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»گفتارهای زمینه« مجرای نشر متونی اند که در پویایی دورانی 

از گفتمـان هنـر و فرهنـگ نقش مهمی داشـته یـا دارند. هر جلد 

از ایـن مجموعـه، خـواه تـک مقالـه باشـد و خـواه سلسـله ای از 

مقـاالت، همـواره بـه یـک موضـوع محـوری می پـردازد. اگـر چـه 

سرراسـتی بیـان همـواره از اولویت هـای ماسـت، زمینه گفتارها 

را ساده سـازی نمی کنـد.

گفتارهای زمینه
کیارش علیمی 



۳

»گفت وگـــوی گالری هـــا )Talking Galleries(« اندیشـــکده ای بین المللـــی اســـت کـــه بـــه تولیـــد دانـــش 

و گفتمـــان در حـــوزه ی بـــازار و عرضـــه ی هنـــر می پـــردازد. گفت وگـــوی گالری هـــا بـــه دسترســـی عمومـــی 

دانـــش بـــاور دارد، بنابرایـــن ویدیـــوی رویدادهـــای پیشـــین و متن هـــای آن برای همگان به صـــورت رایگان 

در دســـترس اســـت. متـــن حاضـــر رونوشـــتی از یکـــی از نشســـت های ســـمپوزیوم بارســـلونا 2020 اســـت. 

سـمپوزیوم بارسـلونا، قلـب فعالیـت گفت وگـوی گالری هـا، کنفرانسـی دو روزه اسـت شـامل بحـث ، 

مکالمات فشـرده و ارتباطات پرثمر حول محور گالری های هنری. این سـمپوزیوم سـاالنه در موزه ی 

هنرهـای معاصـر بارسـلونا )MACBA( بـا بیـش از 200 متخصـص از 25 کشـور برگـزار می شـود. ایـن 

نشسـت ها فضایـی را ایجـاد می کننـد بـرای چهره هـای برجسـته ی جهـان هنـر تا به گفت وگو بنشـینند 

و افـکار خـود را دربـاره ی جنبه هـای مختلـف مدیریـت گالـری بازتـاب دهنـد. 

فروش آنالین هنر: آیا گالری ها آماده هستند؟
عـدم موفقیـت شـماری از برنامه هـای خـاِق دنیـای هنـر در فضـای مجـازی و در اواخـر دهـه ی نـود، از 

دالیلـی اسـت کـه دنیـای هنـر همیشـه بـا بدبینی بـه فروش آناین نـگاه می کند، به خصوص در سـطح 

میانـی و عالی بـازار. 

امـا در دهـه ی اخیـر مدل هـای کسـب وکار بـه نظـر پایدارتـری در حراجی هـا و پلت فرم هـای فـروش 

اختصاصـی آنایـن ماننـد آرتسـی و آرت نـت شـکل گرفـت )کـه مـورد دوم یکـی از بازمانده هـای اولیه ی 

حبـاب اقتصـادی »دات کام« اسـت(. در ایـن اثنـا گالری هـای اصلـی بـازار از جملـه زویرنـر و گاگوسـیان 

اتاق هـای بازدیـد مجـازی را معرفـی کردنـد که به فروش  آثاری می پردازند که به طرز غیرقابل انتظاری 

گران قیمت انـد.

در ایـن گفت وگـو نماینـدگان ایـن دو گالـری )گاگوسـیان و زویرنـر( دربـاره ی فرصت هـا و چالش هـای 

فـروش آنایـن می گوینـد:

فروش آناین را چگونه تعریف می کنیم؟

 چقــــدر زمـــــان و سرمایــــه صـــرف استراتــــــژی دیجیتــــــال گالــــــری می شــــــود و چــــه ســــــودی بــــــرای آن 

پیـش بینـی  می شود؟

خریـــداران بالقــوه چـه کســـانی هسـتند؟

آیا فضای آناین می تواند جایگزین تجربه ی گالری شود؟
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گفت وگــوی ِجین موریس 

)ویراســتار ارشــِد آرت نیوزپیپر اند کالچرشــاک( با:

اُلیویا مال )مدیر بازاریابی دیجیتـــــال گالــــری گاگوســـیان( 

و اِلینــا ســابلیوا )مدیــر فروش آنالیــن گالری دیوید زویرنر(

ترجمــه ی نگار کریم خانی

.Talking Galleries, 2020 :منبــع

۵

ِجیــن موریــس: در جهــاِن هنــر تغییر گاهــی آرام صــورت می گیرد 
و گاهــی نیــز بــا شــتاب زیــاد. البتــه مــن از نســل هــزاره )میلنیــال، 

متولــدان ســال های 1981 تــا 1996 میــادی( نیســتم و به خوبــی 

حبــاب اقتصــادی »دات کام«1 را در اواخــر دهــه ی نــود میــادی بــه 

یــاد مــی آورم. وقتــی در حــال پژوهــش درباره ی این موضــوع بودم، 

مــدام می اندیشــیدم کــه چنــد کســب وکار بــه وجــود آمدنــد و محــو 

کم وبیــش  کــه  اســت  معتقــد  »وال اســتریت ژورنال«  شــدند؟ 

چهــل کســب وکار در آن دوره شــروع بــه فــروش آثــار هنــری و 

اشــیای عتیقــه کردنــد کــه از میــان آن هــا تعــداد بســیار اندکی باقی 

ماندنــد؛ یکــی از آن هــا آرت نــت بــود کــه در واقــع کمــی پیــش از آن 

رشِد عظیم اقتصادی شروع به کار کرده بود.

ولــی چیــزی کــه در ســال های اخیــر، به طــور مشــخص در پنــج 

شــش ســال گذشــته، آشــکار شــده این است که کســب وکارهای 

متعــددی بــه دالیــل گوناگــون شکســت خورده اند. البته مــا آرت فر 

وی آی پی2 را نیز داشــتیم که مطمئنم برخی از شــما آن را به خاطر 

تعــدادی کســب وکار جدیــد ظهــور  دیگــر،  طــرف  از  می آوریــد. 

کرده انــد کــه بــه دلیــل تمایــل نداشــتن آن هــا بــه پرداختــن بــه 



شــیوه های سودآوری شــان، نمی دانیــم در چــه وضعیتی انــد و از 

پایــدار بــودن یــا رشــد آن هــا در فضــای آنایــن بی اطــاع هســتیم.

بــه آرت نــت اشــاره کــردم، امــا بی گمــان آرت ســی هم هســت، جایی 

کــه اِلینــا پیش تــر در آن کار می کــرد. از حراجی هــای بــزرگ هنــری 

هــم می تــوان نــام بــرد، ماننــد کریســتیز و ســاتبیز. ممکــن اســت 

ــا  ــرای همــکاری ب ــاری کــه ب ــن ب ــد کــه ســاتبیز اولی ــاد بیاوری ــه ی ب

ئی بـِـی 40 میلیــون دالر ســرمایه گذاری کــرد چــه بایــی ســرش آمد؛ 

متأســفانه بایــد بگویــم شکســت خــورد. امــا آن هــا در ســال 2018 

ارقامــی را گــزارش کردنــد کــه نشــان مــی داد 72 میلیــون دالر خــرج 

ــی فقــط  ــه ایــن رقــم به طــور تقریب ــد. البت فــروش آنایــن کرده ان

هفــت درصــد از حجــم معامــات آن هــا را در بــر می گیــرد و بنابراین 

حجــم کوچکــی از کسب وکار شــان محســوب می شــود، امــا در 

خوانــدن  بــا  و  اســت  رشــد  حــال  در  ســرعت  بــه  حــال  عیــن 

گزارش هایــی کــه از »ســاتبیز آنایــن« بیــرون می آیــد به نظــر 

می رسد که بخشی کلیدی از برنامه ی کاری آن هاست.

البتـــه بایـــد ایـــن موضـــوع را در نظـــر داشـــت کـــه بیش تـــر فروش هـــا 

بـــه بخـــش زیریـــن بـــازار تعلـــق دارنـــد و جهـــان هنـــر نیـــز بـــه دالیـــل 

زیـــادی تمایـــل دارد اطاعـــات چنـــدان همه جانبـــه نباشـــد. بـــا وجـــود 

ـــازل  ـــدرو از »یوبـــی اس آرت ب ـــر مک ان ایـــن، هـــم آرت ســـی و هـــم کل

ریپـــورت« می گوینـــد کـــه اغلـــب فروش هـــای آنایـــن هنـــر در 

محـــدوده ی 5000 دالر انجـــام می گیرنـــد. فکـــر می کنـــم چیـــزی کـــه 

ـــد  ـــب می کن ـــار مـــا بســـیار جال ـــا را در کن ـــا و اِلین امـــروز حضـــور اُلیوی

ــر و  ــان ـــــ  زویرنـ ــته ی جهـ ــری برجسـ ــن دو گالـ ــه ایـ ــت کـ ــن اسـ ایـ

گاگوســـیان ـــــ کاری را انجـــام داده انـــد کـــه اکثـــر آدم هـــا در انجـــام آن 

ـــی و  ـــن در ســـطحی عال ـــروش آنای ـــی ف ـــد، یعن شکســـت خورده ان

ایـــن یکـــی از دالیلـــی اســـت کـــه امـــروز بـــه این جـــا دعـــوت شـــده اند.

زویرنــر اولیــن اتــاق بازدیــد مجــازی خــود را در ســال 2017 راه انــدازی 

کــرد و گاگوســیان نیــز یک ســال بعــد، در 2018، کاری مشــابه انجام 

ــی  ــق نهای ــه شــد کــه مــا رقــم دقی ــری فروخت داد. ســال پیــش اث

فــروش را نمی دانیــم، امــا حــدس می زنیــم کــه گاگوســیان در 

آرت بــازل هنگ کنــگ اثــری از آلبــرت اوهلــن را بــه صــورت آناین به 

قیمــت شــش میلیــون دالر فروختــه اســت. هم چنیــن زویرنــر بــا 

فروش »کدوتنبل« کوســاما به قیمت 1.8 میلیون در اتاق بازدید 

مجازی در آرت بازل رکوردشکنی کرد.

اِلینـا مدیـر فـروش آنایـن گالـری دیویـد زویرنـر اسـت. او در حـال 

سـوق دادن دنیـای هنـر بـه اسـتفاده از اتاق هـای بازدیـد مجـازی و 

هم چنین چیزهایی است که نمی دانم باید آن ها را چه بنامم... آیا 

آن ها نوعی نمایش موازی آرت فرها هستند؟

اِلینـــا ســـابلیوا: دقیقـــاً، مـــا بـــه آن هـــا بـــه عنـــوان غرفه هـــای مجـــازی 
آرت فرها یا چیزی شبیه به این نگاه می کنیم.

موریـــس: و اُلیویـــا مدیـــر بازاریابـــی دیجیتـــال گالـــری گاگوســـیان 
اســـت. فکـــر می کنـــم کار او بیش تـــر در حـــوزه ی محتـــوا و تبلیغـــات 

قـــرار بگیـــرد، امـــا بـــا الیســـون مک دانلـــد در انتشـــارات هـــم همـــکاری 

نزدیکـــی دارد و همین طـــور بـــا ســـم آلوســـکی کـــه فکـــر می کنـــم 

مدیـــری باشـــد کـــه در گاگوســـیان برنامـــه ی اتاق هـــای بازدیـــد 

مجازی را جلو می برد.

بـــرای شـــروع، مایلـــم بپرســـم منظورمـــان از فـــروش آنایـــن 

چیســـت؟ در نظـــر داشـــته باشـــید کـــه ایـــن را کســـی دارد می پرســـد 

آنایـــن  را  مـــن چیزهایـــی  نیســـت.  گالـــری دار  کـــه مشـــخصاً 

ـــگارم و  ـــاال نمی خـــرم، مـــن روزنامه ن ـــر ســـطح ب خریـــده ام، البتـــه هن

اگر طور دیگری بود خیلی عجیب می شد!

امـــا وقتـــی بـــه فـــروش آنایـــن فکـــر می کنـــم، چیـــزی کـــه بـــه ذهنـــم 

۷ ۶



می آیـــد کاالیـــی اســـت کـــه آن را آنایـــن دیـــده ام، بـــه صـــورت آنایـــن 

از قیمتـــش مطلـــع شـــده ام، بهایـــش را آنایـــن پرداخـــت کـــرده ام، 

هزینه هـــای حمل ونقـــل و دیگـــر چیزهـــا را نیـــز آنایـــن داده ام و آن 

را تـــا زمانـــی کـــه بـــه دســـتم برســـد نمی بینـــم. اگـــر از آن خوشـــم 

بیایـــد، نگهـــش مـــی دارم و اگـــر خوشـــم نیایـــد، برچســـب »بـــه 

ـــم.  فرســـتنده برگردانیـــد« رویـــش می چســـبانم و آن را برمی گردان

امـــا در جهـــان هنـــر وقتـــی از فـــروش آنایـــن صحبـــت می کنیـــم 

منظورمان چیست؟

ســـابلیوا: خوشـــحالم کـــه بـــه ایـــن ســـؤال پاســـخ می دهـــم، چـــون 
فکر می کنم تعریف خوبی برای شروع است. 

می دانیـــم کـــه در حـــال حاضـــر، عمـــده ی فـــروش گالری هـــا از 

گمـــان  می شـــود.  انجـــام  پی دی اف هـــا  و  ِجی پِگ هـــا  طریـــق 

می کنـــم شـــیوه ای کـــه گالـــری مـــا بـــه فـــروش آنایـــن فکـــر می کنـــد، 

ارتباطـــی  راه هـــای  طریـــق  از  کـــه  اســـت  واقعـــی  فروشـــی 

ـــرای مـــا در درجـــه ی  دیجیتالی مـــان فراهـــم می شـــود. ایـــن راه هـــا ب

اول وب ســـایت مان، نمایش هـــای مجازی مـــان و همـــکاری  بـــا 

ــی و  ــی مثـــل آرت سـ ــندگان ثالثـ ــا فروشـ ــه مـ آرت فرهاســـت. البتـ

آرت نـــت را هـــم در نظـــر می گیریـــم و هم چنیـــن از شـــبکه های 

اجتماعی بهره می بریم.

موریـــس: پـــس منظورتـــان لزومـــاً فروشـــی نیســـت کـــه تمامـــش 
به صورت دیجیتال باشد؟

ســـابلیوا: نـــه و فکـــر می کنـــم ایـــن تفاوتـــی کلیـــدی باشـــد، زیـــرا 
همان طـــور کـــه گفتیـــد مـــا داریـــم بـــه ســـطح قیمـــت بســـیار 

باالتـــری دســـت پیـــدا می کنیـــم، پـــس زمانـــی کـــه شـــما می خواهیـــد 

از درگاه آنایـــن گالـــری دیویـــد زویرنـــر خریـــد کنیـــد، ایـــن هم چنـــان 

ــم  ــم ایـــن مهـ ــر می کنـ ــود و فکـ ــتعام محســـوب می شـ یـــک اسـ

اســـت زیـــرا بـــرای خریـــد اشـــیای گران قیمـــت هم چنـــان بایـــد 

بحث هـــای زیـــادی صـــورت بگیـــرد و ایـــن بـــه مجموعـــه داری کـــه 

ـــر می شـــود اجـــازه می دهـــد از تخصـــص تیـــم فروشـــی بهـــره  درگی

ببـــرد کـــه بـــا آن هـــا کار می کنـــد. بـــا وجـــود ایـــن، می دانیـــم کـــه ماجـــرا 

بـــه صـــورت آنایـــن آغـــاز می شـــود و می توانـــد آنایـــن نیـــز ادامـــه 

ــری  ــه گالـ ــز بـ ــه دار هرگـ ــن اســـت مجموعـ ــی ممکـ ــد. حتـ ــدا کنـ پیـ

پیـــدا کنـــد کـــه  ادامـــه  نیـــز  البتـــه می توانـــد این گونـــه  نیایـــد. 

مجموعه دار به گالری بیاید تا کارها را ببیند.

موریس: گالری گاگوسیان هم این گونه می اندیشد، اُلیویا؟

اُلیویــا مــال: بلــه، تقریبــاً همین طــور اســت. بنگاه هــای ثالــث 
فعال انــد و عمــده ی فروش هــای گران قیمــت از طریــق اتاق هــای 

بازدیــد مجــازی انجــام می گیرنــد. راه هــای ارتباطــی دیگــر هــم 

هســتند مثــل خبرنامه هــا، شــبکه های اجتماعــی و وب ســایت. 

ــی دقیــق نیســتند،  ــم کــه ایــن گفته هــا خیل ــد اشــاره کن ــه بای البت

دایرکــت  در  کــه  مــا شــاهد رشــد مشــتریانی هســتیم  چــون 

اینســتاگرام پیــام می فرســتند، امــا هم زمــان بــه افــرادی نیــز رجــوع 

می کننــد کــه از قبــل بــه واســطه ی گالــری آن هــا را می شــناختند. 

هم چنیــن بیش تــر و بیش تــر می بینیــم کــه وقتــی صحبت هایــی 

در داخــل می شــود، اســتعام ها از راه هــای گوناگــون صــورت 

می گیرنــد کــه نکتــه ی بســیار جالبــی اســت. بنابرایــن، پرداختــن بــه 

فروش مستقیم آناین هم چنان بسیار دشوار است.

موریس: وقتی به پروفایل های شـما، به طور مثال در آرت سـی، 

۹ ۸

آلبرت اوهلن



نگاه می کنم، موقعیت های اندکی را برای خرید مستقیم آناین 

می بینـم کـه اغلـب نیـز آثاری با قیمت کم هسـتند. آیـا به طور کلی 

ایـن سیاسـت گالـری اسـت کـه یک مجموعـه دار را در اسـرع وقت 

در برابر عضوی از تیم گالری قرار بدهد؟

ســـابلیوا: مـــا ایـــن را بـــه نفـــع مجموعـــه دار می بینیـــم، زیـــرا مـــا، اگـــر 
بخواهـــم صریـــح بگویـــم، نمونـــه ای از بـــازار مثـــل آرت ســـی یـــا 

ــــ نیســـتیم. کاری  ــــ جایـــی کـــه ســـروصدا آن را اداره می کنـــدـ  آرت نـــتـ 

کـــه می کنیـــم در واقـــع نمونـــه ای نمایشـــگاه محور اســـت، یعنـــی در 

یـــک مـــاه تنهـــا حـــدود دو نمایشـــگاه یـــا اندکـــی بیش تـــر وجـــود 

ـــاط بیـــن مجموعـــه دار و یکـــی از  دارد. بنابرایـــن، ایجـــاد ســـریع ارتب

اعضـــای گالـــری یـــک امتیـــاز اســـت. آن هـــا پـــس از مکالمـــه 

می تواننـــد ارتبـــاط خـــود را آن طـــور کـــه می خواهنـــد شـــکل بدهنـــد.

موریـــس: آیـــا شـــما آن را تجربـــه ای نزدیـــک بـــه خریـــد ُمـــد 
اوت کوتـــور )فشـــن ســـطح بـــاال( یـــا تهیـــه ی ماشـــینی مدل بـــاال 

می دانیـــد؟ چـــون فکـــر نمی کنـــم افـــراد زیـــادی باشـــند کـــه بخواهنـــد 

ماشـــینی دویســـت هـــزار پونـــدی را بـــدون آن کـــه از پیـــش ســـوار آن 

شده باشند بخرند.

مـــال: موضـــوع کمـــی پیچیده تـــر از این هاســـت. مـــا فروشـــگاهی 
آنایـــن نیـــز داریـــم کـــه بیش تـــر در قســـمت تجـــارت الکترونیـــک 

قـــرار می گیـــرد. در آن جـــا نســـخه های کار هنرمنـــدان و کتاب هـــای 

ـــز  ـــاب را می فروشـــیم کـــه بخـــش اعظـــم خبرنامه هـــای مـــا نی کمی

بـــه آن هـــا اختصـــاص دارد. البتـــه کاالهـــای گران قیمت تـــر هـــم 

وجـــود دارنـــد. امـــا بیش تـــر فروش هـــای اتاق هـــای بازدیـــد مجـــازی 

آنایـــِن مـــا مربـــوط بـــه آثـــاری بـــوده کـــه تـــا پیـــش از خریـــد از نزدیـــک 

دیده نشده بودند. پس به عوامل گوناگونی بستگی دارد.

ســـابلیوا: قطعـــاً یـــک نمونـــه ی ترکیبـــی وجـــود دارد و فکـــر می کنـــم 
تـــا پیـــش از ایـــن، همـــه ســـعی می کردنـــد از تجـــارت الکترونیـــک 

چیـــز بســـیار متفاوتـــی نســـبت بـــه آن چـــه قـــرار بـــود از نزدیـــک باشـــد 

بســـازند و فکـــر می کنـــم مجموعه دارهـــا بـــه دنبـــال تجربـــه ای 

بسیار سیال اند.

موریـس: سـؤال ایـن اسـت کـه »آیـا گالری هـا آمـاده هسـتند؟« 
موقعیـت  بـه  رسـیدن  بـرای  داریـد  کـه  می کنیـد  فکـر  چقـدر 

حراجی هایی مانند ساتبیز تاش می کنید؟ فکر می کنید از قافله 
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جـا مانده ایـد؟ یـا احسـاس می کنید به خاطر دسـتاوردهای تان از 

بقیه جلو زده اید؟

ســـابلیوا: اگـــر بـــه هنـــر هم چـــون یـــک صنعـــت نـــگاه کنیـــم، جهـــان 
ــت ـــــ  ــر اسـ ــای دیگـ ــی از صنعت هـ ــر از خیلـ ــاً عقب تـ ــر مطمئنـ هنـ

داریـــم دربـــاره ی دنیـــای امـــاک و مســـتغات، بازارهـــای مالـــی و 

صنایـــع لوکـــس صحبـــت می کنیـــم ـــــ پـــس فکـــر می کنـــم چیزهـــای 

بســـیاری بـــرای یـــاد گرفتـــن وجـــود دارد. بـــا این همـــه، یکـــی از دالیلـــی 

کـــه مـــن بـــه ایـــن برنامـــه پیوســـتم ایـــن بـــود کـــه گالـــری زویرنـــر 

اولیـــن جایـــی بـــود کـــه اتـــاق بازدیـــد مجـــازی آنایـــن تأســـیس کـــرد 

و از آن بـــه عنـــوان فضایـــی جهـــت ســـرمایه گذاری بـــرای هنرمنـــدان 

و پیشـــبرد برنامه هـــای گالـــری اســـتفاده کـــرد. تجربـــه ی ســـال 

گذشـــته بـــه مـــا نشـــان داد کـــه پذیرشـــی واقعـــی در ایـــن صنعـــت در 

حـــال رخ دادن اســـت. پـــس چیـــزی کـــه مشـــاهده می کنیـــم ایـــن 

ـــی گوناگـــون، در  اســـت کـــه گالری هـــای متعـــددی، در مقیاس های

حال تجربه ی شیوه های متنوع فروش آناین هستند.

مـــال: یکـــی از نیروهـــای محرکـــه ی اجـــرای اتاق هـــای بازدیـــد 
مجـــازی در گالـــری گاگوســـیان ایـــن بـــود کـــه لـــری گاگوســـیان یکـــی 

از ســـرمایه گذاران پیشـــگام در آرت ســـی بـــود. گالـــری شـــاهد 

توســـعه ی آن بـــود و آن چـــه را در حراجی هـــای بـــزرگ روی مـــی داد 

نیـــز زیـــر نظـــر داشـــت. هنگامـــی کـــه نخســـتین نمایـــش آنایـــن را 

در اتـــاق بازدیـــد مجـــازی برگـــزار کردیـــم، تصمیـــم گرفتیـــم بررســـی 

کنیـــم رســـیدن بـــه رقمـــی بســـیار باالتـــر مســـتلزم چـــه نـــوآوری و 

پیشـــرفتی اســـت. بنابرایـــن، اولیـــن اتـــاق بازدیـــد مجـــازی مـــا شـــامل 

آثـــاری در بـــازه ی قیمـــت صـــد هـــزار تـــا یـــک میلیـــون دالر بـــود و بعـــد 

بـــه صـــورت باالرونـــده بـــه اثـــر آلبـــرت اوهلـــن رســـیدیم کـــه در بـــازل 

ــم.  ــری فروختیـ ــیار باالتـ ــیار بسـ ــت بسـ ــه قیمـ ــگ آن را بـ هنگ کنـ

ـــی از  ـــر به طـــور کل ـــا وجـــود این کـــه جهـــان هن ـــم ب پـــس فکـــر می کن

صنایـــع دیگـــر عقـــب اســـت، کاری کـــه گاگوســـیان ســـخت تـــاش 

می کنـــد انجـــام دهـــد نـــوآوری و تجربـــه در ایـــن ســـطح اســـت. هـــر 

بـــار کـــه مـــا نمایشـــی در اتـــاق بازدیـــد مجـــازی آنایـــن برگـــزار 

کرده ایـــم، نمونـــه ای اندکـــی متفاوت تـــر در قالبـــی انـــدک متفاوت تـــر 

و بـــا آثـــاری انـــدک متفاوت تـــر از بازارهـــای اولیـــه و ثانویـــه را 

امتحان و به سوی هدف مان حرکت کرده ایم.

موریـــس: بلـــه و در ادامـــه بـــه آن بیش تـــر خواهیـــم پرداخـــت. امـــا 
پیـــش از آن می خواهـــم خیلـــی صریـــح از شـــما بپرســـم کـــه چـــرا 

ایـــن کار را انجـــام می دهیـــد؟ آیـــا صرفـــاً بـــرای پـــول درآوردن اســـت؟ 

یـــا بـــرای تجربـــه کـــردن بـــه آن می پردازیـــد؟ آیـــا فکـــر می کنیـــد اگـــر 

گالری هـــا از فناوری هـــای جدیـــد اســـتفاده نکننـــد عقـــب می ماننـــد؟ 

ــدر  ــراد صـ ــه افـ ــت کـ ــدام اسـ ــل کـ ــن دلیـ ــد مهم تریـ ــر می کنیـ فکـ

قدرت می خواهند در این حوزه سرمایه گذاری کنند؟

ســـابلیوا: دلیـــل مـــا همـــان دلیلـــی اســـت کـــه بـــه خاطـــر آن هـــر کار 
دیگـــری را در گالـــری انجـــام می دهیـــم: هنرمنـــدان. همـــه ی کارهـــای 

مـــا در نهایـــت بـــرای هنرمنـــدان اســـت و آن هـــا ســـتاره ی اصلـــی هـــر 

آن چـــه هســـتند کـــه بـــه آن می اندیشـــیم. ســـعی می کنیـــم در ســـال 

ــا  ــِد کار بـ ــن رونـ ــیم و در ایـ ــته باشـ ــت نمایـــش داشـ ــدود بیسـ حـ

هنرمندان مـــان اســـت کـــه می توانیـــم ببینیـــم چـــه وجهـــی از 

ـــده نمی شـــود و  ـــا دی فعالیت شـــان در نمایشـــگاه های فیزیکـــی م

چـــه فرصت هایـــی در ایـــن رونـــد جدیـــد می توانـــد آن هـــا را بـــه وجـــد 

بیـــاورد؛ فکـــر می کنـــم ایـــن نیـــروی محرکـــه ی کلیـــدی بـــوده اســـت. 

البتـــه از ســـویی دیگـــر، مـــا بـــه مجموعـــه داران خدمت رســـانی 
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می کنیـــم. می دانـــم کـــه در نشســـت پیشـــین3 نـــکات بســـیار مهمـــی 

ــا  ــت، امـ ــده اسـ ــان شـ ــزاره بیـ ــل هـ ــه داران نسـ ــاره ی مجموعـ دربـ

چیـــزی کـــه این جـــا بـــه آن برمی خوریـــم، یـــک مجـــرای عالـــی بـــرای 

ــا 45  ــدود 40 تـ ــت. حـ ــد اسـ ــه داران جدیـ ــا مجموعـ ــدن بـ ــر شـ درگیـ

درصـــد از درخواســـت هایی کـــه بـــه صـــورت آنایـــن دریافـــت 

می کنیـــم از ســـوی کســـانی  اســـت کـــه تـــا بـــه حـــال بـــا گالـــری 

ــدی در  ــه  ای کلیـ ــا نقطـ ــرای مـ ــن بـ ــته اند. پـــس ایـ ــی نداشـ ارتباطـ

ـــه کـــه  ـــا مجموعـــه داران اســـت، همان گون ـــاط گرفتـــن ب جهـــت ارتب

راهی است برای دسترسی به مخاطبان بین المللی.

موریـــس: اُلیویـــا، انگیـــزه و نیـــروی محرکـــه ی گاگوســـیان در ایـــن 
مسیر چیست؟

مـال: کار بـا هنرمنـدان یکـی از بنیادی تریـن کارهایـی اسـت کـه 
گالـری انجـام می دهـد، امـا فکـر می کنـم کـه هنرمنـدان بـه فضـای 

آنایـن بسـیار عاقه مندنـد، به خاطـر حـوزه ی دسترسـی بالقـوه ی 

جهانـی و قابلیـت داستان سـرایی دربـاره ی اثرشـان و فعالیتی که 

انجام می دهند. به طور سنتی در گذشته هنرمندان می خواستند 

که تبلیغ چاپ شده در »نیویورک تایمز« داشته باشند، در صورتی 

که حاال واقعاً دل شان می خواهد کارشان در گستره ای وسیع تر 

قـرار بگیـرد. بـرای مثـال، گاگوسـیان 1.8 میلیـون دنبال کننـده در 

شـبکه های اجتماعـی دارد کـه قاعدتـاً گسـتره ی عظیمـی اسـت، 

پس این خیلی مهم است.

در سمت دیگر، مجموعه داران هستند. یکی از دالیل اصلی ای که 

ما شروع به راه اندازی اتاق های بازدید مجازی کردیم این بود که 

می خواسـتیم هم زمـان بـا برگزاری آرت فرهـا کار دیگری نیز انجام 

دهیـم. بنابرایـن، اتاق هـای بازدید مجازی ما معموالً چند روز قبل 

از برگـزاری یـک آرت ِفـر بـزرگ بـاز می شـدند و چنـد روز پـس از آن 

بسـته می شـدند. چیـزی کـه مـردم حـس کـرده بودنـد »خسـتگی 

آرت فـر« بـود کـه باعـث شـده بود مـردم کم تر در آرت فرها شـرکت 

کننـد. بنابرایـن، بـا ارائـه ی کارهایـی کـه به طـور منحصربه فـردی 

آنایـن بودنـد، مـا می توانسـتیم بـه کسـانی دسترسـی پیـدا کنیم 

کـه بـه صـورت بالقـوه تصمیـم گرفتـه بودنـد در آرت فرها شـرکت 

نکنند. این هم دلیل دیگری برای وارد شدن به این مسیر بود.

موریس: به نکته ی بسـیار خوبی اشـاره کردی، به خصوص برای 
ایـن دو کمپانـی متفـاوت  اسـتراتژی های  دربـاره ی  کـه  کسـانی 

نمی دانند. بنابراین، شاید زمان مناسبی است برای این که نگاهی 

اجمالـی بـه گسـترش فعالیت هـای آناین تـان بیندازیـم. بـا اُلیویـا 

شـروع می کنـم. شـما بنگاه هـای ثالـث فـروش نیـز داریـد، گمـان 

می کنم گفتید روی آرت سی، آرت نت و آکیوالر هستید؟

مال: بله، این ها اصلی ها هستند.

موریـــس: مـــن نگاهـــی بـــه آن هـــا انداختـــه ام و انبـــار بزرگـــی از آثـــار 
را آن جـــا دیـــدم کـــه بیش ترشـــان قیمت هـــای پایینـــی دارنـــد. هـــدف 

شـــما فـــروش مســـتقیم آن هاســـت یـــا می خواهیـــد افـــراد را 

تشویق به خرید کنید؟

مـال: مـا همیشـــه افـراد را بـه خریـــد تشویـــق می کنیـــم، ولـــی 
آن آثــار به هیــچ وجـــه سطـح پاییــن نیســتند. در آن جا آثــاری 

با قیمت های باال نیز وجود دارد.

موریـــس: متأســـفم، نمی خواســـتم براســـاس قیمـــت  ســـطح 
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کارهـــا را قضـــاوت کنـــم. پـــس شـــما گســـتره ی وســـیعی از آثـــار 

داریـــد امـــا فقـــط قیمت هـــای پاییـــن را نمایـــش می دهیـــد. در 

واقـــع انبـــاری از آثـــار ســـطح بـــاال وجـــود دارد ولـــی تنهـــا قســـمت 

زیریـــن آن [قیمت هـــای پاییـــن] نمایـــش داده می شـــود. شـــما 

فروشـــگاه گاگوســـیان را نیـــز داریـــد کـــه طیـــف گســـترده ای از 

کاالهـــا را آن جـــا ارائـــه می دهیـــد. اگـــر اشـــتباه نکنـــم، کارت هـــا 

ارزان ترین کاالهای فروشگاه شما هستند.

مال: کارت پستال ها، بله.

موریـــس: و مـــن یـــک پوســـتر خیلـــی خـــوب از ریچـــارد آرتشـــواگر 
آن جـــا دیـــدم کـــه بـــرای مشـــاهده ی قیمـــت آن بایـــد درخواســـت 

ـــازه ی قیمـــت چیزهایـــی کـــه در فروشـــگاه گاگوســـیان  مـــی دادم. ب

می فروشید چقدر است و هدف شما از آن چیست؟

ـــه  ـــم از ســـال 2009 آغـــاز ب مـــال: فروشـــگاه حقیقـــی مـــا فکـــر می کن
کار کـــرد و فروشـــگاه مجـــازی مـــا پـــس از آن راه انـــدازی شـــد. پـــس 

گالـــری زمـــان زیـــادی درگیـــر آن بـــوده اســـت. در واقـــع آثـــار ارزان تـــری 

را آن جـــا ارائـــه می دهیـــم و کاالهایـــی کـــه در خبرنامه هـــا بـــه آن هـــا 

ــه  ــتند. بـ ــزار دالر هسـ ــدود 30 هـ ــا حـ ــوالً تـ ــود معمـ ــاره می شـ اشـ

همیـــن دلیـــل، وقتـــی به طـــور مثـــال کتابـــی کمیـــاب را در فروشـــگاه 

بـــه متخصـــص  بـــرای خریـــد آن  مجازی مـــان پیـــدا می کنیـــد، 

کتاب هـــای کمیـــاب مـــا در گالـــری متصـــل می شـــوید. ایـــن ارتبـــاط 

ـــا کســـی  بـــه دلیـــل تخصصـــی بـــودن موضـــوع اســـت تـــا بتوانیـــد ب

ــن،  ــی دارد. بنابرایـ ــی کافـ ــر آگاهـ ــاره ی اثـ ــه دربـ ــد کـ ــت کنیـ صحبـ

اســـتراتژی های مختلفـــی وجـــود دارد. گاگوســـیان انتشـــارات 

بزرگـــی دارد و فکـــر می کنـــم تـــا کنـــون بیـــش از پانصـــد کتـــاب 

ــی  ــازی راه خیلـ ــگاه مجـ ــه، فروشـ ــت. در نتیجـ ــرده اسـ ــر کـ منتشـ

ـــرای چـــاپ  ـــه کـــه ب ـــرای فـــروش کتاب هاســـت، همان گون ـــی ب خوب

نســـخه های آثـــار هنرمنـــدان مناســـب اســـت. هرچـــه بیش تـــر 

هنرمنـــدان بـــا مـــا همـــکاری کننـــد، بیش تـــر بـــه مـــا ایـــن فرصـــت داده 

می شـــود کـــه بـــرای مثـــال خـــط تولیـــد فشـــِن اســـترلینگ روبـــی4 را 

نیـــز بـــرای فـــروش بگذاریـــم. بنابرایـــن گســـتره ی عظیمـــی از 

چیزهایی وجود دارد که می توانند فروش بروند.

موریـــس: پـــس شـــما زودتـــر از موعـــد شـــروع بـــه اجـــرای ایـــن 
ـــا دســـت  ـــد ب ـــا مـــردم بتوانن ایـــده کرده ایـــد و بســـیار عاقه مندیـــد ت

ُپر به خانه بروند.

مال: بله، فکر می کنم همین طور است.

ـــم افـــراد حاضـــر در ایـــن نشســـت بســـیار  موریـــس: گمـــان می کن
عاقه منـــد بـــه شـــنیدن اســـتراتژی اتـــاق بازدیـــد مجـــازی آنایـــن 

باشـــند. شـــما تـــا کنـــون تجربـــه ی چهـــار نمایـــش آنایـــن را 

داشـــته اید. مایلـــم در مـــورد رونـــد متفـــاوت هـــر یـــک از آن هـــا بـــرای 

ما بگویید، چون حدس می زنم با هم متفاوت بوده اند.

مـــال: بلـــه، متفـــاوت بوده انـــد. اولیـــن  نمایـــش آنایـــن مـــا در 
اتـــاق بازدیـــد مجـــازی هم زمـــان بـــا آرت بـــازل 2018 بـــود کـــه اتـــاق 

بازدیـــد آنایـــن گروهـــی بـــود و مـــا ده اثـــر اثـــر متفـــاوت از ده 

هنرمنـــد متفـــاوت را بـــه مـــدت ده روز نمایـــش دادیـــم. بخـــش 

زیـــادی از به اصطـــاح فلســـفه ی پشـــت آن ایـــن اســـت کـــه قـــرار 

اســـت طـــوری بـــه نظـــر برســـد کـــه انـــگار در یـــک فضـــای فیزیکـــی 

نمایـــش داده می شـــود، امـــا شـــما می توانیـــد روی اثـــر زوم کنیـــد، 
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ویدئوهایـــی دربـــاره ی آن ببینیـــد و مقاله هایی دربـــاره اش بخوانید.

موریس: آیا برای تجربه ی اول تان محتوای کافی داشتید؟

مـــال: نـــه، بـــه انـــدازه ی کافـــی محتـــوا نداشـــتیم. بنابرایـــن، در 
تجربـــه ی دوم مـــان محتـــوای بیش تـــری بـــا تمرکـــز بـــر روی ویدئـــو 

تولیـــد کردیـــم و اســـتراتژی ارتباطـــی گســـترده تری ریختیـــم. 

گروهـــی بیســـت وچهار ســـاعته در دســـترس بودنـــد کـــه از طریـــق 

آن هـــا می شـــد بـــا کارکنـــان مـــا تمـــاس برقـــرار کـــرد و ســـپس 

ـــدا می کـــرد. ـــه صـــورت حضـــوری ادامـــه پی ـــا ب ـــل ی مکالمـــه در ایمی

سومین اتاق بازدید مجازی آناین ما به آلبرت اوهلن اختصاص 

داشـت. در واقـع، یـک غرفـه ی انفـرادی بـود کـه در آن تنهـا یـک اثـر 

آلبـرت  از  محصـول 1988  انتزاعـی  اثـری  می شـد.  داده  نمایـش 

اوهلـن. بـرای ایـن مـورد، محتـوای بسـیار بیش تـری تولیـد شـد. 

تحلیلـی تاریخـی و تحلیلـی دربـاره ی بـازار روی وب سـایت قـرار 

گرفـت و ویدئوهایـی تولیـد کردیم کـه در آن ها مدیـران و اعضای 

بـازار و از سـوی دیگـر دربـاره ی  از یک سـو دربـاره ی  گاگوسـیان 

پیشینه ی اثر صحبت می کردند. فکر می کنم این محتوا واقعاً به 

افرادی که آناین بودند اجازه داد تا ببینند که چه نوع مکالمه هایی 

را می توانند با اعضای گاگوسـیان در فضای گالری داشـته باشـند 

و خیلی موفقیت آمیز بود.

و  لنـدن  فریـز  بـه  مـا  بازدیـد مجـازی  اتـاق  آخریـن  نهایـت،  در  و 

اسـترلینگ روبـی اختصـاص داشـت کـه پـروژه ای مشـترک بـود و 

سـم اورلوفسـکی از گاگوسـیان و اسـترلینگ روبی آن را کیوریت 

کـرده بودنـد. چهـارده اثـر در مجمـوع بـود کـه هفـت تا از آن هـا آثار 

بازار اولیه بودند و مستقیم از استودیوی استرلینگ بیرون آمده 

بودنـد. او هم چنیـن آثـار تاریخـی مهمـی را انتخـاب کرده بـود تا در 

کنار آن ها نمایش بدهد، آثاری که تأثیر زیادی روی فعالیت های 

او داشتند. به بهانه ی آن اتاق بازدید مجازی، با او مصاحبه کردیم 

و او دربـاره ی کارش توضیحـات مفصلـی بـه مخاطبـان داد. کار او 

مدیوم هـای مختلفـی را شـامل می شـود و ایـن مصاحبـه فضایی 

بـرای او بـه وجـود آورد تـا بـه صـورت آنایـن درباره ی همـه ی آثاری 

کـه تولیـد می کنـد صحبت کنـد. بنابراین، ما تـا حدودی نـوآوری به 

خرج دادیم و روش های انجام کار را تغییر دادیم.

موریس: این را یک استراتژی تجربی در نظر می گیرید؟ یا این که 
در حــال حاضــر شیــوه ای را یــافته اید که بهتـــر از بقیـــه کار مـــی کند؟
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مـــــال: بلــــــه، مـــا در ایـــن زمینـــه بـــه الگوهایـــی رســـیده ایم.

ــد  ــی، ماننـ ــنده های ثالثـ ــا فروشـ ــم بـ ــما هـ ــا، شـ موریـــس: اِلینـ
بـــه  نکنـــم  اشـــتباه  اگـــر  امـــا  می کنیـــد،  همـــکاری  آرت ســـی، 

صورت آناین تنها نشریه ها را می فروشید.

سابلیوا: بله، کتاب و نشریه.

زمینـــه ی  در  را  اســـتراتژی متفاوتـــی  ولـــی شـــما  موریـــس: 
ـــه کار گرفته ایـــد. می توانیـــد  اتاق هـــای بازدیـــد مجـــازی آنایـــن ب

بیش تر در این باره صحبت کنید؟

ســـابلیوا: مـــا از ســـال 2017 شـــروع کردیـــم و از آن زمـــان تـــا 
ــه  ــته ایم کـ ــازی داشـ ــد مجـ ــاق بازدیـ ــاه اتـ ــش از پنجـ ــون بیـ کنـ

ـــاً  ـــزار شـــده اند و قطع ـــر نظـــر مـــن برگ حـــدود نیمـــی از آن هـــا زی

ــن  ــای آنایـ ــن اتاق هـ ــه ایـ ــا بـ ــته اند. مـ ــی داشـ ــرد متفاوتـ رویکـ

به عنـــوان فضـــای هفتـــم گالری مـــان می نگریـــم و ایـــن چیـــزی 

ــاره ی آن صحبـــت  ــم دربـ ــی هـ ــای قبلـ ــه در مصاحبه هـ اســـت کـ

کـــرده ام. فکـــر می کنـــم بهتریـــن روش بـــرای نگریســـتن بـــه 

تاش های مـــان و توصیـــف کارمـــان ایـــن اســـت کـــه مـــا بـــا 

آغـــاز  پژوهـــش  بـــا  را  کارمـــان  و  می کنیـــم  کار  هنرمنـــدان 

گـــردآوری  بـــرای  فرصت هایـــی  چـــه  دریابیـــم  تـــا  می کنیـــم 

ـــار یـــا تمرکـــز کـــردن و نمایانـــدن فعالیت هـــای  مجموعـــه ای از آث

یک هنرمند وجود دارد.

نمایش ها  این  همه ی  بگوییم  می توانیم  آیا  پس  موریس: 
برگزار می شوند؟ زنده  آثار هنرمندان  با  و  اولیه اند  بازار  جزو 

ـــب ایـــن اســـت کـــه ایـــن نمایش هـــا هـــم  ســـابلیوا: نکتـــه ی جال
بـــا همـــکاری هنرمنـــدان و هـــم بـــا همـــکاری صاحبـــان آثـــار 

برگـــزار شـــده اند. بعضـــی از آن هـــا را افـــرادی خـــارج از تیـــم 

خودمـــان کیوریـــت کرده انـــد و در بعضـــی از نمایشـــگاه های 

ـــا آن هـــا به طـــور  ـــا ب ـــه م ـــی حضـــور داشـــتند ک گروهـــی هنرمندان

رســـمی همـــکاری نداشـــتیم؛ مثـــل نمایـــش  آثـــار بـــروس نومـــان 

یـــا چارلـــز وایـــت. کار کـــردن بـــا هنرمنـــدان و صاحبـــان آثـــار بـــرای 

پیـــدا کـــردن چیـــزی کـــه آن هـــا واقعـــاً بـــه آن عاقـــه دارنـــد و 

می خواهنـــد آن هـــا را بـــه جهـــان آنایـــن بیاورنـــد بســـیار جالـــب 

اســـت. پـــس از آن نیـــز تـــاش می کنیـــم منابـــع مناســـب را 

برای آن ها پیدا کنیم.

ــم،  ــع می کنـ ــان را قطـ ــه حرف تـ ــم کـ ــذر می خواهـ ــس: عـ موریـ
امـــا مـــدت زمـــان برگـــزاری یـــک نمایشـــگاه چقـــدر اســـت؟ چـــون 

روز  ده  نمایشگاه های شـــان  زمـــان  کـــه  کـــرد  اشـــاره  اُلیویـــا 

ـــه وجـــود  ـــی در ایـــن زمین ـــه نوعـــی فشـــار زمان ـــوده و در واقـــع ب ب

ماننـــد  نیـــز  را  مجازی تـــان  نمایش هـــای  شـــما  آیـــا  دارد. 

نمایش های عادی شش هفته ای تان اداره می کنید؟

ســـابلیوا: بـــرای اتاق هـــای بازدیـــد مجـــازی و نمایشـــگاه هایی 
ــا پنـــج تـــا شـــش هفتـــه زمـــان داریـــم. بـــرای  کـــه آناین انـــد مـ

ـــه شـــما اشـــاره  غرفه هـــای مـــوازی آرت فرهـــا، کـــه همان طـــور ک

می شـــوند،  برگـــزار  آرت فرهـــا  حســـاس  برهـــه ی  در  کردیـــد 

حـــدود یـــک هفتـــه وقـــت می گذاریـــم، چـــون مـــوازی آرت فرهـــا 

هستند و منطقی است که زمان محدودی داشته باشند.

موریـــس: و آثـــاری کـــه بـــرای فـــروش هســـتند فقـــط بـــه 
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صـــورت آنایـــن نمایـــش داده می شـــوند؟ نســـخه ی مجـــازِی 

آن چه به آرت فر می آورید نیستند؟

ســـابلیوا: ُخـــب، هم زمـــان بـــا این کـــه مـــا نمایشـــگاه های در 
جریـــان را بـــه صـــورت آنایـــن نمایـــش می دهیـــم، بـــرای هـــر 

آرت فـــری کـــه در آن حضـــور داریـــم معمـــوالً یـــک پیش نمایـــش 

آنایـــن ارائـــه می دهیـــم کـــه ســـایت هایی ماننـــد آرت ســـی یـــا خـــود 

آرت بازل نیز آن را نشان می دهند.

چیـــزی کـــه نمایش هـــای مجـــازی مـــا را خـــاص می کنـــد، بـــه 

ـــون دالری  ـــن کـــه در آن فـــروش 3.5 میلی ـــازل آنای خصـــوص در ب

آثـــار هنـــری را داشـــتیم و »کـــدو تنبـــل« معـــروف بـــه همـــراه آثـــار 

ـــن اســـت  ـــه فـــروش رســـیدند، ای فوق العـــاده ی دیگـــری در آن جـــا ب

کـــه آثـــار منحصـــراً بـــرای مخاطبـــان آنایـــن ارائـــه می شـــوند، 

در حالی کـــه کیفیـــت آن هـــا نظیـــر همـــان چیـــزی اســـت کـــه در 

آرت بـــازل خواهیـــد یافـــت. ایـــن کار در واقـــع کنـــار گذاشـــتن بخشـــی 

از انبـــار و اختصـــاص دادن آن بـــه فضـــای نمایـــش اســـت. بـــا انجـــام 
ایـــن کار، شـــما می گوییـــد: »ایـــن بـــرای مخاطـــِب بین المللـــی 

اســـت.« زیـــرا مجموعـــه داران زیـــادی هســـتند کـــه لزومـــاً بـــه تمـــام 

آرت فرها سفر نمی کنند.

موریـــس: و ایـــن همـــان خســـتگی آرت فـــر اســـت کـــه پیش تـــر 
درباره اش گفته شد.

سـابلیوا: بلـه و اگـر بخواهـم بـه ایـده ی »مـکان نمایشـی هفتم« 
برگـردم بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کنم که ما آثـار را با دقـت فراوان 

انتخـاب می کنیـم.  بـه نمایـش آنایـن و برگـزاری ش بایـد همانند 

بـه  مثـاً  کـه  همان گونـه  کنیـم.  نـگاه  گالـری  نمایـش  فضـای 

شـعبه های گالری دیوید زویرنر در هنگ کنگ یا نیویورک یا لندن 

نـگاه می کنیـم. ایـن هـم دیوید زویرنر آناین اسـت. پـس این کار 

مسـتلزم داشـتن کارمنـدان فـروش و مدیـران ثبـت و تحریریـه ی 

نمایشـگاه  زیـادی  برگـزاری تعـداد  بـرای  اختصاصـی اسـت، کـه 

طبیعی اسـت و کسـی را متعجب نمی کند، ولی داشـتن این تیم 

به صورت ثابت بسیار مهم است. 

دربـاره ی رونـد کار بـا هنرمنـدان و مالـکان آثـار و این کـه مـا چطـور 

توانستیم این طرح را تولید کنیم نیز باید بگویم که تمام این ها 

حاصـل گفت وگـو و تعامل اسـت. به هنرمندان ایـن فرصت داده 

شـده کـه بـه نمایشـگاه های آنایـن هماننـد فضایـی جدیـد نـگاه 

کننـد. قضیـه ی مهمـی کـه وجود دارد این اسـت کـه فضای آناین 

صرفـاً فضایـی جایگزیـن برای نمایش فیزیکی نیسـت، مـا این را 

نمی گوییـم. در واقـع، گالـری دیویـد زویرنـر هنـوز یـک چهاردیواری 

فیزیکی است اما فضای آناین فضای تازه ای است و هنرمندان، 

همان طـور کـه اُلیویـا اشـاره کـرد، بسـیار هیجان زده انـد تـا آن را 
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بکاونـد. مـا هنرمندانـی ماننـد رُز وایلی و اسـکار ماریـو را داریم که 

تولیـد  ایـن فضـا  را مختـص  آثـاری  و  می کننـد  مفهومی سـازی 

می کننـد. آثـار آن هـا، بـه دلیـل زمینـه ی غنـی و روایـت قوی شـان، 

زمانی که آناین به نمایش درمی آیند شاید بهتر از حالت آفاین 

)فیزیکـی( بـه نظـر برسـند و همخـــــوانی بیش تــــری بــــا فضــــا 

داشــته باشـــند.

بـرای توضیـح بیش تـر، می توانـم کارهـای اسـکار را مثال بزنـم. او 

مجموعـه طراحـی ای داشـت کـه بـه نظـر خیلـی وسـواس گونه و 

انتزاعی می آمدند و تا زمانی که کسـی آثار را در متن خود در اتاق 

بازدیـد مجـازی نمی دیـد، متوجـه نمی شـد کـه آن هـا طراحی هایـی 

هسـتند کـه او داخـل هواپیمـا انجـام داده اسـت. در واقع، هنرمند 

از ایـن طریـق بیننـده را وارد تجربـه ی خـود می کنـد، چیـزی کـه هم 

به مذاق هنرمند و هم مجموعه دار خوش می آید.

موریـــس: پـــس حـــدس می زنـــم شـــما نمی خواهیـــد ایـــن تجربـــه 
را بـــا هنرمنـــدی اجـــرا کنیـــد کـــه چنـــدان مشـــتاق آن نیســـت. اُلیویـــا، 

ـــم  ـــن بپرســـم. حـــدس می زن ـــرت اوهل ـــاره ی کار آلب می خواهـــم درب

ــازه  ــد از اوهلـــن اجـ ــور بودیـ ــا مجبـ ــته اســـت. آیـ او نماینـــده5 داشـ

بگیرید؟ روند کار چگونه بود؟

مـــال: به طـــور کلـــی، مـــا متوجـــه شـــده ایم کـــه هنرمنـــدان کم تـــر 
نگران انـــد و بیش تـــر آن هـــا مشـــتاق همـــکاری بـــا مـــا در پروژه هـــای 

آناین انـــد. نمایندگـــی قلمـــروِ بـــه نســـبت متفاوت تـــری اســـت و 

نکاتـــی بدیهـــی دربـــاره ی آن وجـــود دارد. وقتـــی مـــا در ســـاختار بـــازار 

اولیـــه بـــا هنرمنـــدان صحبـــت می کنیـــم و اثـــر به صـــورت مســـتقیم 

از اســـتودیوی هنرمنـــد می آیـــد، به نظـــر می رســـد کـــه هنرمنـــدان از 

ــه  ــی کـ ــی از کارهایـ ــوند. یکـ ــفافیت قیمـــت خوشـــحال می شـ شـ

ـــا  ـــن شـــفاف کـــردن قیمت هـــا ت ـــز همی گاگوســـیان انجـــام داده نی

ــیار  ــا آن بسـ ــر بـ ــدان به نظـ ــی اســـت و هنرمنـ ــه ی معینـ یـــک درجـ

راحت انـــد. امـــا در حـــوزه ی فـــروش توســـط نماینـــده، آن هـــا اصـــواًل 

کم تـــر در جایـــگاه تصمیم گیـــری قـــرار می گیرنـــد، گرچـــه مـــا 

موفقیـــت خوبـــی در ایـــن زمینـــه داشـــتیم. فکـــر می کنـــم ایـــن 

ـــن خاطـــر باشـــد کـــه احتمـــااًل  ـــه ای ـــب ممکـــن اســـت ب مســـئله اغل

ــزد  ــر نـ ــوِد اثـ ــاً خـ ــا مثـ ــد یـ ــار دارنـ ــر در اختیـ ــک اثـ ــط یـ ــا فقـ آن هـ

هنرمنـــد اســـت. ایـــن نـــکات بدیهـــی را احتمـــاالً خودتـــان می دانیـــد. 

در هر حـــال، مـــا قطعـــاً همیشـــه بـــا هنرمنـــدان دربـــاره ی ایـــن 

پروژه ها صحبت می کنیم.

موریـــس: و شـــما بـــا هیـــچ مقاومتـــی از طـــرف هنرمنـــدان مواجـــه 
نمی شـــوید؟ کـــه مثـــاً بگوینـــد ترجیـــح می دهنـــد مـــردم کیفیـــت 

فیزیکی آثارشان را ببینند؟

ـــا ویدئوهـــای  ـــری گاگوســـیان ب ـــار در گال مـــال: نمایـــش آنایـــن آث
ــما  ــه شـ ــوری کـ ــود، به طـ ــام می شـ ــت انجـ ــیار باکیفیـ ــیار بسـ بسـ

واقعـــاً بافـــِت کار را حـــس می کنیـــد و فکـــر می کنـــم ایـــن نوعـــی 

شـــاهد بـــرای خریدارانـــی اســـت کـــه آثـــار را از نزدیـــک ندیده انـــد. مـــا 

بـــرای تولیـــد ویدئـــو تـــاش زیـــادی می کنیـــم و بـــه شـــیوه ی 

نمایـــش آثـــار اهمیـــت زیـــادی می دهیـــم، زیـــرا این جـــا مقیـــاس 

ــیار اهمیـــت دارد. آرت ســـی  ــرد بسـ ــر را می خـ ــه اثـ ــرای کســـی کـ بـ

ــال،  ــا این حـ ــد، بـ ــه می دهـ ــر ارائـ ــاس اثـ ــه از مقیـ ــی همه جانبـ درکـ

بســـیار محتمـــل  اســـت کـــه کســـی کـــه اثـــری را آن جـــا می بینـــد، 

بخواهـــد کار را از نزدیـــک هـــم ببینـــد، در مقایســـه بـــا کســـی کـــه در 

یـــک اتـــاق بازدیـــد مجـــازی جـــذب همیـــن اثـــر شـــده اســـت. جایـــی 

کـــه تجربـــه در آن بســـیار عالی تـــر اســـت و مـــا بخـــش زیـــادی از ایـــن 
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ـــه را منتقـــل می کنیـــم. این جـــا جایـــی اســـت کـــه نقـــش مـــن  تجرب

از  کـــه  چیزهایـــی  از  بســـیاری  هم چنیـــن  می شـــود.  ُپررنـــگ 

وب ســـایت برمی داریـــم، بعـــداً روی شـــبکه های اجتماعـــی قـــرار 

می گیرنـــد. مـــا ویدئوهـــای بســـیار باکیفیتـــی را در اینســـتاگرام 

ُپســـت می کنیـــم یـــا اســـتوری می گذاریـــم و حتـــی از تبلیغـــات 

سفارشـــی در شـــبکه های اجتماعـــی اســـتفاده می کنیـــم و در 

نهایت، مردم درک درستی از خود اثر پیدا می کنند.

ـــزرگ  ـــن یـــک ســـرمایه گذاری ب ـــس: پـــس به طـــور واضـــح ای موری
اســـت، این طـــور نیســـت؟ چـــون مـــن هـــم بـــه صـــورت شـــخصی 

ویدئوهایـــی درســـت می کنـــم و می توانـــم بـــه شـــما اطمینـــان 

دهم که بسیار هزینه بر است.

مال: بله، همین طور اســت. اما شــما کارهای بســیاری می توانید 
انجــام دهیــد کــه این گونه نباشــد. منظورم این اســت که بســیاری 

از مــردم آثارشــان را از طریــق عکس هایــی کــه بــا گوشــی تلفــن 

همراه شــان می گیرنــد می فروشــند. مقیــاس چیــزی نیســت کــه 

بــه خوبــی در دنیــای هنــر تثبیــت شــده باشــد، پس شــما می توانید 

در ســطحی متفــاوت عمــل کنیــد، امــا فکــر می کنــم مــا در ایــن باره 

به موفقیت بزرگی رسیده ایم.

ســـابلیوا: ایـــن را هـــم بگویـــم کـــه قالـــب ویدئـــو بـــه صـــورت خیلـــی 
ـــدان  ـــوای آنایـــن تنظیـــم شـــده اســـت و هنرمن ـــرای محت خـــاص ب

بســـیار مشـــتاق اند کـــه بیننـــده را وارد رونـــد کاری خـــود کننـــد، زیـــرا 

ـــی  ـــم نســـخه ی نهای معمـــوالً آن چـــه در ســـاختار گالری هـــا می بینی

چگونگـــی  دادن  نشـــان  بـــرای  واقعـــاً  آن هـــا  و  اســـت  )اثـــر( 

از  بســـیاری  دارنـــد.  هیجـــان  کارشـــان  روایـــت  و  شـــکل گیری 

هنرمنـــدان از ایـــن جنبـــه لـــذت می برنـــد. بـــا اُلیویـــا موافقـــم کـــه مـــا 

امـــکان نمایـــش فیزیکـــی را از هنرمنـــدان نمی گیریـــم. فقـــط 

می گوییـــم کـــه ایـــن فضـــا اضافـــه شـــده اســـت. شـــاید آن هـــا 

بخواهنـــد آثـــاری بیافریننـــد کـــه مفهومـــی اضافـــه یـــا ویژگـــی  روایـــی 

افزون تری دارد و در فضای آناین بهتر جا می افتد.

موریـــس: شـــما بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره کردیـــد کـــه بـــرای هنرمنـــدان 
شـــفافیت قیمـــت خیلـــی خوشـــایند اســـت، البتـــه هـــر گزارشـــگری 

ـــد کـــه معمـــواًل  ـــه شـــما می گوی ـــه باشـــد ب ـــه یـــک آرت فـــر رفت کـــه ب

نمی توانیـــد از قیمت هـــا مطلـــع شـــوید، زیـــرا هنرمنـــدان در برابـــر 

آن بســـیار مقاومـــت می کننـــد. شـــما فکـــر می کنیـــد کـــه ایـــن 

مسئله ای است مخصوص به نحوه ی کار جهان هنر؟

سـابلیوا: گمان می کنم این مسـئله در حال تحول اسـت و فکر 
می کنـم مجموعـه داران جـوان در حـال تغییـر ایـن بازی انـد. مـا بـا 

همه ی اطاعاتی که در اختیار داریم شفاف رفتار می کنیم و این 

چیـزی اسـت کـه انتظـار داریـم گالری ها خـود را بـا آن وفق بدهند. 

در ایـن راسـتا، مـا در نمایش هـای مجازی مـان قیمت هـا را نیـز 

منتشـر کردیم، چه قیمت آثاری که زیر هزار دالر بودند و چه زیر 

دو میلیـون دالر. شـما می توانیـد همـه ی آن هـا را ببینیـد و فکـر 

می کنـم ایـن بـرای مجموعه دارانـی کـه تـازه وارد ایـن بازار شـده اند 

بسـیار آموزنـده باشـد تـا بیاینـد و صحنـه ی هنـر را درک کننـد. ایـن 

کار بخشـی از تـرس آن هـا را از بیـن می بـرد و همین طـور نشـان 

می دهـد کـه گالری هـای بزرگـی، ماننـد مـا، آثـار زیـادی دارنـد کـه در 

بـازه ی چندهـزار دالری قـرار دارنـد و البته مطمئنم در گیفت شـاپ 

گالــری گاگوســیان هــــم می تــوان چیـــــزی در ایـــن محــــــدوده ی 

قیمـت پیـدا کرد و این بــه مجموعه داران اعتـماد بـه نفس مــی دهد.
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آنایـــن  مجموعـــه داراِن  دربـــاره ی  کمـــی  بگذاریـــد  موریـــس: 
)خریـــداراِن آنایـــن( صحبـــت کنیـــم، آن هـــا چـــه کســـانی اند؟ مـــردم 

احتمـــاالً تصـــور می کننـــد آن هـــا جوان انـــد، شـــاید حتـــی متعلـــق بـــه 

نســـل هـــزاره، و هم چنیـــن در خریـــد هنـــر تازه کارنـــد. شـــاید از 

کشـــورهای آســـیایی می آینـــد، جایـــی کـــه بـــرای آن هـــا آمـــدن بـــه 

گالـــری  ســـخت تر اســـت، و به طـــور کلـــی کســـانی کـــه بـــا فضـــای 

آناین راحت اند، آیا این حدس ها درست است؟

جمعیت شناســـی  دیده ایـــم،  مـــا  آن چـــه  براســـاس  ســـابلیوا: 
خاصـــی بـــرای مجموعـــه داران وجـــود نـــدارد و فکـــر می کنـــم اشـــاره 

ـــا شـــروع  ـــه م ـــا این ک ـــان ب ـــم باشـــد، چـــون هم زم ـــی مه ـــه آن خیل ب

بـــه جســـت وجوی الگوهایـــی کردیـــم کـــه افـــراد زیـــادی در نشســـت 

قبلـــی بـــه آن اشـــاره کردنـــد کـــه مثـــاً قشـــر جوان تـــری از مخاطبـــان 

وجـــود دارنـــد، می توانـــم بگویـــم مجموعه دارانـــی هســـتند کـــه از 

طریـــق اینســـتاگرام ســـراغ مـــا می آینـــد و بـــرای اولیـــن خریدشـــان 

یـــک چـــاپ مونوتایـــِپ جـــاش اســـمیت را بـــه قیمـــت دوهـــزار دالر 

ـــان  ـــه در می ـــن حـــال کســـانی هـــم هســـتند ک ـــا در عی ـــد، ام می خرن

دویســـت مجموعـــه دار برتـــر قـــرار می گیرنـــد و جایـــگاه کامـــاً 

متفاوتـــی دارنـــد. چیـــزی کـــه بـــا آن مواجـــه شـــده ایم ایـــن اســـت کـــه 

فضـــای آنایـــن بـــه مجموعـــه داران مختلف بـــه روش های مختلفی 

خدمـــت می کنـــد. شـــفافیت قیمـــت و در دســـترس بـــودن اطاعـــات 

ـــن کارشـــان را  ـــا اولی ـــد ت ـــر کمـــک می کن ـــه داران جوان ت ـــه مجموع ب

بخرنـــد. فضـــای آنایـــن فراگیـــری جهانـــی هـــم دارد. بـــرای توضیـــح 

بیش تـــر می توانـــم اشـــاره کنـــم کـــه پانزده تـــا از باارزش تریـــن 

کارهایـــی کـــه مـــا بـــه صـــورت آنایـــن فروخته ایم بـــه مجموعه دارانی 

فروختـــه شـــده اند کـــه ســـاکن شـــهرهایی بوده انـــد کـــه گالـــری مـــا 

در آن هـــا شـــعبه ای نداشـــته اســـت. ایـــن  نشـــان می دهـــد مـــا داریـــم 

بـــه مجموعه دارهایـــی خدمـــت می کنیـــم کـــه نیامدن شـــان بـــه 

فضـــای فیزیکـــی گالـــری مـــا انتخاب شـــان نبـــوده اســـت بلکـــه 

اصاً گزینه ی آمدن را نداشته اند.

موریس: آیا فکر می کنید آن ها فقط زمان کافی ندارند؟

ســـابلیوا: به هر حـــال، آن هـــا همیشـــه توانایـــی و امـــکان ایـــن را 
ــه داران  ــد. مجموعـ ــفر کننـ ــازل سـ ــا بـ ــورک یـ ــه نیویـ ــه بـ ــد کـ ندارنـ

مثـــل  شـــهرهایی  اهـــل  کـــه  دارنـــد  وجـــود  فوق العـــاده ای 

سان فرانسیســـکو، تورنتـــو، هیوســـتون، آنتـــورپ، ســـنگاپور و 

توکیـــو هســـتند. و همان طـــور کـــه در نشســـت قبلی نیز دربـــاره اش 

صحبـــت کردنـــد، فضـــای آنایـــن ردپـــای جغرافیایـــی شـــما را 

گســـترش می دهـــد و بـــه جامعـــه ی مجموعـــه دارِی ســـطِح باالتـــری 

خدمت می کند که بسیار وسیع است.

موریـــس: اُلیویـــا، شـــما در مارکتینـــگ تخصـــص داریـــد، بنابرایـــن 
حـــدس می زنـــم کـــه بیش تـــر دربـــاره ی انگیـــزه ی مخاطب هـــا 

بدانیـــد. فکـــر می کنیـــد چـــرا مـــردم ممکـــن اســـت ترجیـــح بدهنـــد 

آنایـــن خریـــد کننـــد؟ البتـــه خیلـــی از مـــردم ایـــن کار را نمی کننـــد و 

بـــه ایـــن موضـــوع برخواهیـــم گشـــت امـــا فکـــر می کنیـــد چـــرا 

عده ای آن را مناسب می دانند؟

مـــال: بســـتگی بـــه ایـــن دارد کـــه دربـــاره ی چـــه نـــوع اثـــری صحبـــت 
می کنیـــم و این کـــه کجـــا تبلیـــغ شـــده اســـت. وقتـــی کارم را در 

گالـــری گاگوســـیان آغـــاز کـــردم، یکـــی از اولیـــن پروژه هایـــی کـــه در 

آن دخیـــل بـــودم نمایشـــگاه تاکاشـــی موراکامـــی و ویرژیـــل آبلـــو در 

لنـــدن بـــود. تی شـــرت ها و چاپ هـــا در آن فروختـــه می شـــدند، 

۲۹ ۲۸



حراج هـــای محـــدود آنایـــن وجـــود داشـــتند و تبلیغـــات متفاوتـــی 

کـــه  بـــود  گرفتـــه  صـــورت  متفاوتـــی  مخاطب هـــای  بـــرای 

ــتاگرام  ــه از اینسـ ــد کـ ــری بودنـ ــر و جوان تـ ــه داران جدیدتـ مجموعـ

جذب شـــان کـــرده بودیـــم. در واقـــع وقتـــی بـــا دو چهـــره ی بســـیار 

مشـــهور در اینســـتاگرام کار می کنیـــد، وضعیـــت طـــور دیگـــری 

می شـــود و نتیجـــه ی متفاوتـــی بـــه دســـت می آیـــد. این هـــا بخشـــی 

ــم.  ــان صحبـــت می کنیـ ــه درباره شـ ــتند کـ ــی هسـ از مجموعه دارانـ

ــه  ــد کـ ــای بازدیـــد مجازی انـ ــه داران اتاق هـ ــر، مجموعـ بخـــش دیگـ

طیـــف جداگانـــه ای را شـــامل می شـــوند. داده هـــای مـــا هنـــوز 

محدودنـــد و مطمئنـــم کـــه گالری هـــای دیگـــر هـــم اطاعـــات زیـــادی 

ندارنـــد، امـــا چیـــزی کـــه در اتـــاق بازدیـــد مجـــازی مشـــاهده می کنیـــم 

ایـــن اســـت کـــه بعضـــی اوقـــات مجموعه دارهـــای جدیـــد ایـــن 

پلتفـــرم، کـــه احتمـــاالً بـــرای گالـــری آشـــنا هســـتند امـــا هنـــوز خریـــدی 

نداشـــته اند، ممکـــن اســـت برخـــی از حســـاب های کاربـــری مـــا را در 

فضاهـــای مجـــازی دنبـــال کننـــد یـــا مشـــترک خبرنامـــه ی مـــا باشـــند. 

هم چنیـــن افـــراد دیگـــری نیـــز وجـــود دارنـــد کـــه بـــرای مـــدت زیـــادی 

ـــا کســـی در گالـــری  خریـــد نکرده انـــد یـــا حتـــی بـــرای مـــدت زیـــادی ب

صحبـــت نکرده انـــد، امـــا بـــه صـــورت هدفمنـــدی بـــه مـــا متعهدنـــد و 

فکـــر می کنـــم فعـــال کـــردن ایـــن دســـته از مجموعـــه داران بخـــش 

بســـیار مهمـــی از هـــدف فضـــای آنایـــن اســـت. اگـــر مخاطب هـــای 

زیـــادی داشـــته باشـــید، ایـــن کار بـــه راحتـــی انجـــام می گیـــرد و 

ایـــن وضعیـــت، شـــما  گالـــری مـــا خوشـــبختانه آن را دارد. در 

می بینیـــد کـــه در حـــال درگیـــر کـــردن افـــراد بیش تـــری هســـتید کـــه 

گالـــری شـــما، برندتـــان و هنرمنـــدان را به خوبـــی می شناســـند و بـــه 

آن ها اهمیت می دهند.

ـــاره ی محـــدوده ی باالتـــری از  موریـــس: گمـــان می کنـــم چـــون درب
قیمت هـــا صحبـــت می کنیـــم، تعـــداد ایـــن افـــراد بســـیار محـــدود 

باشد؟ این طور نیست؟

سابلیوا: بله، ولی پیش از آن، درباره ی موضوع داده های جمعیتی 
اقتصادی  پیش زمینه ی  با  فردی  می کنم  گمان  مجموعه داران، 

می تواند به این نکته اشاره کند که ما نباید نتیجه گیری های بزرگی 

به  این موضوع  بر اساس مشاهدات من،  انجام دهیم، چون 

گنجینه ی شما و نوع آثاری که نمایش می دهید و مخاطبانی که 

این آثار جذب می کنند بسیار وابسته است. پس میانگین گرفتن 

از آن، آمار چندان باارزشی برای ما نخواهد بود.

موریـــس: آیـــا شـــما در ابتـــدا متوجـــه شـــدید کـــه بـــرای مثـــال، اگـــر 
در زویرنـــر آثـــار هنرمندانـــی بســـیار شناخته شـــده را بـــه فـــروش 

ــان تر  ــرای مـــردم آسـ ــاما، بـ ــا کوسـ ــاد یـ ــد، مثـــاً دونالـــد جـ بگذاریـ

خواهـــد بـــود کـــه آنایـــن خریـــد کننـــد؟ نمی دانـــم شـــما هـــم چنیـــن 
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دیدگاهـــی داریـــد یـــا نـــه، ولـــی بـــه نظـــر می رســـد کـــه اگـــر شـــما آثـــار 

کســـی را زیـــاد دیـــده باشـــید، مثـــاً در نمایشـــگاه ها یـــا آرت فرهـــا، 

دیگـــر دینـــگ! فشـــار دادن یـــک دکمـــه آن قـــدر ســـخت نخواهـــد بـــود، 

در حالی کـــه خریـــدن اثـــرِ کســـی کـــه نمی شناســـید ترســـناک بـــه 

نظر می رسد.

ســـابلیوا: ایـــن فرضیـــه را مـــن هـــم داشـــتم. به طور کلـــی هنرمندان 
زیـــادی را دیده ایـــم کـــه عاقه منـــدان سرســـختی دارنـــد. امـــا خیلـــی 

ــر  ــل تیلـ ــگاه بیـ ــال نمایشـ ــرای مثـ ــه بـ ــی کـ ــدم وقتـ ــب شـ متعجـ

ـــی داشـــت.  به صـــورت آنایـــن برگـــزار شـــد و بازخـــوردی بســـیار عال

او هنرمنـــدی بـــود کـــه تـــا پیـــش از آن بـــا او کار نکـــرده بودیـــم. پاییـــز 

امســـال نمایشـــگاهی را بـــا آثـــار اســـتودیویی او و آثـــاری کـــه 

مجموعه دارانـــش ارائـــه داده بودنـــد در نیویـــورک برگـــزار کردیـــم و 

بازخـــوردی کـــه گرفتیـــم فوق العـــاده  بـــود. پـــس در بعضـــی حالت هـــا 

کامـــاً پیش بینی ناپذیـــر اســـت و هنرمندانـــی کـــه بیش تریـــن 

توجـــه را جلـــب می کننـــد و بیش تریـــن متقاضـــی را پیـــدا می کننـــد 

لزومـــاً کســـانی نیســـتند کـــه مطرح انـــد و انتظـــارش را داریـــم، البتـــه 

که آن ها مخاطبان مخصوص خود را دارند.

موریس: آیا می توانید از این هنرمندان نام ببرید؟

ســـابلیوا: فکـــر می کنـــم پیش تـــر اشـــاره کـــردم. اتـــاق بازدیـــد 
ـــز وایـــت اســـتثنایی بـــود و برخـــی از کارهایـــی کـــه مـــا  مجـــازی چارل

ـــاده اســـت  ـــن فوق الع ـــم وارد نهادهـــا شـــدند و ای ـــه دادی آن جـــا ارائ

کـــه آنایـــن فـــروش داشـــته باشـــید و بـــا نهادهـــا کار کنیـــد. در واقـــع، 

نهادها را نیز مجبور به خرید آناین کنید!

موریـــس: خیلـــی شـــگفت زده شـــدم وقتـــی دربـــاره ی خریـــد آنایـــن 
ــد و  ــه رخ می دهـ ــد. ایـــن موضـــوع چگونـ ــا صحبـــت کردیـ موزه هـ

اصاً چرا رخ می دهد؟

ســـابلیوا: اگـــر شـــما اثـــری مناســـب و همین طـــور دسترســـی 
ـــی می شـــوید  ـــه جای ـــل ب وســـیع داشـــته باشـــید، خودبه خـــود تبدی

کـــه تمامـــی مجموعـــه داران، نهادهـــا، متولیـــان و غیـــره می آینـــد تـــا 

کارهـــای شـــما را ببیننـــد. موضـــوع دیگـــر ایـــن اســـت کـــه مـــا ایـــن را 

بـــه مجموعه داران مـــان منتقـــل کرده ایـــم کـــه اگـــر می خواهیـــد 

ـــن شـــش مـــکان  ـــد فقـــط در ای ـــد، نبای ـــا را ببینی کل برنامه هـــای م

فیزیکـــی بـــه دنبـــال آن باشـــید، بلکـــه یـــک درگاه آنایـــن نیـــز وجـــود 

دارد. آن هـــا می داننـــد کـــه ایـــن بخشـــی از برنامـــه ی نمایشـــی گالـــری 

ــوید،  ــورک می شـ ــا در نیویـ ــای مـ ــما وارد فضـ ــی شـ ــت. وقتـ ماسـ

نوشـــته ا ی روی دیـــوار وجـــود دارد کـــه فهرســـتی اســـت از تمـــام 

شـــعبه ها و راه هـــای دسترســـی بـــه مـــا و فضـــای آنایـــن هـــم در آن 

ذکـــر شـــده اســـت، فکـــر می کنـــم ایـــن بـــه نوعـــی تعهـــد و اراده ی مـــا 

را نشان می دهد.

موریــس: بــه محــدود بــودن داده هــا در ایــن زمینــه اشــاره کردیــد، 
امــا برخــی منابــع بــه انگیزه هــای خریــداران آنایــن اشــاره کرده انــد 

و مــواردی از ایــن دســت را فهرســت کرده انــد: یکســان بــودن 

ــار )در فــروش مجــازی و حقیقــی(، کیفیــت خدمــات،  ــت آث کیفی

اعتبــار فروشــنده و شــفافیت قیمــت. البتــه این هــا مهم تریــن 

ایــن  )فکــر می کنــم  بودنــد. هم چنیــن گفتــه می شــود  دالیــل 

اطاعــات از »آرتــز اکونومیکــس« می آینــد( کــه تنهــا دوازده درصــد 

از افــرادی کــه بــه صــورت آنایــن خریــد کرده انــد، گفته انــد کــه 
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خریــد آنایــن روش دل خواه شــان بــرای خریــد بــوده اســت. فکــر 

می کنیــد چــه چیزهایــی مانــع مــردم بــرای خریــد آنایــن می شــود؟ 

شما چه راهکارهایی برای تغییر آن دارید؟

مثــاً، یکــی از موانعــی کــه بــه آن پرداختیــم مســئله ی نشــان دادن 

کیفیــت فیزیکــی آثــار بــود کــه شــما بــا طراحــی نحــوه ی نمایــش 

کارهــا و ســاخت ویدئوهــای مخصوص ســعی می کنیــد آن را حل 

کنیــد. یکــی دیگــر از نگرانی هــای همیشــگی افــراد، مســئله ی 

اصالــت و اعتبــار آثــار اســت. بــرای ایــن دغدغــه چه فکــری کرده اید؟

ما  است.  مهم  امتیاز  یک  معتبر  برند  داشتن  سابلیوا: 
نمایش دهنده ی اصلی بسیاری از هنرمندانی هستیم که با آن ها 

کار می کنیم و اعتبار زیادی در جامعه ی هنر داریم. در آرت فرها 

شرکت می کنیم و در نتیجه افراد زیادی برندمان را می شناسند. در 

واقع این موضوع تا حد زیادی به آن ها اعتماد و اطمینان می بخشد. 

دارید  را  جاد  دونالد  یا  کوساما  آثار  خرید  قصد  وقتی  مسلماً 

می خواهید مطمئن باشید که آن ها دارای اصالت اند و کیفیت 

شاید  هم چنین  است.  عالی  نیز  آثار  از  مراقبت  و  حمل ونقل 

بخواهید روایِت تاریخ هنر را از این آثار بدانید، که فروشندگان ما 

در این زمینه نیز بسیار مطلع اند. بنابراین، فکر می کنم »برند« 

منافع بسیاری را ارائه می دهد. فضای آناین مسیر تازه ای برای 

ما،  مشاهدات  اساس  بر  و  است  مجموعه داران  از  بسیاری 

مسئله ای که وجود دارد مقاومت در برابر فضای آناین نیست 

بلکه بیش تر ناآگاهی از این مسیر است. این دریافت با آن چه 

منابع نامعتبر گزارش می دهند کاماً متفاوت است.

موریـس: بلـه و اگـر بخواهیـم صریح تـر صحبـت کنیـم، بیش تـر 
فروش ها با قیمت هایی ترتیب داده می شوند که قابل مشاهده 

برای عموم نیست. بنابراین اگر قیمت ها شفاف تر شوند و افــراد 

بیــش تـــری ایـــــن شـــیوه را در پیـــش بگیـــــرند و شـــفافیــــت در 

ایـن  بـه رفتـاری معیـار تبدیـل شـود، احتمـاالً  خریدوفروش هـا 

گزارش هـا و آمارهـا تغییـر خواهنـد کرد. ما در طول این نشسـت 

دقیـق  قابلیـت  و  قیمـت  مسـئله ی  دربـاره ی  مکـرر  صـورت  بـه 

مشـاهده کـردن اثـر صحبـت کردیـم. حـاال می خواهـم دربـاره ی 

شـیوه ی سـازماندهی تیم تـان از شـما سـؤال کنـم. چنـد نفـر در 

انجـام ایـن کار دخیل انـد؟ گالری هایـی کـه شـما بـرای آن هـا کار 

می کنیـد جـزو مهم تریـن گالری هـای جهان انـد و هـر کـدام حـدود 

دویسـت یا دویسـت و پنجاه نفر کارمند دارند. در واقع شـما جزو 

شـرکت های بـزرگ محسـوب می شـوید. اِلینـا، چنـد نفـر در اجـرای 

پروژه های آناین زویرنر حضور دارند؟

ســـابلیوا: ایـــن یـــک ســـؤال انحرافـــی و ســـخت اســـت، زیـــرا مـــا 
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ــت  ــن فعالیـ ــر مـ ــر نظـ ــه زیـ ــم کـ ــن داریـ ــروش آنایـ ــم فـ ــک تیـ یـ

می کنـــد و نمایشـــگاه های فوق العـــاده ای را برگـــزار کـــرده اســـت، 

ـــا  ـــان تیمـــی نوپ ـــگار مـــا هم چن ـــد کـــه ان ـــه نظـــر می آی ـــی طـــوری ب ول

)اســـتارت آپی( و کوچـــک در یـــک مجموعـــه ی بـــزرگ هســـتیم. تیـــم 

ــا  ــت. بـ ــتقر اسـ ــورک مسـ ــر نیویـ ــو دارد و در دفتـ ــا شـــش عضـ مـ

این حـــال، مـــا بـــه منابـــع تیـــم مارکتینـــگ و تیـــم تکنولـــوژی و مســـلماً 

ـــرداری هـــم متکـــی هســـتیم. گرچـــه آن هـــا  ـــم عکاســـی و فیلم ب تی

دقیقـــاً عضـــو تیـــم فـــروش آنایـــن نیســـتند امـــا تمـــام فعالیت هـــای 

تمـــام  کـــه  همان طـــور  می کننـــد،  پشـــتیبانی  را  مـــا  تیـــم 

نمایشـــگاه های دیگـــر مـــا را نیـــز در سراســـر دنیـــا پشـــتیبانی 

می کننـــد. بنابرایـــن، پاســـخ شـــفافی نمی تـــوان بـــه ایـــن ســـؤال داد.

مـــال: بـــه نظـــر مـــن، چیـــزی کـــه دربـــاره ی تیـــم فـــروش آنایـــن 
بســـیار جالـــب اســـت، نحـــوه ی شـــکل گیری آن زیـــر نظـــر گالـــری 

اســـت. در گالـــری مـــا فـــروش آنایـــن را الیســـون و ســـم پیـــش 

می برنـــد. الیســـون مدیـــر انتشـــارات گالـــری اســـت کـــه فصل نامـــه ی 

ــورت  ــه صـ ــه را بـ ــپس مجلـ ــرده و سـ ــدازی کـ ــیان را راه انـ گاگوسـ

ـــد. ســـم  ـــز مدیریـــت می کن ـــن درآورده اســـت و ویدئوهـــا را نی آنای

ــر  ــا هنرمنـــدان تجربـــه ی فراوانـــی دارد و مدیـ ــز در کار کـــردن بـ نیـ

فـــروش اســـت. در ســـوی دیگـــر، تیـــم مـــن حاضـــر اســـت کـــه بخـــش 

دیجیتـــال مارکتینـــگ را تشـــکیل می دهـــد. در واقـــع فـــروش 

آنایـــن از دل بخش هـــای موجـــود در گالـــری بـــه وجـــود آمـــده 

اســـت و بـــا هویـــت گاگوســـیان و پایه هـــای ایـــن کســـب وکار 

ــرای  ــی بـ ــوای غنـ ــد محتـ ــر، تولیـ ــرف دیگـ ــود. از طـ هدایـــت می شـ

پروژه هـــای آنایـــن بســـیار اهمیـــت دارد. البتـــه بـــاز هـــم تأکیـــد 

می کنـــم کـــه تعریـــف دقیـــق و مشـــخص ایـــن بخـــش بســـیار 

دشـــوار اســـت، زیـــرا تقریبـــاً هـــر کســـی کـــه بـــرای گالـــری کار می کنـــد 

از بخـــش دیجیتـــال آگاه اســـت و بایـــد از تبلیغـــات نمایشـــگاه ها و 

حضـــور آنایـــن هنرمنـــدان و حتـــی از تعـــداد ســـرچ های گـــوگل نیـــز 

آگاه باشـــد. در واقـــع همـــه بایـــد از ایـــن موضوعـــات آگاه باشـــند.

ایــن  در  کوچکــی  تیم هــای  شــما  می رســد  به نظــر  موریــس: 
شــرکت های بــزرگ داریــد. امــا آیا شــما برای به ســرانجام رســاندن 

ــت  ــری موفقی ــا گال ــزرگ تحــت فشــار هســتید؟ ی فروش هــای ب

شــما را بــا معیارهــای دیگــری می ســنجد؟ چــه مقیاس هایــی برای 

اندازه گیــری موفقیــت وجــود دارنــد کــه شــما ســعی می کنیــد بــه 

آن ها برسید یا آن ها را پرورش دهید؟

ــان  ــه هنرمندان مـ ــت کـ ــن اسـ ــا ایـ ــرای مـ ــت بـ ــابلیوا: موفقیـ سـ
درگیـــر شـــوند و بخواهنـــد در نمایشـــگاه های آنایـــن شـــرکت 

کننـــد. فکـــر می کنـــم ایـــن در هدف گـــذاری مـــا نیـــز بازتـــاب یافتـــه 

ــا قیمـــت  ــا بســـیار گســـترده اســـت، امـ اســـت. دامنـــه ی قیمت هـ

فـــروش آثـــار هـــدف مـــا را تعییـــن نمی کنـــد. مـــا می خواهیـــم 

بتوانیـــم از فضـــای آنایـــن بـــه عنـــوان یـــک فضـــای تجربـــی اســـتفاده 

کنیـــم و حتـــی اتـــاق بازدیـــد مجـــازی ای داشـــته باشـــیم کـــه تنهـــا یـــک 

اثـــر داشـــته باشـــد یـــا شـــاید آثـــارِ به شـــدت غیرتجـــاری ای را نمایـــش 

دهیـــم کـــه احســـاس کرده ایـــم بایـــد نمایـــش داده شـــوند یـــا 

هنرمنـــدان تمایـــل داشـــته اند آن قســـمت از فعالیت شـــان را بـــرای 

مخاطـــب نمایـــان کننـــد. هـــدف مـــا همیشـــه ایـــن اســـت کـــه از 

خواســـته های هنرمنـــدان پشـــتیبانی کنیـــم. البتـــه بـــه عنـــوان گالـــری 

و بنـــگاه فـــروش آثـــار، ایـــن مســـئولیت را نیز داریم کـــه از هنرمندان 

بـــه لحـــاظ اقتصـــادی حمایـــت کنیـــم و مطمئـــن شـــویم کـــه امـــرار 

معـــاش می کننـــد. در نتیجـــه، موفقیـــت بـــرای مـــا مفهومـــی بســـیار 

گســـترده اســـت کـــه هنرمنـــدان را در اولویـــت قـــرار می دهـــد، البتـــه 



۳۹ ۳۸

ــا  ــز بـــرای مـ ــا نیـ ــا آن هـ جلـــب نظـــر مخاطبـــان و حفـــظ ارتبـــاط بـ

بسیار مهم است.

موریس: پس شما مخاطبان را به منابع اصلی متصل می کنید.

ـــن  ـــی از ای ـــی اســـتعام ها، بازدیدهـــا و چیزهای ـــه. حت ـــابلیوا: بل س
دست نیز برای ما معیارهای مهمی هستند.

موریس: نگاه گالری گاگوسـیان به این موضوع چگونه اسـت؟

ـــی وجـــود دارد  ـــه اســـت. معیارهای ـــا هـــم همین گون ـــگاه م ـــال: ن م
کـــه در جهـــت فـــروش نیســـت و دربـــاره ی احساســـی اســـت کـــه 

هنرمنـــد نســـبت بـــه محتوایـــی کـــه تولیـــد می شـــود دارد: ایـــن 

ــان در ایـــن فعالیـــت  ــا از حضورشـ ــا آن هـ ــه آیـ ــم کـ ــئله ی مهـ مسـ

راضی انـــد؟ البتـــه فـــروش هـــم معیـــار مهمـــی اســـت و هم چنیـــن 

ــری  ــژه ای روی آن دارم: درگیـ ــز ویـ ــن تمرکـ ــه مـ ــری کـ ــار دیگـ معیـ

مخاطـــب. دسترســـی بـــه مخاطبـــان جدیـــد، کارهایـــی کـــه در رابطـــه 

بـــا بازاریابـــی دیجیتـــال انجـــام می دهیـــم، ارتباط هـــای جدیـــد و 

این کـــه چنـــد نفـــر خبرنامه هـــای مـــا را می خواننـــد معیارهایـــی 

بســـیار مهـــم در کســـب وکار مـــا هســـتند، زیـــرا همـــه ی آن هـــا یـــک 

ـــد.  ـــد. بنابرایـــن، معیارهـــای مـــا بســـیار متنوع ان عنصـــر آنایـــن دارن

مـــا بـــرای ســـنجش موفقیـــت خودمـــان بـــه تعـــداد زیـــادی از 

معیارهای متفاوت نگاه می کنیم.

ــه  ــما مشـــخصاً بـ ــد، شـ ــاره کردیـ ــه اشـ ــور کـ موریـــس: همان طـ
دســـتاورد بســـیار جالبـــی در حـــوزه ی فـــروش رســـیده اید و حـــدس 

ــد افزایـــش آن را  ــما قصـ ــه شـ ــد کـ ــزی باشـ ــروش چیـ ــم فـ می زنـ

ـــال آن  ـــه دنب ـــه ایـــن هدفـــی اســـت کـــه همـــه ب داشـــته باشـــید. البت

ـــا این حـــال، بـــه نظـــر می رســـد کـــه ایـــن بخشـــی بســـیار  هســـتند. ب

کوچک از درآمد گالری است.

ســـابلیوا: مـــا زیـــاد از فـــروش و واژگانـــی از ایـــن دســـت اســـتفاده 
نمی کنیـــم، امـــا عـــددی کـــه در پایـــان ســـال بـــه صـــورت عمومـــی 

آن را منتشـــر کردیـــم، رشـــد چهـــار درصـــدی ارزش فروش مـــان و 

رشـــد 160 درصـــدی اســـتعام های مان بـــود. و بـــه نظـــرم ایـــن 

نشـــان دهنده ی پیشـــرفت مـــا در ایـــن زمینـــه اســـت. گمـــان 

ـــن  ـــه میانگی ـــه گزارشـــی باشـــد ک ـــم اســـتناد حـــرف شـــما ب می کن

بهـــای فـــروش مـــا را بیـــن 5 تـــا 10 هـــزار دالر تخمیـــن می زنـــد، در 

حالی کـــه چیـــزی کـــه همـــواره در اتاق هـــای بازدیـــد مجازی مـــان 

دیده ایـــم ایـــن اســـت کـــه بـــازه ی قیمت هـــا از 2 هـــزار دالر و حتـــی 

پایین تـــر شـــروع می شـــود و تـــا 2 میلیـــون دالر هـــم بـــاال مـــی رود 

نشـــان  گزارش هـــا  آن چـــه  از  فراتـــر  بســـیار  قیمت هایـــی  و 

می دهند نیز دیده ایم.

موریـــس: فکـــر می کنـــم بیش تـــر گزارش هـــا درآمـــد حاصـــل از 
ــد کل  ــد از درآمـ ــدود شـــش درصـ ــا را حـ فـــروش آنایـــن گالری هـ

آن هـــا تخمیـــن می زننـــد. امـــا گمـــان می کنـــم هـــر دوی شـــما تصـــور 

می کنیـــد ایـــن عـــدد بـــه شـــکل قابـــل ماحظـــه ای رشـــد خواهـــد 

کـــرد. آیـــا شـــگفت زده خواهیـــد شـــد اگـــر ایـــن رقـــم تـــا ده ســـال 

آینده هم در همین حدود باقی بماند؟

کـــه حراج هـــا جـــزو  ایـــن اســـت  ســـابلیوا: قطعـــاً! منظـــورم 
معیارهـــای ارزیابـــی و بـــرآورد در ایـــن صنعـــت هســـتند و همـــه ی مـــا 

می توانیـــم بـــه آن هـــا نـــگاه کنیـــم. فکـــر می کنـــم بیســـت وپنج 



درصـــد از کل آثـــار حراج هایـــی ماننـــد ســـاتبیز و کریســـتیز بـــه 

صـــورت آنایـــن عرضـــه می شـــوند، البتـــه ایـــن درصـــد بـــه لحـــاظ 

قیمت متفاوت است.

ـــاً حـــدود هفـــت تـــا هشـــت درصـــد  موریـــس: فکـــر می کنـــم تقریب
از کل قیمت فروش را در بر بگیرد.

ســـابلیوا: بلـــه. پـــس طبیعـــی اســـت کـــه درصـــد فـــروش آنایـــن مـــا 
نیـــز رشـــد کنـــد. تصـــور می کنـــم بـــه مـــرور شـــاهد ایـــن باشـــیم کـــه 

ــر  ــای آنایـــن حاضـ ــری در فضـ ــر و بیش تـ ــه داران بیش تـ مجموعـ

ـــدا  ـــری تمایـــل پی ـــر و بیش ت ـــدان بیش ت ـــه مـــرور هنرمن شـــوند و ب

کننـــد تـــا ایـــن ریســـک را بپذیرنـــد. در واقـــع، مـــا ســـعی می کنیـــم بـــر 

ـــال  ـــرای مث ـــم. ب ـــه کنی ـــر غلب بنیان هـــای ســـاختار ســـنتی جهـــان هن

ـــم ایـــن اســـت  کاری کـــه در راســـتای ایـــن موضـــوع انجـــام می دهی

یـــا  و  می کننـــد  تولیـــد  هنرمنـــدان  کـــه  را  تـــازه ای  آثـــار  کـــه 

نمایشـــگاه های کیوریت شـــده را آنایـــن برگـــزار کنیـــم. البتـــه ایـــن 

موضـــوع هنـــوز وارد گفتمـــان منتقدانـــه نشـــده اســـت. بـــا این حـــال، 

مشـــتاقم تـــا در ســـال های آینـــده پاســـخ دنیـــای هنـــر و بخش هـــای 

گوناگـــون صنعـــت هنـــر را بـــه فـــروش آنایـــن آثـــار هنـــری ببینـــم و 

حدس می زنم که آن را تصدیق کنند.

چنـــد ســـال پیـــش مـــردم دربـــاره ی نتفلیکـــس و نمایـــش بی وقفـــه 

صحبـــت می کردنـــد، این کـــه آیـــا قـــرار اســـت دوام بیـــاورد یـــا 

ـــا ارزش این همـــه گـــزارش و  ـــن اســـت ی ـــزه گرفت شایســـته ی جای

ـــرای کســـی مطـــرح  ـــن ســـؤال ها ب ـــر ای ـــا حـــاال دیگ ـــد را دارد؟ ام نق

نمی شـــود. اآلن نتفلیکـــس اســـتودیوز گمـــان می کنـــم بیســـت بـــار 

ـــن  ـــب اســـت ای ـــم جال ـــه برای ـــزی ک ـــزد اســـکار شـــده اســـت. چی نام

ــا  ــب مـ ــزی را از جانـ ــه چیـ ــا چـ ــرد یـ ــان می بـ ــدر زمـ ــه چقـ ــت کـ اسـ

می طلبـــد تـــا رســـانه ها ی هنـــر و همین طـــور افـــراد زیـــادی کـــه 

این جـــا هســـتند بـــه عرضـــه ی آنایـــن بـــه چشـــم نمایشـــگاِه واقعـــی 

بنگرنـــد، زیـــرا در حـــال حاضـــر هنرمنـــدان آن را این گونـــه می بیننـــد.

موریـــس: بلـــه، ایـــن چالشـــی اســـت کـــه برخـــی از مـــا در رســـانه های 
ـــم. از  ـــا آن مواجهی ـــر ب ـــر در جهـــان ســـنتی هن ـــر و بیش ت جهـــان هن

هر دوی شما بابت حضور در این جلسه تشکر می کنم.

۴1 ۴۰

نمایی از گفت وگوی  
جین موریس با 

نمایندگان گالری ها



ارجاعات

۱. حبـــاب اقتصـــادی ای کـــه بیـــن ســـال های 1995 تـــا 2000 شـــکل 

گرفـــت و ارزش ســـهام افزایـــش پیـــدا کـــرد. از مشـــخصه های 

بـــه شکســـت  ایـــن دوره تأســـیس )کـــه در بســـیاری مـــوارد 

اقتصـــادی انجامیـــد( گـــروه جدیـــدی از شـــرکت های بـــر پایـــه ی 

اینترنـــت بـــود کـــه به طـــور کلـــی بـــه آن هـــا شـــرکت دات-کام 

یـــک  اگـــر  کـــه  بودنـــد  دریافتـــه  شـــرکت ها  می شـــد.  گفتـــه 

پیشـــوند»e-» بـــه ابتـــدای نـــام خـــود ویـــا یـــک پســـوند »دات 

کام» بـــه انتهـــای نـــام خـــود بیفزاینـــد، بهـــای ســـهام آن هـــا در بـــازار 

افزایـــش می یابـــد. ایـــن بحـــران اقتصـــادی در ســـال ۲۰۰۳ میـــادی 

از  بســـیاری  ورشکســـتگی  و  کام  دات  حبـــاب  ترکیـــدن  بـــا 

شرکت های اینترنتی پایان یافت.ـ م.

ـــِی تمامـــاً مجـــازی   2. آرت فـــر وی آی پـــی اولیـــن آرت فـــر بین الملل

بـــود. بـــا وجـــود ایـــن، ایـــن آرت فـــر تنهـــا دو دوره بعـــد از تأســـیس 

خود در سال ۲۰۱۰ برپا شد.ـ م. 

3. نشست پیشین بـا عنــوان »ثروت جوان: درک مجموعه داران 

نســل هــــزاره» در همیـــن سمپـــوزیـوم برگـزار شده است.ـ م.

4. اســـترلینگ روبـــی، هنرمند شناخته شـــده ی آمریکایـــی، در بهار 

سال ۲۰۱9 خط تولید لباس های خود را تأسیس کرد.ـ م.

5. نمایندگی در جهان هنر زمانی به کار می رود که مجموعه داران، 

ـــای  ـــه ای )گالری هـــ ـــه واسطـ ـــدان و گالری هـــا آثـــار خـــود را بــ هنرمنـ

دیگر یا حراجی ها( بــــرای فروش می سپـرند.ـ م.

۴۳ ۴۲



شهریور 1399،  شماره: 014

پلتفرم زمینه

محمد مهمانچی

کیارش علیمی

سیاوش خائف

فریده ابطحی

کیانا ابریشمی

نازنین فتاحی

آناهیتا علیمی

نگار کریم خانی

روزبه راد منش

دلناز ساالر بهزادی

پیمان پورحسین )استودیو کارگاه(

سپیده هنرمند )استودیو کارگاه(

اشکان قویدل )آرمان پردازان نوژن(

یاسمن نوذری 

نگار کریم خانی

آبان فاضل

احســـان آقایــی، هویار اسدیـــــان، امیربهادر بهمنـــی، حمیـــد خداپنـــاهی، شاهد صفــاری، 

 شهریــــــار عظیمـــــــی، آریــــن قویـــــــدل، آریــــا کســـــــایـی، مژده مــــــرادی، پـرهـــام مـــــرادی، 

مانوش  منوچهری، اشکان نـــاصری و استودیو طبل.

●  تمام حقوق مادی و معنوی نشریه ی زمینه به پلتفرم زمینه تعلق دارد.

●  نقل و بازنشر مطالـب زمینه با ذکــر منبــع آزاد است.

●  محتـوای منتشر شده صرفاً نظر نویسندگان و لزوماً منطبق با دیدگاه زمینه نیست.

ماهنامه الکترونیکی زمینه

صاحب امتیاز

مدیر پروژه

سردبیر

دبیر تحریریه

سرپرست اجرایی

دستیار اجرایی

مدیر پلتفرم آفالین

مشاور بازاریابی

مترجم

ویراستار ادبی

ویراستار

مدیر هنری

طراح گرافیک

مدیر فنی

رسانه های اجتماعی

روابط عمومی

مالتی مدیا

با سپاس از

)به ترتیب حروف الفبا(




