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تیرماه 97 هنگامی که در نهمین 
حراج هنر کالســیک و مدرن ایران 
تابلوی »سهراب سپهری« به قیمت 
پنج میلیارد تومــان چکش خورد، 
همه در بُهت و شــگفتی بودند و تا 
مدتــی در همــه محافــل هنری و 
غیرهنری صحبت از این رقم عجیب 
و غریب بــرای خرید یــک تابلو در 
جریان بود. حاال در زمســتان 99، 
یعنی در سیزدهمین حراج تهران، 
چهار اثر باالی پنــج میلیارد تومان 
به فروش رفتند که سهراب سپهری 
در آن سهمی نداشــت اما سهم اثر 
»آیدین آغداشلو« از این حراج بیش 
از 12 میلیــارد تومان بود. اگر حراج 
نهم رقمی بالغ بر 31 میلیارد و 717 
میلیون تومان را تجربــه کرد حاال 
این رقم به عــدد 87 میلیارد و 942 
میلیون تومانی رســید و 22 اثر به 

فروش میلیاردی رســیدند و برخی 
هم رکوردشکنی کردند.

اتهامپولشویییارونقهنر
اما در شــرایطی که کشور دچار 
بحران های اقتصادی است این رقم 
و این رشــد قیمت  از مسائلی است 
که جای ســوال دارد. عده زیادی از 
فعاالن عرصه هنر هم چنان برگزاری 
چنیــن حراجــی بــا معامله های 
میلیــاردی را زاییــده چرخــه ای 
معیــوب وغیرمنطقــی در دنیای 
اقتصاد می دانند. بعد از شکســتن 
رکورد فروش در مراسم حراج تهران 
بســیاری از هنرمندان و اهالی هنر 
در دو موضع نســبت بــه این اتفاق 
واکنش نشان دادند و آن را با وجود 
شرایط بد اقتصادی نقطه تاریکی در 
اوضاع امروز جامعه قلمداد کردند تا 
جایی که طیف هــای مختلفی این 
موضوع را بهانه ای برای پولشــویی 
اقتصادی گروه های خاص دانستند. 
زمانی که اثر »سهراب سپهری« در 
حراج تهران با رقم باالی  5 میلیارد 

به فروش رســید در فضای مجازی 
نوشته های بسیاری دست به دست 
می شــد که در آن به نوع درآمد این 

حراج تاخته بودند. 
جمالتــی ماننــد: »واقعــا برام 
ســوال شــده که در این وضعیت 
اقتصادی، چطور حــراج تهران 31 
میلیارد فروش داشته؟ جز پولشویی 
سازمان یافته هیچ احتمال دیگه ای 
به ذهن نمی رســه« یا »توی حراج 
تهران گرون ترین اثــر 5 میلیارد و 
100 میلیون بوده، اختالف طبقاتی 
مطلقا دو طبقه شده: فقیرها و خیلی 
پولدارها« گوشه ای از این واکنش ها 
بودند. نادر فتوره چی به عنوان یک 
چهره منتقــد در فضــای مجازی 
همان روزهــا در توئیتی نوشــت: 
»وقتی در کشــور غــرق در رکود و 
بحــران اقتصادی، یــک جوان 53 
میلیارد ســکه طال می خرد باید هم 
جوان هــای دیگر در حــراج هنری 
تهران ظرف یــک روز 31 میلیارد 
پولشــویی کننــد.« امــا ماجرای 

پولشویی فقط یکسوی قضیه است.  
به باور بســیاری از فعــالن در این 
حوزه و به خصــوص گالری دارها و 
مجموعه دارها این حراج ها بیشــتر 
جنبه یک سرمایه گذاری بلندمدت 
دارند. اگرچه ارقام و میزان پولی که 
در این میان جا به جا می شــود، کم 
نیست اما مقدار آن در برابر پول های 
کثیفی کــه در بازارهای دیگر تحت 
عنوان پولشــویی جابه جا می شود، 

ناچیز به نظر می رسد. 
از ســویی برخی افراد معتقدند 

فضاهایی این چنینــی که اتفاق ها 
در آن در معرض دیــد همگان قرار 
می گیــرد و در ذیــل یــک محیط 
قانونی و تقریباً شفاف انجام می شود 
پولشویی کاری ســخت تر از خرید 
و فروش ســکه، طــال، دالر و حتی 
امالک و مستغالت هستند. بنابر این 
قول اگر درســت ببینیم این فضا به 
محیطی برای سرمایه گذاری طبقه 
مرفه بدل شده که الگوریتم و قواعد 

خودش را دارد.
آغداشلووحواشیاخیر

اما آنچه که ســیزدهمین حراج 
تهران را وارد حاشــیه کرد بیشــتر 
از آن که کل مبلغ فروش آن باشــد 
رکوردشــکنی »آیدین آغداشلو« 
بود. بعد از گزارشــی کــه روزنامه 
»نیویورک تایمز« درباره او و جنبش 
me_too# یــا مــدل ایرانی اش 
جنبــش #من_هــم پرداخــت و 
از برخی زوایــای زندگــی او پرده 
برداشت، بسیاری گمان می کردند 
که برای اتهاماتی که به او روا داشته 
شده، این هنرمند مورد محاکمه قرار 

می گیرد. 
اگرچــه شــماری از هنرجویان 
و روزنامه نگاران و... مدعی شــدند 
که توســط وی مورد آزار جنســی 
قرار گرفته اند اما نکته اینجا بود که 
هیچ اقدامی مبنی بر ثبت شــکایت 
رسمی از وی صورت نگرفت و توقع 
هم نمی رفت کــه دادگاه با توجه به 
اظهارات در فضــای مجازی، فردی 
را مورد محاکمه قــرار بدهد. اما این 
رکورد 12 میلیاردی آغداشــلو به 
بیان بســیاری از هنرمندان، نوعی 
دهن کجی از ســوی حراج و برخی 

سرمایه گذاران به شاکیان احتمالی 
آغداشــلو تلقی شــده بــود. اینان 
معتقدند برگزارکننــدگان حراج با 
این کار خواســته بودند به نوعی از 

آغداشلو رفع اتهام کنند.
باید دانســت که این حراج ها و 
افزایش ســرمایه به واسطه خرید و 
فروش آثــار در آن قواعد دیگری را 
پیش می گیرد که نسبتی با شهرت 
و وضعیت هنرمنــد دارد. این قاعده 
در همه حراج هــای دنیا وجود دارد 
و نمونه های بسیاری از آن در حراج 
»کریستیز« و »ساتبیز« هست که 
قواعد فــروش یک اثــر در حراج با 
خواســت و مطالبه مردمی در یک 

مسیر حرکت نمی کند. 
در واقع فــروش 12 میلیاردی 
اثر آیدین آغداشــلو در حراج تهران 
صرفا به معنای حمایت این حراج و 
سرمایه گذاران از این نقاش نیست اما 
قطعا بی ارتباط به حواشی ماه های 
اخیر هم نبود و چه بسا این اتفاق به 
ضریبی در یک موقعیت محاسباتی 

در بازار سرمایه رخ داده است. 
در ایــن که چقــدر ایــن اتفاق 
خوشــایند یا ناخوشایند است جای 
بحث بسیار اســت اما باید به شکل 
عمیق تــری به این نــوع ُرخدادها، 
آثارش و چشم اندازی که دارند نگاه 
کرد، چراکه قواعد هر حراجی که به 
خرید و فروش آثار تجسمی در جهان 
می پردازند بســیار پیچیده تر از آن 
تصویری است که نمایان می کنند. 
دست های پشــت پرده را چه کسی 

دیده است؟

سایهآغداشلووجنبش»میتو«برحراجتهران

رکوردی که حاشیه ساز شد

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

گردشگری

موسیقی

دیویدامیری

باالخره پس از گذشت ماه ها، انتظار به سر 
رسید و حراج تهران با مدیریت علیرضا سمیع 
آذر و اجرای حسین پاکدل برگزار شد. طبق 
سنوات قبل، امســال نیز میزبانی این حراج 
را هتل پارســیان آزادی برعهده داشت و به 
گمان من هم برای این رویداد مکان بســیار 
خوبی است؛ اگرچه مناسبات سالن حراج را 
به صورت حرفه ای ندارد ولی از لحاظ حفظ 
شــان هنر و هنرمند، مکان درخورتوجهی 
است. خوشبختانه به صورت برخط )آنالین( 
دیدن آثار و حضور تلفنی برای خرید نیز میسر 
بود ولی نمی دانم کیفیت چکش زدن چطور 
بود! چون تجربه جدیدی است به گمانم برای 
عده زیــادی هنوز چندان ملموس نباشــد. 
نکته ای کــه از لحاظ فنی بــرای حراج های 
حضوری قابل توجه اســت این که در هنگام 
چکش زدن و رقابت در حراج، ســالن از نظر 

معماری و چینش صندلی هــا، باید طوری 
باشــد که گرداننده حراج تمامی حاضران را 
زیر نظر داشته باشــد تا خطای سهوی پیش 
نیاید. چنانچه در سال های پیش که حضور 
داشــتم شــاهد این خطای دید و یا خطا در 
ندیدن متقاضیان بودم و درنهایت این ضعف 
سالن، نزد شرکت کنندگان ایجاد نارضایتی 

خواهد کرد.
پیشبینیهاغلطازکاردرآمد

با توجه بــه قیمت گذاری هــای اولیه در 
این حراج، پرویز تناولی پس از حسین زنده 
رودی و محمــد احصایی گران تریــن اثر را 
ارائه کرده بود و امســال برخالف سال های 
پیش دیگر ســپهری رکورددار نبود. اگرچه 
کارهایــی از او و منیــر فرمانفرمایان حضور 
داشت اما در رده های بعدی قیمت ارائه شده 
بودند و پیش بینی می شــد رکــورد فروش 
 بین اســامی باال بچرخد اما به نــاگاه نتیجه 

غیر از آن شد. 
تابلوی نقاشی با عنوان »خاطرات امید« 
اثر آیدین آغداشــلو با قیمــت باورنکردنی 

12 میلیــارد و 500 میلیون تومان به فروش 
رســید و رکورد گرانقیمت ترین اثر کل ادوار 
حراج تهران را از آن خــود کرد. تکنیک این 
اثر گواش و مدادرنگــی روی مقوا و دو لته ای 
اســت و جالب آن که تاریخ اثر سال 1399 
است. البته گمان می رفت تابلویی از محمد 
احصایی عنــوان گران ترین اثر حــراج را به 
خود اختصاص دهد کــه آن اثر نیز به قیمت 
پنج میلیارد و 900 میلیــون تومان چکش 
خــورد و در رتبه چهــارم گرانقیمت ها قرار 
گرفت. چه اینکه در رتبه دوم مجســمه ای از 
پرویز تناولی با عنوان »استاد و شاگرد« قرار 
گرفت که شش میلیارد و 700 میلیون تومان 
فروش رفت و رتبه سوم هم به تابلوی حسین 
زنده رودی با عنوان »دی جی ای- دی جی آ- 
دی آیو« اختصاص داشت که شش میلیارد و 
300 میلیون تومان فروخته شد. به هرحال 
این چهار اثر رکوردهای قبلی حراج را که به 
اثری از سهراب ســپهری اختصاص داشت، 

شکستند.
حواشیآثارعربشاهیادامهداشت

البتــه دو اثر نیز از مســعود عربشــاهی 
)1398-1314( در ایــن حــراج حضــور 
داشــت. یکی از آنها بــدون عنوان بــود و با 
تکنیــک ترکیب مــواد روی بــوم در ابعاد 
185×200 سانتیمتر توســط این هنرمند 

در ســال 1385 خلق شــده بود. نکته قابل 
عرض آن اســت کــه تصویــر ایــن اثر در 
 مجله هنر فردا- شــماره یک )بهار 1389( 

صفحه 30 چاپ شده بود. 
این حضور در حالی است که حواشی شکل 
گرفته در مورد این هنرمند کماکان در جریان 
است چنان که همســر و فرزند این هنرمند 
فقید چند ماه پیش از فوتش، از ارتباط ایشان 
با زن دیگری در محافل هنری سخن گفته و 
مدعی شدند که آن شادروان از سر احساسات، 

گنجینه ای از ده ها و شــاید صدها اثر خود را 
بخشیده است. البته اثر مذکور از این هنرمند 
پیشرو ایرانی درنهایت با قیمت یک میلیارد 
و 700 میلیون تومان چکش خورد. حاال باید 
دید آیا در مورد مالکیت آن تابلو مشــکالتی 
بوجود خواهد آمد یا خیــر؟ به هر روی امید 
اســت این اتفاق هنری بزرگ با رکوردهای 
جدیــدش، انگیزه ای باشــد تــا هنرمندان 
تجسمی با امید و جدیت بیشتری به کارشان 

ادامه بدهند.

گرانقیمتتریناثرکلادوارحراجتهرانبهفروشرفت

چکش های میلیاردی!

گزارش

امااینرکورد12میلیاردی
آغداشلوبهبیانبسیاریاز
هنرمندان،نوعیدهنکجی

ازسویحراجوبرخی
سرمایهگذارانبهشاکیان
احتمالیآغداشلوتلقی
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 تکمیل ظرفیت هتل ها ؛ 
موهبت یا خطر؟

رئیس جامعــه هتلداران کیش از اشــغال 98 
درصدی ظرفیت هتل های جزیره خبر داد.

مســیح اهلل صفا با قدردانــی از فعاالن حوزه 
گردشگری و همچنین تشــکر ویژه از کارکنان 
مرکز بهداشت و ســالمت جزیره و بیمارستان 
برای فعالیت های پیشگیرانه در زمینه جلوگیری 
از شــیوع ویروس کرونا گفت: خوشــبختانه با 
کنترل و نظارت مجدانه مسئوالن سازمان منطقه 
آزاد کیش، مرکز بهداشــت و بخش خصوصی، 
همچنین اهتمــام جدی برای رعایــت قوانین 
بهداشتی شرایط به گونه ای شد که از آذر تا کنون 
هیچ اتاق خالی در هتل هــا وجود ندارد و ضریب 
اشــغال هتل ها به رقم 98 درصد رســیده است 
که این مهم نتیجه تالش ها و زحمات ســازمان 
و همه نهادهــا، ارگان ها، مســئوالن و کارکنان 

هتل هاست.
تکمیلظرفیتهتلهافاجعهاست!

در همین راســتا معاون وزیر بهداشت تکمیل 
ظرفیت هتل های کیش را فاجعه دانست.

ایرج حریرچی مطرح کرد: در حال حاضر نسبت 
به شرایط عادی سال گذشته فقط 5 درصد ترددها 
کاهش پیدا کرده است و سفرهایی که اخیرا صورت 

گرفته موجب افزایش سرایت بیماری می شود.

 اجرای »ارکستر  سازهای  ملی ایران«
در تاالر وحدت

»ارکســتر ســازهای ملی ایران« بــه رهبری 
علی اکبر قربانی در تــاالر وحدت به صورت آنالین 

برای مخاطبان اجرا می کند. 
به گزارش ایلنا، ارکســتر ســازهای ملی ایران 
به خوانندگی رشــید وطن دوســت و وحید تاج، 
پنجشنبه دوم بهمن ماه، از ساعت 21 روی صحنه 
می رود. این کنسرت به همت بنیاد رودکی و از طریق 

اپلیکیشن لنز پخش می شود.
آثاری از علینقی وزیری، حسین دهلوی، فرهاد 
فخرالدینی، علی ســلیمی، اوزیر حاجی بیک اف، 
توفیق قلی اف و ویلیام کتلبی در این کنســرت با 

سازهای ایرانی اجرا می شود. 
با توجه به محدودیت های ناشی از همه گیری 
کرونا، ارکســتر ســازهای ملی تصمیم گرفت تا 
جدیدترین اجرای خود را به صورت آنالین به مردم 
تقدیم کند تا در فرصت محدودیت های رفت و آمد 

میزبان این ارکستر شوند. 
بازپخش این کنســرت به مدت 10 شب ادامه 
دارد و مخاطبان می توانند در این مدت به تماشای 

این رویداد بنشینند. 
    

دبیر جشنواره موسیقی کالسیک 
ایرانی منصوب شد 

طی حکمی از ســوی محمد اله یاری فومنی،  
مدیرکل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی، امیر مردانه، دبیر ســومین جشنواره 

موسیقی کالسیک ایرانی شد.
به گزارش ایلنا، امیر مردانه پیــش از این دبیر 
دوره اول و دوم جشنواره موسیقی کالسیک ایرانی 

بوده است.
سومین جشنواره موسیقی کالسیک ایرانی به 
میزبانی استان بوشهر با همراهی دفتر موسیقی و 
حمایت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 

بوشهر اسفندماه سال جاری برگزار می شود.


