


بــه  هنــر  و  اقتصــاد  ارتبــاط  دربــاره ى  گفت وگوهايــى  و  مقــاالت  مجموعــه  حاضــر  شــماره ی 

گســترده ترين معناســت. ســازمانى كــه پيــش از هر چيــز در نظرمــان ضــرورى اســت اول بازگشــتن 

و بازگفتــن مفاهيــم بنيــادى هــر بحــث و دوم تــاش بــراى ترجمــه ى ايــن مبــادى بــه مقــدورات و 

خصايــل بســترِ بوم مــان. ابتــدا مقاالتــى در بازانديشــى ماحظــات و مفاهيــم اوليــه گردآورده ايــم 

و بعــد ضميمــه ى ايــن دفتــر را بــه گفت وگــو بــا فعــاالن فضــاى هنرهــاى تجســمى ايــران نشســتيم 

تــا بســتر بومــى و مصاديــق عينــى نيــم اول مجلــه را بشناســيم. ايــن اســت كــه بــه يــك معنــا مغــز 

مطلــب در اضافــت آن اســت و بدنــه در توضيــح ضمايمــش مى آيــد. ايــن همــواره روش معمــول 

كار مــا خواهــد بــود.

سرمقاله
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یادداشت سردبیر
کیارش علیمی

زمينــه رســانه اى اســت گروهــى كــه می خواهــد عمومــى، بومــى و قابــل فهــم باشــد. اگــر كســى در او 
مى نويســد، هــر چنــد زمينــه را خانــه ى خــود بيابــد، عضــو تحريريــه ى او نخواهــد بــود. ايــن مجلــه از 

ايــن رو عــده اى را تحريريــه نمى نامــد كــه تحريــر در آن منــوط بــه ارزش انديشــه ى منــدرج در نوشــتار 

اســت و نــه شــخص نگارنــده. بــه يــك معنــى از اضطرار گفت وگو تحريريه ى زمينه غير نمى شناســد. 

آن چــه از جانــب مــا در قامــت معيــار و ســاختار در ايــن ميــان حاضــر اســت سياســت گذارى شــماره ها 

و ارزيابــى مطالبــى اســت كــه بــه دســت مان مى رســد. از ايــن رو زمینه تشــكياتى براى همگان اســت 

كه ما مديريتش مى كنيم. 

روِش مــا بــراى ايجــاد معرفــِت بومــى بازخوانــِى مفاهيــِم بنياديــن و نظــرِى غالبــاً مغفــول در كنــارِ 

مصاديقــش در ميــانِ كنش هــاى حــاِل حاضــرِ ايــران اســت. بــه هميــن دليــل، ابتــداى مجلــه مقاالتــى 

در ايــن مفاهيــم و بخــش ديگــر آن گفت وگــو و كنــكاش در شــهر اســت. خيــال مــا اين اســت كه كنار 

هم آمدن اين دو براى فراهم آوردن زمينه اى براى دقت و گفت وگو كافى است. 

در آغــاز كار، در شــرح مفاهيــم نيــم اول زمينــه اغلــب ترجمــه خواهيــم كــرد، كــه هــم مطالــب پرمغــز 

ترجمــه نشــده بســيار اســت و هــم اين كــه صــرف زمان نگارنــده در آنچــه در زبانى ديگر موجود اســت 

در نظــرِ مــا كارِ شايســته اى نيســت. نيــم دوم امــا ســر بــه ســر اصــى اســت و اغلــب متــنِ گفت وگوها 

و گزارش هاست. 

ــغ  ــم دري ــراى دســترس پذير كــردن مفاهي ــچ تاشــى ب ــه مختصــر و سرراســت اســت و از هي زمين
نمى كنــد. از گزيــدن تــا ويراســتن هــدف مــا خوانايــى اســت. عــاوه بــر ايــن شــگردها در كنــار متــن 

حاشــيه اى افزوديــم تــا گشايشــى بــراى ورود بــه دنيــاى مقــاالت باشــد. ايــن حواشــى پــرده ى نازكــى 

ميان جهان بيرون و درون زمينه است.
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تبارشناسی حقوق مالکیت مؤلف
انا نیموس

ترجمه ی نامدار شیرازیان 

2006 ،)subsol(منبع: سابسول

وجــود مؤلــف ازلــی نیســت. تصویــر مؤلــف به مثابه ی سرچشــمه ی 

نــوآوری، نابغــه ای کــه بــه یــاری اضطــراری رازآلــود از خــال طغیــان 

خودجــوِش احساســاتی قــوی آثــار هنری خلق می کنــد، از اختراعات 

قــرن هجدهــم میــادی اســت. تأثیــر ایــن تصویــر بــر چگونگــی 

صحبت کــردن مــردم دربــاره ی »هنرمنــدان بــزرگ« ادامــه  می یابــد و 

بــه ادعاهــای ســاده تر نظــام مالکیــت فکــری نیــز تســری  می یابــد، که 

در آن مؤلفــان ایده هــای نوآورانــه ای دارنــد، ایده هایــی کــه نمایان گــر 

شــخصیت منحصر به فرد شــان اســت و از ایــن رو حقــی طبیعــی 

ـــ  یــا بــه صاح دیــد حــق خــود را  دارنــد تــا مالــک کار خــود باشــندـ 

بفروشــند. اگرچــه امــروز ایــن امــور ذاتــاً بدیهــی به نظــر می رســند، در 

زمــان خــود کامــاً نامتعــارف بودنــد. ســنت های متفــاوت پیــش از 

روشــنگری عقایــد را ابداعاتــی اصیــل کــه تحــت تملــک قرار گیرنــد 

محســوب نمی کردنــد، چــرا کــه دانــش را عمومــی می انگاشــتند. هنر 

ـــ بــه  و فلســفه محصــوالت انباشــت خــرِد گذشــته بودنــد. مؤلفــیـ 

معنــای خالــق اولیــه و قــدرت نهایــیـ ـــ در کار نبود، صرفاً اســتادانی در 

پیشــه های متفــاوت )مجسمه ســازی، نقاشــی، شــعر، فلســفه( 

ــد و وظیفه شــان متناسب ســازی دانــش موجــود،  مشــغول بودن

ســامان دهی مجدد، بومی ســازی و انتقال آن دانش به نســل های 

تصویر مؤلف نابغه و 
نوآور نه چیزی کهنه که 

از ابداعات قرن هجده 
است. در این تصویر 

مؤلف مالک طبیعی آثار 
خود است. پیشتر 
اندیشه را عمومی 

می پنداشتند. از این رو 
کسی مالک عقیده و 

افکار نبود.
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بعــدی بــود. هنرمنــدان و عقــا پیام رســان بودنــد و توانایی شــان در 

عرضــه ی دانــْش هدیــه ای از جانــب خدایــان محســوب می شــد. هنــر 

ــود در  ــه ای ب ــه اداره می کــرد: حمایــت اشــراف هدی را اقتصــاد هدی

اثــر. حتــی در جهان بینــی  عــوض هدیــه ی نمادیــن موجــود در 

نوکاســیک نیــز، کــه درســت پیــش از رمانتیسیســم رواج داشــت، 

هنــر تقلیــد طبیعــت محســوب می شــد و هنرمنــد پیشــه وری بــود و 

عقایدی را منتقل می کرد که متعلق به فرهنگ عمومی بود.

انقــاب رمانتیــک، بــا برچیــدن ایــن بــاور کــه آفرینش هــای خــرِد 

انســاْن هدایایــی از جانــب خدایــان بودنــد و تحــت نظــارت احــکام 

ســلطنتی، خاســتگاِه مالکیــِت مؤلــف بــود. گرچــه ایــن جنبــش بــه 

آزادســازی ظرفیــت تولیــد فــردی از بنــد اســباب فراطبیعــی و 

نظــارت سیاســی منجــر  شــد، ایــن ظرفیــت، بــدون توجــه بــه 

بســتر کان تــر اجتماعــی تولیــد، در اختیــار فــرد قرارگرفــت. تولیــد 

دانــش را بــه مالکیــت خصوصــی مقیــد  کــرد، کــه از زمــان الک بــر 

باز تعریــف  گفتمــان اقتصــادی و فلســفی چیــره  شــده  بــود. 

رمانتیسیســم از هنرمنــد به عنــوان خالــق اصلــی، یکــی از اثرهــای 

برآینــد تحــوالت سیاســی، اقتصــادی و فــن آوری بــود. تولیــد 

صنعتــی در طــول قــرن هجدهــم میــادی منجــر بــه کاال محــوری 

روزافــزون شــد. اصاحــات اراضــی بســیاری از کشــاورزان را، کــه 

از زمین هــای زراعــی ارتــزاق  می کردنــد، بــه کارگــری در شــهرهای 

صنعتــی واداشــت و به تدریــج روابــط تجــاری بر همــه ی جنبه های 

زندگــی چیــره  شــد. رشــد شــدید ســوادآموزی طبقــه ی متوســِط 

مصرف کننــده ی جدیــدی خلــق کــرد ــــ پیش شــرطی ضــروری 

بــرای فرهنــگ تجاری ســازی. ظرفیــت مطبوعــات در بازتولیــد 

بــه  دربــار  محافــل  از  هنــر  انتقــال  بــه  مکتــوب،  کام  انبــوه 

موجــود  ارزش هــای  ویرانــی  بــه  نتیجــه  در  و  قهوه خانه هــا، 

انجامیــد. بــا از میان رفتــن حمایــت  اشــراف، هــم گام بــا نظــام 

ــرای نخســتین  ــود، ب مالکیــت سیاســی کــه پیش تــر حامــی آن ب

بــار نویســندگان و هنرمنــدان تاش کردنــد تــا از ســود حاصــل از 

فروش آثارشان ارتزاق  کنند.

رمانتیسیســم بــه مثابــه ی پاســخی متناقــض بــه ایــن پیشــرفت ها 

پدیــد آمــد و در تقابــل بــا ســرمایه داری بــود، امــا تقابلــی کــه بــا زبــان 

مالکیت خصوصی بیان می شد و مفروضاتی برگرفته از گفتمانی 

می دانســت.  مجــاز  را  ســرمایه داری  تولیــد  رونــد  کــه  فلســفی 

ازدســت رفتن  و  ازخودبیگانگی/بی خویشــتنی  رمانتیسیســم 

اســتقال را، کــه نتایــج تولیــد صنعتــی و روابــط تجــاری بودنــد، بــه 

تنــدی نقــد می کــرد و تصویــری از هنرمنــد در مخالفتــی قهرمانانــه بــا 

تــاش در ســوداندوزی ارائــه مــی داد. بــا پذیــرش مفاهیــم رشــد 

ارگانیــک از عقایــد روســو و بــاور کانتــی نبــوغ بــه مثابــه ی نیرویی ذاتی 

ــِف رمانتیــک را به عنــوان  کــه از درون زاده  می شــود، هنرمنــدان مؤل

موجوداتــی خودجــوش و بی مهــار )ماننــد طبیعــت( کــه توســط 

ضرورتــی شــهودی هدایــت می شــوند و نســبت بــه قوانیــن و 

قراردادهــای اجتماعــی بی تفاوت انــد، بــزرگ  می داشــتند. بــا تجســم 

سرشــتی طبیعــی و پیش اجتماعــی بــرای اثــر هنــری، معنــای هنــر بــه 

روزمرگــی آلــوده نمی شــد. هنــر نــه عمومــی بــود و نــه اجتماعــی؛ و نــه 

ــر خــود- حتــی شــبیه کار کارگرانــی کــه مشــغول تولیــد بودنــد. هن

انعکاسی/انعکاس خود بود و ذهنیتی فرانگر پیش رو می گذاشت.

در اواسط دهه ی 1750 میادی، ادوارد یانگ و ساموئل ریچاردسن 

نخســتین کســانی بودنــد کــه بــه طــرح ایــن نکتــه پرداختنــد کــه کار 

یــک مؤلــف، از آن جــا کــه محصــولِ شــخصیت منحصربه فــرد 

اوســت، خالصانه تــر در مالکیــت خــود اوســت تــا کاالیــی کــه توســط 

یــک کارگــر تولیــد می شــود. ایــن تفکــر مشــتاق ترین حامیانــش را 

در رمانتیسیســم انگلیســی و آلمانــی یافــت، امــا در دیگــر حلقه هــای 

ادبــی نیــز بازتــاب داشــت. در ســال 1772 میــادی، لســینگ بــه تبییــن 

چهره ی قهرمانانه ی 
مؤلف در اندیشه ی 
رمانتیک پاسخ فرهنگ 
به انقالب صنعتی 
است. اندیشه ی 
رمانتیک روبه روی 
فروکاستن 
آفرینش های ذهنی به 
تولید صرف می ایستد.
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وابســتگی میــان ابتــکار و حــق مالکیــِت عقایــد پرداخــت و ایــن نکتــه 

را مطــرح کــرد کــه مؤلفــان حــق دارنــد در قبــال آثارشــان ســود 

اقتصــادی دریافــت  کننــد. در پــی بــروز ایــن مشــکل در واگــذاری حــق 

مالکیــت در قبــال عقایــد، بــا توجــه بــه این کــه تعــداد کثیــری از مــردم 

عقیــده ی مشــترکی داشــتند، در 1791 فیشــته بــه طــرح ایــن نکتــه 

پرداخــت کــه مالکیــت بایســت تنهــا بــه عقایــدی واگــذار شــوند کــه 

ویژگــی مشــخصه ای دارنــد و ایــن ویژگــی ســبب می شــود تنهــا یــک 

نفــر مجــاز بــه مالکیت شــان باشــد. ایــن ویژگــی نــه در خــود عقیــده، 

ــده را انتقــال  ــف ای بلکــه در روش منحصر به فــردی اســت کــه مؤل

 می دهــد. حــق مالکیــت ایده هــای مشــترک و عمومــی نیــز ممکــن 

ــه او واگــذار شــود.  ــف ب ــه ی مؤل ــان نوآوران ــه ســبب روش بی ــود ب ب

تمایــز بیــن محتــوا )ایده هــا( و روش )ســبک و نحــوه ی بیان ایده ها( 

بــود کــه شــالوده ی قوانیــن مالکیــت فکــری را تــدارک می دیــد. پیــش 

از دهــه ی 1830، در مبــارزات کپی رایــت، وابســتگی منافــع قانونــی بــه 

ـــ به عنــوان عنصــری کــه به تازگــی بــه عالــم تفکــر راه  پذیــرش نبــوغـ 

ـــ توســط وردزورث محــرز شــده  بــود. وردزورث بــا طــرح   یافتــه  بــودـ 

ایــن بحــث کــه نبــوغ هنرمندانــه اغلــب نــه توســط معاصــران یــک 

مؤلــف کــه پــس از مــرگ او کشــف می شــود، بــه فعالیــت و چانه زنــی 

در زمینــه ی تمدیــد کپی رایــت تــا 60 ســال پــس از مــرگ مؤلــف 

پرداخــت. دوگانگــی وردزورث در احتســاب مؤلــف هــم به عنــوان 

نابغه ی منفرد و هم به عنوان نماینده ی ذی نفع اقتصادی نشانه ی 

بــارز هم دســتی زیبایی شناســی رمانتیــک و منطــق کاالمحــوری 

بــود. جهان بینــی رمانتیــک می کوشــید هنــر را بــه فضایــی فراتــر از 

تولیــد کاال ارتقــا بخشــد، حــال  آن کــه تعریــف ایــن جهان بینــی از اثــر 

خاقانــه بــه مثابــه ی دارایــی، دوبــاره هنــر را در فضایــی قرارمی داد که 

در صدد انکارش بود.

وجــود »کپی رایــت« بــه پیــش از مفهــوم قــرن هجدهمــی حــق 

مالکیــت مؤلــف بازمی گــردد. از قــرن شــانزدهم تــا هفدهم میادی، 

جوازهــای ســلطنتی بــه ناشــران معینــی حــق تمــام و کمــال چــاپ و 

چــاپ مجــدد متــون مشــخصی را اعطــا می کــرد. در 1557 میــادی، 

ملکــه ی انگلســتان، اَن، امتیــاز انحصــاری نشــر را بــه صنــف ناشــران 

لنــدن، کمپانــی استیشــنرز، اعطــا کــرد، چــرا کــه نظارتــش را بــر نشــر 

و ممنوعیــت نشــر کتــاب تضمیــن می کــرد. نخســتین نمونه هــای 

کپی رایــت متعلــق بــه ناشــران بــود تــا بــه بازنشــر متونــی بپردازنــد که 

از نیازهــای ایدئولوژیــک نظام هــای ســلطنتی مطلقــه در نظــارت بــر 

دانــش و سانســورِ دگراندیشــی برمی آمــد. پــس از پایــان مــدت ایــن 

صفحه ى نخست از اولين چاپ 
كتاب مقدس نسخه ى شاه جيمز
 كُرنِليس بوئِر، 1611
 انگلستان
 از گنجينه ى بريتيش اليبرِرى
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مجوزهــا، در 1694 میــادی، کتاب فروش هــای محلــی، کــه از آن هــا 

بــا عنــوان »دزداِن دریایــِی« ایرلنــدی و اســکاتلندی یــاد می شــد، 

تهدیــدی بــرای حــق انحصــاری کمپانــی استیشــنرز شــدند. کمپانــی 

اسیشــنرز از پارلمــان درخواســتِ مجــوز جدیــدی کــرد تــا کپی رایــت 

انحصاری شــان را تمدیــد کنــد. امــا در آن زمــان انگلســتان بــا ســال 

1557 کامــاً متفــاوت بــود: پارلمــان در ســال 1649 حکــِم اعــدام چارلــز 

اول را داده  بــود، پــس از برانــدازی ســلطنت، نظــام جمهــوری را زیــر 

نظــر کرامــول تأســیس کرده  بــود، بــا چارلــز دوم دوبــاره بــه نظــام 

ســلطنتی بازگشــته  بود، در انقاب 1688 جیمز دوم را از ســلطنت 

خلع کــرده  بــود و در 1689، نخســتین فرمــان حاکمیــت مشــروطه ی 

مــدرن، اعامیــه ی حقــوق 1689، را به تصویــب  رســانده بود. قوانین 

اَن، کــه در 1710 میــادی بــه تصویــب پارلمــان رســید، ضربــه ی 

ــن  ــی استیشــنرز وارد کــرد. ایــن قوانی ــه منافــع کمپان ســنگینی ب

مؤلفــان )نــه ناشــران( را مالــکِ اثــر می شــناخت و مــدت کپی رایــت 

را بــه 14 ســال بــرای کتاب هــای جدیــد و 21 ســال بــرای نســخه های 

موجــود محــدود می کــرد. »فرمانــی بــه منظــور تشــویق یادگیــری، 

واگــذارِی اختیــار نســخه های چاپ شــده ی کتــب بــه مؤلفــان و 

خریــداران ایــن نســخه ها، در طــول مــدت ذکرشــده«، ایــن عنــوان 

کامــِل قوانیــن اَن بــود کــه می کوشــید بــا پدیــدآوردن بــازارِ دانــش 

از طریــق رقابــت، عقایــد فلســفی روشــنگری را بــا منافــع اقتصــادی 

سرمایه دارِی نوپا به تعادل برساند.

هــدف ایــن مجموعــه قوانیــن نــه پدیــدآوردن حــق مؤلــف کــه 

برچیــدن انحصــار کمپانــی استیشــنرز بــود. ازآن جا کــه این انحصار 

بــا چنــان مهارتــی پایه ریــزی شــده بــود کــه حملــه ی ســطحی بــه آن 

کارگــر نبــود، بازگردانــدن حــق مالکیــت از ناشــر بــه مؤلــف بســتر 

ــن مقصــود فراهــم  می کــرد.  ــه ای ــرای رســیدن ب مســتحکمی را ب

پــس از تصویــب قوانیــن اَن، کمپانــی استیشــنرز محدودیت هــای 

زمانــی اش را نادیــده گرفــت و نزاعــی بــر ســرِ مالکیــت ادبــی در 

محاکــم حقوقــی آغــاز شــد کــه بیــش از 50 ســال بــه درازا کشــید. در 

محکمــه ی میــار و تیلــور )در ســال 1769 میــادی(، دادگاه، در 

حمایــت از حقــوِق عرفــِی کپی رایــِت دائــم و برخــاف قوانیــِن اَن، بــه 

نفــع یــک ناشــر لندنــِی عضــِو کمپانــی استیشــنرز رأی داد. ایــن 

تصمیــم در محکمــه ی تاریخــِی دونالدســن و بکــت )1774 میادی( 

کتاب فــروِش  دونالدســن،  نفــع  بــه  حکــم  صــدورِ  شــد؛  لغــو 

اسکاتلندی، استدالل کپی رایت دائم را وارد ندانست و در عوض 

بــه محدودیت هــای قوانیــِن اَن پای بنــد بــود. مهره هــای اصلــی، 

آن چــه در مطبوعــات از آن هــا به عنــوان دعــاوِی جنجالــِی مالکیــِت 

ادبــی یــاد می شــد، نــه مؤلفــان کــه ناشــران بودنــد کــه بــا اســتناد بــه 

حقــوق مؤلــف به عنــوان بهانــه ای در نــزاع بــرای کســِب قــدرِت 

اقتصــادی ضــد یکدیگــر بــه دادگاه شــکایت می کردنــد. ممکــن 

اســت تصــورِ مؤلــف به مثابــه ی منبــع نــوآوری بــا حقــی طبیعــی در 

مالکیــت ایده هایــش زاده ی تفکــر هنرمنــدان و فاســفه باشــد، 

امــا ایــن ناشــران بودنــد کــه از آن بهــره  بردنــد. قوانیــن نــه بــه دســت 

شــعرا بلکــه توســط دولت هــا وضــع می شــوند، دولت هــا نیــز 

به وجــود می آینــد تــا بــا اتخــاِذ هــر توجیــِه فلســفی کــه در هــر زمــان 

مناســب می بیننــد، ضامــن منافــع اقتصــادی باشــند. قوانیــن اَن 

وجــِه ســرمایه داری ارتبــاط ناشــرـ مؤلف را ســامان دهی کردنــد: در 

بــدِو خلــِق اثــر، کپی رایــت در اختیــارِ مؤلــف بــود امــا بــه مــدِد 

ســازوکارهایـ ـــ به ظاهــرـ ـــ »بی طرفانــه ی« بــازار در اختیــار ناشــران 

قــرار می گرفــت. فــرض بــر ایــن بــود کــه مؤلفــان حــق داشــتند 

مالــِک محصــوِل دست رنج شــان باشــند، امــا از آن جــا که ایده هایی 

ــز  ــاب نی ــی انتشــارِ کت ــات فن ــد و از امکان ــق می کردن غیرمــادی خل

بی بهــره بودنــد، مجبــور بودنــد حقوق شــان را بــه طــرِف  دیگــری بــا 

ســرمایه ی کافــی بفروشــند تــا استثمارشــان کنــد. در اســاس، 
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تفاوتــی بــا فــروِش دست رنج شــان نداشــت. اســتثمارِ مؤلــف، از 

بدِو تکوین، در نظام مالکیت فکری تعبیه  شده  بود. 

قوانیــن مالکیــت فکــری هــم گام بــا تحــوالت تاریخــی و در توجیــِه 

منافــع مشــخصی دگرگــون شــده اند. کشــورهای صادرکننــده ی 

اندیشــه کفــه ی تــرازو را بــه ســوِد حقــوِق طبیعِی مؤلفــان می دیدند، 

واردکننــده ی  درحالی کــه ملت هــای درحال توســعه، کــه عمدتــاً 

اندیشــه بودند، بر تفســیر منفعت طلبانه تری پافشــاری می کردند 

کــه کپی رایــت را بــه منافــع عمومــی محــدود می کــرد. در طــول قــرن 

نوزدهــم میــادی، شــرکت های چــاپ و نشــر آمریکایــی، بــا ایــن 

توجیــه منفعت طلبانــه کــه منافــع عمومــی در مــورد دسترســی بــه 

آثــار برجســته بــا پایین تریــن بهــای ممکــن مهم تر از حقــوق مؤلفان 

اســت، به انتشــار غیرقانونی آثار نویســندگان بریتانیایی  پرداختند. 

بــا آغــاز قــرن بیســتم میــادی، و بــا مطــرح شــدن مؤلفــان آمریکایــی 

ــدگان  ــه صادرکنن ــی ب ــا، شــرکت های چــاپ و نشــر آمریکای در اروپ

اندیشــه بــدل   شــدند، بــه فراخــورِ ایــن تحــول قوانیــن تغییرکردنــد و 

بــه ضرب االجلــی حقــوق طبیعــی مؤلفــان در مالکیــت عقایدشــان را 

به رســمیت شــناختند و نظریــات پیشــین در زمینــه ی اســتفاده ی 

عمومی را به ورطه ی فراموشــی ســپردند. در قرن بیســتم میادی، 

قوانیــن مالکیــت فکــری حقــوق مالــکان را از جنبه هــای متفاوتــی 

توســعه  داده انــد: افزایــش مــدت کپی رایــت بــه 70 ســال پــس از 

حیــاِت مؤلــف، یکسان ســازی نظام هــای مالکیت فکری درراســتای 

تأمیــِن منافــِع ابرشــرکت هایی کــه در کشــورهای دارای ســلطه ی 

اقتصــادی بودنــد )رســیدن بــه ایــن هــدف بــا تغییــرِ نهــاِد ناظــر بــر 

ــه ســازمان  ــی مالکیــت فکــری ب مالکیــت فکــری از ســازمان جهان

تجــارت جهانــی میســر شــد(، و بازتعریــف نحــوه ی نظــارت و انــواع 

متفــاوت محصــوالت اندیشــه کــه در حیطــه ی ایــن قوانیــن قــرار 

می گرفتنــد. تــا نیمــه ی قــرن نوزدهــم میــادی، کپی رایــت تنهــا در 

حــوزه ی نســخه برداری و چــاپ کلمه به کلمه/یک به یــک اثــر وجــود 

داشــت. در اواخــر قــرن نوزدهــم میــادی، بــا بازتعریــف کپی رایــت 

)برخــاف تعریــف فیشــته( ایــن حــوزه عــاوه بــر فــرم، محتــوا را نیــز 

دربرگرفــتـ ـــ ایــن بــه آن معنــا بــود کــه ترجمــه نیــز مشــمول قوانیــن 

کپی رایــت می شــد. بــا گســترش کپی رایــت، ایــن حــوزه هر گونــه 

اقتبــاِس نزدیــک از اثــر، ماننــد نوشــتن فیلم نامــه ای بــر اســاس یــک 

رمــان یــا نمایــش و یــا اســتفاده از یکــی از شــخصیت های یــک فیلــم 

یــا کتــاب بــرای خلــق داســتانی دنبالــه دار را نیــز دربرگرفــت. شــمارِ 

محصوالتــی کــه در حیطــه ی ایــن قوانیــن قرارگرفتنــد نیــز رشــدی 

تصاعــدی داشــته  اســت. در آغــاز، کپی رایــت مقرراتــی بــود در زمینه ی 

بازنشــرِ نســِخ چاپــی؛ حال آن کــه ایــن مقــررات بــا ظهــور هــر یــک از 

فن آوری های جدید بازنشر )کلمه، صوت، عکس، تصویر متحرک، 

داده هــای کامپیوتــری( دســتخوش تغییــر شــد. در ابتــدای قــرن 

ــار  ــه ی آث ــه کلی ــن ب ــت از حــوزه ی مت ــادی حــق کپی رای بیســتم می

تعمیــم یافــت. در طــول یــک محکمــه ی تاریخــی، در 1983 میــادی، 

ایــن نکتــه بــه بحــث گذاشــته   شــد کــه نرم افزارهــای کامپیوتــری نیــز 

نتیجــه ی تألیفــی بدیــع و مبتکرانــه هســتند و در زمینــه ی توانایــی 

ِ مؤلــف بــا شــعر، موســیقی و نقاشــی  ثبــتِ ابتــکار و خاقیــِت تصــور

هم ترازنــد. ایــن تصویــری اســت از بســترهاِی به غایــت متفاوتــی که 

ــی  ــرای قانون ــه دســت آویزی ب ــه ب ــوِغ نوآوران در آن هــا افســانه ی نب

جلــوه دادِن منافــع اقتصــادی بــدل  شــده اند. در هــر یــک از محاکــم 

ــون  ــف در کان ــِن چهــره ی خوشــاینِد مؤل ــا قرارگرفت ــز، ب تاریخــی نی

تمرکــز، کســی که مــردم او را از خــود می داننــد و ســزاوارِ پــاداش، 

ابرشــرکت ها )کــه درواقــع بیش تریــن منفعــت را می برنــد( از مرکــزِ 

توجه دورتر دورتر شده اند.
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چرا سرمایه گذاری در هنرهای زیبا با 
سرمایه گذاری در بازارهای سنتی 

سرمایه فرق دارد؟!
داگ وودهام

ترجمه ی اشکان جیهوری

منبع: آرتسی)artsy(، اپریل 2018

دمیتــری ریبولُولـِـف، ســرمایه دار روس، در ســال 2013 بــرای خریــد 

اثــر تــازه کشــف شــده ی لئونــاردو داوینچــی، منجــی عالــم، بــه دالل 

سوئیســی، ایــو بوویــه، 127.5 میلیــون دالر پرداخــت، ولــی وقتــی 

فهمیــد بوویــه بــرای خریــد اثــر تنهــا مبلغــی بیــن 75 تــا 80 میلیــون 

ــه اســت. پــس از  ــه، احســاس کــرد ســرش کاه رفت دالر پرداخت

آن کــه منجــی عالــم در حــراج مــاه نوامبــر کریســتیز به قیمــت 450.3 

میلیــون دالر بــه فــروش رســید، دیگــر صحبــت از متضــرر شــدن 

ایــن فــروش سرســام آور، جســت وجوی  از  بــود. پــس  دشــوار 

عبــارت »ســرمایه گذاری در هنــر« در گــوگل بــه باالتریــن حــد خــود 

از  جدیــدی  مــوج  معنــای  بــه  ایــن  رســید.  مــاه   12 طــول  در 

ســرمایه گذارانی اســت کــه در بــازار هنــر پرســه می زننــد و بــه دنبال 

ســود و منفعــت هســتند؛ بــازاری کــه مدتــی  اســت از مشــاوران و 

عرضه کننــدگان اطاعــات و مدیــران ســرمایه و وکایــی اشــباع 

شــده اســت کــه بــه مشــتریان بــرای دســتیابی بــه آثــار هنــری 

به عنوان کاالی سرمایه ای مشاوره می دهند. 

منجی عالم)1500(
لئوناردو داوينچى

رنگ روغن روى چوب گردو
65 x 45

موزه ی لوور ابوظبى
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صحبــت از هنــر به عنــوان کاالی ســرمایه ای موضــوع چنــدان 

هنــری  ســرمایه گذاران  نخســتین  از  یکــی  نیســت.  جدیــدی 

بیــن  کــه  اســت  بریتانیــا«  راه آهــن  بازنشســتگی  »صنــدوق 

ســال های 1974 و 1981 تصمیــم گرفــت بــا هــدف ایجــاد تنــوع در 

ســرمایه گذاری ها و مقابلــه بــا تــورم، رقمــی در حــدود 70 میلیــون 

دالر )یعنــی حــدود 3 درصــد از ســرمایه ی صنــدوق را( در هنرهــای 

ایــن  کنــد.  ســرمایه گذاری  کلکســیونی  اقــام  ســایر  و  زیبــا 

و  فکرشــده  خریدهــای  کمــک  بــه  بازنشســتگی  صنــدوق 

و  خریدهــا  بــا  هوشــمندانه،  و  حساب شــده  وقت شناســی 

فروش هــای خــود بــه ســود مناســب و قابــل اطمینانــی دســت 

از  هنــری  آثــار  معمولــی  خریــداران  امــروزه  امــا  یافــت. 

تفاوت هــای ریشــه ای و عمیــق بیــن عملکــرد بــازار هنــر و بــازار 

این جــا  در  ندارنــد.  دقیقــی  آگاهــی  بهــادار  اوراق  و  بــورس 

نگاهــی می کنیــم بــه ایــن تفاوت هــا و تأثیــر آن هــا در ســود و 

زیان ســرمایه گذاری هنری. 

خرید هنر آسان است و فروش آن دشوار

ســوژه هایی  بــا  شــگفت انگیز  اســت  مکانــی  هنــر  جهــاِن 

ــی 2000 دالری  ــدن، از کپ ــرای تماشــا کــردن و خری ــز ب هیجان انگی

گرافیتــی  هنرمنــد  و  نقــاش  تصویرســاز،  )KAWS؛  کاوز  آثــار 

آمریکایی( گرفته تا نقاشــی 30 میلیون دالرِی پابلو پیکاســو. با 

وجــود تعــداد فزاینــده ی گالری هــا و نمایشــگاه ها و درگاه هــای 

آنایــن، خــرج کــردن پــول بــرای هنــر از همیشــه آســان تر شــده 

اســت. آثــار اغلــب هنرمنــدان در گالری هــای عرضه کننــده ی آن هــا 

در دســترس هســتند، درحالی کــه بــرای خریــد آثــارِ تعــداد اندکــی 

از هنرمنــدان معــروف بایــد انتظــار کشــید. خریــد آثــار هنــری در 

حراجی هــا نیــز آســان اســت، زیــرا هــر کســی کــه از اعتبارســنجی 

ابتدایــی بــا موفقیــت عبــور کنــد، می توانــد پیشــنهاد قیمــت دهــد 

و شــیء هنــری مــورد نظــر بدون هیچ چــک و چانه ای به باالترین 

لیســت و  بــه هیــچ  نیــاز  بــدون  پیشــنهاد فروختــه می شــود: 

ســیاهه ای، بــدون نیــاز بــه برقــراری و تحکیــم روابــط و بــدون نیــاز 

به جریحه دار کردن احساسات.

ولــی پشــت ایــن ســادگی خریــد، دشــواری فــروش پنهــان شــده 

کــه  آثــاری  دوبــاره ی  فــروش  بــه  معمــواًل  گالری هــا  اســت. 

خودشــان یک بــار فروخته انــد عاقــه ای ندارنــد، هــدف اصلــی 

آن هــا پــول درآوردن از فــروش کارهــای جدیــد همــان هنرمنــد 

اســت. حراج خانه هــای معتبــر تنهــا بــه فــروش آثــار نام هــای 

بــزرگ و شناخته شــده گرایــش دارنــد و هنرمندانــی کــه ســتاره ی 

بخت شــان افــول کــرده یــا آن هایــی کــه در آســتانه ی کســب 

شــهرت و اعتبارنــد چنــدان بــاب میــل حراج خانه هــا نیســتند. 

ارســال  توافــق  بــه  رســیدن  بــرای  حراج خانه هــا  بــا  مذاکــره 

محمولــه نیــز فراینــدی پیچیــده، دقیــق و منحصربه فــرد اســت و 

اغلــب بــه ضــرر دریافت کننده هــا و خریــداران آماتــور و غیردائمــی 

تمــام می شــود. و ســرانجام این کــه، فــروش یــک اثــر ماننــد 

لحظــه ی مواجــه شــدن بــا حقیقــت اســت. نادیــده گرفتــه شــدن 

آثار اغلب هنرمندان در 
گالری های 

عرضه کننده ی آن ها در 
دسترس هستند، 

درحالی که برای خرید 
آثاِر تعداد اندکی از 

هنرمندان معروف باید 
انتظار کشید.

CHUM)KCA6(, CHUM)KCC3( 
CHUM)KCB( )2012(
كاوز
اكريليك روى بوم روى پنل
5 x 170 x 210
مجموعه ی خصوصى
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)یا بدتر از آن، افشــا نشــدن( اســم و رســم، اصالت و شرایط فیزیکی 

یــک اثــر هنــری ممکــن اســت در زمــان خریــد بــه بحــران تبدیل شــود. 

ایــن را مقایســه کنیــد بــا ســهولت افتتــاح یــک حســاب بــرای تجــارت 

الکترونیــک )E-Trade( کــه می توانیــد بــا آن ســهام ســادبی )BID( را 

به راحتــی و بــا ســرعتی بســیار فراتــر از تحویــل گرفتــن یــک اثر هنری 

واقعی از سادبی، معامله کنید.

معاملــه بــر اســاس اطالعــات محرمانــه، عامــل مهمــی در 

کسب سود و منفعت است.

قیمــت ســهام و اوراق بهــادار به طــور دائــم و بر اســاس اطاعــات 

جدیــد تنظیــم و تعدیــل می شــود. افزایش غیرمنتظــره در صورت 

درآمــد فصلــی یــک شــرکت باعــث می شــود قیمت ســهام آن ترقی 

کنــد، در حالی کــه اگــر گــزارش ماهیانــه ی مشــاغل و بــی کاری 

پایین تــر از انتظــار باشــد اوراق قرضــه ی دولتــی ســقوط می کنــد. 

قانــوِن تضمیــن هرگونــه  بــودن اطاعــات،  ارزش  بــا  به دلیــل 

تجــارت و معاملــه را بر اســاس اطاعــات محرمانــه جــرم انگاشــته 

ــط را  ــد اطاعــات مرتب ــز بای ــام نی اســت. شــرکت های ســهامی ع

هم زمــان در اختیــار همــه ی ســرمایه گذاران قــرار دهنــد تــا از دادن 

رانت اطاعاتی به گروهی اندک جلوگیری شود. 

چنیــن قوانینــی در بــازار آثــار هنــری، کــه کنترل کم تــری بــر آن وجود 

و  شــخصی  کلکســیونرهای  خصوصــی،  گالری هــای  از  و  دارد 

هنرمنــدان تشــکیل شــده، اعمــال نمی شــوند. در واقــع موضــوع در 

این جــا برعکــس اســت: آگاهــان پشــت پــرده و خودی هــا بــه امیــد 

جوش دادن معامله، اطاعات خود را با دیگران معامله می کنند. 

اگــر داللــی بدانــد کــه مــوزه ای معتبــر قصــد دارد تــا در 2 ســال آینــده، 

آثــار پیشــین هنرمنــد کم تــر شناخته شــده ای را در میانــه ی دوران 

کاریــش بــه نمایــش بگــذارد، چــه خواهــد شــد؟ ایــن دالل می تواند 

کنــار  در  را  اطاعــات  ایــن 

تعــدادی از آثــار ایــن هنرمنــد به 

آینده نگــر  کلکســیونری 

پیشــنهاد دهد. اگر کارشــناس 

آثــار  کــه  بدانــد  حراج خانــه ای 

تقلبــی و غیــر قابــل شناســایی 

هنرمنــد  آثــار  بــازار  بــه 

پیــدا  راه  شناخته شــده ای 

کــرده، می توانــد ایــن اطاعــات 

را بــا مشــتریان وفــادار خــود در 

خبرشــان  و  گذاشــته  میــان 

کند. کســانی که ایــن اطاعات 

بــازار گرم کــن را در اختیار دارند، 

می تواننــد از آن هــا بــرای منافــع 

شــخصی خــود در صنعــت هنر 

اســتفاده کنند. خودی و َمحرمِ 

داشــتن  و  بــودن  هنــر  بــازار 

و  اطاعــات  بــه  دسترســی 

خبرهــای مهــم و شــایعه ها و پچ پچ هــای پشــت پــرده، ضامــن و 

تعیین کننــده ی منافــع اســت، همیشــه چنیــن بــوده و احتمــاالً در 

ــه چنیــن مزایایــی  ــود. و کســانی کــه ب ــز چنیــن خواهــد ب ــده نی آین

دسترسی ندارند به شدت متضرر خواهند شد.

بــازار هنــر قابلیــت تبدیــل شــدن بــه پــول نقــد را نــدارد، مگــر 

بــرای افــرادی معتبــر کــه نام شــان بــه تنــاوب در حراجی هــا 

مطرح می شود.

قابلیــت تبدیــل شــدن بــه پــول معیــاری اســت بــرای اندازه گیــری 

خودی و َمحرمِ بازار هنر 
بودن و داشتن 
دسترسی به اطالعات و 
خبرهای مهم و 
شایعه ها و پچ پچ های 
پشت پرده، ضامن و 
تعیین کننده ی منافع 
است.

زنى با آستين هاى تا زده )1901(
 پابلو پيكاسو

رنگ روغن روى بوم
58 X 81
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ســرعت تبدیــل ســرمایه بــه پــول نقــد بــدون آن کــه فــروش آن بــر 

پــول، طبــق تعریــف، نقدتریــن اســت و  بگــذارد.  اثــر  قیمــت 

مســتغات و هنرهــای زیبــا و اقــام کلکســیونی از کم تریــن 

قابلیت نقد شدن برخوردارند.

براســاس گــزارش آرت بــازل و بــازار هنــر یوبی اس در ســال 2017، 

آثــار 52.105 هنرمنــد زنــده و مــرده در حراجی هــا عرضــه شــده 

اســت. بــا این کــه ایــن رقــم نشــان از ســامت بــازار دارد، نکتــه ی 

مهــم ایــن اســت کــه تنهــا یــک درصــد ایــن هنرمنــدان اکثریــت 

درصــد(.   64( داده انــد  اختصــاص  خــود  بــه  را  فــروش  ارزش 

مشــخصه ی بــازار هنــر، ماننــد بســیاری از بازارهــای مبتنــی بــر 

اســتعداد، ایــن اســت کــه همه چیــز بــه برنــده می رســد، یعنــی 

برتریــن افــراد بیش تریــن جوایــز را بــه خــود اختصــاص می دهند، 

در حالی کــه بقیــه چیــز زیــادی نصیب شــان نمی شــود. در نتیجــه، 

بــازار هنــر قابلیــت نقــد شــدن پایینــی دارد، بــه غیــر از معــدودی از 

ســتارگان کــه آثارشــان بــه تنــاوب در حراجی هــا عرضــه می شــود. 

در مقابــل، ســرمایه گذاران بــورس به ســادگی ســهام شــرکت 

مورد نظر را می فروشند.

بــرای محاســبه ی ســود و زیــان در بــازار هنــر شــاخِص قیمــِت 

قابل اتکایی وجود ندارد.

ســرمایه گذاران در سراســر جهــان بــرای تعییــن ضمانت هایــی کــه 

بــه یــک کاالی بهــادار شــکل می دهنــد و فهــم ســوابق خطــرات و 

منافــع، بــر شــاخص هایی همچــون S&P 500، Dow Jones و 

Barclay اتــکا می کننــد. بــرای مثــال، شــاخص S&P کــه ســهام 

500 شــرکت بــزرگ را ردگیــری می کنــد، ابــزاری قدرتمنــد اســت 

چــون قابــل ســرمایه گذاری اســت ــــ ســرمایه گذاران می تواننــد 

صنــدوق مشــترک یــا صنــدوق مبادله  تجــاری ای خریــداری کننــد که 

ــن  ــد مطمئ ــز می توانن ــرد و نی از شــاخص S&P 500 الگــو می گی

باشــند کــه بــه تبــع آن ســود خواهنــد کــرد و یــا می تواننــد صنــدوق 

مشــترک شــرکت های بــزرگ را خریــداری کننــد کــه گران تــر بــوده و 

به روش مدیریت فعال اداره می شــوند و با اســتفاده از شــاخص

S&P 500 عملکرد مدیریت را ارزش گذاری کنند. 

ولــی متأســفانه بــه ســه دلیــل ایجــاد یــک شــاخص هنــری قابــل 

بازار هنر قابلیت نقد 
شدن پایینی دارد، به 
غیر از معدودی از 
ستارگان که آثارشان 
به تناوب در حراجی ها 
عرضه می شود.

پارِك اوشن شماره 92)1976(
ريچارد ديبنكورن

205 x 205
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ســرمایه گذاری ممکــن نیســت. نخســت، تقریبــاً نیمــی از فروش 

سالیانه ی بازار هنر )63.7 میلیارد دالر در سال 2017( خودبه خود 

از چرخــه ی محاســبه و ایجــاد شــاخص مالــی خــارج می شــود، 

زیــرا ایــن مبلــغ از فــروش گالری هــا به دســت می آیــد و افشــای 

قیمــت عمومــی آثــار نیــازی نیســت. دوم، شــاخص هایی کــه 

کارشناســان تعییــن کرده انــد بــا اســتفاده از فــروش چندبــاره ی 

ــل »شــاخص های  ــری در حراجی هــا به دســت آمــده، مث ــار هن آث

هنــری ِمــی مــوزِس« )Mei Moses Art Indices( )کــه به تازگــی 

ســادبی آن را خریــده و بــا نــام ســادبی مــی مــوزس شــناخته 

می شــود(، و تنهــا بخشــی از بــازار و تغییــر قیمت هــا در طــول 

زمان را نشان می دهد. 

بــرای مثــال، تصــور کنیــد شــخصی از یــک حراجــی در ســال 1998 

 ،)Richard Diebenkorn( دیبِنکُــرْن  ریچــارد  آثــار  از  یکــی 

نقــاش آمریکایــی قــرن بیســتمی، را خریــده و آن را 15 ســال 

بعــد در یــک حراجــی بــه فــروش رســانده اســت. نــرخ ســالیانه ی 

ســود روی ایــن فــروِش دوبــاره یــک واحــد اطاعاتــی اســت کــه 

ــرار  ــی مــوزِس« مــورد اســتفاده ق در محاســبه ی شــاخص »ِم

گرفتــه اســت. گرچــه ایــده ی زیرکانــه ای اســت، ولــی نســبت بــه 

کل چرخــش مالــی حراجــی تعــداد بســیار کمــی از آثــار مــورد 

معاملــه در بــازار هنــر ایــن ســفر »رفــت و برگشــت« بــه حراجــی 

را طــی می کننــد کــه احتمــااًل از 2 درصــد حجــم تراکنــش ســالیانه 

نیــز کم تــر اســت. عــاوه بــر ایــن، چــون معمــواًل تنهــا آثــار هنــری 

کــه بــر ارزش آن هــا افــزوده شــده دوبــاره در صحنــه ی حراجی ها 

»خطــای  کــه  آن چــه  از  شــاخص ها  ایــن  می شــوند،  ظاهــر 

»خطــای  می بیننــد؛  آســیب  می شــود  خوانــده  مانــدگار« 

مانــدگار« باعــث می شــود در ســود غلــو شــود و خطــر دســت کم 

گرفتــه شــوند. ســوم، حتــی اگــر ایــن شــاخص ها بــا دقــت زیــاد 

عملکــرد بــازارِ حــراج هنــری را به عنــوان یــک کل محاســبه کننــد، 

در دنیــای واقعــی چیــزی وجــود نــدارد کــه بتوانیــد بــا خریــد آن 

این عملکرد را تکرار کنید )زیرا مشابه ندارد(. 

بــرای اغلــب ســرمایه گذاران ســهام و اوراق بهــادار کفایــت می کنــد. 

ولــی بــرای برخــی چشــم اندار آویختــن چیــزی خارق العاده بــه دیوار، 

کــه در عین حــال منفعــت مالــی نیــز داشــته باشــد، وسوســه ای 

اســت کــه آنــان را وامــی دارد تــا بخشــی از ثــروت خــود را وارد بــازار 

ــا هــدف ســرمایه گذاری  ــد. کلکســیونرهای جدیــد، کــه ب ــر کنن هن

وارد ایــن بــازار می شــوند، پیــش از تزریــق جــدی ســرمایه بایــد بــا 

ســرمایه ای  کاالهــای  و  هنــر  بــازار  بیــن  فاحــش  تفاوت هــای 

سنتی تر آشنا شده و آن ها را بپذیرند و در نظر بگیرند . 
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چگونه هنر مدرن در خدمت 
ثروتمندان است

ریچل ِوتزلر

ترجمه ی اشکان جیهوری

منبع: نیورپابلیک )newrepublic(، فوریه 2018

اِتِــل  و  رابــرت  میــادی،  شــصت   و  پنجــاه  دهــه  ی  اواخــر  در 

پــای  تاکســی رانی ســودآور،  یــک شــرکت  اِســکال، صاحبــان 

ثابــت حلقــه ی گالــری داران نیویــورک شــدند و شــروع بــه خریــد 

فلــه ای آثــار هنرمنــدان نوظهــور اکسپرسیونیســت انتزاعــی، 

مینی مالیســت و پــاپ آرت کردنــد. تــام وولــْف بــرادران اســکال 

را »پهلوانــان خودســاخته ای« می خوانــد »کــه همــه ی تشــنگان 

جــاه و مقــام کــه بــه نیویــورک می آینــد، دوست شــان دارنــد« ــــ  

محلــه ی  ســاکن  و  بــود  دبیرســتان  از  اخراجــی  یــک  رابــرت 

برانکــس  ــــ برادرانــی کــه زیرکانــه دریافتنــد بــا معرفــی خــود در 

نقــِش مجموعــه داران پرنفــوذ آثــار هنــری، می تواننــد چنــان بــه 

ــزرگان منهتــن وارد شــوند کــه در  ــی طبقــه ی ب حلقه هــای درون

رســیده،  دوران  بــه  تــازه  تاکســی رانِی«  »غول هــای  جایــگاه 

هرگز خواب آن را هم نمی دیدند. 

از  لشــکری  مقابــل  در   ،1973 اکتبــر   18 در  بعــد،  ســال  چنــد 

دوربیـــــــن های تلویزیونی و سالنی مملــــــــو از خریداران حراجِی 

ســاِدبی پــارْک بِرْنـِـت، آن هــا 50 اثــر از مجموعــه ی آثــار هنــری خــود 

را بــرای فــروش گذاشــتند، و در نهایــت 2.2 میلیــون دالر بــه جیــب 

زدند که در تاریخ هنر معاصر آمریکا رقمی بی سابقه است.

صاحبان یک شرکت 
تاکسی رانی، در نیویورک 

دهه ی شصت، تعداد 
زیادی اثر هنری معاصر 

می خرند و بعد از چند 
سال در حراجی با سود 

بی سابقه ای می فروشند. 
یکی از آثاری را که 900 

دالر خریده بودند، 8500 
دالر فروختند.
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اختــاف  حیرت انگیزتــر  امــا 

رقــم  بیــن  کــه  بــود  فاحشــی 

پرداختــی دو بــرادر بــرای خریــد 

آثــار، در برخــی از مــوارد تنهــا 

چنــد ســال پیــش از حــراج، و 

رقمــی  وجــود داشــت کــه ایــن 

آثــار در حــراج چکــش خوردنــد: 

ســای  نقاشــی های  از  یکــی 

تامبلــی در اصــل به قیمــت 750 

و  بــود  شــده  خریــداری  دالر 

رفــت؛  فــروش  بــه  دالر   40.000

اثــر  لتــه  دو  نقشــه ی ســفید 

بــه  را   )1965( جانــز  جســپر 

دالر   10.000 حــدود  در  قیمتــی 

همیــن  در  و  بودنــد  خریــده 

دالر   240.000 قیمــت  بــه  حــراج 

راُشــنبرگ،  رابــرت  فروختنــد. 

کــه یکــی از کارهــای خــود را بــا نــام آب شــدن )1958( بــه قیمــت 900 

دالر بــه بــرادران اســکال فروختــه بــود و می دیــد همیــن کارش بــه 

رفتــار  حــراج  از  پــس  شــده،  حــراج  وارد  دالر   85.000 قیمــت 

توهین آمیــزی بــا رابــرت اســکال داشــت، تنــه ی ســختی بــه ایــن 

مجموعــه دار زد و او را بــه سوء اســتفاده از زحمــت هنرمنــد متهــم 

کــرد. باربــارا رُز، منتقــد مجلــه ی نیویــورک، در شــماره ی مــاه بعــد از 

عنــوان  بــا  تنــدی  مقالــه ای  نوامبــر[،  مــاه  ]شــماره ی  حراجــی 

را  ایــن حــراج  و  بــه چــاپ رســاند  بــدون شــرافت«  »منفعــت 

لحظه ای از تاریخ خواند که در آن »جهان هنر فروریخت«.   

ــرادران اســکال  ــم، حراجــی ب ــگاه می کنی ــه گذشــته ن ــه ب حــاال ک

بیــش از آن کــه پایــان چیــزی 

باشــد، آغــاز آن بــود. بر اســاس 

امــــــروزی،  استـــــــــانداردهای 

آن  رکوردشــکن  قیمت هــای 

ــرخ  ــا اعمــال ن ــی ب موقــع ــــ حت

حیــرت  همچنـــــان  ــــ  تــورم 

 آورنــد. در نوامبــر ســال 2013، 

جلســه ی حــراج آثــار معاصــر و 

جهانــی(  )دوم  جنــگ  از  بعــد 

 691.6 مجمــوع  در  کریســتیز 

میلیــون دالر فــروش کــرد و 

یــک  اثــر  گران تریــن  رکــورد 

ـ 58.4 میلیون  هنرمنــد زنــده راـ 

ســگ  مجســمه ی  بــرای  دالر 

بادکنکــی جــف کونزــــ بــه خــود 

بعــد،  ســال  داد.  اختصــاص 

مجمــوع  رکــورد  کریســتیز 

ــار دیگــر شکســت، از جملــه در نوامبــر 2014  فــروش خــود را دو ب

ــار  ــون دالر از فــروش آث ــک جلســه ی حــراج 852.9 میلی کــه در ی

هنــری معاصــر کســب کــرد. همچنیــن، پاییــز گذشــته )2017( نیــز 

کریســتیز یکــی از آثــار منســوب بــه لئونــاردو داوینچــی را، کــه 

به تازگــی کشــف شــده ]منجــی عالــم[، بــه قیمــت بیــش از 450 

میلیــون دالر بــه فــروش رســاند و آن را به عنــوان گران تریــن اثــر 

هنــری فروختــه شــده در یــک حراجــی ثبــت کــرد. بــه ایــن ترتیــب، 

کریســتیز بــا گنجانــدن ایــن اثــر تــازه کشــف  شــده ی داوینچــی در 

میــان مجموعــه ی آثــار بعــد از جنــگ و معاصــر خــود، در حالی کــه 

ایــن نقاشــی به طــور منطقــی بــه مجموعــه  آثــار اســتادان قدیــِم 

آب شدن )1958(
رابرت راشنبرگ

رنگ و روغن
بازتوليد چاپى

نقشه و پارچه روى بوم
101 x 127

محل نگهدارى فعى نامعلوم

 نقشه ی سفید دو لته)1966(
جسپر جانز

ليتوگراف با مركب سياه روى 
كاغذ سفيِد ژاپنى خوابانده شده 
روى بستر كاغذ فابريانو
51.8 x 64.5 

هديه ی بنياد ِسلِسِته و آرماند 
بارُتس به موزه ى
 هنر مدرن نيويورك
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نقاشــی تعلــق دارد، بــر جایــگاه ممتــاز هنــر معاصــر در بــازار هنــر 

امروز صحه گذاشت. 

جورجینــا آدام، گزارش گــر پیشکســوت بــازار هنــر، در کتــاب 

خــود بــا عنــوان پول هــای درشــت: انفجــار بــازار هنــر در قــرن 

بیســت و یکم کــه در ســال 2014 بــه چــاپ رســید، بــه بررســی 

نیروهــای محــرک در صعــود نجومــی بــازار هنــر معاصــر پرداخته 

از  یکــی  مثــال،  بــرای  چــرا،  کــه  دهــد  توضیــح  می کوشــد  و 

نســخه های چــاپ دســتی انــدی وارهــول بــا نــام لیــز )1963(، در 

ســال 1999 بــه قیمــت 2 میلیــون دالر بــه فــروش رفــت و تنهــا 

چنــد ســال بعــد، یعنــی در ســال 2007، نســخه ای دیگــر از همــان 

ســری 24 میلیــون دالر فروختــه شــد. آن چــه زمانــی تجارتــی 

حاشــیه ای و جانبــی به شــمار می آمــد و بخــش عمــده ای از آن در 

ایــاالت متحــد و اروپــای غربــی رواج داشــت، امــروزه صنعتــی 

جهانــی شــده و بــا تجمــل و ُمــد و چهره هــای معــروف گــره 

خــورده اســت و طیــف گســترده ای از خریــداران فــوق ثروتمنــد 

را، کــه بــا عطشــی ســیری ناپذیر بــر ســر آثــار هنــرِی نام هــای 

بــزرگ دنیــای هنــر رقابــت می کننــد، بــه خــود جلــب کــرده اســت. 

و  مــدرن  هنــر  بخــش  ســابق  دبیــر  ســیدو،  تومــاس 

امپرسیونیســت کریســتیز، بــه آدام می گویــد: »وقتــی 30 ســال 

جــت  و  قایــق  میلیونرهــا  کــردم،  شــروع  را  کار  ایــن  پیــش 

خصوصــی داشــتند ــــ و نــه الزامــاً آثــار هنــری. ولــی امــروزه، بــرای 

قشــر بســیار پولــدار، عاقــه نداشــتن بــه هنــر و آثــار هنری کســر 

شأن محسوب می شود«.

آدام، ســردبیر قدیمــی آرت نیوزپیپــر و ســتون نویس فایننشــال 

تایمــز، در کتــاب بعــدی خــود با عنوان نیمه ی تاریک شــکوفایی: 

افراط هــای بــازار هنــر قــرن بیســت و یکم، بــه تأثیــر منفــی ایــن 

می پــردازد.  هنــر  مقولــه ی  خــود  بــر  پــول  شــدن  ســرازیر 

ــار ســهام  ــه شــکلی روزافــزون در کن ــر معاصــر ب در حالی کــه هن

شــرکت ها و اوراق قرضــه و مســتغات، کاالیــی ســرمایه ای 

دیــده می شــود، آدام خریــد آثــار هنــری را شــیوه ای بــرای پنهــان 

را  کــه هنرمنــدان  نیــز می دانــد  یــا پول شــویی  ثــروت  کــردن 

ــت  ــه اُف ــن ب ــد و ای ــن دهن ــازار ت ــه ذائقــه ی ب ــد ب تشــویق می کن

کیفیت آثار هنری منجر می شود. 

جاذبــه ی هنــر بــرای شــبکه های پــول و قــدرت پدیــده ی جدیــدی 

ــر رنســانس  ــال بســیاری از شــاهکارهای هن ــرای مث نیســت. ب

ریشــه های  شــدند.  خلــق  بــزرگان  و  اشــراف  ســفارش  بــه 

سگ بادكنكى)1994_2000(
جف كونز
فوالد ضدزنگ با پوشش شفاف
114 x 363 x 307 
مجموعه ی خصوصى

در دهه ی نود موجی از 
ثروتمندان روی کار 

آمدند. تنها در چین در 
یک دهه هزار موزه 

افتتاح شد. ولی نکته 
این بود که ساخت موزه 

روشی برای گرفتن 
مجوز شرکت در 

پروژه های پول ساز 
دولتی بود.

در حال حاضر بیش تر از 
هر زمانی در تاریخ، اثر 

هنری تولید و ارائه 
می شود. همه در تکاپو 

برای ارائه ی آثار به 
طبقه ای هستند که برای 

سود و پرستیژ جذب 
بازار شده است.
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در حال حاضر بیش تر از 
هر زمانی در تاریخ، اثر 
هنری تولید و ارائه 
می شود. همه در تکاپو 
برای ارائه ی آثار به 
طبقه ای هستند که 
برای سود و پرستیژ 
جذب بازار شده است.

تجــارت مــدرن آثــار هنــری را بایــد در قــرن هفدهــم میــادی 

و در جمهــوری هلنــد جُســت، جایــی کــه هنرمنــدان در غیــاب 

ــت  ــت ماهی ــه عل ــت کلیســا و خاندان هــای ســلطنتی )ب حمای

بــا  نقاشــی  و  هنــری  آثــار  خلــق  بــه  جمهــوری(،  نظام هــای 

در  را  آن هــا  تــا  آوردنــد  روی  همه پســند  و  محلــی  ذائقــه ی 

بــازار آزاد بــه فــروش برســانند. جــوزف دوویــن ــــ کــه بعدهــا 

بــارون دوویــن اول از میل بَنــک خوانــده شــد ــــ دالل هنــری ای 

اشــراف  از  نقاشــی  شــاهکارهای  خریــد  راه  از  کــه  بــود 

ورشکســته ی اروپایــی و فــروش آن هــا بــه صاحبــان ثروتمنــد 

صنایــع در آمریــکا، مثــل انــدرو ملــون )بانکــدار و فعــال در 

حوزه هــای نفــت، فــوالد، کشتی ســازی و ســاختمان(، ثروتــی 

ــار  ــن آث ــود: »بیش تری ــه ب ــه گفت ــه طعن ــن ب ــه هــم زد. دووی ب

هنــری در اروپــا پیــدا می شــود و بیش تریــن پــول در آمریــکا«. 

ســرعت  و  مقیــاس  کــرده  تغییــر  کــه  چیــزی  تنهــا  امــروز 

اســت: آدام چنیــن اســتدالل می  کنــد کــه امــروزه بیــش از هــر 

زمــان دیگــری هنــر تولیــد و فروختــه می شــود و هنرمنــدان و 

یــک  تقاضاهــای  بــه  تاش انــد  در  حراجی هــا  و  گالری هــا 

پاســخ  اَبَرثروتمنــد  اشــخاص  از  بین المللــی جدیــد  طبقــه ی 

 )UHNWIs( دهنــد. طبقــه ای کــه آدام آن را بــا نــام اختصاری

 »Ultra High Net Worth Individuals«]»افــرادی بــا ارزِش 

خالــص دارایــی فوق العــاده زیــاد« یــا »ابرثروتمنــدان«[ معرفــی 

می کند و به طمع سود و پرستیژ جذب این بازار می شوند. 

ســال های  در  عمــده،  تحــول  دو  کــه  می دهــد  توضیــح  آدام 

پایانــی قــرن بیســتم، صحنــه را بــرای بــازار فربــه و متــورم هنــر 

معاصــر امــروز آمــاده کــرد. نخســتین تحــوْل گســترش منابــع 

بالقــوه ی خریــد آثــار هنــری بــود: ســقوط کمونیســم در اروپــای 

شــرقی و آزادســازی اقتصــادی در کشــورهایی نظیــر چیــن و 

هنــد موجــی جدیــد از میلیاردرهــا و ثروتمنــدان تولیــد کــرد، 

ــروت خــود هســتند. در  ــه رُخ کشــیدن ث افــرادی کــه تشــنه ی ب

چیــن، کــه از ســال 2009 همــواره جــزو ســه بــازار بــزرگ آثــار 

رونــق  بــا  تقاضــا  اســت،  بــوده  ارزش  نظــر  از  هنــری 

موزه ســازی های دولتــی جهشــی فوق العــاده یافتــه اســت. در 

شــامل  جدیــد،  مــوزه ی  هــزار  از  بیــش  اخیــر  دهــه ی  یــک 

اســت؛  شــده  افتتــاح  خصوصــی،  و  دولتــی  مؤسســه های 

ليز )1964(
اندى وارهول

چاپ سيلك اسكرين با مركب 
اكريليك روى بوم

 101 x 101
مجموعه ی خصوصى
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حراجی ها برای منفعت 
مالی جذب هنر معاصر 
شدند. در سال 1988، 
هلدینِگ کاالی لوکس 
کرینگ کریستیز را 
خرید. هنر معاصر تبدیل 
به بخشی از سبک زندگی 
ثروتمندان شد.

حراجی ها شروع به 
ارائه ی خدمات مالی و 

اعتباری به خریداران 
می کنند و قیمت ها باز 

باال می رود.

چنانچــه فقــط در ســال 2017، بــه طــور تقریبــی 200 مــوزه بــا 

مالکیــت خصوصــی بــه هنــر معاصــر اختصــاص یافتــه اســت. 

نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه ســاخت موزه هــای خصوصــی تنهــا 

بــرای طبقــه ی نخبــه ی کشــور بــه حســاب نمی آیــد،  ســمبلی 

بلکــه روشــی اســت بــرای اخــذ مجوزهــای دولتــی در قراردادهای 

پرمنفعت توسعه ی شهری و مستغات. 

و  اســتادان قدیمــی  از  روی گردانــی  اساســی  تحــول  دومیــن 

کســب و کار  اصلــی  هســته ی  به  عنــوان  امپرسیونیســت ها 

حراجی هــا بــوده اســت. به طــور تاریخــی، فــروش آثــار هنــری 

خصوصــی  دالالن  و  گالری هــا  فعالیــت  حــوزه ی  در  معاصــر 

راه  حراجی هــا  بــه  به نــدرت  زنــده  هنرمنــدان  آثــار  و  بــوده 

و  ســاِدبی  نظیــر  اصلــی،  حراج خانه هــای  ولــی  می یافتنــد. 

کریســتیز، دریافتنــد کــه ترویــج بــازار هنــر معاصــر می توانــد 

فرصت هــای ســودآور جدیــد و بزرگــی را در اختیــار بگذارنــد. 

پــس شــروع کردنــد بــه تغییــردادن شــیوه های کاری خــود و 

لوکــس شــدند. در ســال  اجنــاس  برندهــای  بیش تــر شــبیه 

1998 و در همیــن راســتا، فرانســوا پینــو، صاحــب گــروه تجــاری 

کــه  لوکــس  اجنــاس  فــروش  اروپایــی  هلدینــگ  ِکرینــگ، 

برندهــای معروفــی ماننــد گوچــی، ایــو ســن لــوران و بالنســیاگا 

را تحــت پوشــش خــود دارد، کریســتیز را خریــد. ایــن مجموعــه 

جریانــی  عرضــه ی  و  بــه معرفــی  حــدت شــروع  و  بــا شــدت 

ــد کــرد، یــک ســبک زندگــی  ــاس و خدمــات جدی بی انتهــا از اجن

دالری،  میلیــون  چنــد  حراج هــای  شــامل  زرق و بــرق  پــر 

نمایــش  و  گالری هــا،  در  شــام  اختصاصــی  مهمانی هــای 

وی آی پی و خصوصی آثار هنری نیز جزئی از آن بود. 

ــزرِگ  ــن اجتمــاع ب ــه ای ــی را ب ــه ی خدمــات مال حراج خانه هــا ارائ

چــون  خدماتــی  کردنــد.  آغــاز  نیــز  »ابرثروتمنــد«  مشــتریان 

ارائــه ی خطــوط اعتبــاری بــه مجموعــه داران، امــکان اعطــای 

گاه  و  آن هــا،  هنــری  آثــار  ارزش مجموعــه ی  بــا  برابــر  وامــی 

فــروش آثــار هنــری بــه ضمانــت شــخص ثالــث، کــه در ایــن 

مــوارد حراج خانــه می توانــد بــه شــکل مؤثــری پیــش از آغــاز 

حــراج آثــار را پیش فــروش کنــد و اگــر در نهایــت قیمــت اثــر از 

ــه شــریک  ــر رفــت، ضامــن در معامل قیمــت توافــق شــده باالت

می شــود. در نتیجــه قیمــت آثــار هنــری معاصــر باالتــر و باالتــر 

مــی رود، و در عــوض خریــداران جدیــدی جــذب بــازار می شــوند 

کــه بســیاری از آن هــا صرفــاً به خاطــر داشــتن پــول جــذب ایــن 

از  تاریــک شــکوفایی  نیمــه ی  از  بخشــی  در  بــازار می شــوند. 

ســیمون دُ پــوری، دبیــر ســابق حراجــی فیلیپــس، نقــل شــده 

اســت کــه: »برخــی از خریــداران آثــار روتکــو را می شناســم ــــ 

معبد روتكو)1971(
مارك روتكو, 

فيليپ جانسون و ديگران
كم تر از يك هكتار

با سرمايه گذارى بنياد ِمنيل
هيوستون، تگزاس
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آثار هنری برای 
مالکانشان ابزاری برای 
فرار از پرداخت مالیات 

هستند.

ایــن بازار کــه چندان هم 
شــفاف نیست، 
رفته رفته به ســمتی 
پیش مــی رود که هنر 
بــه کاالی مبادله ای 
شود. تبدیل 

برخــی از گرم کننــدگان اصلــی بــازار هنــر امــروز را ــــ کــه روتکــو را 

برســد،  دالر  40 میلیــون  بــه  آثــارش  قیمــت  آن کــه  از  پیــش 

نمی شــناختند. ایــن افــراد بــه محــض آن کــه می دیدنــد یــک اثــر 

هنــری را می تــوان در محــدوده ی 40 تــا 60 میلیــون دالر فروخــت، 

می گفتند ”این واقعاً اثر جالبی است!“«.

اغلــب انتقادهــا از بــازار هنــر حــول موضــوِع نگرانــی  تبدیــل 

شــدن هنــر بــه کاالی مبادلــه ای اســت: چــه بــر ســر ایــده ی هنــر 

همچــون یــک کاالی همگانــی می آیــد وقتــی ارزش اولیــه ی آن 

نگرانــی  تنهــا مایــه ی  ایــن  ولــی  بــا دالر محاســبه می شــود؟ 

را مــورد  آدام شــیوه هایی  پایانــی کتــاب،  نیســت. در بخــش 

بررســی قــرار می دهــد کــه از طریــق آن هــا تجــارت مخفیانــه ی 

آثــار هنــری، کــه بــا نظارت هــای قانونــی کم رمــق و ناقــص نیــز 

همــراه شــده، زمینــه ی دست به دســت شــدن مبالــغ هنگفتــی 

پــول را، بــدون رســیدگی و شــفافیت عمومــی، فراهــم می کنــد. 

او بــه تعــدادی از پرونده هــای رســوایی  رده بــاال اســتناد می کنــد 

کــه در آن هــا پول شــویی، زمین خــواری و زد و بندهای مشــکوک 

مطــرح شــده اســت. بــرای مثــال از پرونــده ای صحبــت می شــود 

کــه بــه »رســوایی بوویــه« معــروف اســت. دعاویــی حقوقــی 

بوویــه  ایــو  و  روس،  اُلیــگارش  ریبولُْولِــف،  دیمیتــری  بیــن 

سوئیســی اســت، معــروف بــه »ســلطان بنــادر آزاد« و صاحــب 

یــک امپراتــوری نقــل و انتقال و انبارداری آثــار هنری؛ پرونده ای 

که همچنان در چندین دادگاه بین المللی مفتوح است. 

همچــون دربان هــای ســاختمان های اشــتراکی پــارک آونیــو، 

شــرکت های حمل و نقــل آثــار هنــری نیــز از رمــز و راز کســانی 

خبــر دارنــد کــه بــه ُطــرُق غیرعــادی ثروتــی هنگفــت بــه هــم 

زده  انــد. بوویــه، پــس از ماقاتــی بــا ریبولولــف در ســال 2002، 

اطاعــات  و  ارتباطــات  از  اســتفاده  بــا  کــه  داد  پیشــنهاد 

اختصاصــی اش بــه ریبولــوف کمــک کنــد تــا بــا یافتــن محتاطانه 

و دقیــق آثــار هنــری و جــوش دادن معامــات، کلکســیونی در 

مقیــاس جهانــی بــرای خــود دســت و پــا کنــد. ریبولولــف در 

مشــکاتی  و  پردردســر  طاقــی  کشــاکش  در  و   2008 ســال 

بوویــه تصمیــم  بــا مشــاوره ی  بــا حکومــت روســیه،  عدیــده 

ــر کــرده و بخشــی از  ــای هن گرفــت ســرمایه ی خــود را وارد دنی

تبدیــل کنــد. بعدهــا  دارایی هــای منقــول  بــه  را  ثــروت خــود 

معلــوم شــد کــه بوویــه بــا افــزودن بــه قیمت هــای اصلــی، از 

خریدهــای ریبولولــف ســود هنگفتــی کســب کــرده اســت. یکــی 

از نمونه هــای فاحــش ایــن ماجــرا، خریــد تابلــوی عریــان دراز 

کشــیده بــا کوســن آبــی )1916( اثــر مودیلیانــی اســت؛ ریبولولــف 

بــود  کــرده  پرداخــت  بوویــه  بــه  دالر  میلیــون   118 آن  بابــت 

در حالی کــه بوویــه آن را بــه مبلــغ 93.5 میلیــون دالر به دســت 

آورده بــود. ریبولولــف بوویــه را بــه تقلــب متهــم کــرد. بوویــه، بــه 

نقــل از آدام، تأکیــد داشــت کــه »دالل معاملــه بــوده و بــرای هــر 

دو طــرف موضــوع واضــح و روشــن بــوده، و حــق قانونــی او 

بوده که هر چقدر می تواند برای خودش پول بسازد«.

بــا وجــود ایــن، اغلــب مــوارد بهره بــرداری از هنــر بــا مقاصــد مالــی 

کامــاً قانونــی هســتند. مجموعــه داران و نماینــدگان آن هــا دائــم 

در حــال یافتــن روش هــای خاقانــه ای هســتند تــا بــا اســتفاده از 

امــوال هنــری پرداخــت مالیات هــا را بــه تعویــق بیندازنــد، از جمله 

و  ذخیــره  خصوصــی،  مؤسســه های  و  مــوزه   راه انــدازی  بــا 

نگهــداری آثــار هنــری در بنــادر آزاد و بهشــت های مالیاتــی ای کــه 

مبادلــه ی آثــار هنــری در آن هــا بــدون درگیــر شــدن بــا عــوارض 

گمرکــی و مالیــات بــر ارزش افــزوده ممکــن اســت، و اســتفاده از 

خأل هــای موجــود در قوانیــن مالیاتــی مثــل قانــون مبادلــه ی 

اقــام »همگــون«. ایــن قانــون در دهــه ی 20 میــادی)در امریــکا(
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به هر حال، همواره بازار 
هنر از توزیع ناعادالنه 
ثروت سود می برد.

و بــا هــدف کمــک بــه کشــاورزان وضــع شــد تــا آن هــا را قــادر 

ســازد مالیــات بــر تجــارت احشــام و حیوانــات خــود را بــه تعویــق 

بیاندازنــد. امــروزه مجموعــه داران آثار هنری به تنــاوب از قاعده ی 

»مبادلــه ی اقــام همگــون« اســتفاده می کننــد تــا مالیــات بــر 

فــروش آثــار هنــری را پرداخــت نکننــد: تــا زمانــی کــه مجموعــه دار 

درآمــد حاصــل از فــروش یــک اثــر هنــری را ظــرف 180 روز صــرف 

خریــد اثــر هنــری دیگــری کنــد، می توانــد از تعهــدات مالیاتــی 

شانه خالی کند. 

آدام در نیمــه ی تاریــک شــکوفایی هــم دیــدگاه فــردی دخیــل در 

موضــوع و هــم چشــمان گزارش گــر کنجــکاوی بــا منابــع موثق را 

به میان آورده، با اســتفاده از اســناد و مدارک قانونی و حقوقی، 

بــا  اول  دســت  مصاحبه هــای  و  حراج هــا  ســوابق  و  بایگانــی 

ــر فعالیت هــای  ــدن ب ــو افکن ــر ســعی در پرت بازیگــران دنیــای هن

ظاهــراً نفوذناپذیــر بــازار هنــر و صنایــع و ِحــرَف دست ســوم 

ــی ســرمایه گذاری،  ــع مال ــری، مناب ــا آن ــــ مشــاوران هن ــط ب مرتب

نرم افــزار مدیریــت مجموعــه ی آثــار هنــری، انبــارداری، حمــل و 

نقــل، بیمــه ــــ  را دارد کــه فرصت طلبانــه بــه دور آن چنبــره زده انــد. 

او هــر فصــل کتــاب را بــا حکایــت و قصــه ای مناســب موضــوع 

ـــ پرده بــرداری از بنــدری آزاد در لوکزامبورگ، مهمانی  آغــاز می کنــدـ 

ـ و  باشــکوه افتتاحیــه ی نمایشــگاه هنــری جدیــدی در شــانگهایـ 

از پشــت صحنــه ی مکان هایــی کــه ارزش هنــر در آن هــا تولیــد و 

او  می کنــد.  ارائــه  اختصاصــی ای  تصاویــر  می شــود،  حفــظ 

در حالی کــه تصویــری بــا جزئیــات و بــه شــکلی متقاعدکننــده 

ــد،  ــر ترســیم می کن ــای هن ــب از زیاده روی هــای دنی شــوم و مهی

هرگــز به طــور کامــل در پیامدهــا و نتایــج آن تجســس نمی کنــد. 

شــاید طعنه آمیــز باشــد کــه ضعــف اصلــی کتــاب تمرکــز ناچیــز 

نویســنده بــر فعالیت هــای خــود بــازار هنــر اســت: کتــاب او عمدتاً 

دربرگیرنــد ه ی اکتشــافی اســت در بــازار هنــر از منظــر و زمینــه ی 

کلی تــر افزایــش نابرابــری دســتمزدها، بهره بــرداری اقتصــادی و 

تمرکــز سرســام آور ثــروت در دســتان عــده ای معــدود، یعنــی 

همــه ی آن عواملــی کــه ادامــه ی فعالیــت در ســطوح باالتــر را 

اقتصــادی ممکــن  رکــود در دیگــر حوزه هــای مالــی و  به رغــم 

ســاخته اســت. بــه گفتــه ی اوالف ولتویــس، جامعه شــناس، 

بــازار هنــر در نهایــت از توزیــع ناعادالنــه ی ثروت منتفع می شــود، 

چراکــه میلیاردرهــای تــازه به دوران رســیده بــا خریدهای نجومی 

در بازار هنر، ظهور خود را اعام می کنند. 

عــاوه بــر این هــا، مســئله ی منبــع و منشــأ پــول و این کــه در 

نهایــت بــه کجــا مــی رود، در این جــا چیــزی جــز یــک نگرانــی گــذرا 

وارث  والتــون،  آلیــس  امثــال  کــه  نیســت  اتفاقــی  نیســت. 

دارو(؛  )تولیدکننــد ه ی  َســکلر  خانــواده ی  والمــارت؛  شــرکت 

پوجــو زابلودوویــچ کــه ثــروت خانودگــی او ریشــه در معامــات 

اســلحه دارد؛ و دنیــل اُک، مؤســس صنــدوق پوشــش ریســک 

کــه شــرکتش بــرای کســب حــق اســتخراج از معــادن میلیون هــا 

از  می پــردازد،  رشــوه  آفریقایــی  دولت هــای  بــه  دالر 

برجســته ترین مجموعــه داران آثــار هنــری در جهــان هســتند. 

شــکی نیســت کــه ایــن افــراد ترجیــح می دهنــد بــه جــای آن کــه 

به خاطــر منفعت طلبــی از رنــج و درد بشــر در یادهــا بماننــد، 

حمایت شان از هنر در خاطره ها باقی بماند. 
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شعبه ی حراجی سادِبی در دبی 
نشانی است از بلوغ هنر در خاورمیانه

سودشنا گوش

ترجمه ی اشکان جیهوری

منبع: عرب نیوز )arabnews(، فوریه 2018

خاورمیانــه بــا حراجــی ســادبی بیگانــه نیســت. قدمــت فــروش 

آثــار هنــر اســامی و خاورمیانــه در ایــن حراجــی پرســابقه ی 

مجموعــه داران  و  بازمی گــردد  پیــش  دهه هــا  بــه  بین المللــی 

ــه رشــد  ــــ مشــتریان  ــن منطقــه بخــش مهــم ــــ   و رو ب اهــل ای

حراجــی را تشــکیل می دهنــد. ولــی به نظــر می رســد بــا تأســیس 

شــعبه ی دبــی در اواخــر ســال گذشــته ی میــادی )ســال 2017( 

ایــن مؤسســه ی معتبــر قصــد دارد بیانیــه ای روشــن و دقیــق از 

اهداف خود صادر کند. 

بــه گفتــه ی ادوارد گیبــز، دبیــر بخــش خاورمیانــه و هندوســتان 

ســادبی، »آن چــه در این جــا بــا آن روبــه رو می شــوید، منظومــه ای 

اســت بی نقــص متشــکل از مجــاری و روابــط کــه جریــان اصلــی 

بــرای  کــه  مــی آورد  به وجــود  محیطــی  و  می کنــد  تغذیــه  را 

فعالیــت خاقانــه بســیار مســاعد اســت ــــ  چــه موزه هــا، چــه 

خانواده هــا و افــراد خصوصــی و یــا حراجی هــا، همــه بــر ایــن 

مــوج ســوار هســتند. بــرای مــا، به عنــوان یــک شــرکت تجــاری، 

حضور سادبی در دبی و 
بلوغ عرصه ی هنر در 

خاورمیانه.
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ایــن مناســب ترین زمــان بــود، چــون مــا نیــز همیشــه بــه دنبــال 

یافتــن فرصت هــا در ایــن جغرافیــای جدیــد و بکــر هســتیم«. او 

ــا در  ــد کــه »ســفت کــردن جــای پ ــراف می کن ــن حــال اعت در عی

این منطقه از نظر مالی نیز اغواکننده بود«.

تعــداد  گذشــته  ســال  پنــج  طــول  در  ســادبی  گــزارش  بــه 

ایــن  در حراج هــای جهانــی  اهــل خاورمیانــه  شــرکت کنندگان 

تعــداد  عین حــال  در  و  یافتــه  افزایــش  درصــد   76 مؤسســه 

خریدارانــی کــه ســاکن منطقــه هســتند نیــز 30 درصــد رشــد کرده 

اســت. رشــد تعــداد خریــداراِن ســاکِن امــارات متحــد عربــی حتــی 

از این هم قابل توجه تر است: افزایشی 84 درصدی. 

اگــر بــا دیــدن جهــش فعلــی در فعالیت هــای جریــان اصلــی 

ــه رشــد نمایــش  ــی، از جمل ــارات متحــد عرب ــد در ام ــری و ُم هن

هنرهــای مســتقل کــه توســط گالری هایی همچون »الِســرکال 

ــت می شــوند و افتتاحیه هــای خبرســاز موزه هــا،  ــو« حمای اَِونی

مانند موزه ی لوور شــعبه ی ابوظبی، و افزایش نمایشــگاه های 

ــر  ــر هن ــد کــه تمرکــز ب ــوان دار، کســی فکــر کن ــری مهــم و عن هن

صرفــاً آخریــن مــورد در صــف طوالنــی هوس هــای فرهنگــی 

امارات است، نمی توان به او خرده گرفت. 

ولــی پیشــگامان واقعــی دنیــای هنــر منطقــه  سال هاســت کــه 

مشــغول فعالیــت هســتند. خاندان هــای ســلطنتی و تجــار و 

ســرمایه داران برجســته ی کویــت و شــارجه و نیــز عربســتان 

ســعودی و ابوظبی از دهه ی هفتاد میادی ســرگرم جمع آوری 

بــذر  واقــع  در  و  بوده انــد  خصوصــی  و  ملــی  مجموعه هــای 

پیشرفت تدریجی یک اجتماع هنری شکوفا را کاشته اند. 

گیبــز می گویــد: »بــازار هنــر اکوسیســتمی پیچیــده اســت و 

و  حامیــان  تــا  گرفتــه  هنرمنــدان  از  دارد،  پیش نیازهایــی 

کــه  دارد  وجــود  روشــنی  و  متقــن  اگــر شــواهد  مشــتریان. 

نشــان می دهــد ولــع بــرای هنــر در جهــان غیرتجــاری رو بــه 

ـــ  کــه بــه نوبــه ی خــود روی بخــش کلکســیونی  افزایــش اســت ـ

ــر و فعالیــت  ــه هن ــره ای دارد ــــ و توجــه ب ــری زنجی ــز اث ــر نی هن

هنــری در منطقــه وارد مرحلــه ی جدیــدی شــده اســت، بدیــن 

مجموعــه داران  فعالیــت  بــرای  نویــی  بســتر  کــه  معناســت 

فراهم آمده اســت«.

در واقــع، بــا تغییــرات پدیــد آمــده در تنــوع جغرافیایــی و نــژادی 

مجموعــه داران در سراســر جهــان، ماهیــت اصلــی حمایــت از 

ــاً در  ــر شــده و بیــش از آن کــه صرف ــز دســتخوش تغیی ــر نی هن

خریــد و معاملــه خاصــه شــود، بــا برقــرار کردن روابــط، حمایت 

از تبــادالت فرهنگــی، برپایــی پلتُفرم هــا و برقــراری دیالــوگ 

همراه است. 

 حراجی ها هم، مثل 
باقی کسب و کارها، به 
دنبال یافتن بازارهای 
جدید به خاورمیانه 
آمدند. تخمین شان هم 
درست بود چراکه 
شرکت کننده های شان 
در پنج سال، 76 درصد و 
خریداران بومیشان 84 
درصد رشد کردند.

مراحل اجراى سازه ى فلزى 
سقف موزه ی لوور در ابوظبى

ژان نوول
2016
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از  ایــاد، مدیــر آرت دوبــی، نســل جدیــدی  بــه گفتــه ی میرنــا 

مجموعــه داران در حــال ظهــور هســتند. او می گویــد: »اقلیــت 

جوان تــری از مجموعــه داران وجــود دارنــد کــه مــا شــاهد تبدیــل 

شــدن آن هــا بــه حامیــان هنــر، قــرار گرفتــن بســیاری از آن هــا در 

هنــر  بــر  متمرکــز  هیئت مدیــره ی مؤسســه های  و  کمیته هــا 

ــه  ــق ب منطقــه ای و در عین حــال تأســیس مؤسســه های متعل

خودشــان هســتیم. ایــن حامیــان نوظهــور هنــر از پژوهش هــا، 

طرح هــای  و  ابتــکارات  نمایشــگاه ها،  هنــری،  اقامتگاه هــای 

مهــم و بــزرگ نیــز بــا هــدِف عرضــه و معرفــی هنــر منطقــه ای بــه 

ــاد  ــد«. ای ــی می کنن ــی حمایــت مال ــی و بین الملل ــان محل مخاطب

ــه و  ــادات مجموع ــه آداب و ع ــه ب ــی ک ــا جای ادامــه می دهــد: »ت

مجموعــه داری مربــوط اســت، در میــان ایــن مــوج جدیــد شــاهد 

ــر  ــه داران ب ــن مجموع ــز هســتیم. پیــش از ای ــه نی ــوغ و تجرب بل

ســبک یــا مدیــوم مشــخص و مخصوصــی تمرکــز داشــتند، ولــی 

امــروزه شــاهد نگاهــی بازتــر و کنجــکاوی بیش تــری هســتیم. 

این افراد ذائقه ی متنوعی دارند«.

ــت از  ــن شــیوه و روش حمای ــد کــه ای ــز خاطرنشــان می کن گیب

نمایــش و عرضــه ی هنرهــای مختلــف بــرای خــود حامیــان هــم 

ســودمند اســت، چراکــه بــرای آن هــا فرصتــی فراهــم مــی آورد تــا 

بر سابقه و اعتبار خود بیفزایند. 

او می گویــد: »یــک نمونــه ی دقیــق و مناســب در میــان تجــار و 

بــرای  کــه  خلیج فــارس  در  مهــم  و  برجســته  شــرکت های 

ــر  ــه ســرمایه گذاری در هن ــار خــود ب ــر شــهرت و اعتب ــزودن ب اف

روی آورده اســت، جایزه ی هنری ســاالنه ی گروه ابراج اســت.« 

و اضافــه می کنــد کــه »اهمیــت« خانــواده ی جمیل، از عربســتان 

در  هنــری جمیــل  مرکــز  از طریــق  ســعودی، مشارکت شــان 

پــروژه ای چندوجهــی اســت؛ از جملــه حمایــت از پــروژه ی لبــه ی 

عربســتان، کــه کنسرســیومی از هنرمنــدان جــوان ســعودی 

ــه درجاتــی  ــد ب ــر می توان ــر آن اســت کــه هن ــز ب ــی گیب اســت. ول

ــک  ــا ی ــواده ی ــک خان ــار ی ــر شــهرت و اعتب ــا ب ــه تنه برســد کــه ن

تجــارت بیفزایــد، بلکــه حتــی می توانــد اعتبــار کل یــک شــهر یــا 

مثــال،  »بــرای  می گویــد:  او  کنــد.  دگرگــون  را  کشــور 

و  آزمــوده  نمونه  هــای  گوگنهایــم  چــون  مؤسســه هایی 

اجراشــده ای هســتند از اثرگــذاری پروژه هــای عمومــی معتبــر و 

ــز همیــن  ــار و شــهرت یــک شــهر و امــروزه نی ــر اعتب معــروف ب

مــدل در منطقــه در حــال اجراســت. بخشــی از ایــن فراینــد، بــه 

خلــق یــک خــط داســتانی مثبــت و روایتــی ضــد شــرایط غالــب 

منطقــه منجــر می شــود کــه پیامــی در بــاب تســاهل و ارتبــاط 

بــه  رو  منطقــه  در  تنــش سیاســی  امــروز  دارد.  بینافرهنگــی 

افزایــش اســت و به نظــر می رســد بایــد بــه تجدیــد ضــرورت 

حاال بعد از گذشت 
سال ها، موج جدید 
ثروتمنداِن جواِن باتجربه 
از بخش های بسیار 
متنوعی در فرهنگ 
منطقه حمایت می کنند.

موزه ی گوگنهايم
فرنك لويد رايت

راندو با مداد، مركب و آبرنگ
1959
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ایجــاد  بــر نقــش هنــر و فرهنــگ در  نــرم پرداخــت و  قــدرت 

دیالوگــی مثبــت تأکیــد کــرد«. صــد البتــه کــه بحــران و ناآرامــی 

ــه  ــز ب ــی نی صرفــاً سیاســی نیســت، مــا در دوران نوســانات مال

سر می بریم. ولی آیا اثر آن قابل توجه است؟

اقتصــاد  از  بخشــی  هنــر  »بــازار  کــه  می دهــد  توضیــح  گیبــز 

جهانــی اســت و البتــه کــه اگــر شــرایط دشــوارتر و گســترده تری 

ــازار هنــر هــم عکس العمــل نشــان خواهــد داد.  حاکــم شــود، ب

بــا  کــه  امــروز  چــون  بحرانــی،  دوره هــای  در  صــورت،  هــر  در 

اگــر  هســتیم،  مواجــه  هــم  درهم تنیده تــری  دارایی هــای 

و  مطمئــن  ســرمایه گذاری های  دنبــال  بــه  ســرمایه گذاران 

ــه  ــز منتفــع خواهــد شــد. ب ــر نی ــازار هن ــات باشــند، قطعــاً ب باثب

ــم کــه ســال 2017 ســال بســیار موفقــی  ضــرس قاطــع می گوی

بــود و بــازار خاورمیانــه از حــد انتطــار مــا بســیار فراتــر رفتــه 

اســت«. خریــداران حــراج ســادبی در ســال 2017 نســبت بــه ســال 

پیــش از آن، تقریبــاً 50 درصــد بیش تــر آثــار هنــری و کلکســیونی 

در  بخش هــا  پررونق تریــن  از  یکــی  جواهرســازی  ــــ  خریدنــد 

منطقه، به ویژه در عربستان سعودی، است. 

از  زورقــی  بــا  اســت  آمــاده  دبــی  ســادبی  می رســد  به نظــر 

فعالیت هــای برنامه ریزی شــده بــرای ســال آینــده و پــس از آن، 

ــن فعالیت هــا  ــه ی ای ــت ســوار شــود. از جمل ــن مــوج مثب ــر ای ب

ــه نمایشــگاه ها، جلســه های جواهرســازی، تعامــل  ــوان ب می ت

بــا متخصصــان بین المللــی ایــن حــوزه و برنامه هــای خیریــه ی 

و  ابتــکارات  عرضــه ی  و  معرفــی  برنامه هــای  مثــل  ســیار، 

طرح هــای آموزشــی بــرای مجموعــه داران جــوان اشــاره کــرد 

)ســادبی دوره هــای آموزشــی مختلفــی را از طریــق دیگــر دفاتــر 

بین المللی خود طراحی و اجرا می کند(. 

بــه گفتــه ی گیبــز: »آمــوزش کلیــد اصلــی و مهم تریــن ســنگ 

بنای پرورش نسل بعدی مجموعه داران است«.  نمایشگاه آرت دبی

برای بومی سازی 
فعالیت های حمایتی، 
برگزاری پنل های 
گفت وگو اهمیت بسیار 
دارد. خأل گفتمانی که در 
کشور وجود دارد با 
استفاده از این 
گفت وگوها برطرف 
می شود.
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مشارکت بخش خصوصی در بخش 
فرهنگ و هنر، بحثی در اقتصاد 

سیاسی فرهنگ
حمیدرضا ششجوانی

ســرمایه گذاری در هنر چیســت؟ چه کســانی در هنر ســرمایه گذاری 

می کنند؟ اگر ســرمایه گذاری در هنر ســود آور اســت، در کدام شــاخه 

و دسته باید سرمایه گذاری کرد؟ اگر کار فرهنگی و هنری سودآور 

اســت چــرا هنرمنــدان فقیرنــد؟ این هــا ســؤاالتی اســت کــه پیوســته 

در محافــل مختلــف از مــن، به عنــوان کارشــناس اقتصــاد هنــر، 

می شــود. خیلی هــا گمــان می کننــد بــرای این هــا جــواب سرراســتی 

هســت. امــا موضــوع پیچیده تــر از این هاســت. اگــر قواعــد بــازار هنــر 

در دنیــای هنــر ایــران نیــز حاکــم بــود، شــاید می توانســتیم با قطعیت 

بیش تــری حــرف بزنیــم، امــا متغیرهــای دیگــری غیــر از قواعــد بــازار 

هنــر هــم در ایــن قضیــه دخیــل هســتند. در نوشــته ی حاضــر تــاش 

خواهیــم کــرد تــا بــه شــیوه ای موانــع مشــارکت بخــش خصوصــی را 

در بخــش فرهنــگ و هنــر بــه صورتــی تقریبــاً نظام منــد نشــان دهیم. 

عضو انجمن بین  المللی اقتصاد فرهنگ
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بــه همیــن دلیــل موانــع را بــه چهــار مســئله فروکاســتیم: 1( مالکیــت 

ادبــی و هنــری، 2( مداخلــه ی دولــت، 3( ناپایــداری اقتصــادی، 4( نبــود 

ــن مســائل در  ــم کــه ای ــن هــم آگاهی ــر. از ای نهادهــای صنفــی مؤث

اســاس ارتباطــی نظام منــد بــا یکدیگــر دارنــد و همگــی بــا مســئله ی 

بزرگ ترِ سیاست گذاری فرهنگی گره خورده اند .

حقوق مالکیت ادبی و هنری 

بــا این کــه حقــوق مالکیــت هنــری و ادبــی در ســال 1348 بــه صــورت 

قانون درآمده، هم چنان شــاهد نقض ســاختارِی حقوق هنرمندان 

و مؤسسه های فرهنگی هستیم. یکی از مهم ترین شاخص های 

جهــان  در همه جــای  بخــش خصوصــی  تســهیل گر مشــارکت 

تضمین هــای قضایــی در صــورت نقــض حــق اســت. یکــی از قواعــد 

مهــم اقتصــاد فرهنــگ ایــن اســت کــه در تولیــد آثــار فرهنگــی 

هزینه هــای  و  ثابــت  هزینه هــای  )یعنــی  اولیــه  هزینه هــای 

عــوض  در  و  باالســت  بســیار   ))sunk cost( برگشــت ناپذیر 

هزینه هــا ی نهایــی )marginal cost( بســیار پاییــن و اتفاقــاً درآمــد 

بخــش فرهنــگ از طریــق صــرف هزینــه ی نهایــی کم تــر بــرای تولیــد 

اســت. بــرای مثــال، در رونــد تولیــد یــک آلبــوم موســیقی هزینه هــای 

بســیار  اســتودیو  اجــاره ی  آهنگ ســاز،  خواننــدگان،  نوازنــدگان، 

باالســت امــا تکثیــر همــان آلبــوم هزینــه ی  بســیار کمی دربــر دارد. اگر 

مؤسســه ای آلبومــی تولیــد کنــد و نظــام قضایــی کشــور قادر نباشــد 

از آن محافظــت کنــد، انگیــزه ی مشــارکت بســیار پایــان می آیــد. 

ناقضــان تنهــا هزینــه ی نهایــی تولیــد را می پردازنــد و در واقــع 

سودآوری را برای مؤسسه ی فرهنگی امکان ناپذیر می کنند .

مداخله ی دولت

»برون رانــی«  نــام  بــه  فرهنــگ اصطاحــی هســت  اقتصــاد  در 

)crowding out(، بــه ایــن معنــا کــه در مــواردی دولــت وارد حــوزه ای 

می شــود و بخش خصوصی از آن حوزه پا پس می کشــد. می توان 

ایــن وضعیــت را بــه شــیوه ی دیگــری توضیــح داد، هــر زمان که دولت 

بــر اثــر فشــارهای اقتصــادی، کمبــود بودجــه یــا نیــاز بــه مشــارکت 

بخــش خصوصــی و یــا سیاســت های ســهل گیرانه در هنــر کم تــر 

مداخلــه می کنــد، ســهم بخــش خصوصــی گســترش می یابــد و یــا 

»درون رانــی« )crowding in( رخ می دهــد. در روال مداخــات دولتــی 

در کشــور مــا چنــد نکتــه هســت اول آن کــه در اجــرای قوانیــن میــان 

بخــش دولتی/حاکمیتــی و خصوصــی تبعیــض هســت و میــان ایــن 

دو بخــش در بــه دســت آوردن منابــع شــرایط نابرابــر رقابتــی وجــود 

دارد. بــه همیــن دلیــل بخــش خصوصــی تــاش می کنــد در بســیاری 

از حوزه هایی که دولت در آن حضور دارد، فعالیت نکند.

بــرای مشــارکت اقتصــادی تراکــم مقــررات هســت و مقــررات 

فرهنگــی،  فعالیــت  دارد.  وجــود  متناقضــی  گاه  و  مــوازی 

سیاسی شــده اســت. بوروکراســی اداری بــرای دریافــت مجــوز 

فعالیــت بــه انــدازه ای اســت کــه تنهــا محاســبه ی هزینــه ی  فرصــِت 

راه اندازی کســب وکار فرهنگی احتمال مشــارکت را بســیار پایین 

مــی آورد. از آن گذشــته، به خاطــر ماهیــت رانتیــرِ دولــت نفتــی 

بیش تــر افــراد و گروه هــای فرهنگــی بــر آن هســتند تــا در رقابتــی 

تمــام بــه دولــت نزدیک تــر شــوند. البته تحلیِل اقتصــادِی مداخاِت 

دولــت )چــه دولــت ملــی و چــه دولــت محلــی شــهرداری( کار 

پیچیــده ای اســت و در ایــران پیچیده تــر، چــرا کــه: 1( مداخــات در 

ایــران صرفــاً از ســوی دولــت نیســت،2( مداخــات صرفــاً بــا اهــداِف 

اقتصــادی یعنــی اصــاح »شکســت بــازار« و باالبــردن کارایــی آن و 

رشــد اقتصــادِی نهادهــا و افــراِد مســتقر در دنیــای هنــر صــورت 

نمی گیــرد، 3( ارتقــای کارایــی هــم بــه فــرض وجود بــه نفِع کاالهای 

خــاص اســت، 4( یارانــه  از نــوع غیرمســتقیم اســت، 5( مداخــات 

تصویر مؤلف نابغه و 
نوآور نه چیزی کهنه که 

از ابداعات قرن هجدهم 
است. در این تصویر 

مؤلف مالک طبیعی آثار 
خود است. پیش تر 

اندیشه را عمومی 
می پنداشتند. از این  رو 

کسی مالک عقیده و 
افکار نبود.

بریکس )BRICS( نام 
گروهی است به رهبری 
قدرت های اقتصادی 
نوظهور که از به هم 
پیوستن حروف اول نام 
انگلیسی کشورهای 
عضو برزیل، روسیه، 
هند، چین و آفریقای 
جنوبی تشکیل شده  
است.
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ــه صــورِت عرضــه ی خصوصــِی کاالی عمومــی اســت. مجمــوع  ب

این هــا فضایــی را ایجــاد می کنــد کــه بخــش خصوصــی کم تــر حاضر 

به مشارکت در توسعه ی اقتصادی بخش فرهنگ است.

ناپایداری اقتصادی

تاریــخ اقتصــاِد فرهنــگ در ســه قــرن اخیــر نشــان می دهــد کــه رشــد 

اقتصــادِی بلندمــدت باعــث رشــد اقتصــاد فرهنــگ و هنر، ســودآوری 

کســب وکارهای فرهنگــی و در نتیجــه مشــارکت بخــش خصوصــی 

می شــود. تجربــه ی رشــد بــازار هنــر کشــورهای عضــو بریکــس خــود 

شــاهد ایــن مدعاســت. ســرجمع آن چــه در زمانــه ی توســعه ی 

کســب و کار هنــری )از دولــت ششــم بــه این ســو( از ســر گذراندیــم، 

گونــه ای ناپایــداری اقتصــادی بوده که به  رغم پتانســیل های فراوان، 

حداقل مشــارکت بخش خصوصی را به همراه آورده اســت. توجه 

ــی  ــه مهــم اســت کــه ســال 1383 سیاســت  های اجرای ــن نکت ــه ای ب

اصــل 44 ابــاغ شــد و ســال 1387 بــه صــورت قانــون درآمــد. در یکــی از 

تبصره  های این قانون، حوزه ي فرهنگ مســتثنی و قرار بر این شــد 

کــه واگــذاري ایــن حــوزه  بــه بخش خصوصی مطابق اليحه اي باشــد 

کــه يك ســال بعــد بــه تصويــب مجلــس شــوراي اســامي خواهــد 

ــا گذشــت نزدیــک بــه یــک  دهــه هنــوز هــم از تصویــب آن  رســید. ب

الیحــه خبــری نیســت! عــاوه بــر این هــا ناکارآمــدی قوانیــن کار در 

تجارت فرهنگی، تغییر و اصاح قوانین بدون اطاع رســانی قبلی، 

وجــود نهادهــا و مراکــز تصمیم گیــری متعدد، دشــواری تأمین منابع 

مالــی و ناکارآمــدی نظــام بانکــی در مواجهــه بــا بخــش فرهنــگ مزیــد 

بر علت است.

نبود نهادهای صنفی مؤثر

جامعــه  ی مــا کــه نهادهــای حرفــه ای و صنفی در آن از اعتبــار الزم برای 

ایجــاد انتظــام و همبســتگی برخــوردار بودنــد بــه وضعیــت جدیــدی 

رســیده کــه نهادهــای صنفــِی دســتوری اش اعتبــار الزم بــرای اهالــی 

مشــاغل را ندارد و به همین دلیل حتی اگر سیاســت گذاری به نحو 

احســن انجــام شــود، اجــرای آن در بدنــه ی جامعــه بــا مشــکل جــدی 

روبــه رو خواهــد شــد. نمونــه ی بــارز آن »شــورای ارزشــیابی هنرمندان 

کشــور« در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســت، تقریبــاً معلــوم اســت کــه 

هنرمنــدان حرفــه ای خودشــان را بی نیــاز از تأییــد ایــن شــورا می دانند. 

چنا نچــه ایــن نظــام اعتباردهــی برخواســته از تشــکل های صنفــی 

هنرمندان بود، اساســاً مســئله ی صاحیت و اعتبار پیش نمی آمد. 

نهادهــای صنفــی فرهنــگ و هنــر یــا اعتبــار چندانــی نــدارد یــا به دالیلی 

ناکارآمــد می شــوند؛ می تــوان از خانــه ی ســینما و یــا انجمــن صنفــی 

روزنامه نگاران ایران مثال آورد. خانه ی ســینما با مصوبه ی شــورای 

فرهنــگ عمومــی تشــکیل شــد و ســپس وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

اســامی در قالــب مؤسســه ی فرهنگــی برایــش مجــوز صــادر کرد، با 

توجــه بــه این کــه ایــن خانــه ماهیتــاً بــه امــور صنفــی می پــردازد،  

ــه صــورت  ــد امــا ب ــر نظــر وزارت کشــور فعالیــت کن می بایســت زی

مؤسســه ای غیرتجاری در ثبت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجاری 

بــه ثبــت رســیده و مشــمول قوانیــن تجــارت اســت. در مــورد انجمــن 

صنفــی روزنامه نــگاران نیــز تقریبــاً وضــع بــه همیــن منــوال اســت. بــا 

ایــن توضیــح کــه در ســال 1388 بــا حکــم دادســتانی پلمــپ شــده و 

تاش های وزارت کشور و وزارت ارشاد برای بازگشایی آن تاکنون 

بی نتیجه مانده است.

وجــود صنــوف هنــری و فرهنگــی باعــث می شــود منافــع نیــروی کار 

بــه صــورت ســاختاری افزایــش یابــد و تصمیمــات چــه از حیــث 

تخصصــی و چــه از نظــر اقتصــادی بهینــه  شــوند. نبــود یــا ناکارآمــدی 

ایــن صنف هــا کاهــش قــدرت فــردی و جمعــی نیــروی کار را موجــب 

شده و باز احتمال مشارکت بخش خصوصی را پایین می آورد.

چهره ی قهرمانانه ی 
مؤلف در اندیشه ی 
رمانتیک پاسخ فرهنگ 
به انقالب صنعتی 
است. اندیشه ی 
رمانتیک روبه روی 
فروکاستن 
آفرینش های ذهنی به 
تولید صرف می ایستد.
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آیــا از این کــه تصمیــم بــه فعالیــت در حــوزه ی تجــارت آنالیــن 

محصوالت هنری گرفته اید، احساس رضایت می کنید؟

 لــذت و تجربــه ی کارهــای جدیــد و کشــف راه حل هــای خاقانــه 

و بکــر بــرای تبدیــل بــازار ســنتی هنــر بــه تجــارت آنایــن همیشــه 

ــه کــرده اســت. شــروع همیشــه  ــر مشــکات و ســختی ها غلب ب

ــذِت کشــف و حــل مشــکات همیشــه  کار ســختی اســت امــا ل

برای ما امید بخش بوده است.

بــا توجــه بــه رونــق روزافــزون اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی 

به عنــوان محیــط کســب و کار، چــه دالیلــی حضــور پلتفرم هــای 

مستقل را هنوز در شرایط فعلی توجیه می کند؟

شــبکه های اجتماعــی تعریــف و جایــگاه خودشــان را دارنــد کــه 

ما در »آرتیبیشن« 
شبکه های اجتماعی را 

ابزار و تریبونی برای 
ارتباط مؤثر و بهتر با 

مخاطبان می دانیم اما 
به نظر می رسد فراموش 

کردن جایگاه هر پلتفرم 
باعث دلزدگی و بروز 

مشکالت می شود.

گفت وگو با علیرضا جوادی، 
مدیر هنری پلتفرم آرتیبیشن، 

درباره ی چگونگی عملکرد آرتیبیشن
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ایــن نقص هــا و خألهــا باعــث مشــکات زیــادی می شــوند. 

بهتریــن حمایــت تغییــر و متناســب کــردن قوانیــن و شــرایط 

و  ســرمایه  اختصــاص  و  توجــه  نیازمنــد  طبیعتــاً  اســت. 

امکاناتــی نظیــر تبلیغــات گســترده در زمینــه ی فرهنگ ســازی 

عمومــی هــم هســتیم کــه بــدون حمایت هــای کان کار راحتــی 

به نظر نمی رســد.

شــما خودتــان در مــورد رفــع انســدادها و ایجــاد فرصت هــای 

جدید چه تمهیداتی اندیشیده اید؟

هــر موفقیتــی بــدون کار گروهــی صــورت نمی پذیــرد. دنیــای هنــر 

دنیــای بزرگــی نیســت، مــا گالری هــا و حراجی هــا، مجموعه هــا ی 

هنــری، مجموعــه داران، دانشــگاه های هنــری و... را در کنــار هــم 

 C 2 C می بینیــم. لــذا در پلتفــرم خــود عــاوه بــر فــروش و ارائــه ی

فروش هــای B 2 B و B 2 C هــم داریــم. از اتفاق هــای خــوب اخیــر 

یکــی همیــن اقبــال بــازار ســنتی بــه بــازار آنایــن اســت؛ باقــی 

عرضه کننــدگان هنــر متوجــه ایــن فرصــت شــده اند به طوری کــه 

در ســال 96 جلســه های متعــددی  آن هــا  بــا  بــرای همــکاری 

تشــکیل دادیــم و امیدواریــم امســال بتوانیــم بــا اکثــر آنــان وارد 

همــکاری جدی تــری شــویم. نمودارهــای فــروش آنایــن هنــر در 

بــه مــا داده کــه نمودارهــای  را  ایــن امیــد  کشــورهای دیگــر 

صعــودی فــروش مــا خیلــی  زودی رقم هــای قابــل توجه تــری را 

به خود اختصاص خواهند دهند.

بســیار مؤثــر خواهنــد بــود، امــا هــر پلتفرمــی طبــق تعریــف 

بــا  اجتماعــی  کار می کنــد. حتــی رســالت هــر شــبکه ی  خــود 

شــبکه ی اجتماعــی دیگــری متفــاوت اســت. مــا در »آرتیبیشــن« 

شــبکه های اجتماعــی را ابــزار و تریبونــی بــرای ارتبــاط مؤثــر و 

بهتــر بــا مخاطبــان می دانیــم امــا به نظــر می رســد فرامــوش 

کــردن جایــگاه هــر پلتفــرم باعــث دلزدگــی و بــروز مشــکات 

می شــود. »آرتیبیشــن« از همــه ی تریبون هــا بــرای اهــداف خــود 

پلتفــورم وبســایت، شــبکه  بــا  حــال  کــرد؛  اســتفاده خواهــد 

اجتماعــی، پیامــک و یــا هــر راه دیگــری. مــا »آرتیبیشــن« را 

محــدود بــه یــک پلتفــورم نمی بینیــم بلکــه پلتفورم هــا را ابــزار 

ارائــه ی خدمــات خود می دانیم.

از میــان حوزه هــای آمــاری، هنــری و اقتصــادی در کــدام مــورد 

توفیق بیش تری یافته اید؟

بــا توجــه بــه خــأل در حــوزه ی تحلیل هــای هنــری و اقتصــادی، در 

ایــن حــوزه زودتــر بــه موفقیــت و جــذب مخاطــب رســیدیم، امــا 

ایــن بــه معنــای موفــق نشــدن در بخش هــای دیگــر نیســت. هــر 

بخشــی زمــان خــود را بــرای بــه ثمــر نشســتن نیــاز دارد. بعضــی 

زود بــازده و بعضــی دیربازده تــر هســتند. مــا در بخــش هنــری 

هنــوز در ابتــدای مســیر برنامــه ی خــود هســتیم کــه بــا بخش های 

آماری و اقتصادی این مسیر هموارتر و موفق تر خواهد بود.

به عنــوان یکــی از مهم تریــن فعــاالن کســب و کار مجــازی در 

ــه ی  حــوزه ی فرهنــگ، از نظــر شــما چــه حمایت هایــی در زمین

زیرساخت ها الزم است؟

متناســب  چارچوب هــای  و  قوانیــن  هنــوز  می رســد  به نظــر 

و  نشــده اند  تعریــف  به خوبــی  نویــن  بــرای کســب و کارهای 

امیــدوارم بتوانیم با 
بازار ســنتی داد و ستد 

داشته باشیم.
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بــه یــک معنــا بخــش اصلــی زمینــه همیــن ضمیمه هاســت. ایــن 

ضمیمه هــا یادداشــت ها و گفت وگوهایــی اســت کــه بناســت 

بســتر و زمینــه ی تمــام گفته هــای مجلــه باشــد. در ایــن دفتــر 

دســتان«،  »گالــری  مدیــر  همتیــان،  هرمــز  ســراغ  ضمایــم 

یاشــار  و  پژمــان«،  »بنیــاد  بنیان گــذار  پژمــان،  حمیدرضــا 

صمیمی مفخــم و طــرالن رفیعــی از »کاو ادیشــنز« و ســازمان 

»نــان و نمــک« رفتیــم کــه هــر کــدام بخشــی از چهــره ی هنــر 

معاصر ایران را نمایندگی می کنند.

مصاحبه هــا تــا حــد امــکان بــدون ویرایــش و وفادار بــه گفته های 

گویندگان آمده است.  

ضمیمه
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نظـــر شـــما در مـــورد رونـــد اخيـــر بـــازار هنرهـــاى تجســـمى در 

ايران چيست؟

هرمـز همتیـان: مـن از قبـل اطاعـی نـدارم کـه انـدازه ی مارکـت 

چگونـه بـوده. بـرای ارائـه ی کار تعـداد زیـادی متقاضـی وجـود 

دارد و تعـداد زیـادی متقاضـی تشـنه ی دیـدن کارهـا هسـتند. 

ایـن عامـت اصلـی رشـد بـازار اسـت. این کـه در مارکـت آثـار 

گـران یـا ارزان می شـوند داسـتان دیگـری  اسـت کـه مى شـود 

دربـاره اش گفت وگـو کـرد. ولـی ماجراى اصـى جريان توليد آثار 

هنرى اسـت، تعداد دانشـجویانی که فارغ التحصیل می شـوند، 
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در مصاحبه ی حاضر با هرمز همتيان، مدير »گالرى دستان«، 

و حميدرضــا پژمــان، مجموعــه دار و بنيان گــذار »بنيــاد پژمــان«، 

كمابيــش ســراغ پرســش هاى متــداوىل رفتيــم كــه بــه داليــل 

متنــوع پاســخ هايى را كــه تــا كنــون بــه آن هــا داده شــده، كامــل 

نديديــم. كنــار هــم آمــدن ايــن ســؤال ها هــم برای مــان خــاىل از 

ــه در پياده ســازى و ويرايــش  ــوده. ضميمــه ى زمين مقصــود نب

متن تا حد امكان به گفت وگوى اصىل وفادار مانده است.  

صحبت هــای آقــای حمیدرضــا پژمان را »بنیاد پژمان« بازنگری 
و ویرایش کرده  اســت. 



تعـداد بازدیدکننـده، کیفیـت آثـاری کـه تولیـد می شـوند كـه در 

بسـیاری از مواقـع خيـى خـوب هسـتند. این رويـه در بـازار بسـیار 

می کشـند،  زحمـت  بسـیار  هـم  گالری هـا  اسـت.  مهـم 

نمایشـگاه های زیـادی برگـزار می کننـد و کیفیـت خـود گالری هـا 

هـم خیلـی بهتـر شـده. به نظـر مـن، عاقـه ی  مـردم هـم نسـبت بـه 

خریـد اثـر هنـری بسـيار بیش تـر شـده. حراجی هـا هـم، كـه از 

دقيق تريـن منابـع آمـار بـازار هسـتند، نشـان دهنده ی همين بازار 

رو به رشد هستند. 

اگـــر اکنـــون را نقطـــه ی صفـــر )شـــروع( در نظـــر بگیریـــم، آیـــا 

هنـــوز هـــم تمایـــل داریـــد کـــه اقدامـــات و فعالیت هایـــی را کـــه 

طـــی چنـــد ســـال اخیـــر در قالـــب نهادهـــای خـــود داشـــته اید 

دوباره انجام دهید؟ 

حمیدرضـا پژمـان: ایـن سـؤالی اسـت کـه همیشـه بـه آن فکـر 

می کنـم؛ در نهایـت تنهـا پاسـخی کـه بـه خـود مى دهـم ایـن اسـت 

کـه کاری را کـه دوسـت داشـته ام انجـام داده ام و قطعـاً در ایـن 

کار  ابتـدای  در  و می دهـم.  داده  از دسـت  را  مسـیر چیزهایـی 

تصمیـم نداشـتم بنیـادی مثـل ايـن را راه انـدازی کنـم یـا بخـش 

قابل توجهی از درآمدم را به فعالیت فرهنگی و هنری اختصاص 

دهـم. سـبد مشـخصی بـرای ایـن کار داشـتم و مقـدار معینـی از 

درآمـدم را بـه خریـد آثـار هنـری اختصـاص می دادم. به مرور زمان 

بیش تر جذب این کار شدم.

هرمـز همتیـان: وقتـی کـه وارد دنیـای هنـر می شـوید دیگـر هیـچ 

چیـزی را بـا آن قابـل مقایسـه نمی دانیـد. هنـر باالتریـن محـول 

ذهنی انسـان اسـت؛ چیزی در حد علم. یک جور محصول ذهنی. 

بـرای خـود مـن این  گونـه بـود کـه در دفتـر مهندسـی ام گاهـی 

بعضـی از ویدئوهـا یـا کارهایـی را کـه هیـچ كجـا ارائـه نمی شـد، 

برای تفنن تماشـا می کردم. بعدها به خود می گفتم که گذشـته 

را فرامـوش کـن! اصـاً بـه غیـر از اثـر هنـری نمی توانـم بـا چیـزی 

روبـه رو شـوم. لـذت دیـدن یـک اثـر هنـری روی دیـوار بـا هیچ چیـز 

دیگری قابل مقایسه نیست. فکر می کنم همه ی مجموعه دارها 

هم چنین حسی را تجربه  کرده اند.

حمیدرضا پژمان: اولین خریدم را از وبسـایت باوند بهپور انجام 

دادم و شـروع بـه جمـع آوری آثـار کـردم. اولیـن اثـر هنـری را از 

گالـری اعتمـاد خریـدم. به دلیـل رابطـه ی دوسـتانه بـا آن گالـری 

فضـای نمایـش مشـترکی ایجـاد کردیـم و به عنـوان مجموعـه دار 

و گالـری دار بـا سـاز و کارهـای یـک گالـری روبـه رو شـدم. بعـد از آن 

بـود کـه بـه حمایـت از هنرمنـدان و پروژه هـای آن هـا روی آوردم. 

پروژه هـا پشـیمانم و فکـر می کنـم  آن  از هفتاد درصـد  امـروز 

که اگر به این جا رسـیده ام و اگر در مسـیر درسـت قرار گرفته ام 

نتیجـه ی آن هفتـاد درصـد بـوده اسـت. خیلـی خطـا کـرده ام و 

خیلـی بـه لحـاظ مالـی ضـرر کـرده ام تـا ایـن تجربه هـا را به دسـت 

آوردم. طـی کـردِن ایـن مسـیر و توجـه بـه غیبـت بخش هایـی 

ملـزوم، منجـر بـه تصمیـم بـرای ایجـاد بنیـادی هنـری شـد. بـرای 

مثال هنرمندان و اهالی هنر حتماً باید آثاری را از نزدیک ببینند. 

اگـر منبـع شـما بـرای مطالعـه ی هنـر معاصـر و آثـار هنرمنـدان 

معاصـر گـوگل و ویکی پدیـا باشـد؛ شـما »تولیدکننـده ی« آثـاری 

هسـتید از لحـاظ بصـری شـبیه بـه منبـع  تحقیق تـان امـا از لحـاظ 

خاسـتگاه سـردرگم. ولـی زمانـی کـه شـما بـا هنرمنـدان مختلـف 

حـرف بزنیـد، آثارشـان را ببینیـد و طـی جلسـات بـه گفت وگـو 

بنشـینید، متوجـه می شـوید اگـر مـن در ایـران زندگـی می کنـم 

نمی توانـم اثـری ماننـد ایـزا گنسـکن خلـق کنـم چـرا که خاسـتگاه 

او کامـاً متفـاوت اسـت )از جـای دیگـری می آیـد(. کاتـاالن نیـز 

همین طـور. شـما در محلـه ای در مرکـز تهـران سـعی می کنـی 

من در ابتدای کار 
تصمیم نداشتم بنیادی 

مثل اين را راه اندازی 
کنم یا تمام درآمدم را به 

خرید آثار هنری 
اختصاص دهم.

االن از هفتاد درصد این 
پروژه ها پشیمانم و 

فکر می کنم که اگر به 
این جا رسیده ام و اگر در 

مسیر درست قرار 
گرفته ام نتیجه ی هفتاد 

هشتاد درصد از 
خطاهایی بوده که در 

این راه کرده ام.
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کاری خلق کنی شـبیه به کاتاالن. درصورتی که شـما از جغرافیای 

دیگری هسـتی و تجربه ی زیسـت متفاوتی نسـبت به هم دارید. 

در واقع پرفشارترین جنبه ی فعالیت بنیاد یا حتی گالری برگزاری 

بیـن  گفت وگـو  فضـای  ایجـاد  و  نمایشـگاه ها  شـکل  همیـن 

هنرمندان است.

بـــه نظـــر شـــما اتفاق هـــا و جریان هـــای داخـــل کشـــور باعـــث 

رشـــد بیش تـــر بـــازار هنـــر می شـــود یـــا اتفاق هـــا و جریان هـــای 

خارج کشور؟

هرمـز همتیـان: البتـه مـن در ایـران مشـغول فعالیـت هسـتم ولـی 

کلیـد ماجـرا این جاسـت کـه برگـزاری نمایشـگاه در کشـوری مثـل 

چین باعث باز شدن در برای تعداد بی شماری بازدیدکننده می شود. 

بایـد بـا جديـت بـا کشـورهایی مثـل چین، ترکیه و یـا امارات متحده 

عربی تعامل فرهنگى و اقتصادى داشته باشیم. کشورهای حومه 

به خصـوص بـرای مـا دارای اهمیـت زیـادی هسـتند. کشـورهای 

آسـیایی هـم بـرای مـا دارای اهمیت انـد، چـرا کـه مـا جزئـی از ایـن 

منطقه هستیم. ولی در نهایت همان طور که هدف ما ارائه ی هنر 

در  شـرکت  اسـت.  ایرانـی  مخاطـب  مـا  اولویـت  اسـت،  ایرانـی 

نمایشـگاه های خارجـی داليـل خـاص خـود را دارد. بـرای هـر گالـری 

خیلـی مهـم اسـت کـه در نمایشـگاه هاى هنـری بين الملـى شـرکت 

کنـد. امـا به نظـر مـن هنرمنـدان نبایـد به بـازار فکر کنند. البته ممکن 

اسـت کـه آثـار یـک هنرمنـد در یـک نمایشـگاه خارجـی بـا اسـتقبال 

زیـادی مواجـه شـود، امـا بـه اعتقـاد مـن هنرمنـد بهتـر اسـت به جاى 

بـازار بـه كانتكسـت آن بـازار فكـر كنـد. حداقـل هنرمندانـی کـه من با 

آن ها همکاری می کنم این گونه اند.

حمیدرضـا پژمـان: بـه گمـان مـن صـرف حضـور هنرمنـد یـا گالری 

در یک نمایشگاه خارجی نمی تواند معیار درستی برای دستیابی 

بـه ایـن نتیجـه باشـد کـه هنـر تجسـمی ایـران در حال رشـد اسـت 

یـا خیـر. حراجـی تهـران خیلـی مهـم اسـت چـرا کـه تعـدادی از 

بـه  بودنـد تشـویق و عاقه منـد  را کـه دارای سـرمایه  افـرادی 

سرمایه گذاری در آثار تجسمی کرد. هم اکنون در هر خانواده ای 

)اگـر جامعـه را سـطح بندی کنیـم کـه چـاره ای جـز ایـن نداریـم( 

سـبدی بـرای خریـد اثـر هنـری در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در 

اقتصـادی  سیسـتم  یـک  دربـاره ی  نبـود.  این چنیـن  گذشـته 

تأثیـر  بـه هنـر کمـک می کنـد. منفعـت و  صحبـت می کنـم کـه 

حراجـی تهـران در ایـن نکتـه اسـت كـه سـبد خریـد اثـر هنـری را در 

خانواده هـا ایجـاد کـرده اسـت. همیـن فعالیـت حراجـی تهـران 

انگیـزه ی راه انـدازی پلتفرم هـای فـروش آنایـن را ایجـاد کـرده 

اسـت. در نهایت این پلتفرم ها هسـتند که به هنرهای تجسـمی 

مـا کمـک می کننـد و ایـن جرقـه را نـه مـن و نـه آقـای همتیـان و نـه 

هیـچ گالـری دیگـری نـزده اسـت. ایـن جرقه و انگیـزش را حراجی 

صرف حضور هنرمند یا 
گالری در یک نمایشگاه 
خارجی نمی تواند معیار 
درستی برای دستیابی 
به این نتیجه باشد که 
هنر تجسمی ایران در 
حال رشد است یا خیر.

می توانیم آن را به لیگ 
محلی تشبیه کنیم که 
در اواخر دهه ی شصت 
تبدیل به لیگ دسته یک 
شد و هم اکنون در 
مسیر تبدیل شدن به 
لیگ قهرمانان قرار 
گرفته  است.
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تهـران ایجـاد کـرده اسـت. ایـن قضیـه ممکـن اسـت در نفـس چیـز 

عجیبـی نباشـد، ولـی وقتـی بـا فاصلـه بـه آن نـگاه می کنیـم اتفـاق 

مؤثـری اسـت، چراکـه توجـه را جلـب می کنـد. می توانم دوسـتانی را 

نـام ببـرم کـه بعـد از دوره ی اول ایـن حراجـی شـروع بـه جمـع آوری 

هدف منـد کردنـد؛ تعـدادی از آن هـا بعـد از دوره ی سـوم شـروع بـه 

جسـت وجو در گالری هـا و خریـد آثـار هنرمنـدان جـوان کردنـد. در 

نهایـت ایـن سـاختار، سـاختار خوبـی اسـت امـا درسـت کار نمی کنـد 

چـون تعادلـی را بـه هـم می زنـد و باعـث می شـود هنرمنـد براسـاِس 

سلیقه ی آن سیستم کار کند؛ چون هنرمند را تحت فشار و هدايت 

قـرار می دهـد. بـرای مثـال، مـا در جشـنواره ی فیلـم فجـر پلتفرمـی را 

ایجـاد کردیـم کـه فقـط ویدئـوآرت نمایـش می دهـد. خـود مـن تـا 

امـروز نمی دانسـتم کـه ایـن تعـداد هنرمنـِد ویدئـوآرت در تهـران 

حضور دارند. درصورتی که ویدئوآرت مدیوم بسیار جدی است. زن 

و شـوهر مسـن فرانسـوی ای را می شناسـم کـه مالـک مجموعـه ی 

بسـیار بزرگی از آثار کاسـیک و مدرن بودند؛ از دوره ی رنسـانس تا 

پیکاسـو و مونه. آن ها همه ی مجموعه شـان را فروخته و به خرید 

و جمع آوری ویدئوآرت روی آورده اند، و هم اکنون دارنده ی مهم ترین 

در  »اتـاق«  پلتفـرم  در  در جهـان هسـتند.  ویدئـوآرت  ديتابيـس 

جشنواره فیلم فجر با تعداد قابل توجهی فیلم ساز روبه رو شدیم 

کـه بـا ویدئـوآرت کامـاً بیگانـه بودنـد و الزم بـود کیوریتـور بـه آن هـا 

در مـورد ماهیـت ویدئـوآرت توضیـح دهـد. در نهایـت مسـئله ی 

اساسـی این جاسـت کـه ایـن راه کار و سیسـتم اقتصـادی تـا کجـا 

می توانـد جلـو بـرود و تأثیـر بگـذارد. از این جـا بـه بعد ما به نهادهایی 

ماننـد بنیادهـا، مؤسسـه های غیرسـوده و یـا آکادمیـک نیـاز داریـم. 

هـر سیسـتمی کـه بیـش از حـد در یـک جهـت پیـش بـرود می توانـد 

نابودکننده باشد. اگر هرمز همتیان که بی شک از گالری داران برتر 

ایران اسـت، مرتب خودش را کنترل نکند ممکن اسـت با هنرمند 

خـود بـه شـکلی تحمیلـی برخـورد کنـد. بایـد زمان هایـی از آن فاصله 

گرفـت تـا در آن غـرق نشـویم. ایـن اتفاقـی اسـت کـه در مـورد 

گالری های بزرگ جهان نیز می افتد و در مسیر خود غرق می شوند. 

این باعث اعمال سلیقه ی گالری بر روی کار هنرمند می شود.

 

راه کارهـــای شـــما بـــرای بومی ســـازی فعالیت هـــای حمایتـــی، 

بـــا چـــه موانـــع و  بـــه مدل هـــای مشـــابه خارجـــی،  نســـبت 

ـــع  ـــن موان ـــع ای ـــرای رف ـــت؟ و ب ـــده اس ـــه رو ش ـــدادهایی روب انس

چه راه کارها و سیاست هایی در نظر گرفته اید؟ 

هرگونـه  مشـکل  بزرگ تریـن  به طورکلـی  پژمـان:  حمیدرضـا 

فعالیتـی در ایـران ایـن اسـت که نمی دانیـد در دو مـاه آینـده چـه 

غیـر  بنیـاد  یـک  نیـاز  بزرگ تریـن  می آیـد.  به وجـود  شـرایطی 

سـود ده، تأمیـن بودجـه بـرای فعالیتـش اسـت و ایـن در مـورد 

مـا در شـرایطی رخ می دهـد کـه نمی دانیـم از لحـاظ اقتصـادی 

شـرایط کشـور چگونـه خواهـد بـود. مثـاً بعـد از توافـق برجـام 

انتظـار داشـتیم کـه وضعیـت نـرخ ارز ثبـات پیـدا کنـد که ناگهان 

بـا روی کار آمـدن ترامـپ تمـام پیش بینی هـا بـه هـم خـورد. در 

نهایـت ایـن شـرایط را قبـول کرده ایـم و بـا وجود این مشـکات 

جلسـات  برگـزاری  اتفـاق  مهم تریـن  می دهیـم.  ادامـه 

گفت وگوسـت و نمایـش آثـار در کنـار ایـن گفت وگوهاسـت 

که تأثیرگذار می شـود.

هرمـــز همتیـــان: بـــا گذشـــت زمـــان ایـــن حقیقـــت را فهمیدیـــم 

کـــه برگـــزاری پانـــل از نمایشـــگاه مهم تـــر و مؤثرتـــر اســـت. 

نمی گویـــم کـــه در خـــارج از ایـــران ســـواد وجـــود نـــدارد. ایـــن 

تبـــادل نظـــر و تجربـــه مهـــم اســـت، حتـــی در داخـــل و کســـی ایـــن 

کار را نمی کنـــد. نمی توانیـــم هـــم چنیـــن برنامه هایـــی برگـــزار 

کنیـــم چراکـــه اصـــاً کار راحتـــی نیســـت. این جـــا در ایـــده و 

برای بومی سازی 
فعالیت های حمایتی، 

برگزاری پنل های 
گفت وگو اهمیت بسیار 
دارد. خأل گفتمانی که در 

کشور وجود دارد با 
استفاده از این 

گفت وگوها برطرف 
می شود.
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گفتمـــان خـــأل وجـــود دارد. مکانیســـم چرخـــه در هنـــر این گونـــه 

نیســـت کـــه اثـــر از گالـــری بـــه حراجـــی و از حراجـــی بـــه خریـــدار 

منتقـــل شـــود و... . اکوسیســـتم از پایـــه شـــروع می شـــود. از 

کودکـــی کـــه بـــه دبســـتان و مدرســـه مـــی رود. مـــن بـــه هـــر مـــوزه ای 

مشـــغول  کـــه  می بینـــم  بچـــه  زیـــادی  تعـــداد  مـــي روم  کـــه 

همـــراه  بـــه  هنـــرى  آثـــار  كـــردن  تماشـــا  شـــاید  نقاشـــی اند. 

ــد  ــن نباشـ ــاب اول مـ ــودكان انتخـ ــر وصداى كـ ــى و سـ بازيگوشـ

ولـــی متوجـــه تأثیـــر آن هســـتم. زمانـــی کـــه مـــا بـــه دبســـتان 

می رفتیـــم هرگـــز مـــا را بـــه مـــوزه هنرهـــای معاصـــر نبردنـــد. بـــه مـــا 

ـــه نقاشـــی  ـــد ب ـــی ایـــن صفحـــه را می خوانی ـــاً وقت ـــد کـــه مث نگفتن

علی اکبـــر صادقـــی هـــم نـــگاه کنیـــد. مدرســـه بـــه مـــا نگفـــت. آدم هـــا 

گفتنـــد. یـــا مثـــاً از هرکســـی کـــه ســـواد خوانـــدن و نوشـــتن 

داشـــته باشـــد بپرســـید کـــه ســـهراب ســـپهری کیســـت، به طـــور 

ــانش  ــپهری را نشـ ــی از سـ ــک نقاشـ ــر یـ ــا اگـ ــد. امـ ــع می دانـ قطـ

دهیـــد نمی توانـــد او را شناســـایی کنـــد. بـــا وجـــود این کـــه ســـهراب 

خـــودش را در یکـــی از شـــعرهایش نقـــاش معرفـــی می کنـــد، 

کم تر کسی نقاشی های او را می شناسد.

 بـــه ایـــن موضـــوع هنـــوز توجـــه نشـــده کـــه هنـــر می توانـــد یـــک 

ـــا  ـــه ب ـــد باشـــید. کســـی ک ـــد هنرمن شـــغل باشـــد و شـــما می توانی

بدبختـــی بچـــه ی خـــود را بـــزرگ کـــرده هنـــوز نمی توانـــد قبـــول کنـــد 

بچـــه اش هنرمنـــد شـــود. ایـــن حرفـــه بـــرای خیلـــی از پـــدر و مادرهـــا 

غیـــر قابـــل قبـــول اســـت. ایـــن فرهنـــگ بایـــد عـــوض شـــود. البتـــه 

وضعیـــت کمـــی بهتـــر شـــده اســـت ولـــی هنـــوز خیلـــی جـــای کار 

دارد. کشـــور مـــا از لحـــاظ فرهنگـــی خیلـــی غنـــی اســـت و واقعـــاً 

جـــای جالبـــی ا ســـت. بنابرایـــن، آثـــار هنـــری کـــه مـــا به وجـــود 

می آوریـــم بایـــد خیلـــی مهـــم باشـــند. هســـت ولـــی کافـــى نيســـت. 

از ســـنین پاییـــن بایـــد روی ســـواد بصـــری کـــودک کار کـــرد و 

آموزش و پرورش از 
خردسالی در 
بومی سازی بسیار 
اهمیت دارد.

با ارائه ی اطالعات 
درباره ی بستر خلق اثر، 
تالش میکنیم شرایط 
گفتمان را فراهم کنیم.

بعدهـــا بـــا ســـواد و تجربـــه ی بصـــری ای کـــه پیـــدا کـــرد آثـــار هنـــری 

ـــد  ـــی دیـــده و نقـــد شـــوند. بای ـــه هـــر ترتیب ـــار ب ـــد و ایـــن آث ـــق کن خل

گفتمـــان وجـــود داشـــته باشـــد و گالـــری دار لزومـــاً وظیفـــه نـــدارد 

ــت.  ــش اسـ ــا نمايـ ــه ی مـ ــاورد. وظيفـ ــود بیـ ــان به وجـ ــه گفتمـ کـ

ــه  ــم و بـ ــه کنیـ ــر ارائـ ــار اثـ ــی را در کنـ ــم توضیحاتـ ــعی می کنیـ سـ

شـــکلی تـــاش می کنیـــم کـــه امکانـــات نمایـــش را فراهـــم کنیـــم. 

شـــما بـــا بررســـی کارنامـــه ی مـــا متوجـــه می شـــوید کـــه ایـــن 

ــرای  ــی بـ ــکل و آدمـ ــوع مشـ ــر نـ ــا هـ ــتان( بـ ــری دسـ ــری )گالـ گالـ

ـــر را  ـــد اث ـــی کـــه فکـــر کنی ـــار آمـــده اســـت. هـــر جای نمایـــش کار کن

نمایـــش داده ایـــم. بـــرای آن کـــه گفتمـــان به وجـــود بیایـــد و آن اثـــر 

ـــاره افـــراد درگیـــر همـــان تعـــداد  آن آدم را به دســـت بیـــاورد تـــا دوب

محـــدودی نباشـــند کـــه بیـــن گالری هـــا می چرخنـــد. مـــا حتـــی 

تجربی تریـــن پروژه هـــا را در مرکـــز شـــهر برگـــزار می کنیـــم تـــا از 

و  باشـــند  داشـــته  دسترســـی  قابلیـــت  شـــهر  جـــای  همـــه 

مخاطب هـــا بداننـــد کـــه ایـــن شـــکل از هنـــر هـــم بایـــد دیـــده شـــود 

و بایـــد تجربـــه شـــود. نمایـــش اثـــر تنهـــا و تنهـــا یـــک بخـــش بســـیار 

کوچـــک از ایـــن اکوسیســـتم اســـت. اثـــر هنـــری بایـــد ایـــن زندگـــی 

را ادامـــه بدهـــد و بـــه جریـــان بیفتـــد و اگـــر زمینـــه ی صحبـــت 

وجـــود دارد كســـى در مـــورد ایـــن آثـــار صحبـــت کنـــد. یـــک کیوریتـــور 

می بایســـت در مـــورد کانتکســـت یـــا شـــرایطی کـــه اثـــر در آن 

ـــد کـــه  ـــد ندان ـــد. شـــاید حتـــی خـــود هنرمن ـــق شـــده صحبـــت کن خل

اثـــرش در چـــه بســـترى به وجـــود آمـــده. منتقـــد، کیوریتـــور و 

نمایشـــگاه گردان همـــه دخیـــل هســـتند. نهادهایـــی مثـــل »بنیـــاد 

پژمان« نقش مهمی در این اکوسیستم ایفا می کنند.

ــال  ــد سـ ــن چنـ ــن در ایـ ــر مـ ــه نظـ ــر بـ ــای معاصـ ــوزه ی هنرهـ مـ

بســـیار موفـــق عمـــل کـــرده اســـت؛ نمایشـــگاه های خـــوب 

زیـــادی برگـــزار کـــرده اســـت. ممکـــن اســـت بعضـــی بگوینـــد کـــه 

نهادها در اکوسیستم 
فرهنگ نقش بزرگی 

دارند.
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ــا  ــا بـ ــود، امـ ــزار شـ ــته برگـ ــری می توانسـ ــگاه های مهم تـ نمایشـ

مهمـــی  بســـیار  اتفاق هـــای  نمایشـــگاه ها  ایـــن  این حـــال 

ــود.  ــم بـ ــیار مهـ ــی بسـ ــر صادقـ ــپکتیو علی اکبـ ــد. رتروسـ بوده انـ

به نظـــر مـــن رده بنـــدی در نمایـــش آثـــار نبایـــد باشـــد. مـــا وقـــت 

نداریـــم، چراکـــه نمی دانیـــم در آینـــده چـــه اتفاقـــی می افتـــد. 

گذشـــته  ســـال  در  چـــرا  کـــه  می پرســـند  مـــن  از  بعضی هـــا 

شـــصت و پنج نمایشـــگاه برگـــزار کـــرده ام. بـــرای این کـــه مـــن 

ـــر نمایـــش  ـــد اث ـــم. مـــردم تشـــنه هســـتند و بای ـــدی نمی کن رده بن

داده شـــود. بایـــد جنـــگ شـــود بـــرای این کـــه ایـــن کارهـــا جلـــو 

بـــرود. مـــوزه جـــای بســـیار خوبـــی بـــرای نمایـــش اســـت، امـــا در 

کنـــار آن مـــا بایـــد مکان هایـــی بـــرای آثـــار و کارهـــای قابـــل 

دسترســـی تری هـــم داشـــته باشـــیم. مـــا بایـــد ســـطوح مختلفـــی 

از مـــوزه داشـــته باشـــیم. این جاســـت کـــه بنیادهایـــی مثـــل 

»بنیـــاد پژمـــان« معنـــا پیـــدا می کننـــد. بعضـــی از آثـــار هســـتند 

کـــه نمی شـــود آن هـــا را مثـــاً نزدیـــک میـــز ناهارخـــوری نصـــب 

کـــرد چـــون آثـــار تأثیرگـــذاری هســـتند، امـــا در جایـــی مثـــل 

ـــار را در  ـــاد پژمـــان« می تـــوان نصـــب کـــرد. می تـــوان ایـــن آث »بنی

موزه هـــا و ایـــن مکان هـــا تجربـــه کـــرد و بـــه مخاطـــب فهمانـــد 

کـــه ارزش اثـــر هنـــری بـــه فیگوراتیـــو بـــودن و عـــددی نیســـت کـــه 

تعییـــن  را  ایـــن  چـــه کســـی  در حراجـــی چکـــش می خـــورد. 

ـــر  ـــو اث ـــت دکوراتی ـــه ماهی ـــح داده شـــود ک ـــد توضی ـــد؟ بای می کن

ارزش اثـــر نیســـت. گذشـــت ســـریع زمـــان، بـــاال رفتـــن ســـریع 

ســـن، ترافیـــک و آلودگـــی هـــوا خیلـــی مـــن را اذیت می کند.

حمیدرضـــا پژمـــان: این کـــه چقـــدر اقتصـــاد هنـــر و فضـــای 

آکادمیـــک بـــه هنـــر وابســـته  اســـت و ایـــن باالنـــس چگونـــه 

به وجـــود می آیـــد، ســـؤالی اســـت کـــه در ذهـــن همـــه ی مـــا 

هســـت و هر کدام گوشـــه ای از آن را به دوش می کشـــیم.

ـــر  ـــازار هن ـــرای حضـــور در ب به نظـــر شـــما چـــه میـــزان اشـــتیاق ب

ایـــران از طـــرف نهادهـــای فرهنگـــی و هنـــری خـــارج از کشـــور 

وجود دارد؟

ـــا ایـــن  ـــه ب هرمـــز همتیـــان: نهـــاد یـــا ســـرمایه گذار خارجـــی چگون

وضعیـــت اقتصـــادی بـــه ایـــران بیایـــد؟ آیـــا می توانـــد ســـرمایه 

را در جیبـــش گذاشـــته و بـــه ایـــران بیایـــد؟ زمینـــه ی حضـــور 

خارجی در ایران نیســـت. نمی شـــود.

حمیدرضـــا پژمـــان: عاقه منـــدی از طـــرف آن هـــا بســـیار وجـــود 

ـــد.  ـــات باشـــد همیشـــه اســـتقبال می کنن دارد. اگـــر پـــول و امکان

ـــر باشـــد بحـــث  ـــر ایـــران مؤث ـــرای هن امـــا این کـــه حضـــور آن هـــا ب

دیگری است.

 

امیدوارم بتوانیم با بازار 
سنتی داد و ستد داشته 

باشیم.
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مختصرى از تاریِخ فعالیت
یاشار صمیمی مفخم و طرالن رفیعی

طــرالن رفیعــی: هــر دوی مــا فعالیــت حرفه ای مــان را از ابتــدای 

دهــه ی 1380 به عنــوان نقــاش و هنرمنــد چاپ گــر شــروع کردیــم. 

اولیــن نمایشــگاه گروهــی کــه شــرکت کردیــم، کــه اتفاقــاً هــر دوی 

مــا هــم در آن حضــور داشــتیم، در ســال 1380 بــود و از آن زمــان تــا 

حــاال هرکدام مــان حــدود پنجــاه نمایشــگاه انفــرادی و گروهــی در 

ایــران و خــارج از ایــران داشــته ایم کــه در بیش تــر آن هــا هــردوی 

شرکت داشته ایم. 

ــی کــه تصمیــم گرفتیــم بخشــی از  یاشــار صمیمــی مفخــم: زمان

فعالیت هــای خودمــان را روی کارهایــی متمرکــز کنیــم، کــه امــروز 

تحت عنوان دو ســازمان »نان و نمک« و »کاو ادیشــنز« شــناخته 

می شــوند، هــردو هنرمنــدان موفقــی بودیــم. هــر دو کلکتورهایــی 

داشــتیم کــه کارهای مــان را چــه در ایــران و چــه در کشــورهای دیگر 

جمــع می کردنــد و کارهــای هــردوی مــا در بســیاری از مجموعه های 

مــوزه ای قــرار داشــت کــه کارهــای هنرمنــدان ایرانــی را جمــع آوری 

می کننــد. ایــن رابطــه ی مــا بــا آفرینــش هنــری به عنــوان هنرمنــد 

زمانی که در زندگی 
کاریمان موفق شدیم 

به کمبودهایی پی بردیم 
که پیشتر می توانسته 

جلوی ما را به عنوان 
هنرمند بگیرد، فهمیدیم 

به سازمان های 
کیوریتوریال احتیاج 

زیادی هست. پس 
همین کار را کردیم.
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هنــوز قطــع نشــده و نخواهــد شــد. حــدود چهــار پنــج مــاه پیــش 

ششــمین قطعــه از طــرالن در مجموعــه ی دائــم بریتیــش میوزیم 

)British Museum( قرار گرفت.

طــرالن رفیعــی: مــا زمانــی متوجــه عــدم وجــود زیرســاخت های 

مناســب بــرای هنرمنــدان مســتقل )و نــه دولتــی( ایــران شــدیم کــه 

توانســته بودیــم خودمــان را به عنــوان هنرمنــد مســتقل ثبــت کنیم. 

چــون در آن زمــان و البتــه هنــوز هــم بســتر های مناســب، بنیاد هــای 

پشــتیبان، موزه، کلکســیون های عمومی و امثالهم وجود نداشــت 

و اصوالً ما تصوری از حمایت از هنرمند نداشتیم. 

یاشــار صمیمــی مفخــم: دغدغه مــان ایــن بود که چــرا مجموعه دارها 

بــه ســراغ هنرمنــدان جــوان نمی رونــد، ولــی اصــوالً مجموعــه دار هــم 

نداشــتیم. مجموعه دار هــا همان هایــی بودنــد کــه از پیــش از انقاب 

مجموعــه داری می کردنــد و یــا دالل هــای هنــر بودنــد کــه کار را 

می خریدنــد تــا بفروشــند. البتــه بــا این کــه در ســال های اخیــر 

مجموعــه داران فرهیختــه و بــا نــگاه مجموعــه داری بــه عرصــه ی هنر 

ایــران وارد شــده اند، امــا هنــوز هــم بســیاری از آن هایــی کــه بــه 

مجموعه دار معروفند همان دالالن هنر هستند.

طــرالن رفیعــی: بــه همیــن دلیــل وقتــی در موقعیــت »موفــق« قــرار 

و  نقصان هــا  چــه  سیســتم  در  می شــوید  متوجــه  می گیریــد 

کاســتی هایی وجود داشــته؛ نقصان هایی که در جایی شــاید مانع 

پیشــرفت و پیشــروی شــما شــده اســت. اصــوالً معتقــد نیســتم 

هنرمنــد )یــا غیــر هنرمنــد( ناموفــق قــادر بــه تشــخیص نقــاط مثبــت 

و منفی یک ساز و کار و یک ساختار است.

یاشــار صمیمــی مفخــم: در ایــن شــرایط مــا متوجــه شــدیم وجــود 

ســازمان های کیوریتوریــال یکــی از نیازهــای بنیادیــن جامعــه ی 

هنــری ماســت. همچنــان کــه فضاهــای غیرتجــاری، بنیاد هــای 

فرهنگی و هنری، سازمان های حمایتی، نشریه ها و مثل این ها. 

کاری که ما می توانستیم بکنیم ایجاد یک سازمان کیوریتوریال 

بــود کــه بــه پیشــنهاد طــرالن ســنگ بنایــش گذاشــته شــد. 

 )art space( فضــا  بتوانیــم  تــا  نداشــتیم  زیــادی  ســرمایه ی 

تأسیس کنیم یا نشریه راه اندازی کنیم. 

طــرالن رفیعــی: البتــه در همــان ســال 1381، یاشــار بــه همــراه 

دوســتانش یــک مجلــه ی اینترنتــی راه انــدازی کــرد و یــک شــماره از 

آن هــم منتشــر شــد. ســال بعــدش، بــا همــان گــروه انتشــاراتی را 

ثبــت کردنــد، یــا قــرار بــود ثبــت کننــد، یــادم نمی آیــد، کــه نشــد و دو 

ســه ســال به عنــوان ســردبیر یــک مجلــه/ بولتــن را منتشــر کــرد کــه 

تمرکــزش روی نمایــش بــود. فکــر کنــم پنــج شــش شــماره ای 

منتشر کردند.

یاشــار صمیمــی مفخــم: به هرحــال کار مجلــه و انتشــارات کار 

ســنگینی بــود کــه هــم بودجــه نیــاز داشــت و هــم تیــِم تمــام وقــت. 

ســازمان  به عنــوان  را  نمــک«  و  »نــان  طــرالن  و  مــن  وقتــی 

کیوریتوریــال راه انداختیــم فکــر کردیــم کــه ســرمایه ی آن چنانــی 

نداریــم، تیــِم خیلــی بزرگــی هــم نداریــم. در عــوض مــا روابــط 

بین المللــی بســیار خوبــی داشــتیم و در ایــران هــم بیــن هنرمنــدان 

ایرانی اعتبار خوبی داشتیم.

هــردوی مــا از ابتــدای کارمــان شــروع بــه جمــع آوری مجموعــه کرده 

بودیــم. تصمیــم گرفتیــم بــرای شــروع کار »نــان و نمــک« تعــدادی 

از آثــار مجموعه مــان را بفروشــیم کــه البتــه ســرمایه ی خیلــی 

زیــادی نشــد، ولــی توانســتیم کاتالــوگ و پوســتر نمایشــگاه های 

اول »نان و نمک« را چاپ کنیم.

طــرالن رفیعــی: حــدود ســال 1387 بــود کــه مــا شــروع کردیــم. امــا 

اولیــن حضــور جدی مــان یــک نمایشــگاه گروهــی در ســال 1389 

بــود، نمایشــگاهی از هنرمنــدان جــوان ولــی مطــرح ایــران. ســال 

بعــد نمایشــگاه هنرمنــدان ایــران و انگلســتان را داشــتیم بــا هفــده 
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هنرمند شناخته شده ی  انگلیسی و بیست و دو هنرمند ایرانی.

در آن نمایشــگاه شــاید بتــوان گفــت کــه خــط فکــری ای کــه امــروز 

هــم دنبــال می کنیــم، شــکل گرفــت و تکلیــف مــا بــا »نــان و نمــک« 

روشن تر شد.

مــا در بخــش هنرمنــدان ایرانــی، برخی از مشــهور ترین هنرمندان 

ــد  ــی را داشــتیم و تعــدادی هــم هنرمن جــوان و میان ســال ایران

بــود.  دوم شــان  یــا  اول  تجربــه ی  نمایشــگاه  آن  کــه  جــوان 

ولــی ســرمایه  باشــیم  می خواســتیم ســازمان حمایتــی هــم 

)پــول( نداشــتیم. در عــوض فرصــت نمایــش آثــار هنرمنــدان 

تــازه کار و یــا کم تجربه تــر را در کنــار هنرمنــدان طــراز اول ایــران 

و انگلستان در لندن فراهم کردیم. 

یاشــار صمیمــی مفخــم: طبیعــی اســت برخــی از ایــن هنرمنــدان 

ــر، کار  ــم هن ــم جســت وجوگران عال ــر باشــد بگویی ــا شــاید بهت ی

هنــر را رهــا کردنــد، ولــی برخــی از آن هــا چــه به عنــوان هنرمنــد و 

چــه در شــاخه های دیگــر، مثــل حــوزه ی نقــد یــا گالــری داری، امروز 

صاحــب نــام شــده اند. هــدف دیگــری کــه دنبــال آن بودیــم و 

محقــق شــد، معرفــی بخش هایــی از هنــر معاصــر ایــران بــود کــه 

کم تر دیده شده اند.

طــرالن رفیعــی: و ایجــاد یــک گفت وگــوی فرهنگی-هنــری بیــن 

ایــران و فرهنگ هــا و کشــور های دیگــر کــه بعــداً بــا همــکاری بــا 

اتریــش، ایتالیــا، لهســتان و فرانســه ادامــه یافــت. ضمنــاً نــام 

»نــان و نمــک« هــم اولین بــار در بیانیــه ی همــان نمایشــگاه 

انگلیــس آورده شــد. در بیانیــه آورده بودیــم کــه مــا در ایــران 

ســنِت نــان و نمــک داریــم و ایــن نمایشــگاه نــان و نمکــی اســت 

که ما برای لندنی ها از ایران آورده ایم. 

یاشــار صمیمــی مفخــم: مــا در کنــار »نــان و نمک« ســازمان دیگری 

را در همــان ســال های 1387-1388 راه انــدازی کردیــم بــه نــام »کاو 

اســتودیو« کــه چنــد ســال بعــد بــه »کاو ادیشــنز« تغییــر نــام داد. 

وظیفــه ی ایــن ســازمان در ابتــدا معرفــی هنــر چــاپ، بــه روز رســانی 

دانــش مربــوط بــه چــاپ و امثالهــم بــود. ولــی در ســال 1390-1389 

)2010( بــا انتشــار چنــد مجموعــه ی چــاپ از پرویــز تناولــی رســماً 

فعالیــت خــودش را به عنــوان ناشــر آثــار چاپــی آغــاز کــرد و از کاو 

استودیو به کاو ادیشنز )KA:V Editions( تغییر نام داد. 

»کاو« بــرای هــردوی مــا همان قــدر نقــش مهمــی را بــازی می کنــد 

کــه »نــان و نمــک«. در »کاو« ســعی کرده ایــم  و هنــوز می کنیــم و 

موفــق شــده ایم چــاپ را از مدیومــی مهجــور، کــه عمومــاً نقــش 

آموزشــی در مراکــز آموزشــی دارد، بــه مدیومــی تبدیــل کنیــم کــه 

ــا آن خلــق  ــا ارزشــی را ب مهم تریــن هنرمنــدان تاریــخ ایــران آثــار ب

ــد. ایــن مدیــوم پــس از انقــاب اهمیــت خــود را از دســت  می کنن

داده بــود و غیــر از چنــد هنرمنــد شــناخته شــده، بقیــه آثــار محصول 

دانشــجویان یــا هنرمنــدان آماتــور بــود. مــا بــا همــکاری پرویــز 

هدف دیگری که دنبال 
آن بودیم و محقق شد، 

معرفی بخش هایی از 
هنر معاصر ایران بود 

که کم تر دیده شده اند.

1 مولتیپلســيتى-
پاییــز ۱۳۹۶
 گالــری خارج از دســتان
پــروژه ای از نــان و نمک
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تناولی، فریده الشایی، پروانه اعتمادی، فرح اصولی و هنرمندان 

مطــرح جوان تــر مثــل نرگــس هاشــمی و ســهند حســامیان چــاپ 

را به عنــوان مدیومــی جــا افتــاده و مهــم بیــن مجموعــه داران، 

ــار منتشــر  ــم. بســیاری از آث ــی کردی ــدان معرف گالری هــا و هنرمن

شــده در »کاو« در مهم تریــن موزه هــای دنیــا نمایــش داده شــده 

و در مجموعه های ثابت آن ها قرار گرفته اند.

طــرالن رفیعــی: »کاو« کــه ســازمانی کامــاً خودگــردان اســت، 

ــا اهمیــت دیگــری هــم دارد. مــا در  ــا ارزش و ب ــرای مــا کارکــرد ب ب

منبــع  آرشیویســت  و  نویســنده  کیوریتــور،  هنرمنــد،  جایــگاه 

درآمــدی نداریــم کــه بــه ســازمان »نــان و نمــک« تزریــق کنیــم. بــه 

عــاوه »نــان و نمــک« شــامل یــک کتابخانــه ی تخصصــی، آرشــیو 

بســیار جامعــی از اســناد و مــدارک هنرهــای تجســمی و هنرهــای 

نمایشــی از ابتــدای قــرن، مجموعــه ی کم نظیــری از عکس، نگاتیو، 

بــا  مرتبــط  کلکســیون  همچنیــن  و  شیشــه ای  نگاتیو هــای 

پروژه های مــان اســت و نگهــداری و گســترش همــه ی این هــا 

بســیار پرهزینــه. در کشــورهای دیگــر معمــواًل بــرای ایــن کارهــا 

بودجه های عمومی اختصاص می یابد.

 از ســوی دیگــر، مــا معتقدیــم اگــر از هنــر درآمــد کســب شــود و در 

هنــر خــرج شــود توانســته ایم ســاختاری نســبتاً منســجم و ســالم 

ایجــاد کنیــم. »کاو« در عمــل تمــام هزینه هــای »نــان و نمــک« را 

تأمین می کند. 

 

از میــان فعالیت هــای فعلــی شــما کــدام یــک تفکــرات اولیه تــان 

را نمایندگی می کند؟

یاشــار صمیمــی مفخــم: بــه نظــرم پاســخ های بــاال جــواب ایــن 

ســؤال را می دهنــد. »نــان و نمــک« و »کاو ادیشــنز« هــر دو در 

زمانــی شــکل گرفتنــد کــه مــا تقریبــاً شــکل گرفتــه بودیــم. ایــن دو 

ــد برخــی آمــال و خواســته های اولیــه مــا هســتند.  ســازمان برآین

هرچنــد بســیاری از آن هــا محقــق نشــدند و بســیاری در قالــب ایــن 

ــت و ارزش  ــد و بســیاری هــم اولوی ــدا کردن دو ســازمان نمــود پی

خود را از دســت دادند، این دو ســازمان با منطق و نگرش نســبتاً 

منســجمی چیــده شــده اند و بــا آن کــه هــر شــش مــاه یک بــار 

سیاســت ها و خط مشــی کلــی را بازنگــری می کنیــم و طبیعتــاً 

تغییراتــی هــم شــکل می گیرنــد، ولــی هنــوز نیــازی بــه تغییــر 

ساختار کلی ندیده ایم.

در خــالل ایجــاد و فعالیــت مجموعه هــاى مختلف تــان، چــه 

زیرســاخت ها و ابزارهایــی توليــد كرده ايــد کــه هنــوز موجــود و 

برای دیگران قابل استفاده است؟

ســازمانی  هرچیــز  از  بیــش  نمــک«  و  »نــان  رفیعــی:  طــرالن 

کیوریتوریــال اســت کــه هــم مــا در آن نقــش کیوریتــور داریــم و 

هم بنا به پروژه، کیوریتور مهمان و یا کیوریتور همکار داریم.

»نــان و نمــک« همچنیــن شــامل آرشــیو و کلکســیون هــم هســت 

کــه ایــن آرشــیوها بــر اســاس اهمیــت درخواســت و اهمیــت 

مرکــزی یــا مؤسســه ای کــه ایــن درخواســت را بــه مــا داده اســت، 

در اختیــار نمایشــگاه ها، پژوهش هــا و رویداد هــای مختلــف قــرار 

می گیــرد. ایــن آرشــیو ســه بــار در اختیــار مــوزه ی هنرهــای معاصــر 

تهران، موزه ی پرادو در اسپانیا، موزه ی گنت در بلژیک، بریتیش 

میوزیــم در انگلســتان، مــوزه ی مانتــوا در ایتالیــا و موزه هــا و 

نمایشــگاه های دیگــر و همچنیــن کیوریتور هــای مختلــف قــرار 

گرفته است.

»کاو ادیشــنز« اســتودیوی چــاپ نیســت کــه در اختیــار دیگــران 

قرار بگیرد. این ســازمان و امکانات آن در اختیار هنرمندی اســت 

که با »کاو« همکاری کند. 

از سوی دیگر، ما 
معتقدیم که اگر از هنر 
درآمد کسب شود و در 

هنر خرج شود 
توانسته ایم ساختاری 
نسبتاً منسجم و سالم 

ایجاد کنیم. »کاو« در 
عمل تمام هزینه های 

»نان و نمک« را تأمین 
می کند.
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برنامه های آینده تان چيست؟

طوالنی مــدت  برنامه هــای  اصــواًل  مفخــم:  صمیمــی  یاشــار 

داریــم. چنــد پیشــنهاد از موزه هــای هنــر مــدرن و معاصــرِ ایتالیــا، 

لهســتان، فرانســه، انگلســتان و هنــد داریــم کــه بــدون اولویــت 

ــام  ــار ت ــرای برخــی اختی ــی در حــال انجــام شــدن هســتند. ب زمان

ــا  ــم و برخــی دیگــر همــکاری مشــترک ب )carte blanche( داری

کیوریتور غیر ایرانی خواهد بود. 

همچنیــن ســه کتــاب در دســت انتشــار داریــم؛ احتمــااًل پاییــز یــا 

زمســتان امســال منتشــر می شــوند. یکــی مربــوط بــه مجموعــه 

آثــار یکــی از هنرمنــدان مــدرن ایــران اســت. دیگــری تاریــخ چــاپ 

و در آخــر هــم بخشــی از تاریــخ هنــر مــدرن ایــران در قالــب 

مصاحبه و تاریخ شفاهی.

زودتریــن برنامه مــان بخــش دوم نمایشــگاهی اســت کــه طــرالن 

در ایتالیــا کیوریــت کــرد و بــه ســفارش مــوزه ی مانتــوا انجــام شــد. 

بخــش دوم ایــن نمایشــگاه در پاییــز امســال در مــوزه ی یکــی دیگر 

از شهرهای ایتالیا انجام خواهد شد.

جاى چه زیرساخت ها و ابزارهایی را خاىل مى بينيد؟

طــرالن رفیعــی: بیش تــر از هرچیــزی منابــع مطالعاتــی و دســت 

اول )و در درجــه ی دوم ترجمــه( شــامل کتــاب، نشــریه ها و 

جرایــد، چــه الکترونیکــی و چــه کاغــذی. فضاهــای هنــرِی غیــر 

مراکــز  هنــر،  اقتصــاد  تحلیل گــران  هنــر،  حامیــان  تجــاری، 

هــر  زیرســاخت های  کــه  هرچیــزی  اصــواًل  و  کیوریتوریــال 

جامعــه ی هنــری را تشــکیل می دهــد و در ایــران نیســت. همــه ی 

مــا، کــه درحــال انجــام ایــن کارهــا هســتیم، یــک هــزارمِ نیــازِ 

جامعــه ی هنــری، دانشــجویان، هنرمنــدان تــازه کار و هنرمنــدان 

ثبت شده را پاسخ نمی دهیم.

یاشــار صمیمــی مفخــم: اصــواًل هــم یکــی از دالیــل ریــزش چنــد 

صــد نفــری از بدنــه ی هنــر، بــا توجــه بــه خیــل عظیــم دانشــجویان 

هنر، نداشتن همین زیرساخت ها و امکانات است. 

طــرالن رفیعــی: البتــه قــرار نیســت همــه هنرمنــد بشــوند ولــی بــا 

وجود هرکدام از این ســازمان ها و راهنمایی درســِت دانشــجویان 

و تازه کارهــا، بخــش عظیمــی از ایــن جمعیــت، بــدون آن کــه هنــر را 

تــرک کنــد و جــذب هــر کار دیگــری غیــر از هنــر شــود، می توانــد در 

یکــی از ایــن همــه جــای خالــی کــه مــا در هنــر ایــران داریــم 

حرفه ای ترین شود. 

مــا در کنــار همــه ی چیزهایــی کــه نداریــم و یــا کــم داریــم، آمــوزش 

صحیــح هــم نداریــم. آمــوزش صحیــح هنــر، آمــوزش نقاشــی و 

چــاپ و طراحــی نیســت؛ هنــر و دنیــای هنــر فقــط بــه این هــا 

خاصه نمی شود.

همه ی ما، که درحال 
انجام این کارها 
هستیم، یک هزارمِ نیاِز 
جامعه ی هنری، 
دانشجویان، هنرمندان 
تازه کار و هنرمندان 
ثبت شده را پاسخ 
نمی دهیم.
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پلتفرم زمینه

محمد مهمانچی

مروارید وزیری

سیاوش خائف

کیارش علیمی

بهرنگ صمدزادگان

حمیدرضا ششجوانی

اشکان ناصری

اشکان جیهوری، نامدار شیرازیان

دلناز ساالر بهزادی

پیمان پورحسین )استودیو کارگاه(

پیمان پورحسین، مژده مرادی )استودیو کارگاه(

اشکان قویدل  )آرمان پردازان نوژن(

یاسمن نوذری

احسان آقایی ، پویا آریان پور ، هویار اسدیان،  علی بختیاری، حمیدرضا پژمان، 

 علیرضا جوادی، میرحسام خالقی، حمید خداپناهی، طرالن رفیعی، 

یاشار صمیمی مفخم،  آریا کسایی، فرشته موسوی، آذین نفرحقیقی،  هرمز همتیان،

و استودیو طبل.

●  تمام حقوق مادی و معنوی نشریه ی زمینه به پلتفرم زمینه تعلق دارد.

●  نقل و بازنشر مطالب زمینه با ذکر منبع آزاد است.

●  محتوای منتشر شده صرفا نظر نویسندگان و لزوما منطبق با دیدگاه زمینه نیست.

●  هر زمینه مجموعه ی هشت اثر از یک هنرمند است. ارتباط این هنرمندان با بدنه 

مجله دلیل اصلی انتخاب آنها برای شماره هاست.

●  هنرمند انتخابی این شماره: اندی وارهول 

ماهنامه الکترونیکی زمینه

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

مدیر اجرایی

دستیار اجرایی

دبیر تحریریه

سردبیر

همکاران این شماره

مترجمین

ویراستار

مدیر هنری و طراح نشانه نوشته

طراح گرافیک

مدیر فنی

رسانه های اجتماعی

با سپاس از

)به ترتیب حروف الفبا(



هنرمند، کارگردان و تهیه کننده ی امریکایی، از چهره های پیشــرِو های هنرهای تجســمی  بود. 

( ۱۹۶۷اندی وارهول / خودنگاره ( 


