344 :
برآورد اولیهی قیمت 3 :ات  4میلایرد تومان
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عابس
کایرستمی

86

عابس کایرستمی را به اعتابر نگاه ساده ،آرام و بیتکلفش
میشانسیم؛ نگاهی که گاهی بر پردهی سینما ،گاهی در اقب
یک عکس و گاهی بر سطح بوم ناقشی آشاکر میشود .نگاه
انب کایرستمی به جزئایت سادهی زندگی انسانی و طبیعت
شاپافاتده،
و برجسته ساختن این موضوعات بهاظهر پی 
مهمترین مؤلفه و رشتهی اتصال آاثر هنری او در هر سه
مدیوم فیلم ،عکس و ناقشی محسوب میشود .طبیعت
سوژهی اصلی اغلب عکسها و ناقشیهای اوست .تصاویری
که از گوشهوکانر طبیعت ثبت میکند ماخطب را به تأمل در
عظمت بیکران نهفته در امور جزئی دعوت میکند؛ آاثری که
زیابیی امر جزئی را به زیابیی امر کلی پیوند می دهند.
این سادگی در نگاه او به رسالت هنرش نیز پیداست« :تنها اکری
که من میتوانم بکنم این است که یک آینه جلوی تماشاگرها
بگذارم ات کمی تأمل کنند؛ قصد ارائهی چیزی بیش از این را
ندارم».
کایرستمی در رشتهی ناقشی دانشکدهی هنرهای زیابی تهران
تحصیل کرد .از اواسط دههی چهل به فیلمسازی و طراحی
گرافیک پرداخت .آاثر سینمایی او به جشنوارههای مختلف
َ
بینالمللی راه ایفت و جوایز معتبری همچون نخل طالی کن را
برای او به ارمغان آورد و موجب شهرت جهانی او شد .کایرستمی
از اواخر دههی  1370عکسهایی که در یک ابزهی  20ساله گرفته
بود را نیز به نمایش گذاشت .او در سالهای بعد در زمینهی
ویدیوآرت و اینساتلیشن نیز دست به تجربههای متعددی زد
و ماحصل این دورهی اکری را در نمایشگاههایی در داخل و اخرج
از کشور ارائه داد.
آاثر کایرستمی اتکنون  112مرتبه در حراجهای داخلی و اخرجی
حضور داشته و  76درصد این آاثر در حراجهای مختلف به
فروش رسیدهاند.
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2,117,377

مجموع فروش آاثر در اخنه حراجها

112

تعداد آاثر در حراجیهای بینالمللی

%76

نرخ فروش آاثر

%37.50
ماینگین رشد آاثر

14

تعداد آاثر در حراج تهران

430,693

مجموع فروش در حراج تهران

14

تعداد نمایشگاههای انفرادی

88

تکنسخه
ابعاد 83.8*164.5 :سانتیمتر
قیمت فروختهشده 142157 :دالر

گرانترین اثر عابس کایرستمی ات ژوئن  ،2022عکسی اب عنوان
«برف سفید» ( )1380است که اردیبهشت  1387در اخنهحراج
فیلیپس چکش خورده است .در ماین دورههای مختلف
آاثر تجسمی کایرستمی ،مجموعهی «سفید برفی» بیش از
ً
همه توجه مارکت بینالمللی را به خود جلب کرده و متعاقاب
ه بوده است؛
گرانترین آاثر او متعلق به همین مجموع 
مجموعهای از عکسهای نیمهانتزاعی اب نگاهی کمینهگرا به
ی زمانیای در حدود بیستسال ثبت
عانصر طبیعی که در ابز ه 
شدهاند .اغلب آاثر این مجموعه در اخنهحراجهای معتبری
مانند فیلیپس ،تهران ،کریستیز ،بوانمز و ساتبیز به فروش
رسیده است.
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مجموع فروش ساالنهی آاثر
کایرستمی در اخنهحراجها
قیمت فروش حراجها

تعداد آاثر ارائه شده

تعداد آاثر فروخته شده

16

680K $

12
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8

340K $
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170K $

0

0$
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نرخ فروش آاثر عابس کایرستمی در اخنهحراجها
بیشتر

در ابزه برآوردها

کمتر

فروخته نشده
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نکتهی اجلب توجه در نمودار فروش ساالنهی عابس
کایرستمی ،فروش چشمگیر آاثر او در سال  2008و تافوت
معاندار آن اب آمار فروش در سالهای دیگر است .در این سال
 13اثر از کایرستمی اب ارزشی ابلغ بر  675هزار دالر به فروش
رسیده است .اما علت این تافوت چیست؟ اغلب آاثری که در
ُ
سال  2008در اخنهحراجها ارائه شدهاند از مجموعهی پرطرفدار
سفید برفی بوده و همین نکته منجر به افزایش نرخ فروش
آاثر او شده است .اما اب نگاهی کلیتر به مسیر فروش آاثر این
هنرمند ،نمودار احضر بهخوبی نشان میدهد که چگونه ارزش
ابزار یک هنرمند میتواند اب گذشت زمان تغییر کند .اب دقت در
نمودارهایزردوآبی،تأثیرفزایندهیزنجیرهیتأمینآاثروتعداد
آاثر موجود هنرمند بر میزان فروش هر سال روشنتر میشود؛
اما نابید از نظر دور داشت که این نمودار ساالنه بر اساس تعداد
آاثر ارائهشده از هنرمند در اخنهحراجها تنظیم شده است و از
این جهت میزان حضور هنرمند در اخنهحراجهای مختلف نیز
از مولفههای کلیدی و تعیینکنندهی میزان فروش هر سال
هستند.
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برای ماقیسهی میزان فروش ساالنهی هنرمند ،ابید به
مؤلفههایینظیرمدیوم،ابعاد،دورههایسبکی،سنهنرمند،
شهرتآاثرو...کهدراتبعتعیینقیمتهراثرنقشمؤثریدارند
نیز توجه داشت .بهعابرت دیگر اگر اب وجود اکهش تعداد آاثر در
یکسال مجموع فروش آنها افزایش ایفته ابشد ،درمیایبیم
که آاثر ارزشمندتر و گرانتری در آن سال به فروش رسیدهاند و
ارزش ابالی آاثر را ابید در تغییر مؤلفههای فوقالذکر جستجو
کرد .در بررسی رفاتر خریداران آاثر کایرستمی در حراجها نشان
داده شده که نرخ فروش آاثر عابس کایرستمی در طی  18سال
گذشته همواره مثبت بوده ،همچنین این نمودار را بر اساس
میزان برآوردهای اولیه که اراقم مورد انتاظر اکرشانسان حراج
بوده ابید سنجید ات به دادهی واقعی دست ایفت.

مجموع تعداد و ارزش آاثر کایرستمی
در ابزههای قیمت
آاثر

ارزش

 ۰ات  ۱۰هزار دالر

174,164.86 $
44

 ۱۰ات  ۵۰هزار دالر

965,232.59 $
30

 ۵۰ات  ۱۰۰هزار دالر

464,662.60 $
7
528,156.86 $
4

 ۱۰۰ات  ۵۰۰هزار دالر
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از  122اثر کایرستمی که در اخنهحراجها ارائه شدهاند 44 ،اثر در
ابزهی  0ات  10هزار دالر و  30اثر در ابزهی  10ات  50هزار دالر قرار دارند
و بیشترین مجموع فروش او در این سالها بهواسطهی آاثری
اب قیمت  10ات  50هزار رقم خورده است .بر اساس همین الگو
میتوان گفت که احتمال فروش آتی آاثر او این ابزههای قیمتی
بیش از سایر ابزههاست .هرچند این اراقم بسته به اینکه
آاثر چه ابعادی دارند ای متعلق به کدام مجموعهی هنرمند
هستند نیز متغیر خواهد بود .از سوی دیگر فوت کایرستمی
در سال  1395نیز آیندهی ابزار آاثر او را تحتالشعاع قرار داده
است .کایرستمی در سن  76سالگی درگذشت و در زمان مرگ
در زمرهی هنرمندان تثبیتشده قرار داشت .مرگ هنرمندان
تثبیتشده در ابزهی کهنسالی ،موجب افزایش مقطعی
قیمت آاثر آنها میشود« .تأثیر نوساتلژیک» مرگ بر افاکر
عمومی و رفاتر هیاجنی ابزار تبعات مقطعی در افزایش انگهانی
قیمت آاثر هنرمند دارد .اما قطع تولید هنری و عرضهی آاثر
جدید هنرمند به ابزار ،کمبود آاثر از یکسو و افزایش تاقضا از
سوی دیگر ،تأثیر مالیم اما اپیداری بر رشد ارزش آاثر او خواهد
داشت.
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اب نگاهی به نمودار فروش ساالنهی کایرستمی ،شاهد سرازیر
شدن حجم زایدی از آاثر او به ابزار و رشد مجموع فروش در سال
فوت او ( )2016هستیم .اب گذشت دو سال از مرگ هنرمند و
فروکشکردن جو روانی ،پس از سال  ،2018ارزش آاثر او به ثابتی
نسبی رسیده و روند مالیم صعودی را طی کرده است .در
پیشبینی آیندهی ابزار هنرمند نابید شرایط اجنبی همچون
قیمت اکرشانسی اولیه در حراج ،تعداد آاثر ارائهشده ،برگزاری
آنالین ای سالنی حراجها ،اعتابر اخنهحراج و کشور برگزارکنندهی
حراج را اندیده گرفت؛ همچاننکه بیشترین فروش عابس
ً
کایرستمی در حراجها عموما اب مرکزیت تهران و دبی بوده
است.همچنین بیشترین میزان فروش آاثر کایرستمی در
اخنهحراجهای کریستیز ،تهران ،بوانمز و ساتبیز رقم خورده
است .سایر حراجهای بینالمللی از جمله اخنهحراجهایی در
فرانسه ،ایاتلای ،ژاپن و استرالای نیز آاثر او را به صورت محدود
عرضه کردهاند.
برای مشاهدهی عملکرد حراجها در فروش
آاثر عابس کایرستمی کلیک کنید.
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اثـر
عابس کایرستمی در
شانزدهمین دورهی
حراج تهران
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اچپ عکس روی بوم
 140×220سانتیمتر
اتریخ خلق اثر1387 :
تک نسخه
برآورد اولیهی قیمت ۵. ۱-۱ :میلایرد تومان
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فریده الشایی
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فرید ه الشایی ،ناقش ،ویدئواکر و نویسندهی ایرانی ،در شهر
رشت متولد شد .از ده سالگی نزد جعفر پتگر تعلیم ناقشی دید
و بعدها برای تحصیل به ارواپ رفت .پس از فراغت از مدرسهی
مترجمی در مونیخ راهی اتریش شد و تحصیالتش را در آاکدمی
هنرهای تزئینی وین ادامه داد .ماحصل این دوره و تجربههای
اکری او در زمینهی طراحی کریساتل در نمایشگاهی در شهر
میالن در سال 1346به نمایش درآمد.
الشایی در سال  1351به ایران ابزگشت و یکسال پس از آن برای
نخستینابر ناقشیهایش را در گالری سیحون به نمایش
گذاشت .از آن پس نیز اکرنماهای متعددی در ایران ،آلمان،
امریاک و کشورهای دیگر داشت .الشایی همراه اب هنرمندان
شاخصی همچون گیزال وارگا سیانیی و فرح اصولی «گروه
دان» را بناین نهاد .گروهی متشکل از زانن هنرمند ایرانی که اب
هدف ارائهی مستقل آاثرشان در سال  1380اتسیس شد و طی
فعالیت شش سالهاش آاثر بسایری از زانن هنرمند ایرانی را
در داخل کشور و عرصههای بینالمللی به نمایش درآورد .او
فعالیت خود را در زمینهی ترجمه نیز ادامه داد و آاثری همچون
«زن نیک سچوآن» از برتولت برشت و «گلهای هیروشما» از
ادیات موریس را به افرسی ابزگرداند .همچنین در اقلب یک رمان-
اتوبیوگرافی به انم «شال ابمو» به شرح زندگی خود پرداخت.
طبیعت عنصر غالب ناقشیهای الشایی است .او در
ناقشیهایش اب بهرهگیری از خطوط آزاد ،منحنیهای ریتمدار
و لکههای رنگی گسترده باینی تغزلی از طبیعت به دست
میدهد.
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ماجبی درابرهی وجه انسانی طبیعت در آاثر الشایی مینویسد:
«طبیعت برای او فقط درخت و گل و کوه نیست ،هستی
پیرامون است که اب حضور انسان و در برخورد اب آن تعبیر
میشود» .الشایی در گفتگویی اب احمدرضا دالوند درابرهی
حضور همیشگی طبیعت در آاثرش میگوید « :طبیعت برایم
کشش فوقالعادهای داشته و دارد ،نه بهصورت یک مقولهی
بیرابطه اب من و اخرج از وجود من ،بلکه طبیعتی که در رابطه
اب کشمکشهای درونی انسان مطرح میشود و به درگیریهای
روحی و سؤاالت_ شاید بتوان گفت مربوط به هستیشانسی_
او اپسخ میدهد ».ریشههای این نوع از نگرش و مواجههی اب
طبیعت را میتوان در سنت منظرهنگاری شرق دور جستجو
کرد .اب این احل الشایی این نگاه شرقی را در اقلب باینی نو و
ً
آمیخته اب حساسیتی اجتماعی به اکر میبندد .او صراف به
ماکشفه در روح طبیعت و ثبت چکیدهی آن نمیپردازد بلکه
مواضع و احساسات اجتماعی خود را به صورتی نمادین در این
ماکشافت طبیعی دخیل میکند که گاهی به خلق تصاویری
تلخ و اتریک از طبیعت میاناجمد .این سنخ دغدغههای
اجتماعی و سایسی الشایی که در برخی ناقشیها ،پواینماییها
و چیدمانهای او نمود ابرزتری دارد ،احصل تنفس در هوای
ماحفل هنری و ماجمع دانشگاهی مونیخ است.

اولینحضورفریدهالشاییدرحراجهابهبهمن(1385فوریه
 )2007به اخنهحراج کریستیز ابزمیگردد .آاثر او اتکنون70 ،
مرتبه در حراجهای داخلی و اخرجی حضور ایفته و  77درصد
از آاثرش در حراجهای بینالمللی به فروش رسیده است.
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2,174,608

مجموع فروش آاثر در اخنه حراجها

69

تعداد آاثر در حراجیهای بینالمللی

%72

نرخ فروش آاثر

%58

ماینگین رشد آاثر

16

تعداد آاثر در حراج تهران

1,145,306

مجموع فروش در حراج تهران

بیش از  ۴۶نمایشگاه
تعداد نمایشگاههای انفرادی

100

بدون عنوان
ترکیب مواد روی بوم
دو لتهای ،هر لت 99*99
اتریخ خلق اثر1386 :
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گرانترین اثر او در حراجها ناقشی دولتهای است که به مبلغ
 168هزار دالر در  24دی  1400در اپنزدهمین دورهی حراج تهران
اب نرخ رشدی  40درصدی چکش خورده است .این اتبلو از
طبیعتنگاریهای نیمهانتزاعی و محبوب الشایی است.
در این اتبلو تکهسنگ ،درخاتن و برکه در دل لکههای رنگ و
خطوط پراتبی استاحله ایفتهاند .ثبت نیروی آنیای که در
طبیعت جراین دارد ایدآور ناقشیهای کهن شرق دور است.
ترکیبی رنگمادههای روحی که جلوهای شبیه به آبمرکب
پدید آورده و گزینههای رنگی گرم (افمهای قهوهای و طالیی)
تأثیر زایدی در الاقی این حس دارد .احلت انعاکسی ،سکون و
سادگی فرمها همگی فضای مساعدی برای تأمل بیننده در
این طبیعتنگاره فراهم میآورند .تماشای این اتبلو تجربهای
شبیه مراقبه است .قوس پراتبی سرخی که همچون ابرقهای
از ماینهی اتبلو عبور کرده ابری سمبلیک و تغزلی دارد .هنر
الشایی (همچون آاثر سهراب سپهری) از یکسو از سنتهای
شرقی و از سوی دیگر از انتزاع تغزلی (فرانسوی) تغذیه میکند.
مجموع فروش ساالنهی آاثر الشایی در اخنهحراجها
قیمت فروش حراجها

تعداد آاثر ارائه شده

تعداد آاثر فروخته شده

16

320K $

12

240K $

8

160K $

4

80K $

0

0$

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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نرخ فروش آاثر فریده الشایی در اخنهحراجها
بیشتر

در ابزه برآوردها

کمتر

فروخته نشده
100%

75%

50%

25%

0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ل  2013در حراجیهای داخل
حضور آاثر فریده الشایی پس از سا 
ایران نقطهی عطفی در ابزار آاثر او بود .هرچند آاثر الشایی
پیش از آن در مارکت بینالملل و بهخصوص در دو اخنهحراج
معتبر کریستیز و ساتبیز ارائه میشدند ،اما پس از حضور
در مارکت داخل ایران ابزار آاثر هنرمند فعالتر شد .تلنگر ابزار
داخلی سبب شد ات دامنهی مارکت او بهتدریج گستردهتر شود
و اخنهحراجهای کشورهای مختلفی نظیر فرانسه ،انگلیس،
آمریاک ،اتریش ،بلژیک ،دبی ،آلمان ،چین و ژاپن به عرضهی آاثر او
بپردازند .روند مذکور در نهایت به رونق چشمگیر ابزار هنرمند
اناجمید؛ ات آناج که بیشترین حجم فروش آاثر الشایی مربوط
به سالهای  2014ات  2018بوده است .بیشترین فروش ساالنهی
او اب حضورحداکثری آاثرش ( 9اثر) در سال  2016رقم خورده است.
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هر  9اثر او در این سال به فروش رسید و ارزشی ابلغبر  302هزار
دالر کسب کرد .در سالهای بعد از  2016تعداد عرضهی آاثر او
ً
اکهش ایفته و متعاقاب مجموع فروش ساالنهی او نیز سیر
نزولی داشته است .اما برخالف اظهر امر ،نرخ رشد فروش آاثر
او همواره مثبت بوده است.
اگر مجموع فروشهای ساالنه را به نسبت تعداد حضور آاثر
در حراجها (بدون در نظر گرفتن ابعاد آاثری که از او ارائه شده
است) بسنجیم ،درمیایبیم که ماینگین رقم فروش آاثر او در
سالهای اولیه اثبت بوده و در دو سال اخیر به حداکثر رشد خود
رسیده است.
نکتهای که بیش از همه در نمودار میزان فروش آاثر الشایی
جلب توجه میکند ،نرخ فروش همواره مثبت او در همهی
سالهای حضورش در مارکت بوده است.
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مجموع تعداد و ارزش آاثر الشایی
در ابزههای قیمت
آاثر

ارزش

41,143.37 $
9

 ۰ات  ۱۰هزار دالر

 ۱۰ات  ۵۰هزار دالر

688,234.93 $
25

 ۵۰ات  ۱۰۰هزار دالر

830,537.21 $
11
615,447.49 $
5

 ۱۰۰ات  ۵۰۰هزار دالر
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از  50اثری که از فریده الشایی در حراجها چکش خورده است،
 25اثر در ابزهی  50ات  100هزار به فروش رسیده و بیشترین
مجموع فروش او در این سالها نیز اب آاثری در همین ابزهی
قیمتی رقم خورده است .بر اساس همین الگو میتوان گفت که
احتمال فروش آتی آاثر او در این ابزههای قیمتی بیش از سایر
ابزههاست .هرچند این اراقم بسته به مدیوم ،ابعاد آاثر و دورهی
سبکی آنها متغیر خواهد بود .در بین آاثر الشایی درخاتن او
همواره اب نرخ رشدی مثبت چکش خوردهاند و از گرانترین آاثر
او در مارکت بینالملل بودهاند .از  69اثری که از این هنرمند
در حراجها حضور داشته  45اثر( 65درصد از کل آاثرش) از بین
مجموعهی درخاتن او بوده و این امر میزان شهرت و محبوبیت
این درخاتن را در بین خریداران و مجموعهداران نشان میدهد.
از طرف دیگر اب توجه به اینکه الشایی در مدیومهای مختلفی
همچون ویدئوآرت دست بهتجربهی خالقه زده است ،در
پیشبینیها ابید تافوت سازواکرها و منطق قیمتگذاری
مدیومهای مختلف و همچنین تافوت میزان استقابل ابزار از
هر مدیوم هنری را مدنظر قرار داد.

کریستیز ،اب بیشترین دفعات میزابنی و بیشترین آاثر
چکشخورده در صدر جدول موفقترین اخنهحراجهایی قرار
دارد که به عرضهی آاثر الشایی میپردازند .اما ابید توجه داشت
که اخنهحراج تهران ،اب  11دوره میزابنی از آاثر الشایی 23 ،اثر او را
به فروش رسانده که در قایس اب عملکرد اخنهحراج های بعدی
این فهرست (بوانمز و ساتبیز) آمار اقبلتوجهی است.
برای مشاهدهی عملکرد حراجها در فروش
آاثر فریده الشایی کلیک کنید.
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آثـار
فریده الشایی در
شانزدهمین دورهی
حراج تهران
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از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی درﺧﺖ
رﻧﮓ روﻏﻦ و ﮔﺮاﻓﯿﺖ روی ﺑﻮم
 120 * 100ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
�رﯾﺦﺧﻠﻖ1384 :
ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪی ﻗﯿﻤﺖ 2-1.5 :ﻣﯿﻠ�رد ﺗﻮﻣﺎن
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خرگوشها
مقدمهای بر آلیس در سرزمین عاجیب
رنگ روغن ،اکریلیک و مداد روی بوم و نمایش ویدئویی
 180*200سانتیمتر
اتریخ خلق اثر1384 :
برآورد اولیهی قیمت 4 :ات  5میلایرد تومان
نسخهیهنرمندازتعداد7نسخه+یکنسخهیهنرمند
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فرهاد مشیری
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فرهاد مشیری ،اغلب اب «ناقشیهای کوزه»اش شانخته
میشود .این هنرمند ناقش و چیدماناکر به واسطهی سبک
هنری بهخصوص خود مورد توجه ابزارهای هنری داخلی و
اخرجی قرار گرفته است .فرهاد مشیری ،در شیراز به دنای آمد و از
نوجوانی به هنر و سینما عالقهمند شد .این عالقه ات سالهای
جوانی ادامه پیدا کرد و مشیری بهمرور به طراحی و ناقشی نیز
گرایش پیدا کرد .داشتن مهارت در طراحی همراه اب تشویقهای
پدر سبب شد ات این مسیر را به صورت جدیتری ادامه دهد و
برای تکمیل تحصیالت آاکدمیک نیز یک سال بعد از انقالب
 ،57به آمریاک رفت و پس گذراندن آموزشهای مقدماتی ،سال
 ۱۳۶۰درانستیتوی هنر اکلیفرنای مشغول به تحصیل شد.
اولین نمایشگاههای او ،شامل یک چیدمان ویدیویی گروهی
در سال  ۱۳۶۶اب انم «اپاین» و سپس یک چیدمان دیگر در سال
 ،۱۳۶۷در لسآنجلس برگزار شد .پس از  ۱۲سال زندگی در آمریاک
 ،سال  ۱۳۶۸به ایران ابزگشت و ات به امروز فعالیت هنری خود را
در داخل کشور ادامه داده است.
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آاثر مشیری خیلی زود مورد توجه منتقدان و عالقهمندان هنر
قرار گرفت ،اما آنچه ابعث شده ات هنر مشیری در سطح جهانی
مطرح شود ،سبک هنری او بود که در نوع خودش منحصر به
فرد محسوب میشد .او سال  1387اب الهام از خمها و کوزههای
سافلی شیراز ،دست به خلق مجموعه آاثری زد که بعدها به
«ناقشیهای کوزه» معروف شدند .اپکابز درابرهی این کوزهها
مینویسد« :تصاویری بزرگاندازه از انواع کوزهها در رنگهای
ً
مختلف که بر سطح بدنهی آنها کلمات و جمالتی _غالاب
ماطیبهآمیز_ اب خط نستعلیق نوشته شده است .کهنگی و
ترکخوردگی کوزهها سنت دیرینهی سافلگری در ایران را به اید
میآورد و نوشتهها به ماظهر فرهنگی در اجمعهی معاصر
اشاره میکند .بدینسان ،مشیری اب تلفیق عانصر بصری
گذشته و احل میکوشد رابطهی سنت و تجدد را در ایران امروز
نشان دهد».

مشیری سال  1391در مصاحبهای درابرهی حرفهی خود میگوید:
«در واقع من یک ناقشم ،اکرم همهاش راجع به ساده کردن
است .یک ابر اتافق ابمزهی دیگری برایم افاتد .روزی در اتکسی
نشستم و راننده سر صحبت را ابز کرد .پرسید اکراتن چیست؟
گفتم من یک آرتیستام ،ناقشم .گفت :خب چطوری ناقشی
میکنی؟ اولش ماندم چه بگویم .پرسید کوبیسم؟ گفتم نه
نه ،گفت سورائل؟ گفتم نه ،گفت حتما رائل! گفتم نه .گفت
آها ،شما اکنسپتاید .گفتم آره خودشه .اکنسپتام .اکنسپت
ً
اکر میکنم و واقعا هم اکرم اکنسپت است! کلیگویی مضحکی
است؛ ولی اکنسپت اکر میکنم .اکنسپچوال آرت نیست،
اکنسپت است».
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فرهادمشیریجزءاولینهنرمندانایرانیاستکهدرحراجهای
بینالمللی حضور پیدا کرد .او از مهمترین هنرمندان مارکت
هنر ایران است و همچنین اب مجموع فروشی 223میلیونی
گرانترین هنرمند ایران در اخنهحراجهای بینالمللی است.
مشیری در حراجهای بینالمللی پس از «ریوان رابین»،
پرفروشترین هنرمند اخورماینهای محسوب میشود .وی
از ماه می  2006اب شرکت در حراجهای بینالمللی طرفداران و
خریداران زایدی را به خود جذب کرد .گرانترین اثر او اتکنون در
سال  2008در اخنهحراج بوانمز به مبلغ یک میلیون دالر چکش
خورده است.

آاثر مشیری ات کنون  194مرتبه در حراجهای داخلی و اخرجی
حضور داشته و  76درصد این آاثر در حراجهای مختلف به
فروش رسیدهاند.
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23,194,126

مجموع فروش آاثر در اخنه حراجها

۱۹۴

تعداد آاثر در حراجیهای بینالمللی

%۷۴

نرخ فروش آاثر

%5۱

ماینگین رشد آاثر

۱۰

تعداد آاثر در حراج تهران

1,423,089

مجموع فروش در حراج تهران

بیش از  ۲۱نمایشگاه
تعداد نمایشگاههای انفرادی
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ترکیب اکریلیک و کریساتلهای سواروسکی
بوم کشیدهشده بر روی تخته
و اکلیل بر روی ِ
ابعاد 176*155*8 :سانتیمتر
قیمت فروختهشده1,048,000 :دالر
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گرانترین اثر فرهاد مشیری اتکنون ناقشیای است اب عنوان
عشق ،که اردیبهشت  1387در اخنهحراج بوانمز چکش خورده
است .این اثر نرخ رشدی  499درصدی را تجربه کرده است.
مشیری اب تأکید بر مفهوم «عشق» و تصویرسازی این کلمه اب
کریساتلهای پررنگ و درخشان ،نگاهی بدبیاننه بر تاجریسازی
فرهنگ در عصر مصرفگرایی دارد .آای این اثر زیابییشانسی
اظهری را در تاقبل اب خلوص مفهومی چون عشق به اچلش
میکشد؟ آای ایدهی عشق به یک دستمایهی بصری تقلیل
ایفته است؟ مشیری این پرسشها را رندانه بیاپسخ میگذارد
ً
و صراف به روایت یک تصویر خیرهکنند ه اکتاف میکند و راه را
برای تأویل ماخطابن ابز میگذارد .او کلمهی عشق را اب استافده
از هزاران قطعهی کریساتل سواروسکی ابزآفرینی میکند ،این
اجزای مادی منفردی که همچون جماعتی از انسانها کانر هم
مینشینند و از گردآمدن این اجزا مفهوم کلی عشق پدید
میآید؛ «یک عکس به هزار کلمه می ارزد و یک کلمه به هزار
عکس».
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هرچند از بین آاثر مشیری ،آاثری که اب کریساتلهای سواروسکی
ساخته شده در مارکت بینالملل خریداران و طرفداران
بیشتری را به خود جذب کرده است؛ اما در ابزار داخل ایران،
ناقشیهای کوزهی او (به نسبت ابقی دورههای او) معروفترین
و به تبع آن گرانترین آاثر او به شمار میآیند .کوزههای او اب
سطوح ترکخورده و حروف و ای کلماتی که از ژرافی احساس
و نوساتلژی برمیخیزد ،ملهم از کوزههای سافلی قدیمی در
زادگاهش ،شیراز است .از سوی دیگر کوزه در شعر و ادبایت
افرسی سابقهای پررنگ و کلیدی دارد و بهواسطهی ارتابطش
اب اخک و آب ،و به عنوان نمادی از انسان ،جهان و چرخش
طبیعت ،دستمایهای برای اندیشیدن به زندگی و مرگ بوده
است؛ همچانن که خایم میسراید« :اخک من و تو کوزه کند
کوزهگری» .شاید استقابل ابزار هنر داخلی از این مجموعه
آاثر به سبب همین پیشینهی نمادین فرهنگی بوده ابشد.
اگرچه مشیری در این مجموعه اپ را فراتر از سبقهی سنتی
مذکور میگذارد و کوزههای غولپیکرش را بر سطح دو بعدی
بوم و زمینهای تکرنگ و خنثی و ترکبرداشته نقش میکند.
او اب افزودن عابرات ای اشعار عاماینهای به خط نستعلیق ،این
کوزهها را میآراید و از این طریق به نوعی فضای تصویری نئواپپ
گوبویی
دست میایبد که عالوه بر تداعی قدمتی اتریخی ،رن 
امروزی دارند و به نمادی از اندیشهی انسان ایرانی در عصر
احضر مبدل میشوند .اغلب آاثر این مجموعه  ،چانن که انتاظر
ج تهران و کریستیز دبی فروخته شدهاند.
میرود ،در اخنهحرا 
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مجموع فروش ساالنهی آاثرفرهاد
مشیری در اخنهحراجها
قیمت فروش حراجها

تعداد آاثر ارائه شده

تعداد آاثر فروخته شده

16

320K $

12

240K $

8

160K $

4

80K $

0

0$

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

فرهاد مشیری در طول  16سال حضور در اخنهحراجها در
افصلهی سالهای  2008ات  2017بیشترین عرضهی آاثر هنری را
داشته است .اما از سال  2018اب اکهش عرضهی آاثر مشیری در
مارکت هنر مجموع فروش ساالنهی او نیز رو به افول نهاده
است .سال  2008برای سایر هنرمندان ایرانی سال خوشیمنی
بوده است و فرهاد مشیری نیز بر همین منوال در این سال
به اوج مجموع فروشهای خود (مبلغی معادل سه میلیون و
ششصد هزار دالر) رسیده است .در سالهای  2008و  ،2010او اب
فروش نوزده اثر ابلغ بر سه میلیون دالر فروش داشته است.
اغلب آاثر فروختهشده در سال  2008از مجموعهی کریساتلها
و در سال  2010مجموعهی کوزههای او بودهاند.
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نرخ فروش آاثر فرهاد مشیری
در اخنههای حراج
بیشتر

در ابزه برآوردها

کمتر

فروخته نشده
100%

75%

50%

25%

0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

هرچند نرخ فروش آاثر فرهاد مشیری در این سالها فراز و
ب بسایری داشته است ،اما اراقم او همواره صدرنشین
نشی 
فروشهای منطقهای بوده است .در تحلیل بخشی از این فراز
و نشیب ابید عوامل اجنبی همچون رکود اقتصادی ابزار هنر را
نیز مد نظر داشت .این هنرمند در سالهای متمادی و بهطور
مستمر،ازخوشفروشترینهنرمنداناحضردراخنهحراجها
بوده است .اگرچه در برخی سالها آاثری از او به فروش نرسیده
است ،اما در طول این سالها ابزار هنر او از ثابت ویژهای برخوردار
بوده و مجموعهداران و خریداران هنر معاصر کمااکن به آاثر او
عالقه نشان میدهند.
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مجموع تعداد و ارزش آاثر مشیری
در ابزههای قیمت
ارزش

آاثر

28,288.64 $
4

 ۰ات  ۱۰هزار دالر

 ۱۰ات  ۵۰هزار دالر

673,739.29 $
19

 ۵۰ات  ۱۰۰هزار دالر

1,836,258.14 $
24

 ۱۰۰ات  ۵۰۰هزار دالر

15,283,128.56 $
88

 ۵۰۰ات  ۱میلیون دالر

5,008,479.51 $
7
1,048,000.00 $
1

بیش از  ۱میلیون دالر
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ه شدهاند 88 ،اثر در
از  194اثر مشیری که در اخنهحراجها ارائ 
ابزهی  100ات  500هزار دالر به فروش رسیده و بیشترین مجموع
فروش او در این سالها بهواسطهی آاثری در این ابزهی قیمتی
رقم خورده است .بر اساس همین الگو میتوان گفت که
احتمال فروش آتی آاثر او در این ابزههای قیمتی بیش از سایر
ابزههاست .در صورتی که همین روند اکهشی عرضهی آاثرش
به روال سالهای اخیر ادامه پیدا کند ،آاثر مشیری در آینده اب
افزایش قیمت مواجه خواهند بود .هرچند این پیشبینی
بستهبهاینکهآاثرچهابعادیدارندایمتعلقبهکداممجموعهی
هنرمند هستند و اینکه در کدام اخنهحراجها عرضه میشوند
متغیر خواهد بود .حراج تهران در هفت دوره میزابن آاثر این
هنرمند بوده است و تمامی  10اثری که از این هنرمند ارائه
داده را به فروش رسانده است و از این لاحظ بهترین عملکرد
را در ماین اخنههای حراج مختلف دارد .من حیث المجموع
کریستیز اب نرخ فروشی ابلغ بر  12347153دالر و فروش 78
درصدی ،بهترین عملکرد را در این بین داشته است.
برای مشاهدهی عملکرد حراجها
در فروش آاثر فرهاد مشیری کلیک کنید.
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اثـر
فرهاد مشیری در
شانزدهمین دورهی
حراج تهران
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ترکیب مواد روی بوم
 141*111سانتیمتر
اتریخ خلق اثر1384 :
برآورد اولیهی قیمت 3 :ات  4میلایرد تومان
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اکمران
یوسفزاده
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اکمران یوسفزاده ،متخلص به وای .زی .اکمی ()Y.Z.Kami
از نسل متأخر ناقشان نوگرای ایران است .همچون آاثر
بسایری از هنرمندان هنر معاصر ،ناقشیهای او را نیز
نمیتوان به سبک مشخصی نسبت داد .اکمی در آاثرش
برخورد انتزاعی و ابزنمااینه را به موازات هم پیش میبرد.
اما پل پیوند این دو رویکرد متمایز ،سیطرهی مافهیم
و جنبههای عرافنیست که شاید از تعلق هنرمند به
ساحت فلسفه نشئت میگیرد .اب این احل پیوند او اب
ناقشی دیرینهتر از فلسفه است و به دوران کودکی هنرمند
ابزمیگردد؛ مادر اکمی ناقش بود و زمینهی عالقه و آشانیی
فرزندش اب این هنر را فراهم آورد .اکمی پس از اپاین دوران
متوسطه در سال  1353به امریاک رفت و در دانشگاه برکلی
اکلیفرنای به تحصیل فلسفه مشغول شد .یکسال پس
از آن به فرانسه عزیمت کرد و تحصیالت خود را در همین
زمینه در دانشگاه سوربون اپریس پی گرفت .مدتی در
کنسرواتوار سینمای اپریس فیلمسازی آموخت و پس از
ابزگشت به امریاک چند تجربهی سینمایی ،ازجمله فیلم
مستندی درابرهی احمد فردید داشت .در همین دوران
بهصورت حرفهای درگیر ناقشی شد و برای همیشه در
نیویورک ااقمت گزید و خودش را وقف هنر کرد.
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نخستین نمایشگاه انفرادی او در سال  1363گالری ِال .تی.
ِام .نیویورک برگزار شد .پس از آن نیز آاثرش را در مراکز معتبر
و مهم هنری جهان نظیر موما (نیویورک) ،موزهی هنر النگ
بیچ (اکلیفرنای) ،گالری هالی سولومون (نیویورک) ،موزهی
هنر هربرت ِاف .اجنسون (نیویورک) ،موزهی اپراسول یونیت
فونداسیون (لندن) ،موزهی هنر متروپولیتن (نیویورک)،
گالری گاگوساین (لندن و رم) به نمایش درآورده است .اکمی
در سال  1386اب اتبلوی «در بیتالمقدس» در پناجهودومین
بییانل ونیز شرکت کرد .نمایش آاثر او در سال  1396در گالری
 6گاگوساین نیز استقابل منتقدان بزرگ هنر معاصر را در پی
داشت .دورههای مختلفی از ناقشیهای وای زی اکمی در سال
 1397در گالری آبانابر تهران نیز به نمایش درآمد.
مافهیم رواحنی و عرافنی در ناقشیهای اکمی اجیگاهی محوری
دارند .آاثر انتزاعی او به روشنی مرهون معماری ایرانی و
سازههایی نظیر گنبد و شمسه است .در این ناقشیها سطوح
کوچک و کلمات همچون خشتهایی کانر هم چیده میشوند
ََ
و حول نقطهای مرکزی دوران میکنند .او در اجرای این اتبلوها از
گزینههای رنگی فیروزهای ،قهوهای و سفید بهره میگیرد.
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دومجموعهی«گنبدها ودستهاینمازگزاران»۱و«عابدتهای
بیاپاین» از شاخصترین مجموعههای وای زی اکمی هستند.
اپکابز در این ابره مینویسد« :اکمی دلبستگی خود به فرهنگ
ایرانی ،عرافن شرقی و اشعار ناظمی ،مولوی و اجمی را در تلفیق
فرمهای معمارانه و شعر و اب اسلوب اخصی در اکربرد رنگ روغنی
باین میکند».
چهرهنگاریهای اکمی نیز از شانختهشدهترین آاثر او هستند.
ً
او در خلق این طیف از آاثرش رویکردی اکمال واقعگرااینه دارد.
ویژگی اصلی این چهرهها محو بودن آنهاست .این شیوهی
اجرایی احساسی شبیه به درونگرایی و بهتزدگی را به بیننده
الاقمیکند،آنچاننکهگوییچهرههاییدراحلمراقبههستند.
جلوهای که به گواه مصاحبههای او رفتهرفته در آاثرش پدید
آمده و به مرور قوت گرفته است.
آاثر او اتکنون  35مرتبه در حراجهای داخلی و اخرجی حضور
ایفته و  85درصد از آاثرش در حراجهای بینالمللی به فروش
رسیده است.
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2,062,895

مجموع فروش آاثر در اخنه حراجها

۳۵

تعداد آاثر در حراجیهای بینالمللی

%۸۶

نرخ فروش آاثر

%۸۷

ماینگین رشد آاثر

۳

تعداد آاثر در حراج تهران

497,201

مجموع فروش در حراج تهران

بیش از  ۲۱نمایشگاه
تعداد نمایشگاههای انفرادی

128

اکریلیک و مرکب اچپ روی کاتن
ابعاد 228*251 :سانتیمتر
قیمت فروختهشده 226244 :دالر
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گرانترین اثر وای .زی .اکمی ،اتبلوی ناقشیای اب عنوان «گنبد
سفید  )1392( »IIIاست که دیماه  1396در هشتمین دورهی
حراج تهران به مبلغ  226244دالر چکش خورده است .این
اتبلو از سری اکرهای انتزاعی هنرمند است که در حد افصل ماین
معماری و ناقشی و مضامین عرافنی قرار میگیرند .لکههای
رنگماده همچون قطعات خشتی در کانر هم چیده میشوند
و حول نقطهای مرکزی میچرخند .جلوهای که ایدآور مضامین
عرافنی همچون وحدت وجود است .گزینهی رنگی سفید نیز
بر ابر سمبلیک این اثر میافزاید .از سوی دیگر این آاثر از لاحظ
ُ
بصری و فرمی شابهتهایی اب آاثر اپ آرت (هنر دیدمانی) دارند .اب
این تافوت که هنرمندانی نظیر ویکتور وازارلی و بریجیت رایلی،
در پی جستجوهای فرمی مبتنی بر خاطی چشم و ابزیگوشی
بصری بودند ،اما این تودهی درهم تنیده و ضرابهنگ فرمی
آاثر وای .زی .اکمی داللتهای کیهانشانختی و معنوی دارد.
وای .زی .اکمی وارایسیونهای متنوعی از این سری اتبلوها خلق
کرده است که همواره از محبوبیت ابالیی در ابزار هنر برخوردار
بودهاند.
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مجموع فروش ساالنهی آاثر
وای .زی .اکمی در اخنهحراجها
قیمت فروش حراجها

تعداد آاثر ارائه شده

تعداد آاثر فروخته شده

6

360K $

270K $
-4
180K $
-2
90K $

0

نیمه اول
2022

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
+

0$
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اب نگاهی به نمودار مجموع فروش آاثر وای .زی .اکمی از سال
 2006ات کنون به نظر میرسد که ابزار این هنرمند پرنوسان بوده
است ،اما اگر در نمودارهای جنبی ،یعنی تعداد آاثر عرضهشده
و فروختهشده دقیقتر شویم ،متوجه افزایش ارزش آاثر او
خواهیم شد .بیشترین مجموع فروش آاثر اکمی در سال
 2018رقم خورده است .در این سال هر دو اثر او که در اخنهحراج
تهران و کریستیز عرضه شده به فروش رسیدهاند و مجموع
فروشی ابلغبر  338,423.83دالر را برای این هنرمند به ارمغان
آوردهاند .هر دو اثر ارائه شده ،از مجموعهی محبوب گنبدها
بودهاند ،که یکی از آنها همان اتبلوی «گنبد سفید  ،»lllیعنی
گرانترین اثر هنرمند درطول دورهی شرکتش در حراجها است.
از سوی دیگر عرضهی این آاثر از طریق دو اخنهحراج معتبر و
خوشفروش تهران و کریستیز علت مضاعفی در ثبت این
رکورد بوده است .در هر صورت آاثر این هنرمند از سال  2014به
اینسو ( بهاستثانی سال  )2016فروش صددرصدی داشتهاند و
همهی آاثر ارائهشدهی او به فروش رسید ه است که تضمین
روشنی بر اقابل ابزار نسبت به این آاثر است.
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افزون بر این ابید توجه داشت که فروش تک اثر ارائهشدهی
وای .زی .اکمی در سال  2021ارزشی معادل  18400000دالر را به
همراه داشته که رقم ابالتری از مجموع فروش 17142686دالری
دو اثر از این هنرمند در سال  2020ثبت نموده .آاثری که در
سال  2020در ارائه شده ،شامل یک اتبلوی تکچهره ( )1386اب
ابعاد  284*234سانتیمتر در اخنهحراج بوانمز و یک اتبلو اب
عنوان «ماناجتهای بیاپاین  )1388( »28اب ابعاد 114.5*84
سانتیمتر در اخنهحراج کریستیز بوده است .اثر ارائهشده در
سال  2021اتبلویی اب عنوان «گنبد آبی  )1386( »1اب ابعاد 183*160
سانتیمتر و حراج تهران بوده است .اب توجه به اینکه تافوت
چندانی ماین ابعاد این آاثر وجود ندارد ،و در هر دو سال مذکور
اتبلوهایی از مجموعهی محبوب «ماناجت »...عرضه شده
است ،رشد چشمگیر مجموع فروش در این دوسال را میتوان
به پاتنسیل حراج تهران در فروش ابالتر و نیز رشد ارزش خود
آاثر و تقویت ابزار هنرمند مربوط دانست.
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نرخ فروش آاثر وای .زی .اکمی
در اخنههای حراج
بیشتر
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مجموع تعداد و ارزش آاثر وای .زی .اکمی
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قریب به اتافق آاثر وای .زی .اکمی از سال  2017ات امروز در ابزهی
برآوردی اکرشانسان به فروش رسیده است و این نشان از
پیشبینیپذیری ابزار فروش این هنرمند دارد و سرمایهگذاری
بر روی آاثر او را برای معاملهگران اطمیاننبخش میکند.
بیشترین فروش آاثر 13 ،اثر ،وای زی اکمی متعلق به آاثری است
که در ابزهی قیمت  100ات  500هزار دالر قرار داشتهاند .بر اساس
این الگو توقع میرود آیندهی ابزار هنرمند نیز در همین ابزه
پیش برود و اب ادامهی سیر صعودی رشد ارزش آاثر ،به ابزههای
ابالتری از قیمت راه ایبد.
اخنهحراجهای ساتبیز ،تهران و کریستیز به ترتیب بیشترین
سهم را در فروش آاثر وای .زی .اکمی داشتهاند .ساتبیز اب میزابنی
ً
از  13اثر هنرمند ،در ایزده دورهی برگزاری ،مجموعا ارزشی ابلغ بر
 694683دالر کسب کرده است .حراج تهران در رتبهی دوم این
فهرست قرار دارد ،اما ابید توجه داشت که تنها سه اثر از اکمی
در این حراجاخنه عرضه شده که هر  3اثر به فروش رسیدهاند
و رکورد گرانترین اتبلوی هنرمند نیز متعلق به این خرانهحراج
اپیتخت است .اب توجه به این نسبتها شاید بتوان گفت حراج
تهران در فروش آاثر وای .زی .اکمی موفقتر از ساتبیز بوده است.

برای مشاهدهی عملکرد حراجها
در فروش آاثر وای .زی .اکمی کلیک کنید.
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اثـر
وای.زی.اکمی در
شانزدهمین دورهی
حراج تهران
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ماناجتهای بیاپاین (مولوی)
ترکیب مواد روی کاتن
 91.5*99سانتیمتر
اتریخ خلق اثر1392 -1391 :
برآورد اولیهی قیمت3 :ات  4میلایرد تومان
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138

رویهی
قیمتگذاری
آثـار در بـازار
هنر معاصـر
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گذاری
ت
قیم
هنر
ِ
ِ
آاثر هنری

اگرچه هنرمندان بهواسطهی شهرت و اماکن اچنهزنی گاهی
اواقت در موقعیتی هستند که بتوانند قیمتها را به دیلرها
ً
دیکته کنند ،اما معموال در تصمیمگیری قیمت حرف آخر را
دیلرها میزنند .چرا که نهتنها کسانی هستند که ابید اب این
قیمتها «اکر» کنند ،بلکه اطالعات بیشتری هم درمورد ابزار
دارند .اما دیلرها عامدانه ،هر اثر را جداگانه و بهصورت موردی
قیمتگذاری نمیکنند .در عوض ،تصمیمات قیمتگذاری
را بر اساس آنچه میتوان «اسکریپت قیمتگذاری» انمید
میگیرند .اسکریپتها مجموعهای از رویهها هستند که
بهعنوان یک راهنمای شانختی برای انواع تصمیمگیری
قیمتگذاری در مراحل مختلف زندگی حرفهای یک هنرمند
عمل میکنند .تصمیماتی که ابید توسط دیلرها گرفته شود.
پس از تعریف مفهوم اسکریپت ،نشان میدهیم که این
تصمیمگیریهای قیمتگذاری که اب اسکریپتها تسهیل
میشود ،شامل تعیین قیمت آاثر یک هنرمند در ابتدای
فعالیت حرفهای او ،تعدد آاثر و میزان افزایش قیمت ،ای درصد
تقسیم درآمد بین گالری و هنرمند است .اسکریپتهای
قیمتگذاری اب ماقدیر مرجعی تکمیل میشوند ،که
ماقدیر عددی دقیقی را برای انواع اخصی از تصمیمگیریهای
قیمتگذاری ارائه میدهد .نمونهها حداقل و حداکثر
قیمتهای متعارف برای رسانههای اخص و اندازهی آاثر هنری
هستند .ارتابط اسکریپتها اب ماقدیر مرجع ،درست مثل
ارتابط دستور زابن یک جمله اب کلمات سازندهی آن است.
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سردرگمی در
آاثر
گذاری
ش
ارز
ِ
هنر معاصر

یک مزیت کلیدی در استافده از این اسکریپتهای قیمتگذاری
این است که مبتنی بر معایرهایی مانند شهرت یک هنرمند
و اندازهی اثر او هستند که اندازهگیریاش سادهتر از کیفیت
محصول خروجی اوست .درواقع ،مشخصترین قرارداد در ابزار
اولیهی هنر اجتانب از قیمتگذاری بر اساس کیفیت است.
اسکریپتها ساخاتر ،ثابت ،اپاییی و درنهایت اقبل پیشبینی
بودن را به ماکنیسم قیمتگذاری اضافه میکنند .همچنین
به اجتانب ای ماقبله اب سردرگمی در زمینهی ارزش اقتصادی
هنر معاصر در ماین خریداران ابلقوه کمک میکنند .یک دیلر
نیویورکی پس از توضیح یکی از قوانین قیمتگذاری ،سانریوی
شخصیاش را اینطور توصیف میکند« :این علم نیست،
اما معایری برای شروع استافده از آن است» .تجزیه و تحلیل
تصمیمات قیمتگذاری بر اساس اسکریپتها و ماقدیر
مرجع به معانی اناکر تأثیر عرضه و تاقضا بر سطوح قیمت
ً
نیست .پرسشهای مهمتر که عمدات توسط تئوری اقتصادی
نئوکالسیک اندیده گرفته میشود ،این است که اکرآفریانن
چطور عوامل عرضه و تاقضا را شانسایی میکنند ،چطور آنها
ً
را درک میکنند ،و نهایات چطور آنها را به قیمتها و تعدیل
قیمت تبدیل میکنند .به عابرت دیگر ،ایفتن قیمت مانسب
برای یک اثر هنری خود یک هنر است.
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مافهیم اسکریپتهای قیمتگذاری و ارزشهای مرجع در
مجموعهی وسیعی از ماطلعات ابزارایبی قرار میگیرند که
نشان میدهد فرایند تصمیمگیری قیمتگذاری پیچیده و
چندوجهی است؛ نتیجهی این ماطلعات قیمتگذاری نشان
میدهدکهتصمیماتراتنهاابدرنظرگرفتنزمینههاینهادی
میتوان درک کرد .مفهوم اسکریپت همچنین تأکیدی است بر
تحقیقدرمورد«نظریهیرفاتریشرکت»وهمچنینجراینهای
نهادی اخیر در اقتصاد و اجمعهشانسی .این اساند نشان
میدهد که اب توجه به ترکیبی از تعداد زایدی اپرامتر ،اطالعات
انقص و مانبع شانختی محدود ،فرآیندهای تصمیمگیری در
اقتصاد بر اساس عادتها ،قوانین سرانگشتی ،ناقط مرجع،
طرحوارهها و اسکریپتها صورت میگیرد .اسکریپتهای
قیمتگذاری عابرتند از آنچه پل دی ماجیو آن را «اسکریپتهای
رویداد» میانمد ،که به اجی پردازش سنجیده ،پردازش خوداکر
ای «بیدرنگ» را تقویت میکنند .بانبراین ،در یک محیط
انمطمئن مانند ابزار هنر ،که در آن جمعآوری اطالعات پرهزینه
است ،تصمیمگیری برای قیمتگذاری اتبع عقالنیت محدود
است .مفهوم اسکریپت همچنین اب فرضیهی روانلد هاینر
ماطبقت دارد که «عدم قطعیت بیشتر ابعث میشود رفاتر
احکم بر قوانین نظمهای اقبل پیشبینی فزایندهای را نشان
دهد ،بهطوری که عدم قطعیت به منبع اصلی رفاتر اقبل
پیشبینی تبدیل میشود».
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ایناسکریپتهامانندرپرتوارهایتاجریکه ساختههایانفرادی
نیستند ،بلکه کمابیش توسط اجمعهی دیلرهای هنر به
اشتراک گذاشته میشوند .دراحلیکه برخی از اسکریپتها
مربوط به ابزارهای هنری در کشورهای ارواپی غربی ،جهانی
هستند ،برخی دیگر فقط توسط مجموعهداران ،دیلرها و
هنرمندان یک مدار اخص به اشتراک گذاشته میشوند.
درواقعیت بسایری از دیلرها به تصمیمگیری قیمتگذاری
بهعنوان تصمیمی مشترک اشاره میکنند که برای آن اب
دوساتن و هماکران مشورت میشود.
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تعدیل
ِ
ش در هنر
ارز 
اسکریپتهای قیمتگذاری ،توسط دیلرها اختراع نشدهاند،
بلکه درک مشترک و فرافردی از نحوهی قیمتگذاری و ابزارایبی
هنر به شیوهای اقنونی هستند .آنها نه نوشته شدهاند و نه
ه تعبیر مایکل پوالنی
بهطور رسمی نهادینه شدهاند .بلکه ب 
شکلی از دانش ضمنی هستند .ای به گفتهی دوانلد شون
شکلی از «دانش عملی» هستند .از آناج که این قوانین ضمنی
بهسختی بهطور آگاهانه منعکس میشوند ،برای دیلرها تصور
اجیگزین برای تصمیمهای تاجریشان دشوار است .اب توجه به
ماهیت ضمنی این اسکریپتها ،عجیب نیست که دیلرها
در مصاحبههای خود ادعاهای صریحی درمورد فرآیندهای
انتشار نداشته ابشند .مؤسسات رسمی و حرفهای مانند
انجمن دیلرهای هنر آمریاک ( ،)ADAAفدراسیون گالری هلند
( )Galeriebondو انجمن هلندی گالریها قدرت محدودی
در انتشار ،پایدهسازی ای اجرای چنین اسکریپتهایی دارند.
آنها قدرت کمی در انتشار رپرتوارهای تاجری دارند .در عوض،
انتشارشان ات حد زایدی به صورت غیررسمی و اب استافده از
فرآیندهای تقلیدی صورت میگیرد.
آموزشدرمحلای«ایدگیریازطریقاناجم»یکیازاینفرآیندهای
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آموزشدرمحلای«ایدگیریازطریقاناجم»یکیازاینفرآیندهای
تقلیدی را شکل میدهد به این صورت که بسایری از دیلرها
قبل از افتاتح گالری خود ،اکر را بهعنوان دستایر ای مدیر در یک
گالری شروع کردهاند .در این شرایط ،آنها ابیدها و نابیدهای
کسب و اکر هنری ،از جمله موارد مربوط به قیمتگذاری
َ
شاکل انتشار ،مالاقتهای زایدی که
هنر را اید میگیرند .دیگر ا
ِ
دیلرها اب هماکران خود دارند ،شبکههای غیررسمی که عضو
آنها هستند و اجتماعاتی مانند افتاتحیهی نمایشگاههای
گالری و موزه در بعدازظهرهای جمعه است .همانطور که پل
دی ماجیو و والتر اپول استدالل میکنند ،چنین فرآیندهای
ً
تقلیدی احتماال در یک محیط انمشخص رخ میدهند ،که
ابزار هنر نمونهای اساسی از آن را ارائه میدهد .اسکریپتهای
قیمتگذاری ،تمایز شدیدی را که در انتشارات سازمانهای
صنعتی بین تعیینکنندگان قیمت و قیمتگذاران ایاجد
میشود ،نشان میدهد .از آناجیی که راقبت انحصاری نزدیک
ً
به ساخاتر ابزار هنر است ،دیلرهای هنر اصوال تعیینکنندهی
قیمت هستند .اب این وجود ،اب توجه به رفاتر اقنونمداری که
اسکریپتهای قیمتگذاری نشان میدهند ،عاملیت آنها
در تعیین قیمتها به میزان اقبل توجهی اکهش میایبد.
اسکریپتها بهطور ابلقوه برای اکرایی ابزارها مضر هستند،
زیرا از روند تعدیل انعاطفپذیر قیمتها به نفع تعادل ابزار
جلوگیری میکنند .به عابرت دیگر ،اسکریپتها یکی از مانبع
ً
ابلقوه اثبت ماندن قیمت هستند که عمدات اقتصادداانن
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کینزی را نگران کرده است.
اب این احل ،منطق اقتصادی اسکریپتها این است که
تصمیمگیری قیمتگذاری را ات حد اقبل توجهی ساده
ً
میکنند .از آناج که اسکریپتها مستقیما کیفیت یک اثر
هنری را برآورد نمیکنند ،به دیلرها ااجزه میدهند قیمتها را
بهطور سیستماتیک تعیین کنند .اسکریپتها اب هماهنگ
کردن فعالیت اقتصادی غیررسمی در ماین دیلرهای هنری،
شکلگیری قیمتها را ساخاتر میبخشند و ارزش اقتصادی
هنر را شافف میکنند .این شاففیت ،به نوبه خود ،درک
قیمتهای غیراقبل دستایبی را در ماین مصرفکنندگان هنر
ممکن میکند.
قبل از بحث درمورد جزئایت این ویژگیهای اسکریپتهای
قیمتگذاری ،نحوهی ظهور آنها از لاحظ اتریخی شرح داده
میشود .یک گشتوگذار کواته در اتریخ اقتصادی ابزار هنر به
ما میآموزد که اسکریپتهای قیمتگذاری در کواتهمدت اپیدار
هستند .اما در درازمدت ،تحت تأثیر فرآیندهای اجتماعی و
فرهنگی اب مقایس بزرگ ،مانند رهایی هنرمند در رنسانس،
ظهور مفهوم نبوغ ،و انگیزههای نوآورانهای که توسعهی هنر
مدرن از قرن نوزدهم به بعد را پیش برد ،تاکمل پیدا میکنند.
اب توجه به این تحوالت ،اتریخ ابزار هنر مانند انابشت مداوم
عدم اطمیانن از ارزش هنری و اقتصادی هنر است .بر اساس
ماطلعات احضر ،منصافنه است که بگوییم هنرمندان،
دیلرها و مجموعهداران معاصر در ایفتن قیمت مانسب برای
یک اثر هنری اب مشکالت بیشتری نسبت به پیشیناین خود
در قرنهای پیش مواجه هستند.
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گذاری
ت
قیم
تافوت
ِ
آاثر هنرمندان جوان و
هنرمندان ابسابقه
اگر بتوان اتریخ هنر غرب را بهعنوان انابشت مداوم عدم
قطعیت در رابطه اب ارزش یک اثر هنری قلمداد کرد ،چه
معایرهایی برای دیلرهای هنر معاصر ابقی میماند ات
تصمیمگیری قیمتگذاری خود را بر اساس آن تعیین
کنند؟ دشوارترین و از برخی جهات حایتیترین تصمیمگیری
قیمتگذاری «محکزدن» است ،که به توصیف یکی از دیلرها
ً
یعنی :تعیین قیمت برای اکرهایی که توسط هنرمندی که قبال
هیچ اثری را نفروخته است ساخته شده .دلیل آن این است
که دیلر هنری نمیتواند در این مورد به قضاوتهای قبلی
دیگران اعتماد کند و هیچ قیمت قبلی برای تنظیم قیمت
جدید وجود ندارد .همچنین ،برآورد تمایل مصرفکنندگان به
پرداخت هزینه برای اکر جدید دشوار است و تنها اب استافده از
فرآیند آزمون و خاط میتوان آن را فهمید .اب این احل ،فرآیند
آزمون و خاط پرخطر است ،چون قیمت اولیه میتواند عواقب
بلندمدتی داشته ابشد؛ اگر قیمت خیلی ابال ابشد ،ممکن
است مانع از پیشرفت حرفهی یک هنرمند جوان شود ،زیرا
اکهش قیمت غیرممکن است.
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برای تعیین قیمتهای اولیه در این محدودیت ،از یک اقنون
دوگانه استافده میشود .اول از همه ،اقنون این است که اب
کمترین میزان معقول شروع کرد .یک دیلر هنری جوان از
چلسی نیویورک در همین رابطه میگوید« :من همیشه
صاداقنه و بسایر بیرحمانه به هنرمندانم میگویم ،اگر
در اولین نمایش ،اثر شما به سرعت به فروش رفت ،پس
ً
قیمت مانسبی داشته» .اقنون دیگر ،که صراحات تقلیدی
است ،تعیین سطوح قیمت موجود اب ماقیسهی هنر جدید اب
آاثر مشابه از نظر سبک و اندازه ،محصول هنرمندانی اب سن،
رزومه ،اعتابر ،ای سابقهی مشابه است .اگر این عوامل زمینهای
در نظر گرفته نشوند ،رفاتر تقلیدی ممکن است به اجی نزدیک
شدن به قیمت مانسب ،از آن دور شوند .یکی از اعضای هیأت
علمی دانشگاه پنسیلوانای در اپاینانمهی کریستیان وارچول
درمورد ابزار هنر نوشت« :ماتسافنه بسایری از مردم اکر خود را
در ماقیسه اب افرادی که موفق هستند قیمتگذاری میکنند.
فرض کنید راوشنبرگ برای یک ناقشی صدهزار دالر درایفت
میکند ،بانبراین یک دانشجو اب خودش فکر میکند که ۶۰۰۰
دالر معقول است».
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آاثر
گذاری
ش
ارز
ِ
ِ
هنرمندان اب سابقه

اگر هنرمندی سابقهی قیمتگذاری داشته ابشد ،چه در ابزار
اثنویه و چه در گالری دیگر ،سطح قیمت موجود مدنظر قرار
میگیرد و تعمیم داده میشود .این بدان معانست که تعیین
قیمت در ابزار هنر وابسته به مسیر است؛ سطح قیمت
فعلی همیشه بر اساس سطح گذشته است .این ماهیت
وابسته به مسیر ،مبانی تجربی در ماطلعهی اقتصادی فری
و پومرنه درمورد ابزار هنر دارد ،که نشان میدهد قیمتهای
گذشته پیشبینیکنندهی بسایر قوی قیمتهای آینده
هستند .در این فرآیند شهرت هنرمند ،اندازه و تکنیک اکر
سه راهنمای مهم برای تعیین قیمت است .ابید توجه داشت
که از منظر اقتصادی خروجی بهطور کلی در تصمیمگیری
قیمتگذاری اندیده گرفته میشود .زمانی که یک گالری هم
هنرمندان بسایر پراکر و هم کماکرتر را نمایش میدهد ،سطح
ً
ً
قیمت آنها معموال تافوت اساسی نخواهد داشت .تقریاب
تمام گالریها چه در آمستردام و چه در نیویورک ،بر اساس
اندازهی آاثر یک هنرمند قیمت دارند و از فرقگذاشتن بین آاثر
اب اندازهی یکسان حتی اب کیفیت متافوت در آاثر یک هنرمند
همواره اجتانب میشود .این مسأله توضیح میدهد که چرا
ّ
اندازه یک پیشبینیکنندهی قوی قیمت در مدل کمی است.
شهرت هنرمند و همچنین اندازه و تکنیک اثر هنری بهعنوان
قوانین قیمتگذاری اکربردی و عملایتی هستند زیرا ارزش
اقتصادی و هنری را متمایز میکنند .آنها تضمین میکنند
که یک فروشنده مجبور نیست در هنگام تعیین قیمت،
ً
کیفیت اکر را مستقیما تخمین بزند.
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خودی خود معایرهایی
اب این احل ،شهرت ،اندازه و تکنیک به
ِ
بیمعنی هستند؛ یک طراحی روی اکغذ میتواند کیفیت ابالتری
نسبت به ناقشی رنگروغن روی بوم داشته ابشد ،یک هنرمند
انشانس ممکن است آاثری بهتر از یک هنرمند معروف خلق
کند و یک ناقشی کوچک ممکن است به اندازهی یک اکر بزرگ به
اکر و پرداخت نایز داشته ابشد .در اجمعهای مانند دنایی هنر که
مشاتاقنه و بهطور روزمره به کیفیت ،ارزایبی شایستگیهای
یک هنرمند و ایاجد تمایز بین ارزش هنری آاثر مختلف توجه
ً
دارد ،گفتن این واقعیت که صراحات از بررسی کیفیت بهعنوان
یک اپرامتر تعیینکنندهی مستقیم قیمت اجتانب میشود،
متانقض به نظر میرسد .درواقع ،این اقنون قیمتگذاری
از لاحظ اتریخی محل مانقشه بوده است و به سختی توسط
هنرمندان ،اکرشانسان ای افرادی که در ابزار هنر مشارکت ندارند
درک میشود.
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افزایش
چگونگی
ِ
قیمت آاثر هنرمندان

ً
ت آاثرش را اکمال بر
ناقش قرن هجدهم ،سالواتور رزا ،قیم 
اساس کیفیت تعیین میکرد .بانبراین ،او از پذیرش هرگونه
پیشپرداخت برای اکرش امتانع میکرد .بههراحل ،مجموعهدار
نمیتوانست کیفیت ناقشی تمامشده را پیشبینی کند .ای به
حاکیت دیگری در رابطه اب اقنون اندازه اشاره کنیم ،ادگار دگا به
یک مجموعهدار مصری /آمریاکیی که توانست وارد استودیوی
ناقشیاش شود گفته بود که برای هر اثر اب هر اندازه و تکنیکی
که خلق میکند ،قیمت اثبتی معادل صدهزار فرانک درایفت
میکند .در شرایط معاصر ،بسایری از هنرمندان هم این اقنون
قیمتگذاری را توهین به ارزشهای هنری میدانند .اب این
وجود ،دیلرها از تأکید بر این موضوع که کیفیت آنقدر اخرج از
کنترل است که نمیتواند بهعنوان یک اصل قیمتگذاری اقبل
درک عمل کند ،تردیدی ندارند.
برای افزایش قیمت ،سه اقنون متافوت وجود دارد :اقنون
مبتنی بر تاقضا ،مبتنی بر زمان و مبتنی بر شهرت .برای هر سه
ً
اقنون ،میزان افزایشها متافوت است ،اما معموال معادل  ۱۰ای
 ۲۰درصد آخرین سطح قیمت است .طبق اقنون اول ،قیمتها
در اپسخ به تاقضای مازاد افزایش میایبد .چنین وضعیتی اگر
در آخرین نمایشگاه گالری هنرمند «وضعیت فروشرفته»
ابشد ،توسط دیلر تشخیص داده میشود .بهعابرتدیگر،
یک نمایشگاه اب فروش اکمل ،رویدادی است که ابعث افزایش
قیمت میشود.
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نسخهی اخصی از این اقنون برای افزایش قیمت آاثر خلقشده
در نسخههای کوچک مثل عکس استافده میشود .طبق اقنون
دوم ،قیمتها به صورت دورهای افزایش پیدا میکنند؛ یعنی
ساالنه،دوساالنهایهرابرکههنرمنددرگالرینمایشگاهیدارد.
این اقنون شبیه افزایش دستمزدها در ابزار اکر بر اساس اصل
ارشدیت است .اقنون سوم ،دیلرها را وادار میکند که قیمتها
را اب میزان شهرتی که هنرمند کسب میکند ،افزایش دهند.
بر اساس این اقنون ،افزایش قیمتها اب مراجعه به نمایش
در موزهها ،نشرایت ای سایر مانبعی که در ساتیش اکر هنرمند
منتشر میشوند ،توجیه میشود.
ً
تافوت قیمت بین آاثر مشابه هنرمندان مختلف عمدات به این
دلیل است که میزان و دفعات افزایش قیمت بین هنرمندان
متافوتاست.اینماقدیرممکناستابتوجهبهمیزاناحتایط
ای بیپروایی دیلر هنری متافوت ابشد .اب توجه به تعداد دفعات
افزایشها ،اگر تاقضا برای اثر یک هنرمند سریعتر ای کندتر
از ماینگین همهی هنرمندان موجود در ابزار افزایش ایبد،
اقعدهی مبتنی بر تاقضا منجر به تافوت قیمت خواهد شد .به
همین ترتیب ،در صورتی که اعتابر هنرمندان بهطور همزمان
اب قیمت رشد نکند ،دیلرهایی که قیمت مبتنی بر شهرت را
اعمال میکنند ،قیمتهای متافوتی را برای هنرمندانی که
نمایندگیشان را بر عهده دارند تعیین میکنند.
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اگرچه هر سه اقنون قیمتگذاری در اصل میتوانند به تعداد
دفعات یکسانی به افزایش قیمت منجر شوند ،دیلرها
ً
بهشدت بین این قوانین تمایز اقئل میشوند .مثال یکی از
ً
دیلرها نیویورکی استدالل میکند« :من واقعا به عرضه و
تاقضا اعتاقدی ندارم ،برخالف دههی  1980که همهچیز به عرضه
و تاقضا برمیگشت ،مثل مری بون [یک دیلر مشهور و موفق
ً
آن روزها] که مثال میگفت فقط سه ناقشی وجود دارد و  20نفر
آنها را میخواهند ،پس قیمت  500000دالر افزایش پیدا میکند،
من بر اساس شکلی که حرفهی هنرمند پیش میرود قیمت را
افزایش میدهم .این یعنی کدام مجموعهها آاثرش را میخرند،
آای موزهها میخرند ای نه ،و آاثر در چه نمایشگاههایی نمایش
داده میشوند .اگر بتوان به چنین موفقیتهایی دست پیدا
کرد ،فکر میکنم میتوانیم قیمتها را افزایش دهیم .عرضه
ً
و تاقضا چیز بسایر احماقنه ای است» .در احلتی اکمال برعکس
این مورد ،یک فروشندهی هلندی در همان بخش گالری
ً
ً
نیویورک قوای استدالل میکند که« :اگر واقعا منطقی ابشید،
قیمتها را سریعتر از سرعت تاقضا افزایش نمیدهید .شما
نابید فکر کنید که «اوه ،او سه نمایشگاه در موزه داشته
است ،پس میتوانم قیمتها را ابال ببرم» نه اینطور نیست!
سه نمایشگاه در موزه  -تاقضای بیشتر  -قیمتها را افزایش
میدهد .این اقنون معتبر نیست ».اب توجه به این موارد ،هر
دو دیلر مدلهایی ذهنی از نحوهی عملکرد ابزار هنر میسازند
و بر اساس این مدلها به تصمیمات مربوط به قیمتگذاری
خود میرسند ،که هر دو منطقی هستند ،اما فقط در اچرچوب
مدل محلی خودشان.
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قیمت
ارزش
تعیین
راهنمای
ِ
آاثر هنرمندان مبتدی اب
ماقدیر مرجع
جدا از اسکریپتهای قیمتگذاری ،ماقدیر مرجع نیز بهعنوان
راهنمای ایفتن قیمت مانسب اقبل اتاک هستند .ارتابط
اسکریپتهای قیمتگذاری اب این ماقدیر مرجع مانند ارتابط
دستور زابن یک جمله اب کلمات آن است .به این صورت که،
اسکریپتها قوانین قیمتگذاری را ارائه میکنند و ماقدیر
مرجع ماقدیر عددی اخصی را برای تسهیل تنظیم قیمت ارائه
میکنند .درست مثل اسکریپتها ،ماقدیر مرجع بر اساس
مدلهای ذهنی ای طرحهای حساب است که فروشندگان
و مجموعهداران اید میگیرند و در حین فعالبودن در ابزار
میسازند .در این مدلها ،آاثر هنری اب ویژگیهای مشخص
به سطوح قیمتی اخص ارتابط داده میشوند .این سطوح
بر اساس تجربهی ابزار در گذشته است که مدلهای ذهنی
آن را به انتاظرات درمورد قیمتهای آینده تبدیل میکند.
در ماطلعات ابزارایبی ،این ناقط بهعنوان ناقط قیمتگذاری
روانشانختی شانخته میشوند که در ناقطی ابال ای اپیینتر
از آنها ،مصرفکنندگان به میزان چشمگیری تاقضای خود را
برای یک اکال تعدیل میکنند .
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دو نسخهی مختلف اب این ماقدیر مرجع وجود دارد .اول از همه،
ماقدیر مرجع صرفنظر از ویژگیهای یک اثر ،برای انواع اخصی از
تصمیمات قیمتگذاری وجود دارد .درمورد هنرمندان جوانی
ً
که قبال هیچ اثری نفروختهاند ،اقعده این است که قیمتها
را اپیین تعیین میکنند و اب اکرهای اتزهی دیگر در ابزار ماقیسه
کنند .عالوه بر این ،گالریها از ماقدیر مرجع برای دقیقتر کردن
چنین تصمیمگیری قیمتگذاری استافده میکنند .بهعنوان
ماثل ،اغلب در مصاحبهها گفته میشود که در عکسهای
اب اندازهی متوسط برای یک هنرمند مبتدی ابید  450یورو ای
کمتر قیمت داشته ابشند .اتبلوهای بزرگ ممکن است اب
اندازهی اساتندارد ( 1.5×1.5متر) ممکن است بیش از 2250
یورو قیمت نداشته ابشند .در نیویورک عکسها اب اندازههای
کوچک بین  1000ات  1500دالر و برای اکرهای اب اندازه متوسط 1500
ات  3500دالر قیمت دارند .اغلب میشنویم که اتبلوهای بزرگ
از یک هنرمند انشانس در نیویورک ابید بین  3000ات  5000دالر
قیمت داشته ابشند .این ماقدیر مرجع ممکن است در هر
گالری متافوت ابشد.
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ً
گالریای که به دالیلی مکررا آاثر گرانقیمتی را به مجموعهدارانی
از طبقههای پردرآمد میفروشد ،میتواند قیمت اولیهی
ً
نسباتابالییرابرایهنرمندانجوانطلبکندومجموعهدارانی
که اغلب از چنین گالریهایی دیدن میکنند به این قیمتهای
ابال عادت کردهاند .چون اب توجه به مدلهای ذهنی که در
گذشته ساختهاند ،این سطوح قیمتی در حد انتاظر بوده و
برای آاثر هنری معقول تلقی میشوند .بانبراین ممکن است
دو هنرمند مبتدی که اکرهای مشابهی خلق میکنند و از همه
جنبههای دیگر برابر هستند ،قیمتهای متافوتی برای اکر
خود در گالریهای مختلف درایفت کنند.
دومین استافده از ماقدیر مرجع برای قیمتهای حداقل و
حداکثر است ،که دیلرها از تخطی از آنها به سمت اپیین ای ابال
اجتانب میکنند .اگرچه حداقل قیمتهای دقیقی که ذکر شد
تافوت اقبل توجهی داشتند ،اما نظر فروشندگان ات حداکثر
 4500یورو یکسان بود .یکی از دیلرها میگوید« :در قیمتهایی
ً
بیشتراز4500یورو،واقعادریکمنطقهمتافوتقرارمیگیرید.
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ابید از خوداتن بپرسید که آای میخواهید از آن مرز ذهنی عبور
کنید؟».اینبهاصطالحسقفشیشهایابزارهنر،جداازداشتن
مبانی شانختی در طرحهای حسابداری ذهنی مجموعهداران ،از
نظر ساخاتری اقبل توضیح است .وضعیت ابزار هلند اب اپیگاه
ً
گستردهای از مجموعهداران که اکر را اب قیمتهای نسبات اپیین
میخرندوتعدادمعدودیازمجموعهدارانکهاکرراابقیمتهای
ابالخریداریمیکنند،مشخصمیشود.بهاینمعنیکهابزاردر
ً
سطوح ابالتر قیمت مخصوصا در ماقیسه اب کشورهایی مانند
اایالت متحده ،محدود است .عوامل سازمانی نیز میتوانند در
ساخت سقف شیشهای دخیل ابشند .فرضیهی دو دیلر جوان
این است که اندازهی سقف ابالی ابزار به این واقعیت مربوط
میشود که شرکتهایی که آاثر هنری جمعآوری میکنند
اغلب به مأمور خود برای تصمیم به خرید آاثر زیر  4500یورو به
صالحدید خودش مجوز میدهند .ابالتر از این سطح ،مأموران
ابید اب مدیران شرکت مشورت کنند ،بانبراین انگیزهای برای
گالریها ایاجد میکنند ات قیمتها را زیر ارزش بحرانی نگه دارند.
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سقف شیشهای ابالی ابزار تنها جلوهای از ساخاتر آن نیست،
بلکه این سازه را تعیین هم میکند .اول از همه ،این مسأله
مانع از نمایندگی هنرمندان اخرجی توسط گالریها میشود،
چرا که قیمت آنها بهراحتی از سقف شیشهای فراتر میرود.
ً
اثنای ،بهدلیل «گسترش» محدود قیمتها ،تقسیم اکر بین
ً
گالریهای اکشف ،که آاثر هنری تجربی را اب قیمتهای نسبات
اپیین میفروشند ،و گالریهای استثمارگر ،که هنرمندان
موفقی راوارد عرصه میکنندو قیمتهای آنهارا به میزاناقبل
توجهی افزایش میدهند ،وجود ندارد .درنهایت ،گالریهایی که
نمایندهی هنرمندان اب ابزار فعال هستند ،مجبور میشوند
ً
بین بد و بدتر یکی را انتاخب کنند؛ ای قیمتهای اخرجی نسبات
ابالیی را در ابزار هنر تعیین میکنند که در این صورت فروش در
ابزار بهطور کلی مهار شده خواهد بود؛ ای قیمتها را اب توجه
به شرایط ابزار محلی تعیین میکنند که در این صورت تافوت
قیمت بین ابزار داخلی و ابزار اخرجی خودش را نشان میدهد.
در وضعیت دوم ،وقتی این مجموعهداران متوجه میشوند
که میتوانستند اکر مشابهی را در داخل اب قیمتهای اپیینتر
بخرند ،دیلرها اب خطر توهین به مجموعهداران اخرجی مواجه
میشوند.
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تافوتهای قیمت به
عنوان نشانههای کیفیت
ماکنیسم قیمت چگونه به ارزشگذاری یک اثر هنری توسط
ماخطب کمک میکند؟ هنگام تعیین قیمت ،فروشندگان
این نکته را در نظر میگیرند که مجموعهدارن از قیمت نسبی
آن ای از تغییر قیمت ،کیفیت اکر را استنابط میکنند .اول از
همه ،به عقیدهی دیلرها خطر اپیین بودن قیمت این است که
مجموعهداران اکر را جدی نمیگیرند .اگر یک اثر کمتر از سطح
قیمت معمولی ای مورد انتاظر قیمتگذاری شود ،ممکن است
مجموعهداران راضی ابشند ،اما در عین احل ابعث بیاعتمادی
نسبت به کیفیت اکر میشود.
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دومین نمود از نقش سازنده و معاندار قیمتها در
قیمتگذاری بر اساس اندازه نمود پیدا میکند .دلیل اجتانب
از قیمتگذاری متافوت آاثر اب اندازههای مشابه این است که
اب وجود تافوت در قیمتها ،دیلرها پایمهای ضمنی را درمورد
تافوت در کیفیت آاثر به نمایش درآمده منتقل میکنند.
از چنین پایمهایی به دالیلی اجتانب میشود .در ابتدا ،این
موضوع در ابزاری که عدماطمیانن از قبل احکم است ،احساس
بینظمی الاق میکنند .به گفتهی یکی از دیلرها« :ااجزه دهید آن
پول بیشتری که نمیتوانم از خریدار درخواست کنم را از دست
بدهم .ثابت مهمتر از آن مقدار پول اضافی است» .همچنین،
بسایری از دیلرها این سؤال را مطرح میکنند که آای قضاوتهای
ارزشی خودشان مشابه قضاوتهای مشتراینشان است ای
خیر .دیلرها میگویند که نمیتوانند پیشبینی کنند که
مجموعهدارها چگونه تکتک آاثر را در یک نمایشگاه ارزایبی
میکنند .دیلرها اب قیمتگذاری یکسان برای همهی آاثر هنری،
به دنابل این هستند که به خریداران ااجزه دهند خودشان
تصمیم بگیرند که چه چیزی را دوست دارند .یک دیلر میگوید:
«من کی هستم که بفهمم این ناقشی اجلبتر از ناقشی
هماندازهی کانر آن است؟ ابرها اتافق افاتده که فکر میکنم
«من این و آن اکر را میخرم» ،اما اولین اکری که مردم میخرند،
اکری است که هرگز حدس نمیزدم».
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دیلر دیگری استدالل کرد که ایاجد چنین تمایزاتی در کیفیت
از طریق تافوت قیمت« ،به اجی پرداختن به هنر معاصر ،اجرا
کردن اتریخ هنر است» .درنهایت ،یک منطق اقتصادی ساده
برای اسکریپت اندازه این است که تعیین قیمت ابالتر برای یک
اثر ممکن است فروش آاثر اب قیمت اپیینتر در یک نمایشگاه
را پیچیده کند .بهعنوان ماثل ،یکی از دیلر ها اعتراف کرد که
قیمتگذاری بر اساس اندازه به اجی کیفیت به این معنی
است که «آاثر خوب واقعی» ارزانتر از آنچه میتوانند ابشند
به فروش میرسند ،اما« ،اگر از این اقنون پیروی کنید ،سیستم
دیگری را نقض میکنید .برای فروش بقیهی آاثر ،اکر مشکلتری
خواهید داشت .درواقع ،شما دوابره تأیید میکنید که بقیه
کیفیت کمتری دارند».
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افزایش قیمت در
هنر معاصر

سومین سهم قیمت در ساختن ارزش به تغییرات قیمت
مربوط میشود .برخالف سایر ابزارها (از جمله ابزارهای
محصوالت فرهنگی مانند ادبایت ای موسیقی) موفقیت در
ابزار هنر بهاجی افزایش فروش ،برحسب افزایش قیمت
سنجیده میشود .بانبراین ،افزایش سطح قیمت اثر یک
هنرمند ،پایمی را منتقل میکند که حرفهی او در احل توسعه
استایهنراودردناییهنرپذیرفتهشدهاست.بهطورهمزمان،
مجموعهداران نسبت به خریدهایی که در گذشته اناجم دادهاند
ای قصد دارند در آینده اناجم دهند ،احساس امنیت میکنند.
معانی مثبت افزایش ،دیلرها را تشویق میکند که به اجی
حداکثر کردن سود ،به دنابل حداکثر کردن قیمت ابشند .یعنی
از آناج که قیمتهای ابال نشانهای از موفقیت تلقی میشود،
دیلرها و هنرمندان به تولید کم و محدود تشویق میشوند.
این یک توضیح تجربی برای این واقعیت است که گالریها،
ً
چه در گذشته و چه در احل احضر ،عمدا تعداد آاثری را که در
یک نمایشگاه آویزان نصب میشود را محدود میکنند .این
واقعیت که حتی هنرمندان بسایر موفقی مانند مارک روتکو،
فرانسیس بیکن ای پیاکسو پس از مرگ تعداد زایدی اثر از خود
به اجی گذاشتند و همچنین فروشندگان آاثر هنری مشاتق
محدودکردن اندازهی نسخهی عکسها و آاثر اچپی هستند
گواه این مدعاست .تمام این شیوهها نشان میدهد که هدف
هنرمندان و دیلرهای آنها به حداکثر رساندن قیمتهاست.
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اتبوی اکهش قیمت برای
دیلرها و هنرمندان
استدالل ماخلف درابرهی اکهش قیمت صدق میکند .اکهش
قیمت بیش از ابزده سرمایهگذاری ،در هنر تأثیر میگذارد .در
عوض ،دیلرها نگران معانیی بودند که این اکهشها هم به
هنرمندان و هم به مجموعهداران منتقل میکنند .هر چقدر
هم که منطق اقتصادی اکهش قیمت قوی ابشد ،یک دیلر آاثر
هنری ،اب اکهش قیمت ،پایمی درمورد ارزش اکر یک هنرمند
منتقل میکند و در نتیجه بر عزت نفس او تأثیر میگذارد .یکی
از اکرشانسان برجستهی گالری نیویورک میگوید[« :اکهش
قیمت] پژواک سوزانندهای دارد .اگر قیمت آاثر یک هنرمند
اپیین بایید به این معنی است که گالری اعتماد خود را به او
از دست داده است ای مجموعهداران اعتماد خود را از دست
دادهاند و ای خود او ماخطب خود را از دست داده است .اینها
مافهیم هستند ،و شما هرگز نابید به این مافهیم ااجزهی
مشروعیت بدهید ،اگر به نمایشدادن آاثرش ادامه دهید ،به
این معنی است که همچانن به او ایمان دارید.
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و اگر همچانن به او ایمان داشته ابشید ،به این معنی است
که معتقدید پیشرفت هنرمند ادامه دارد .اگر متوجه شود
که نمیتواند سطح قیمت خود را حفظ کند ،برای یک هنرمند
مضر است .درواقع این اتافق ضربهای به عزت نفس اوست».
درواقع ،حتی شانختهشدهترین دیلرها ،به نمایندگی از
هنرمندان مشهوری که آاثر خود را به موزهها اب قیمتهای
بیش از  100000دالر میفروشند ،تأیید کردند که قیمت یک
«مسئلهی شخصی» است :قیمتها بهطور جدی بر غرور
هنرمندان تأثیر میگذارند.
اکهش قیمت معانی اقبل ماقیسهای را برای مجموعهداران
ایاجد میکند .بهقول یکی از دیلرها ،قیمتها در بینندگان
«شبهه» ایاجد میکنند .در نتیجه ،مجموعهداران به «غرایز
شما بیاعتماد خواهند شد» و «ایمان خود را از دست خواهند
داد» .اگر ابور مجموعهداران به ارزش هنری اثر بهدلیل اکهش
قیمت آسیب ببیند ،میتواند عواقب جبران انپذیری داشته
ابشد.توضیح دیگر این است که اتبوی اکهش قیمتها
انگیزهای برای گالریها ایاجد میکند ات از همان ابتدا قیمتها را
اپیین بایورند و قیمتها را ات حد اماکن به کندی افزایش دهند.
اب این احل ،در مواردی که قیمتگذاریها انموفق و ابالتر از نرخ
معمول ابزار هستند ،مجموعهای از استراتژیها برای اکهش
انمحسوس قیمت اجرا میشود .این مجموعه استراتژیها
ً
در ماقیسه اب تصمیمگیریهای قیمتگذاری دیگر ،اصال
مشروعیت ندارند و دیلرها فقط در شرایط اضطراری از آنها
استافده میکنند.
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اول از همه ،اندازهی اثری را که هنرمند و فروشنده برای
نمایشگاه انتاخب میکنند ،میتوان افزایش داد و در عین
ً
احل قیمتها را در یک سطح نگه داشت .این امر عمال قیمت
فروش هر واحد اندازه را اکهش میدهد ،البته بهصورت پنهان.
راهبرد دوم این است که پس از تغییر گالری ،قیمتهای اثر
هنرمند را «تجدید ساخاتر» کنیم .اگر هنرمندی ،داوطلابنه
ای انخواسته ،گالری را ترک کند و در گالری دیگری اظهر شود،
ً
اتبوی اکهش قیمت موقات لغو میشود ،که شروع از صفر در
ِ
قیمتگذاری را مشروع میکند .بهدلیل نوعی حابب ای دورهی
زمانی متورم ،یک هنرمند میتواند به قیمتهای فوقالعادهای
بفروشد و سپس هیچ فعالیتی اناجم ندهد .این فرصتی است
برای جذب افراد بسایر خوبی که در احل احضر بسایر اجافاتده
هستند و نایز به نمایندگی دارند و اب اکهش قیمت موافقت
خواهند کرد.
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سومین مؤلفهی مجموعه استراتژی اورژانسی این است
که اکهش قیمتها زمانی اتافق میافتد که یک هنرمند
تکنیک جدیدی را آزمایش میکند ای بدنهی جدیدی از اکر را
توسعه میدهد .درنهایت ،متداولترین تکنیکی که برای
دستایبی به اکهش قیمت استافده میشود ،دادن تخفیف
است .درواقع دراحلیکه تخفیفهای از روی احترام یک هدف
مشترک را دنابل میکنند ،تخفیفهای اینچنینی در راساتی
فروش داده میشوند .اگرچه چنین تخفیفهایی تنها
ن اکر
زمانی داده میشوند که ابزار آن را دیکته کند ،اما بهتری 
برای دیلرهاست؛ از یکطرف ،میتوانند قیمتهای ابالیی را
حفظ کنند که نشاندهندهی کیفیت است ،و از سوی دیگر،
دیلرها روابط اجتماعی اب مجموعهداران را محکم میکنند .یک
اقتصاددان ممکن است در این مرحله صحبتها را قطع کند و
بگوید که پدیدههای مورد بحث در ایناج و درک معاملهگران از
آنها اب پیشبینیهای نظریهی اقتصادی اساتندارد ماطبقت
دارد .برای ماثل ،ایفتهها وجود چیزی را تأیید میکند که
هاروی الیبنشاتین آن را «اثر  »Veblenمیانمد؛ افیدهای که
مصرفکنندگان از هنر میبرند نهتنها به کیفیتهای ذاتی
آن بستگی دارد ،بلکه به بهایی که برای آن پرداخت میشود نیز
بستگی دارد .به همین دلیل ،الیبنشاتین استدالل میکند که،
الزم است که قیمت واقعی و قیمت اظهری یک اکال را تشخیص
دهیم .از آناج که مصرفکنندگان سودمندی را از قیمت اظهری
میگیرند ،اما میخواهند اکال را اب قیمتی مقرون به صرفه
بخرند ،واسطهها انگیزهای برای ابالبردن قیمتهای بعدی
ً
دارند که متعاقاب روی آنها تخفیف میدهند.
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اب توجه به ابزار اکر ،ایفتهها شبیه پدیدهای است که
بهعنوان ثابت دستمزد شانخته میشود .همانطور که از
اکهش قیمتها در ابزار هنر اجتانب میشود ،اقتصادداانن
مدتهاست متوجه شدهاند که در صورت وقوع بیاکری،
دستمزدها اکهش پیدا نمیکنند .توضیاحت آنها اب ایفتههای
این ماقله که اکهش قیمت ها تأثیر منفی بر عزت نفس
هنرمندان دارد ،در تضاد نیست .اجن میانرد کینز در ماقلهای
ً
اب عنوان نظریهی عمومی باین کرد که اکرگران عمدات نگران
دستمزد نسبی هستند ،یعنی دستمزد خودشان در ماقیسه
اب دستمزد دیگران .در نتیجه ،اکرفرمااین از اکهش دستمزد
اجتانب میکنند ،مگر اینکه همهی شرکتها دستمزد
را بهطور همزمان اکهش دهند .توضیح دیگر برای چنین
سختگیریهایی توسط اقتصاددااننی مانند رابرت سولو و
گئورگ آکرلوف نشان میدهد که اکهش قیمتها تأثیر منفی
بر روحیهی اکرگران دارد .به عابرت دیگر ،اکهش دستمزد ممکن
است منجر به بهرهوری کمتر شود .همچنین ،همانطور که
قیمت ،سیگانلی برای کیفیت اکال است ،دستمزد نیز ممکن
است نشاندهندهی بهرهوری اکرگران ابشد .بانبراین ،در
شرایط عرضهی مازاد در ابزار اکر ،دستایبی به اکهش دستمزد
دشوار خواهد بود ،زیرا سیگانلی منفی برای کیفیت عرضهی
نیروی اکر ارسال میکنند.
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درنهایت ،این واقعیت که دیلرها از تخفیف استافده میکنند و
ً
راهی برای اکهش مشروع قیمتها پیدا میکنند ،صراف اکرایی
ابزارهارااثبتنگهمیدارد.اینمسألهنشانمیدهدکهابزارهنر،
ماکنیسمهای متعادلکنندهی اجیگزین خود را توسعه داده
است .پیچیدهترین این ماکنیسمها ممکن است این ابشد
که هنرمندان و فروشندگانی که استراتژیهای قیمتگذاری
آنها اکرآمد است ،قدرت ماندگاری داشته ابشند ،دراحلیکه
هماکران آنها اب استراتژیهای اشتابه نمیتوانند در ابزار ابقی
بمانند .بهدلیل این تافوت ها در نرخ باق ،ابزار به سمت اکرایی
روزافزون پیش میرود .به عابرت دیگر ،میتوان انتاظر داشت
که یک فرآیند انتاخب داروینی در ابزار اتافق میافتد .نرخ ابالی
مرگ و میر گالریها در ابزار هنر نشان میدهد که این موضوع
ً
واقعا ات حدی درست است .طبق برآوردها 75 ،درصد گالریهای
هنر معاصر بیش از پنج سال زنده نمیمانند.
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سیگانلهای قیمت فقط در خدمت هدف اقتصادی فروش
به مجموعهداران ای به حداکثر رساندن بهرهوری هنرمندان
نیستند.معانیقیمتهاوتغییراتقیمتنیزابعثمیشود
که دیلرها نقش خود را بهعنوان دروازهابن و احمی هنرمندان
ایاف کنند .دیلرها به ایاجد سلسلهمراتب وضعیت در ماین
مجموعهدارانوهنرمندانکمکمیکنند.آنهاجهانهنررادر
سطحی فرافردی ساخاتر میبخشند .به عابرت دیگر ،قیمتها
نهتنها سیگانل میدهند ،بلکه ویژگیهای سازمانی نیز دارند.
از نظر هریسون وایت ،که استدالل میکند ابزارها ابید بهعنوان
شبکههایی در نظر گرفته شوند که در آن شرکتها خود را
در ابالدست ای اپییندست قرار میدهند ،ابزار هنر را میتوان
بهعنوان ابزاری دید که در آن دیلرها به دنابل تثبیت روابط
خود در ابالدست ،یعنی اب تأمینکنندگان هستند .قیمتها
اب ظرفیت خود بهعنوان یک ابزار رتبهبندی ،بهطور همزمان
فضای ابزار را میسازند و ساخاتر میبخشند .آخرین انحراف از
تئوریهای سیگانلدهی که مورد بحث قرار خواهد گرفت این
است که معانی قیمتها همیشه متنی هستند .از آناج که
قیمتها در مدارهای مختلف به شکلهای متافوتی تفسیر
میشوند ،همیشه مبهم هستند .این جنبهی تفسیری
قیمتها توسط اقتصادداانن نئوکالسیک اندیده گرفته شده
است.
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حضور
اهمیت
ِ
واسطهگران هنر
این واقعیت که دیلرهای آاثر هنری از قیمتگذاری بر اساس
کیفیت امتانع میکنند فقط به تأثیر سیگانل قیمتها
مربوط نمیشود .دیلرها همچنین برای ایافی نقش خود
بهعنوان دروازهابن ابزار هنر از اناجم این اکر خودداری میکنند.
این نقش دروازهابنی نهتنها به این معنی است که دیلرها به
اجی ماکنیزم انتاخب هنرمندان جدیدی که وارد ابزار میشوند،
عمل میکنند ،بلکه به این معنی است که گالری قرار است
تکتک آاثر هنری را نمایش دهد .اب پذیرش تافوت قیمت در
اکرهای هماندازه ،دیلرها بهطور ضمنی اذعان میکنند که
تافوتهایی در کیفیت در آاثر برای فروش وجود دارد که به
گفتهی دیلرها ،در این صورت ،نقش دروازهابنی آنها تضعیف
میشود .به گفتهی یک دیلر آمریاکیی[ «:قیمتگذاری متافوت
است] و به این معانست که یکاپرچگی هنرمند در کل اثبت
ً
نیست و احتماال این یک اثر را بهتر از بقیه اکر کرده است.
من فکر میکنم که این یک نقش غیراخالقی است ،یک نقش
انمانسب است».
بر ماهیت اخالقی این اقعدهی قیمتگذاری توسط یک دیلر
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هستند ،ابزاری احساسآفرین برای مجموعهداران به شمار
ً
میروند .حتی زمانی که یک مجموعهدار قبال اثری را خریداری
کردهاست،وقصدنداردآنرادوابرهبفروشد،افزایشقیمتها
بسایر مهم است ،زیرا ابعث ایاجد حس اطمیانناخطر برای
مجموعهدارانی میشود که مابلغ هنگفتی را برای اکالهایی
خرج میکنند که دراظهر ارزش سودمندی ندارند.
همچنین ،قیمتها منبع هویت هستند و سلسلهمراتب
وضعیت را در ماین دیلرها ،مجموعهداران و هنرمندان
تأیید میکنند .این نشان میدهد که قیمتها آنطور که
اقتصاددانها فرض میکنند فقط مربوط به اشایء نیست،
بلکه حتی بیشتر مربوط به افرادی است که این اشایء را
میسازند ،توزیع میکنند ای میخرند .افزایش قیمتها
مجموعهداران و دیلرها آاثر هنری را اقدر میسازد ات «چشم
زیابییشانختی» خود و نقش قهرمااننهای را که در دنایی
هنر ایاف میکنند را باین کنند .آنها اب ماقیسهی سطح اپیین
قیمتهای خریدهای اولیه اب ارزش فعلی داراییهای خود در
ابزار ،نتیجه میگیرند که چگونه اوایل توانستند کیفیت اکر
یک هنرمند را تشخیص دهند .بهعنوان ماثل ،مجموعهدار
هلندیفریتسبچت،درمصاحبهایابیکهفتهانمهیهلندی
توضیح داد که چگونه اثری از هنرمند هلندی کو وستریک را
به قیمت  75یورو در دههی  1950خریداری کرد و تأکید کرد که
میتواند آن را  30سال بعد به  1000برابر این قیمت بفروشد.
بههمینترتیب سیدنی جنیس ،گالریدار معروف پس از
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جنگ در نیویورک ،در مصاحبهای گفت که فروش آاثر ناقشان
اکسپرسیونیست انتزاعی در اولین نمایشگاه خود در گالری
او چقدر دشوار بوده است .اثری از ویلم دی کونینگ به قیمت
 1800دالر فروخته شد ،دراحلیکه یک اثر جکسون پوالک در سال
 1952به قیمت  8000دالر بود .اجنیس میگوید« :بیست سال
بعد آن را به قیمت  350000دالر ابزخرید کردم و به موزه هنرهای
ً
مدرن دادم .ما  ،Blue Polesیک تصویر نسبات کوچکتر را به
قیمت  6000دالر فروختیم و درنهایت به موزه اکنبرا در استرالای
به قیمت  2میلیون دالر فروخته شد» .جنیس در مصاحبهای
دیگر تأکید کرد که چگونه «در دههی گذشته ارزش آاثر هر یک از
هنرمندان که نمایندگی میکرد حداقل سه برابر شده است،
دراحلیکه آاثر چندین نفر هشت ای ده برابر شده است» .و برای
او مانند دیلرها و مجموعهدارن ،شاکف بین قیمت خرید اصلی
و ارزش فعلی ابزار را بهعنوان نماد وضعیت عمل میکند.
این بدان معانست که برخی از مجموعهداران هنگام خرید
آاثر هنری اب قیمتهای اپیین تحریک میشوند .آن افرادی
که مشاتق افزایش ابلقوهی ارزش هستند و از تواانیی خود
در تشخیص کیفیت اطمیانن دارند ،از خرید اب قیمتهای
ابال خودداری میکنند .برای ماثل ،پل اکمینگز ،مجموعهدار
آمریاکیی ،هیاجن جمعآوری ناقشیها را به خرید «توت
فرنگی» تشبیه کرد .هنگامی که آنها فراوان و ارزان هستند.
بههمینترتیب ،یکی از اپسخ دهندگان مصاحبهها گفت که
سعی کرده است «اکر را ات حد اماکن ارزان بفروشد )...( ،من
میخواهمبهمردمیکهجرأتخریداکرازیکهنرمندانشانخته
را داشته ابشند ،لذت یک معاملهی پرسود را به آنها بچشانم».
بانبراین دیلرها ابید دانش شخصی و زمینهای داشته ابشند
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ات بدانند در چه مواردی ابید کیفیت را اب قیمتهای ابال نشان
دهند و در چه مواردی ابید در برابر خریدار بر قیمتهای اپیین
تأکید کنند .همچنین ،هنگام تعیین قیمت ،فروشندگان
و هنرمندان میتوانند در نظر داشته ابشند که قیمتهای
مختلف مجموعهداران مختلف را جذب میکند .یکی از
اپسخدهندگان مصاحبهها میگوید که قیمت اثر هنری را ات حد
اماکن اپیین میآورد ات مطمئن شود «مردم اب چشم خودشان
نگاه میکنند و به موقعیت توجه نمیکنند».
همانطور که تافوت بین ارزش ابزار اصلی و فعلی هنر یک
نماگر وضعیت برای مجموعهداران است ،قیمتها نیز
سلسله مراتبی را در بین هنرمندان ایاجد میکنند .روث اتوس
اخطرنشان کرد که «پرداخت پولی یک ابزار رتبهبندی است.
اگر هنرمند  Aبیشتر از هنرمند  Bدستمزد درایفت کند ،از
این طریق احساس ارزشمندی بیشتری میکند .بسایری
از هنرمندان قضاوت ابزار را میپذیرند» .اب توجه به اینکه
هنرمندان چنین رتبهبندیهایی را بهعنوان قضاوت درمورد
ارزش خود و کیفیت اکر خود تفسیر میکنند ،بهشدت محل
مانقشه قرار میگیرند.
بهخصوص در طول نمایشگاههای گروهی ،تأثیر رتبهبندی
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قیمتها مشهود است و ممکن است منبع اختالف بین
هنرمندان ابشد .یک دیلر برجستهی هنری نیویورکی از
تنشهایی صحبت میکند که «کل اجمعهی هنری را فرا
گرفته است ،اینکه برخی از هنرمندان به قیمتهای بسایر
ابالیی دست میایبند ،و اینکه هنرمندان دیگر فکر میکنند
شایستهی آن قیمت نیستند» .اب پیشبینی چنین
سلسلهمراتبی ،یک دیلر هنری هلندی باین میکند که قیمت
ً
اکریکهنرمندجوانرانسباتاپیینمیداند،حتیاگرکیفیتاکر
او به اندازهی قیمتهای هماکران قدیمیتر و اب سابقهتر ابشد.
بهطورخالصه ،دیلرهای هنر هنگام اناجم تاجرت ،اب تأثیرات
رتبهبندی قیمتها مواجه میشوند .همانطور که سانتو
اشاره کرد ،این جلوهها ممکن است بیشتر در گالریهایی
اظهر شوند که آاثر هنرمندان مشابه از نظر سن ،شهرت و
آاثر را نمایش میدهند .اب این احل ،از آناجیی که هنرمندان در
درجهی اول کیفیت یک اثر هنری را میسنجند و انتاظر دارند
که سطح قیمت اب ارزایبی کیفیت آنها ماطبقت داشته ابشد،
ممکن است اب قیمتهای ابالی آاثری که توسط هر هنرمندی
خلق شده ،صرفنظر از جنس ،سن ای حرفه او ماخلفت کنند.
(ارزش اثر هنری شما چقدر است؟ از سایت آرتاچرت کمک
بگیرید)
ماقلهی احضر برگرفته از فصل پنجم کاتب
«قیمتگذاری :معانی نمادین قیمتها در ابزار هنر
معاصر» ،نوشتهی اوالف ولتینوس است و توسط گروه
مترجمین آرتاچرت به افرسی ترجمه شده.

175

نگاهی
اجمالی به
هنرمندان
شانزدهمین
حراج تهران
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درابرهی
آرتاچرت
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در دهههای اخیر دنایی هنر دستخوش تغییرات چشمگیری
شده و به فراخور آن ،فرآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل
هوشمند و هدفمند دادهها اهمیت روزافزونی ایفته است.
بهطور سنتی ،دنایی هنر بهسبب عدمشاففیت و شاکف
اطالعاتی ،ابزیگران را به دو طیف خودی و غیرخودی تقسیم
میکند .دراینماین بسایری از خریداران و فروشندگان که
«خودی» بهحساب میآیند نیز در ایفتن اطالعات متقن
ابزار برای تصمیمگیری درست در خرید خود اب مشکل مواجه
هستند و اطالعات آنها تنها به مشاهدات و مراودات
ً
مستقیم خودشان محدود میشود .این دقیاق همان شاکف
انمتاقرن اطالعات است که اهمیت وجود یک پلتفرم اطالعات
تخصصی را بیشازپیش به ابزیگران ابزار هنر گوشزد میکند.
چه مانعی سبب میشود که سرمایهگذاران حوزههای دیگر
علیرغم شواهد روزافزونی که از ابزده مالی جذاب ابزار هنرها
حاکیت دارد ،عالقهای به ورود در ابزار هنر نداشته ابشند؟
بررسیهای ما نشان میدهد که یکی از عمدهترین دالیل،
بیاعتمادی به تبلیغات این ابزار و بیاطالعی از نحوهی دسترسی
به دادههایفروش رسمی است.
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ازاینرو ،پس از چندینسال فعالیت در ابزار هنر و جمعآوری و
تحلیل دادهها ،تصمیم گرفتیم استراتژیهای جمعآوری داده،
مدلهای اقتصادی و ابزارهای تحلیلیای که در این مدت گرد
آورده بودیم را در ابزار هنر پایدهسازی کنیم .بانبراین ،آرتاچرت
اب هدف ایاجد و گسترش شاففیت در ابزار هنر و اب تمرکز بر
هنر اخورماینه و شمال آفریاق از سال  1398طراحی و راهاندازی
شد .پس از بررسی اپیگاههای آنالین دادهی مشابه که ناتیج
حراجهای عمومی را جمعآوری میکردند ات شاففیت ابزار را
تأمین کنند ،آرتاچرت درصدد پرکردن این خالء در عرصهی داخلی
برآمد ات خدمات خود را اب تمرکز بر تجزیهوتحلیل عمیق دادهها
و ارائهی خالصهای اجمع از اطالعات هنرمندان و فروش آنها
در اختایر ابزار هنر ایران قرار دهد .در ابتدای راه اگرچه اماکنی
ازایندست اب اقابل پژوهشگران و عالقهمندان هنر مواجه
شد ،اما کمااکن تجزیهوتحلیل دادهها برای بسایری از ذینفعان
ابزار هنر مفهومی انآشان و غیراکربردی به نظر میرسد چون در
ِ
بستری که تصمیمها براساس روابط شبکهای و اعتماد اتاخذ
میشود ،دادهها و تحقیاقت بهاظهر موضوعیت چندانی
ندارند .ابایناحل ،اب گذشت زمان و روشنترشدن اهمیت و
ه وتحلیل و گزارشهای اجمع درابرهی ابزار ،ابزیگران
اجیگاه تجزی 
این عرصه بیشازپیش متوجه ارزش اپیگاهی نظیر آرتاچرت
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بهعنوان یک ابزار معایر در ابزار هنر خواهند شد.
انتشار گزارش دادههای ابزار هنرمندان در چند دورهی حراج
تهران اب استقابل مجموعهداران و گالریداران مواجه شده
و راه را برای گسترش شاففیت هموارتر کرده است .طی این
دوسال سازواکرهای آرتاچرت -از نحوهی ارائهی اطالعات گرفته
ات دسترسی جهانی به دادههای ابزار هنر -داچر تغییر و تحول
شده و بهبود ایفته است .اب این احل ،روح گزارشهای اولیه
اینکه چگونه میتوانیم از دادهها برای ارتابط اب ماخطابنیفراتر از دنایی هنر سنتی استافده کنیم -اثبت میماند .امروز
آرتاچرت بیشاز هر زمان دیگری به اهمیت دادهها در گسترش
ابزار هنر ایمان دارد و در راساتی افزایش شاففیت و تسهیل
دسترسی ذینفعان (خواه سنتی و خواه نوظهور) به اطالعات
متقن تالش میکند .گذشته از نایزهای فعلی ابزیگران ابزار،
پیشبینی نایزهای آینده است که تحقیاقت اجلب ما را در این
مجموعه هدایت میکند.
آرتاچرت تیم اچبک و ابانگیزهای از متخصصان دنایی هنر را گرد
هم آورده که بهعنوان بخشی از «مؤسسهی فرهنگی هنری اتالر
هنرهای زیاب» فعالیت میکنند .مؤسسهی اتالر هنر بر ایاجد
یک محیط اکری خالق همت گماشته است ات افراد زیر این چتر
عالیق و پروژههای خود را در بخشهای مختلف توسعه دهند.
ن حیث ،آرتاچرت بهعنوان یک تیم مستقل و خصوصی،
از ای 
پیوسته فضای مانسبی برای ریسک کردن ،تجربه و نوآوری
فراهم آورده است.
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آرتاچرت هر روز دراحل توسعه است و درراساتی افزایش
اکرآمدی ،اماکانت خود را بهصورت مستمر بهبود میدهد.
اینک رفتهرفته وارد مرحلهی جدیدی از ابزار هنر میشویم که اب
گسترش اعتماد و شاففیت خود را برای حضور در ابزار جهانی
آماده میکند .دادهها ،اطالعات و تحقیاقت اب گذشت زمان
بهشکلتصاعدی ارزشمندتر میشوند .در احلی که افق اولیهی
آرتاچرت کمااکن اپبراجست ،اچلش اصلی ما ایاجد سازگاریهای
الزم برای پشتیابنی از آندسته از ذینفعان ابزار هنر خواهد
بود که کسبواکر هنری خود را همگام اب تحوالت اجتماعی و
تکنولوژیک بهروز میکنند.
آرتاچرت در چشمانداز  3سالهی خود حرکت فعلیاش را ادامه
خواهد داد و از جستجو در افقهای تحقیاقتی و اقتصادی جدید
لذت خواهد برد .در این مسیر کمااکن اب متخصصان ،صاحب
نظران و مشاوران تأثیرگذار رایزنی و هماکری میکنیم و نقش
کوچک خود را در توسعه و تسهیل ابزار هنر پی میگیریم .در
سالهای پیشرو ،بیشازپیش بر ابزار هنر متمرکز میشویم
و مدلهای جدید تحقیاقتی را بهقصد ایفتن راهحلهایی برای
توسعهی اپیدار ابزار هنر ارائه خواهیم داد.
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آغاز به اکر
سال ۱۳۹۸

پوشش دیاتی هنرمندان
پوشش فروش اخنههای حراج
پوشش نمایشگاههای هنری

تحلیل و بررسی دیاتی آاثر

ورود دیاتی فروش آاثر آغاز تحلیل
عملکرد ابزار هنر

پوشش دیاتی هنرمندان بینالملل

پوشش نمایشگاههای هنری
هماکری اب منتقدان

هماکری اب منتقدان و صاحب نظران
به منظور نقد و بررسی ابزار هنر

تولید محتوای تخصصی

انتشار و تولید کاتب ،پژوهشهای هنری،
اپدکست و برگزاری دورههای آنالین هنری

گسترش هماکری اب ابزارهای هنری

ارزشگذاری تخصصی آاثر هنری

هماکری اب گالریها ،آرتفرها،
اکسپو ،بییانلهای منطقه اخورماینه

تحلیل و بررسی حرفهای اب هماکری
بنایدها و نهادهای مجموعهدار آاثر هنری

اپیگاه اطالعات ابزار هنری

مرجع اکمل از دادههای
آاثر هنری،هنرمندان ،حراجیها و
گالریهای منطقه
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هنرمندان

بیشترین نرخ رشد

جوانترین هنرمندان

بیشترین فروش

بیشترین خصور در حراجها

موفقترین مدایهای هنرمند

نقد و بررسی آاثر و تحلیل اقتصادی ابزار هنرمند

معرفی شیوه و سبک هنری

بیوگرافی هنرمندان

آاثر هنرمند در حراجها

نمایشگاههای هنرمند

نرخ فروش ساالنه هنرمند

تغییر ارزش آاثر هنرمند در طی سالهای
حضور در حراجها

تعداد فروشهای
موفق هنرمندان

ماقیسه هنرمندان مشابه
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حـراجهــا
پوشش آنالین

محبوبترین آاثر نزد خریداران هنر

معرفی اخنههای حراج

حراجهای آینده

سهم فروش اخنههای حراج از آاثر
هنرمندان منطقه MENA

گرانترین آاثر به فروش رسیده در حراجها

اتریخچه حضور آاثر در حراجها

مجموع ارزش حراجها

هنرمندان متمایز حراجها
گرانترین آاثر

گزارش عملکرد حراجها

ماقیسه عملکرد حراجها

گرانترین رشتههای هنری

بیشترین نرخ رشدها

ماقالت تحلیلی اخنههای حراج
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