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بهروز فائقیان

درست برخالف تصوری که عموماً 
از هویت یک هنرمنــد در ذهن وجود 
دارد، در این گوشــه  دور از مناسبات 
حرفه ای دنیای هنر، رویه ای در پیش 
گرفته شــده که هنرمنــد را بیش از 
همه چیز خالی از روحیات و َمِنشــی 
می خواهد که بــرای قرن ها تصور ما را 
از آفرینش گران هنر شکل داده است. 
چهــره هنرمنــد؛ کهن الگویی که در 
مقابل ابتذال می ایســتد، بر مناسبات 
فاسد و ضد انسانی جامعه اش می تازد 
و در جســتجوی حقیقت امور است، 
امروز و در آشــفتگی اذهان مخاطب 
هنر بیشــتر و بیشــتر رنگ می بازد و 
مخدوش می شود. جابه جا کردن های 
خطرنــاک و ویران کننــده ای که در 
فضای هنرهای تجسمی امروز ایران رخ 
می دهد؛ از فروکاستن نقش هنرمند از 
یک متفکر و پیشرو به ماشین تولید اثر 
هنری، تا برکشیدن مجموعه داری به 
باالترین نهاد تصمیم گــذاری در ارائه 

هنر، انگار قرار اســت اذهان عمومی 
را تماماً به این تصــور هدایت کند که 
»هنرمند خوب، هنرمند مرده است«. 
اینکه در این میــان هنرمندی که تن 
به ذبح هویت فردی اش می دهد تا چه 
اندازه در این چرخه  مخرب نقش دارد، 
بی ارتباط با سازوکار ســوداگرانه ای 
نیست که کاالوارگی اثر هنری را بر تمام 
جنبه های دیگر آن ارجح می داند. اما در 
این ارتباط مشخصاً از چه سازوکاری 

سخن می گوییم؟ 
گزاره ها سخن می گویند 

»در یازدهمین »حراج تهران« 60 
هنرمند با 80 اثر حضور دارند که 23 نفر 
از آنان در قید حیات هستند«. بگذارید 
ورود به مصداق های ناراســتی هایی 
که فضــای هنرهای تجســمی امروز 
ایران را به کام خود کشــیده، از همین 
گزاره خبری آغاز کنیم. تفســیر ساده 
اطالعاتــی که ایــن گزاره به دســت 
می دهد، ترجیح مجموعه داران هنری 
بر ارائه آثار هنرمندانی است که دیگر در 
میان ما نیستند. بر اساس همین گزاره 
نزدیک به دو ســوم از هنرمندانی که 
آثارشان در این حراج ارائه شده، دیگر 

هرگز نخواهند توانست اعمال نظری 
بر نحوه ارائه آثار خود داشــته باشند؛ 
هرچند در مقولــه مالکیت معنوی اثر 
هنری حتی هنرمندان ایرانی در قید 
حیات نیز هرگــز از حقوق شــفافی 
برخوردار نبوده اند. مسعود عربشاهی، 
هنرمندی که آثار متعدد او از ســوی 
مجموعــه داران در دوره های مختلف 
این حراجی ارائه شده و از رکوردداران 
این رویداد به شمار می رود در گفت وگو 
با نگارنــده خود را کامــاًل بی اطالع از 
چگونگی عرضه آثارش در این دســت 

حراج ها عنوان می کند. 
»درخشــش پیشگام ســقاخانه 
پس از درگذشــتش در حراج تهران« 
گزاره خبــری دیگــری از یازدهمین 
حراج تهران اســت که روشن می کند 
برگزارکنندگان حراج تــا چه اندازه از 
فقدان حضور هنرمنــدان در صحنه  
عرضه و ارائه  آثار تجســمی خوشنود 
و سرخوش می شــوند. آن هایی که با 
هنرمندان معاصر ایران آشنایی کافی 
دارند بــه خوبی می داننــد که صادق 
تبریزی به عنوان یکــی از هنرمندان 
مســتقل عرصه هنرهای تجسمی در 

هنگام حیات همواره از منتقدین جدی 
سازوکارهای سوداگرانه حراج گران و 
مجموعه داران هنــری ایران بوده و در 
این زمینه به سهم خود به روشنگری 
نیز پرداخته اســت. با این وجود تنها 
ماه هایی پس از درگذشت این هنرمند 
تالش ها برای عرضه آثار او در حراج ها 
آغاز می شود. گزاره ای که در این ارتباط 
مطرح شد در گزارشــی از یازدهیمن 
حراج تهران که به تاریــخ 17 تیرماه 
امسال در مجله اینترنتی آوام منتشر 

شده با این عبارت ها ادامه پیدا می کند: 
»طبق اطالعات موجــود، آثار بزرگ 
تبریزی در بازار محدود است و به همین 
خاطر این دسته آثار خواهان بیشتری 
دارد؛ چراکه بیشتر آثار این هنرمند در 
ابعاد کوچک هستند لذا می توان گفت 
این درایت مسئوالن حراج تهران بود که 
این کارها را کشف کرده و در این دوره 
از حراج به معرض فروش گذاشــتند. 
فروش آثار تبریزی در این دوره نسبت 
به میانگین دومین دوره ای که شرکت 
کرده عالی بوده و این نشان می دهد این 
آثار خواستار زیادی دارد؛ این در حالی 
است که آثار این هنرمند در بازار محدود 
است و آثار او تنها بعد از دو دوره حضور 
در حراج تهران به چنین قیمتی رسیده 
اســت. می توان گفت صادق تبریزی 

اعجاب این دوره از حراج تهران بود.«
این اشــتیاق نهاد حراج آثار هنری 
برای اســتقبال از هنرمندی که دیگر 
قادر بــه مراقبــت از آفریده های خود 
نیســت، همزمان با رویدادهایی دیگر 
نیز همراه شــد که ابعاد دیگری از این 
سازوکار سوداگرانه را آشکار می کند. 
مهرداد فالح نقاش و خواهرزاده صادق 
تبریزی و نماینده خانــواده تبریزی 
هشتم اردیبهشــت در گفت وگویی با 
خبرگزاری مهر درباره آخرین وضعیت 
آثار این هنرمند گفته بود: در چند ماه 
اول پس از درگذشــت صادق تبریزی 
و بــاال رفتن قیمــت آثــار او، عده ای 
سودجو اقدام به ساخت آثاری جعلی 
با امضای این هنرمند کردند که به دنبال 
پی گیری های قضابی به میزان زیادی 
از کپی و جعل آثار این هنرمند کاسته 
شده است.«  »گران ترین اثر ارائه شده 
در یازدهمین حراج تهران متعلق به اثر 
آیینه کاری، نقاشی پشت پلکسی گالس 
و گچ روی چــوب منیر شــاهرودی 
فرمانفرماییان است.« خبری دیگر از 
تازه ترین دوره حراج تهران که ناظر بر 
اوج گرفتن بهای فروش آثار هنری به 
دنبال فقدان آفرینش گر آن است. این 
در حالی است که منیر فرمانفرماییان 
آبان ماه سال 96 با اهدای ۵0 اثر خود 
به دانشــگاه تهران افــزودن گنجینه  
ارزشــمند خود را به میراث فرهنگی 

و هنری ایران با قاطعیت به ســپردن 
آثارش به مجموعه داران و واسطه گران 

هنری ترجیح داده بود. 
 وقتی فقدان هنرمند 

خبر خوب است
»اثری از زنده یاد اصغر محمدی در 
دهمین حراج تهران«، »کمال الملک 
میلیاردی شــد« و تیترهایــی از این 
دست را در گزارش هایی که از دوره های 
مختلف حراج تهران منتشــر شــده 
بسیار می توان ســراغ گرفت. اما شاید 
بارزترین مصداق هــا در ارتباط با آثار 
هنرمندی بروز می کند که خیلی پیش 
از اینکه نهادهایی چــون حراج تهران 
ســربرآورند، از میان ما رفته بود. برای 
نزدیک به دو دهه نهادهای واسطه گر 
آثار هنری آفرینش های این هنرمند 
را که بر پایه ســلوکی فردی در بذل و 
بخشش هایش به این و آن بخشیده بود، 
بر سر دست گرفتند و درست برخالف 
جهان بینی هنرمند در نگاه به آفرینش 
 هنری بــه نمــادی از کاالوارگی هنر 

بدل کردند. 
در شرایطی که نسل های آغازگر هنر 
مدرن ایران یک به یک از دست می روند 
و جز تدبیرهای شخصی آنان تعریفی 
برای صیانت از حقوق مادی و معنوی 
این آفرینش گران آثار تجسمی متصور 
نیست، آینده بی شــک مصداق های 
بیشــتری از این گزاره را پیش روی ما 
قرار خواهد داد کــه »هنرمند خوب 

هنرمند مرده است«. 

نگاهی به سازوکار نهاد حراج آثار هنری در ایران

هنرمند خوب هنرمند مرده است؟

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی تشریح کرد

دالیل طوالنی شدن بازسازی 
موزه هنرهای معاصر

هادی مظفــری، مدیرکل دفتــر هنرهای 
تجسمی، با بیان اینکه تاکنون 60 درصد از پروژه 
مرمت موزه هنرهای معاصر تهران انجام شــده 
است، شــرایط خاص این موزه و ارزش تاریخی 
که دارد را از دالیل طوالنی شدن فرآیند مرمت 
و بازسازی عنوان کرد. نوســانات زیاد قیمت ها 
در بازار و همچنین نداشتن سرعت الزم از سوی 

پیمان کار اول، دالیل دیگر این امر عنوان شد.
نشست خبری مرمت و بازسازی موزه هنرهای 
معاصر تهران صبح روز دوشــنبه )31 تیرماه( با 
حضور هادی مظفری )مدیر کل دفتر هنرهای 
تجســمی( و مجید آقایی )مدیر موزه هنرهای 

معاصر تهران( در کتابخانه این موزه برگزار شد.
در ابتدای این نشســت هــادی مظفری در 
ســخنانی اظهار کرد: پیش بینی ما برای مرمت 
موزه در دو فاز 60 و ۴0 درصدی بود که 60 درصد 
اولیه این پروژه به اتمام رسید و امروز گزارش آن 

ارائه خواهد شد.
او ادامه داد: موزه هنرهای معاصر در ســال 
۵6 افتتاح شــده و تاریخی که بعد از ۴2 سال بر 
آن گذشته بود، کارهای زیادی داشته که بخشی 
پیش از آغاز پروژه قابل پیش بینی بود و بخشی 
هم در پروژه خودش را نشــان داد. به طور کلی 
فرآیند مرمت و بازسازی موزه در 12 جبهه اصلی 

و 130 بخش فرعی انجام شد.
مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی همچنین 
درباره علت طوالنی شــدن فرآیند بازســازی و 
مرمت مــوزه هنرهای معاصر تهــران، توضیح 
داد: این پروژه از اردیبهشت 97 آغاز شد و یکی 
از علت هایی کــه این پروژه تاکنــون 1۴ ماه به 
طول انجامید، نوســانات زیاد قیمت ها در بازار 
بود. با توجه به برآوردهایی کــه صورت گرفته 
بود مشــکلی برای تامین اعتبار وجود نداشت و 
همچنین نیز وجود ندارد، اما به روز کردن قیمت ها 
کار را برای ما سخت می کرد. در مجموع تغییرات 
هفته ای قیمت ها باعث تاخیر در کار شد. در نهایت 
میان کارفرما، پیمان کار و مشاور توافق جدیدی 
درباره قیمت ها ایجاد شد و با توجه به اینکه این 
قیمت ها باید مورد تایید سازمان برنامه ریزی و 

بودجه کشور باشد، این فرآیند نیز زمان بر شد.

او افزود: یکی دیگر از علل تاخیر پروژه بازسازی 
این بود که احساس کردیم در برخی جبهه های 
کاری پیمان کار سرعت کافی را ندارد. به همین 
خاطر از حضور پیمان کار اول صرف نظر کردیم و 
مراحل تغییر پیمان کار نیز پروسه ای زمان بر بود.

مظفری شرایط خاص موزه هنرهای معاصر 
تهران و ارزش تاریخی که دارد را از دیگر دالیل 
طوالنی شــدن فرآیند مرمت و بازسازی عنوان 
کرد و گفت: موزه هنرهای معاصر تهران دارای 
ســه ویژگی منحصر به فرد است که این ویژگی 
 باعث شــد تا ما با دقت بیشــتری ایــن پروژه 

را پیش ببریم. 
او همچنیــن اعالم کــرد: به دلیــل اینکه 
پیش بینی قبلی برای اتمام پروژه بازســازی به 
دالیلی که پیشــتر ذکر کردم محقق نشــد و با 
تاخیر همراه شد، این بار برای اتمام پروژه تاریخ 
مشــخصی را اعالم نمی کنیم؛ اما بدانید تمامی 
مدیران موزه هنرهای معاصر تهــران و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و تمامی دست اندرکارانی 
که به نوعی درگیر این پروژه هستند، شبانه روز 
تالش می کنند تا اگر امــکان دارد حتی یک روز 
هم پروژه زودتر به پایان برســد و دیگر شــاهد 

تاخیر نباشیم.
مظفری در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه شرایط نگه داری آثار گنجینه موزه در طی 
فرآیند بازسازی به چه صورت است، گفت که تا 
امروز هیچ گونه تغییری در شرایط حرارتی موزه 
ایجاد نشده و تا زمان ورود دستگاه جدید حتما 
اســتانداردهای الزم برای نگهداری آثار رعایت 

خواهد شد.
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کامران عظیمی

به رغم تفاوت های هستی شناســانه بین هنر 
و مد، اما این دو امروز بیش از همیشــه فصل های 

مشترک پیدا کرده اند. 
میوشــیا پرادا برای شــوی بهار 201۴ خود 
در میالن بــه 6 هنرمند معاصــر مأموریت داد تا 
»کت واک« او را برپایه گرافیتی های شهري طراحی 
کنند. نتیجه این رویکرد الهام بخش موجب تولید 
لباس ها و کیف های دستی منحصربه فردي برای 
کالکشن او شد. تقریباً دو هفته بعد،  کارل الگرفلد 
کالکشن خود برای شنل در پاریس را در حالی به 
نمایش گذاشت که سالن نمایشــگاه را به شکل 
خانه ای با دیوارهای سفید تزیین کرده بود و مدل ها 
در میان 7۵ مجسمه و نقاشی شامل بطری های 
عطر، مروارید و گل های کاملیا که به صورت نمادین 
در سالن قرار داشتند، راه می رفتند. تعدادی نقاشی  
رنگ روغن - یادآور کارهای مک کراکن- با نقاط 
قرمز روی آن ها که مفهوم فروش در گالری های 
هنری را تداعی می کند هم روي دیوارها رفته بود؛ 
حرکتي برانگیزاننده و از لحاظ تجاری توجیه پذیر. 
تعامل میان هنر و مد، پدیده جدیدی نیست. در 

1937، السا اسکیپرلی برای تولید لباسی ابریشمی 
با سالوادور دالی همکاری کرد. 30 سال بعد،  ایو سن 
لورن لباس هایی با طرح نقاشی های رنگ روغِن 
پیت موندریان طراحی کرد. مارک جیکوبز هم در 
ساختن وسایلی برای لویی ویتون با تعداد زیادی 
هنرمند از استفان اسپروس تا تاکشی موراکامی 
همکاری کرده است؛ هرچند به نظر می رسد که 
امروز این همکاری ها نســبت به گذشته در حال 

گذار به وضعیت جدیدی هستند. 
به مــوازت این که پول نفــت خاورمیانه بازار 
اکپرسیونیســم انتزاعی را داغ کرد، و الیگارشی 
روســی به یکه تاز جمع آوري آثار اندی وارهول 
تبدیل شــد، هنِر پس از جنگ بیش از پیش به 
مثابه کاال در نظر گرفته شد و هیچ جاي تعجب هم 
نیست که این خریداران، تقریباً همه مصرف کننده 

عمده مد هم هستند.
مایکل راک، بنیانگذار یک شــرکت مشاوره 
طراحی به وضوح اذعان می کند کــه؛ ما در یک 
خط اتصال جالب در ارتباط بین هنر و مد هستیم. 
این یک رابطه سیال است، رابطه ای که در آن یک 
هنرمند لزوماً نباید فقط یک شغل هنری یا تجاری 
داشته باشد. گمان نمی رود دیگر کسی به موزه یا 

گالری به عنوان یک جایگاه مقدس نگاه کند. وقتی 
هنرمندان در برگزاری یک شوی لباس با طراحان 
به همکاري برخاسته اند، واضح است که ارائه آن ها 
به مدد شــبکه هایی چون یوتیوب، اینستاگرام و 
توئیتر، دیگر تنها محدود به قشــر نخبه صنعت 
مد نمی شــود بلکه جمعیت قابل مالحظه ای از 
مخاطبان می توانند به آن دسترسی داشته باشند. 
میچل اوکلی اســمیت، یکی از نویسندگان 
کتاب »هنر/ مد در قرن 21« که ســال گذشته 
منتشر شد می نویسد:  همکاری های مربوط به مد، 
فرصت خوبی برای هنرمندان است تا هنر خود را 
در عرصه جهانی توسعه دهند. گمان نمی رود اگر 
موراکامی با لویی ویتون همکاری نمی کرد، شهرت 
امروز اش را داشت. امروزه هنرمندان هم در شمایل 
برندها ظاهر شــده اند و به این ترتیب مد، هنر را 

متداول تر کرده است.
به استثنای محصوالت لوکس و بسیار قیمتي 
در عرصه مد، لباس هایی که از آثار هنري شاخص 
الهام گرفته اند، به طور معمول جزئی از مراسمي 
خاص هستند تا محتواي کمد لباس خانم ها؛ در 
این مورد لباس پروانه ای دیمین هرســت برای 
الکســاندر مک کوئین یا لباس تیم روئلوف برای 

ورساچه تداعی می شود.  
بســیاري از هنرمندان امروزه بیشتر به این 
می اندیشند که چگونه ایده هایشان را به محصوالت 
قابل پوشیدن تبدیل کنند. دنیس فریدمن، مسئول 
پیشین مجله دبلیو که در حال حاضر برای بارنیز 

نیویورک کار می کند معتقد است؛ همکاری بین 
هنرمند و طراح زمانی موفق تر می شــود که یک 
همکاری واقعی باشد نه همکاري یک سویه و فقط 
مختص هنرمند؛ این که هنرمند یک اثر جذاب با 
تاثیرگذاری باال خلق می کنــد، لزوماً به این معنا 

نیست که کارش با دنیای مد تناسب دارد.   
کری لِیتِزس، مؤسس شرکت خدمات مشاوره 
لیتزس و شرکا، چنین تعاملي به سود هر دو طرف 
می داند؛ همچنان که به مصرف کنندگان مد هم این 
فرصت داده می شود که در دنیای هنر مشارکت 

داشته باشند. 
الیسون کولبر، نویسنده دیگر کتاب »هنر/مد 
در قرن 21« هم معتقد اســت؛ وقتی فردي اثری 
از ریچارد پرینس را می خــرد، بهاي آن به مراتب 
با زمانی که آن فرد کیف دســتی ریچارد پرینس 
را از لویی ویتــون می خرد تفــاوت دارد؛ به این 

ترتیب بعضی از تعامل های این چنیني، آیکونیک 
می شوند. کولبر کارِ لویی ویتون با یایویی کوساما را 
مثال می زند که مشتریان زیادی در بازار دست دوم 
دارد. او اطمینان دارد که خریداران این محصوالت 

را برای نگهداری و آرشیو کردن تهیه می کنند.  
و باالخره باید گفت؛ به موازات گسترش تجارت 
الکترونیک، برندها هم به دنبال ایجاد تغییراتی در 
فضای فیزیکی خود هستند. امروزه فروشگاه تبدیل 
به موزه شده و فضاي فروشگاه های مد هم متأثر از 
این پیوستگی ها؛ وبستر، بوتیکی که شهرت فراواني 
در همکاری با هنرمندان معاصــر دارد و مدهای 
برگرفته از هنر را می فروشــد، تی شرت های سن 
لورن )با نقاشی های الک توماس( و کالوین کلین 
)آبی آســمانی با طرحی از یک مدل که بخشی 
از بدنش پوشانده شــده(، همینطور کیف پرادا 

واسنیکرهای نیت لومن را پیشنهاد می دهد.    

هنر معاصر به چه افق هایی اشاره دارد؟

بده بستان هنرهای تجسمی و ُمد

یادداشت

»کمال الملک میلیاردی 
شد« و تیترهایی از این 

دست را در گزارش هایی که 
از دوره های مختلف حراج 
تهران منتشر شده بسیار 
می توان سراغ گرفت. اما 

شاید بارزترین مصداق ها 
در ارتباط با آثار هنرمندی 

بروز می کند که خیلی پیش 
از اینکه نهادهایی چون 

حراج تهران سربرآورند، از 
میان ما رفته بود

تفسیر ساده اطالعاتی که از 
گزاره های خبری حراج های 

هنری منتشر شده در 
رسانه ها می توان به دست 

داد، ترجیح مجموعه داران 
هنری بر ارائه آثار 

هنرمندانی است که دیگر 
در میان ما نیستند و دیگر 

هرگز نخواهند توانست 
اعمال نظری بر نحوه ارائه 

آثار خود داشته باشند
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