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 تقویت هنر بزرگترین جلوه
 از  هویت ملی ماست

جامع��ه  »هنره��ای تجس��می« بزرگترین بخش 
در جامعه فرهنگی کش��ور اس��ت. تعداد کس��انی که 
در حوزه های مختلف تجس��می فعالی��ت می کنند و 
تحصیالت عالی هم دارند، بیشتر از مجموع کسانی است 
که در حوزه های دیگر مانند سینما، تئاتر، موسیقی و... 
فعالیت می کنند. این یک واقعیت است که اینها بخش 
بزرگی از کنش��گران فرهنگی کشورند و نمی توانیم به 
مسائل اشتغال و معیشت آنها بی توجه باشیم و در عین 
حال، انتظار شکوفایی و بالندگی هم از آنها داشته باشیم.

این جمعی��ت قابل مالحظ��ه درحالی از دانش��گاه 
فارغ التحصیل می ش��وند که کمتر از یک درصدشان 
فرصت اش��تغال رس��می در اداره های دولتی  را دارند و 
بیشتر آنها مجبورند در خانه و آتلیه خودشان فعالیت 
کنند. این 99 درصد چگونه باید زندگی کنند؟ در عین 
حال نباید فکر کرد که همه  ای��ن کارها وظیفه  دولت 
است. در دنیای پیشروی امروز همه  وظایف بخش هنر 
روی دوش دولت نیست؛ تقویت هنر بزرگترین جلوه از 
هویت ملی ماست که در عین حال می تواند راه برون رفت 
از مشکل فوق باشد؛ ژاپن و فرانسه یا کشورهای دیگری 
که در حوزه صنعت موفق هس��تند، به شخصیت های 
فرهنگی و هن��ری خود توج��ه زیادی دارن��د که دنیا 
ستایش ش��ان می کند و محصوالت آنها برند می شود. 
هنر می تواند پش��توانه بخش های دیگر جامعه باشد، 
چون شخصیت ما را در دنیا ارتقا می بخشد و هویت ما 
را با تحس��ین دیگران مواجه می کند. چنین نهادهایی 
می توانند نهادهای ارایه کننده  آثار هنری یا فروشنده آنها 
باشند. بخش خصوصی می تواند از عهده این کار بزرگ 
برآید و این بخشی از انگیزه های شکل گیری حراج تهران 

است.
یك دهه است ارایه آثار هنرى در دانشگاه ها 

تدریس می شود
با ارایه  خوب می توان هنر متوسط را به فروش رساند، 
اما با ارایه بد نمی شود یک اثر خوب را به فروش رساند. 
ارایه خوب در ش��رایط اس��تاندارد در دنیا به یک علم 
تبدیل شده و افرادی هس��تند که تخصص دوره هایی 
را می گیرن��د که به آنه��ا یاد می دهد چط��ور یک هنر 
را به درس��تی ارایه کنند؛ بیش از یک دهه است که در 
سطوح باالی دانشگاهی، این موضوع که چگونه یک هنر 
را به خوبی ارایه کنیم، تدریس می شود و این موضوع باید 
در جامعه  ما نیز ارتقا پیدا کند. متاسفانه ما در این زمینه 

ضعیف هستیم.
ایران از نظر قدرت تولید هنر، قوی ترین کش��ور در 
خاورمیانه است و از نظر تعداد هنرمند، دانشگاه و بزرگی 
جامعه  هنری نیز با مجموع داشته های کشورهای دیگر 
برابری می کند، اما از نظر قدرت ارایه، از کش��ور بسیار 
کوچکی مثل امارات ضعیف تر هستیم. حاال مدتی است 
که حراج تهران در سطحی برگزار می شود که قرار است 

این تسهیالت را ارایه کند. 
15 هزار هنرمندى كه در نيویورك هستند

می دانیم، برخی از هنرمندان که با رسانه ها مصاحبه 
می کنند، ت��ا زمانی که در حراج ته��ران حضور نیابند، 
منتقد آن هستند، این هایی که منتقدند کدام شان در 
حراج تهران بوده اند؟ ممکن است یک هنرمند به حراج 
بیاید و از نتیجه  آن راضی نباشد، ولی قطعا واقع بینانه تر 
برخورد می کند. ما به مش��کالت فنی برگزاری حراج 
واقف هستیم و هیچ کسی به اندازه  ما ضعف های آن را 
نمی داند؛ ولی آنها به ای��ن نگاه می کنند که چرا فالنی 
هست و دیگری نیس��ت. درحالی که ما هم قلبا دوست 
داریم باشند. دقت داشته باشید این پدیده جهانی ا ست: 
به عنوان مثال در ش��هرهای لندن و نیویورک 15 هزار 
هنرمند هستند که تحصیالت دانشگاهی دارند و کمتر 
از  هزار نفر آنها می توانند به حراج ها و گالری های درجه 

یک و 2 راه پیدا کنند، بقیه چه کار می کنند؟
39 هنرمند تازه در حراج چهارم تهران

حراج تهران اصال فرصت بس��ته ای نیست و درهای 
آن روی هر هنرمندی که در طول یک س��ال موفقیت 
خود را در مارکت های هنر نشان داده باشد، باز است. در 
همین دوره  اخیر، 39 هنرمند جدید که هرگز نه فقط در 
حراج تهران، بلکه به طورکلی در هیچ مارکت رسمی و 
شناخته شده  هنر نبودند، به حراج وارد شدند. یک سوم 

کسانی که این بار حراج آنها را معرفی کرد، چهره هایی 
جدید بودند؛ البته یک تعداد چهره شناخته ش��ده در 
مارکت داخلی و خارجی هنر ایران هس��تند که در هر 
فرصتی آثارشان ارایه می شود. بنابراین حراج تهران مثل 
هر حراج دیگری در دنی��ا از یک طرف روی چهره های 
تثبیت شده  مارکت پافش��اری می کند که رکوردداران 
هنر ایران هستند و مجموعه داران زیادی دنبال آثارشان 
هستند و از طرف دیگر، دنبال گوناگونی به عنوان وجهی 
از پویایی اس��ت. یک مارکت خوب، مارکتی است که از 
سبک ها، جریان ها و نس��ل های مختلف در آن حضور 
دارند. منطق حکم می کند حراج تهران اگر می خواهد 
حرفه ای برگزار شود، با ایده ها، اسم ها و جریان های نو، 
باز برخورد کند و این فرصت را در اختیار خریداران قرار 

دهد که آنها با سلیقه های متنوع به مارکت وارد شوند.
300 هنرمند تازه، همه ظرفيت 10 ساله حراج 

حراج ته��ران می توان��د در هر دوره  برگ��زاری، صد 
هنرمن��د را معرفی کند که به ظرفیت س��الن حراجی 
هم بس��تگی دارد. این تعداد از 80 ت��ا 150 نفر متغیر 
اس��ت، اما به طور میانگین می توان تع��داد آنها را صد 
نفر دانس��ت که از بی��ن آنها حدود 60 ت��ا 70 هنرمند 
تثبیت شده  مارکت هس��تند که مجموعه دارها دنبال 
آثارشان هس��تند. برخی هم در قید حیات نیستند یا 
هنرمندان بسیار شناخته شده که اعتبار جهانی دارند و 
هیچ مجموعه ای ممکن نیست بدون آنها اعتبار الزم را 
داشته باشد. می ماند 30 تا 40 هنرمند که حراج تهران 
می تواند آنها را معرفی کند و این شانس را به هنرمندان و 
خریداران بدهد که با ایده های تازه و خالقیت های جدید 
آشنا ش��وند. در مجموع، حراج تهران در یک دوره 10 
ساله  برگزاری اش حداکثر 300 نفر را می تواند جابه جا 
کند . درحالی که جامعه هنری حرفه ای ما 10 برابر این 

تعدادی اس��ت که حراج تهران در یک دوره 10 س��اله 
می تواند معرفی کند. پس بقیه باید چه کار کنند؟ اگر 
شما آن 300 نفر را انتخاب کنید، باز هم کسانی ناراضی 
خواهن��د بود. به نظر م��ن، به جای صرف ان��رژی برای 
مأیوس کردن برگزارکنندگان حراج تهران، بهتر است 

برای تقویت این فرصت  انرژی صرف شود. 
حراج تهران، فرهنگی-اقتصادى است

م��ا به دنبال هدف اقتص��ادی صرف نیس��تم. حراج 
تهران یک پروژه فرهنگی-اقتصادی است و ما به عنوان 
برگزارکننده، اهداف فرهنگی را دنبال می کنیم. شیوه  
عمل ما نشان می دهد که دنبال درآمد صرف نیستیم. 
کارنامه ای هم که در دوره های گذش��ته برجاگذاشتیم 
نش��ان می دهد که به دنبال هدف اقتص��ادی نبودیم ، 
نیس��تیم و نخواهیم بود . باید تعداد حراج ها در کشور 
بیشتر شود یا فرصت های دیگر پیش بیاید که به واسطه  

آن ها، هنرمندان بیشتری معرفی شوند. 
نباید از 12 اثر بيشتر باشد!

هر حراجی مجبور است به مصالحه هایی با گالری ها 
تن بدهد و به مجموعه داران بزرگ که ضامن موفقیت 
حراج هس��تند، توجه کن��د. بی توجهی ب��ه آنها که 
می خواهند یک کار )نس��بتا ضعیف( را به حراج وارد 
کنند، باعث می ش��ود حراج کلیت خود را در مخاطره 
ببیند؛ ولی تعداد این گونه آث��ار نباید از 10 درصد کل 
آثار ارایه ش��ده در حراج بیشتر باش��د. نباید کارهایی 
که ضعیف جلوه می کنند، در ح��راج تهران که 120 
اثر در آن ارایه می ش��ود، از 12 عدد بیش��تر باشد. اگر 
این اتفاق بیفتد اعتبار حراج زیرسوال می رود؛ اما باید 
این 10 درصد را بپذیریم، چون یک گالری که یک سال 
است   فعالیت دارد و هنرمند به جامعه معرفی می کند. 
س��رمایه ش��خصی خودش را در جهت توسعه  هنر و 
معرفی هنرمند به جریان انداخته است. حاال ما نباید 
به عنوان قدرشناس��ی و انگیزه   دادن، یک آرتیست را 
قبول کنیم؟  اگر این کار را نکنیم، به زحمت دیگران 

بی توجهی کرده ایم. 
حراج تهران ماليات پرداخت می كند

ما برای برگ��زاری حراج ته��ران مالی��ات پرداخت 
می کنیم؛ آثار هنری به ش��رطی که اظهار ش��وند، از 
پرداخت مالیات معاف هستند. با این حال مالیات های 
دیگری هس��ت که باید پرداخت کنی��م، مثل مالیات 
پرسنل و اجاره هتل یا دیگر کارهای اجرایی. عملیات  
برگزاری ما مالیات دارد که باید آن را پرداخت کنیم، ولی 

خود خریدوفروش آثار هنری مالیات ندارد.

 اظهارنظر 5هنرمند درباره حراج تهران دریچه

 حاال دنيا مى داند ايرانى هم 
براى هنر پول پرداخت مى كند

شهروند| حراج تهران همچنان بازتاب های وسیعی 
در جامعه دارد؛ پروی��ز تناولی، منوچهر نیازی، علی اکبر 
صادقی، سیدمحمد احصایی و علی شیرازی نظرات خود 
را درباره این رویداد فرهنگی-اقتصادی که با خلق رکورد 
21 میلیارد و 40 میلیون تومانی مهم ترین رسانه های دنیا 
مانند فیگارو،  فاینشنال تایمز و... را انگشت به دهان کرده 

است؛ اعالم کرده اند.
پرویز تناولی مجسمه ساز جهانی 78ساله کشورمان 
که 7س��ال اس��ت عنوان  گران ترین هنرمند خاورمیانه 
را دارد درباره حراج تهران معتقد اس��ت: »در همه جاي 
دنیا، برگزاري حراج هاي هنري مرس��وم اس��ت و ما در 
ایران س��ال ها چنین چیزي را کم داشتیم و براي فروش 
آثار ایراني، صرفا به حراج هاي هنري خارج از کش��ور که 
دور از دسترس هنرمندان بود، اتکا مي کردیم، به طورکلي 
حراج ها عالوه بر تعیین قیمت آثار، اقتصاد هنر را نیز قرص 

و محکم مي کند.«
منوچهر نيازى، نقاش پیشکس��وت 79 ساله که بعد 
از 23 سال زندگی در نیویورک به وطنش بازگشته است 
و بیش از 30 جایزه از کش��ورهای مختلف دریافت کرده، 
گفت: حراج تهران، کاری فوق العاده اس��ت که هنر ایران 
را در عرص��ه جهانی دوب��اره مطرح کرده اس��ت. او افزود: 
هنرمندان معم��وال در زمان زندگی خود ش��رایط مالی 
مناسبی ندارند. اصوال باب شده همه منتظر مرگ هنرمند 
باشند تا پس از مرگ، ارزش کار آنها باال رود، اما این حراجی 
به هنرمندان زنده توجه کرد و به یقین این رکوردها تأثیر 
مستقیم بر ارتقای قیمت آثار هنری در ایران خواهد داشت. 
این نقاش پیشکسوت ادامه داد: دکتر سمیع آذر کار مهمی 
در تاریخ هنر ایران انجام داده و گام بزرگی برداشته که هنر 
تجسمی ایران را در سطح جهانی معرفی کرده است. تاریخ 

هنر ایران از او نام خواهد برد و بسیاری از هنرمندان مدیون 
او هس��تند. نیازی دو اش��کال در حراج تهران دید: »اول 
این که بعضی مجموعه داران فقط ب��ه دنبال آثار خاصی 
مانند کار سهراب هستند، درحالی که اگر عمیق فکر کنند، 
متوجه می ش��وند هنرمندان زیادی هستند که کارشان 
کم ارزش تر از سهراب نیست. دیگر این که قطعا این کار در 
ابتدا سختی های زیادی دارد و باید پله پله جلو رود، بنابراین 
همه باید صبوری کنند، البته معلوم اس��ت عده زیادی از 
روی احساس خرید می کنند و اثر هنری را مانند ارز، سکه 
و... جمع می کنند اما همین هم امیدوارکننده است و باید 
تالش شود این مارکتی که به راه افتاده به خوبی ادامه پیدا 

کند.«
علی اكب�ر صادقی نقاش پیشکس��وت 78 س��اله 
می گوید: تا به حال در هیچ حراج داخلی یا خارجی شرکت 
نکرده بودم و این بار به دلیل درخواس��ت آقای سمیع آذر 

حاضر شدم در حراجی حضور داشته باشم.
صادقی افزود: درمجموع برنامه حراج بسیار خوب بود و 
بسیار خوشحالم که حراج تهران در دنیا صدا کرده است؛ 
خوشحالم که دنیا فهمیده در ایران چنین برنامه ای برگزار 

شده و تعداد زیادی اثر هنری خریداری شده است. 
صادقی دو انتقاد به چهارمین حراج تهران دارد: به نظر 
من، تعداد کار در حراج تهران خیلی زیاد بود و خریداران 
برای انتخاب کارها دچار مشکل می شدند و می مانند کدام 

اثر را انتخاب کنند. دیگر این که چون نمایش��گاه حراج 
در سالن غیرتخصصی برپا می ش��ود، نورپردازی کارها با 
مش��کل مواجه بود. اگر چنین نکاتی در سال های آینده 
درنظر گرفته ش��ود حتما برنامه کیفیت بهتری خواهد 
داش��ت؛ یک دل نگرانی هم دارم که نکن��د رکورد باالی 
برخی آثار باعث ش��ود که باقی هنرمن��دان این کارها را 

الگوی خود قرار دهند.
س�يدمحمد احصایی هنرمند شناخته ش��ده 76 
ساله مان که یک بار یکی از نقاشیخط هایش در حراجی 
کریستیز مرز یک میلیون دالر را پشت سر گذاشت درباره 
حراج تهران معتقد است: »این حراج سبب مي شود افراد 
جامعه به هنر توج��ه کنند. عده اي ک��ه در فراغت مالي 
زندگي مي کنند و توجه به هنر و زیبایي هم دارند و هنر 
در زندگي عادي ش��ان دخالت مي کند، به واسطه حراج 
مي توانند به آثار هنري دسترسي داشته باشند. افراد پس 
از مدتي با عرضه آثار هنري یا با دادوستد آنها، متوجه لزوم 
زیبایي در زندگي مي شوند. اگرچه من گمان مي کنم در 
رویدادهای��ي مثل حراج تهران، نی��از فرهنگي اندکي بر 
بعد دادوستد سایه انداخته اس��ت، در هرحال این حراج، 

پیشامد   مبارکي است.« 
علی شيرازى هنرمند 55 ساله با اثر نقاشیخط نقره ای 
و مشکی رنگی در چهارمین حراج تهران حضور داشت که 
این اثر توسط مجری حراج تهران، رضا کیانیان 50 میلیون 

تومان چکش خورد. وی با اشاره به این که اگر حراج تهران 
را بزرگترین رویداد تجسمی کشور بدانیم سخنی به گزاف 
نگفته ایم،  اظهار داشت: برگزار کنندگان حراج تهران ثابت 
کردند که دانش و تجربه و اعتب��ار الزم را جهت معرفی 
هنر و آثار هنری به جامع��ه و حتی جهان و ارزش گذاری 
این گونه آثار   دارند. حراج تهران ابعاد بین المللی هم داشت 
و در بسیاری از رسانه های بین المللی انعکاس داشت ولی 
قطعا هنرهای تجس��می و دوس��تداران و خریداران آن 
پتانس��یلی بیش از اینها دارند و انتظار جامعه هنری آن 
است که این حراج بتواند حداقل دو دوره در  سال برگزار 
ش��ود و حتی این مراسم در خارج از کش��ور هم باشکوه 
برگزار ش��ود چون هنرمندان شایس��ته ای وجود دارند 
که هنوز به این حراج راه نیافته اند. برگ��زاری دو دوره در  
سال می تواند تعداد دیگری از این هنرمندان را که تاکنون 
مشارکت نداشته اند نیز شامل شود. وی افزود: حراج تهران 
برای این که بتواند موفق باش��د نیاز ب��ه تعدادی قهرمان 
داشت که رکورد چشمگیری را بتواند رقم بزند البته این 
استراتژی درست بود و جواب هم داد. از حراج سوم به بعد 
قرعه این فال به نام س��هراب سپهری نقاش و شاعر بلند 
آوازه و ملی ایران و چند هنرمند دیگر افتاد که همگی در 
گذشته اند، بنابراین بازار به این آثار روی خوش نشان داد 
و استقبال کرد و این استراتژی درست هم تاریخ مصرفی 
دارد و حراج پنجم باید از این استراتژی عبور کند تا نسلی 
زیر سایه نسل دیگر قرار نگیرد ولی از طرفی حضور نام های 
معتبری چون سهراب س��پهری خود اعتبار یک حراج 
هستند و به عبارتی باید هم باشند و هم نباید باشند بدین 
معنی که آثار هنری در گذش��تگان به تنهایی یک حراج 
مستقل و جداگانه را می طلبد و نباید کنار هنرمندان نسل 

سوم و چهارم قرار گیرد.

نگاه

گپ وگفتی با »محمد طباطبایی« جوان ترین هنرمند چهارمين حراج تهران

حراج تهران مسبب فروش جدی آثار هنری

چهارمین حراج تهران در حالی در بعدازظهر 
هشتم خردادماه  سال جاری در هتل پارسیان 
آزادی با فروش 21 میلیارد و 40 میلیون تومان 
به کار خ��ود پای��ان داد که 126 اث��ر از 109 
هنرمن��د را ب��ه روی میز حراج فرس��تاد. رضا 
کیانیان و حس��ین پاکدل ح��راج من های این 
دوره حراج تهران بودند که به خوبی از پس این 
کار برآمدند و پرفورمانس��ی حرفه ای را پشت 
تریبون حراج به اجرا گذاش��تند. در این دوره 
حس��ین پاکدل نامی آشنا برای اهالی فرهنگ 
و هنر، آثار کالس��یک که برای نخستین بار به 
حراج تهران اضافه ش��ده بودن��د را چکش زد.  
نقاش��ی هایی از کمال الملک، حسن زرین قلم، 
منص��ور قندریز، اس��ماعیل آش��تیانی، جعفر 
پتگر، محمد حیدریان، علی رخساز و... در این 
قسمت تازه حراج تهران حضور داشتند. برخی 
از هنرمندان که اثرش��ان در این حراج چکش 
خورد، سال هاست که مرحوم شده اند و حراج 
تهران رکوردی ت��ازه برای هنرش��ان رقم زد. 
در چهارمین دوره از حراج تهران ش��اهد قرار 
گرفتن، نام های هنرمندان پیشکسوت و جوان 
در کنار هم بودیم. تعداد زیادی هنرمند جوان 
در این رویداد هنری حضور داشتند که در این 
میان می توان ب��ه نام های آش��نایی چون بیتا 
وکیلی، شهریار احمدی، فرناز ربیعی جاه، مونا 
پاد، علیرضا آستانه و بسیاری دیگر اشاره کرد 
اما جوان ترین هنرمند، ح��راج تهران »محمد 
طباطبایی« 28س��اله بود که با نقاش��ی دیده 
نش��ده از مجموعه »عجیب تر از بهش��ت« در 
این حراج حضور داشت. او از نظر سنی حدود 
6 س��ال از هنرمند پیش از خود، کوچکتر بود 
و به عن��وان جوان ترین هنرمن��د حراج، اثرش 
با فروش 26 میلیون تومانی ب��ه رکوردی تازه 

دست یافت. 
محمد طباطبایی که با تابلوی نقاش��ی 120 
در 180 در این رویداد هنری ش��رکت داشت، 
درب��اره برگ��زاری حراج ه��ای هن��ری گفت:   
این ک��ه برگزاری ح��راج به  نظر بعض��ی افراد 
مثبت نیس��ت برای من عجیب اس��ت. زمانی 
که م��ن در  س��ال 84 به هنرس��تان می رفتم، 
برای بچه ها تصور این که کس��ی بتواند سال ها 
بعد کارهایش را بفروش��د ممک��ن نبود و همه 
فک��ر می کردند که تحصیل در زمینه نقاش��ی 

با بیکاری مواجه خواهد بود. رش��د بازار هنر و 
سرمایه گذاری در این زمینه و به ویژه برگزاری 
حراج تهران در چهار  س��ال گذشته باعث شد 
فروش اثر هنری به امری جدی تبدیل شود و 
همچنین نقاشی نیز به عنوان یک حرفه جدی 

گرفته شود. 
وی ب��ا بیان این ک��ه برگزاری ح��راج تهران 
برای هم��ه هنرمن��دان منفع��ت دارد، اظهار 
کرد: برگ��زاری حراج باعث ش��ده ک��ه نوعی 
پوس��ت اندازی در ب��ازار هن��ر ش��کل گیرد و 
به همی��ن دلی��ل معتقدم ح��راج ه��م برای 
هنرمندانی ک��ه در حراج حض��ور دارند و هم 
هنرمندانی که در حراج نیس��تند، س��ودمند 
اس��ت. به عالوه برگزاری ح��راج در چند دوره 
گذشته نظر دیگر س��رمایه داران را نیز به خود 
جلب کرده و فعالی��ت اقتصادی در زمینه هنر 
را افزایش داده اس��ت. طباطبایی با اش��اره به 
بیشتر ش��دن تعداد آثار و هنرمندان در حراج 

تهران نیز گفت: ای��ن موضوع برای 
من بسیار جالب بود و به عالوه 

آثاری ک��ه در ح��راج وجود 
داش��ت، می توانس��ت همه 
سلیقه ها را پوش��ش داده و 

مخاطب��ان ح��راج را به خود 
جلب کن��د. همچنی��ن  وجود 

آثار کالس��یک ایران��ی نیز 
بود  قابل توجه  بسیار 

دوره ه��ای  و 
مختل��ف 

نقاشی کالس��یک در آن قابل مشاهده بود. به 
عالوه هنرمندان جوان نیز حضور پررنگ تری 
نس��بت به دوره قبل داش��تند و به نظر من این 

موضوع نقطه مثبت حراج امسال تهران بود. 
وی درب��اره اثری ک��ه در حراج ارای��ه داده 
اس��ت نیز توضی��ح داد: این نقاش��ی در ادامه 
مجموعه »عجیب تر از بهش��ت« خلق ش��ده 
و برای نخس��تین ب��ار در حراج ته��ران عرضه 
شده است.  این نقاش��ی در  سال 93 با تکنیک 
اکریلی��ک روی بوم کار ش��ده و ابعاد آن 120 
در 180 س��انتی متر اس��ت. در ای��ن نقاش��ی 
نوعی فضای نا امن دیده می ش��ود که به وسیله 
فیگوری س��یاه پوش و دو ببر ایجاد شده است 
هرچند فیگور اصلی تابلو که لباس��ی س��فید 
دارد نسبت به شرایط ایجاد شده بی اعتناست 
زیرا می خواهد بگوید ک��ه می تواند از خودش 

مراقبت کند. 
او ک��ه در آث��ارش از بدن ه��ای بی کالب��د 
و تصوی��ر حیوان��ات به��ره می گی��رد، افزود: 
ای��ن روزه��ا در دنیا معن��ای ظاهری بیش��تر 
از معن��ای درونی انس��ان اهمیت پی��دا کرده 
اس��ت. سیس��تم س��رمایه داری و امپریالیسم 
توجه افراد را به س��مت مس��ائل ظاهری و مد 
برده اس��ت. با آن که توجه ب��ه ظاهر امر بدی 
نیس��ت اما س��اعت های زیادی از وقت افراد را 
می گیرد و ذهن افراد را درگیر می کند، درواقع 
سیستم سرمایه داری  هیچ انتخابی را به افراد 
نمي ده��د، آنها یا باید با آن همراه ش��وند یا به 
انزوا روند. از طرف دیگر تصویرنکردن سرهای 
این فیگورها به خاطر آن بوده  که مخاطب در 
کار دخیل ش��ود و آن گونه ک��ه می خواهد به 
لحاظ ذهنی با اثر ارتباط برق��رار کند و کار را 
ببیند و حیوان��ات نیز از کتاب هایی چون قلعه 
حیوان��ات ج��ورج اورول، م��وش و گربه عبید 
زاکان��ی، کلیله و دمنه و حت��ی از کارتون هاي 
کودکی ب��ه آثارم راه یافتند. وقتی با اس��تعاره 
از حیوانات، موضوعي مطرح می ش��ود، ذهن 
بینن��ده را س��یال تر می کن��د ت��ا آن گونه که 
راحت تر اس��ت با کار ارتباط برقرار کند. عالوه 
بر این می ت��وان گفت که از دوره غارنش��ینی، 
حیوانات برای انسان ها جذاب بوده اند تا جایی 
که برای بیان خصوصیات اف��راد مثال هایی از 

حیوانات می آوردند.

این هنرمن��د جوان بن��ا ب��ر موضوعات مد 
نظرش پالت رنگی آث��ارش را انتخاب می کند، 
مثال ب��رای نش��ان دادن درنده خوی��ی و نگاه 
وحش��ی افراد رنگ قرمز را به کار برده و برای 
بیان فضای س��رد از رنگ آبی اس��تفاده کرده 
اس��ت. در این بی��ن، رنگ ها در بعض��ی از آثار 
براساس دیالوگی که هنرمند با اثر برقرار کرده 

روی بوم پدیدار است.
مجموع��ه »عجیب ت��ر از بهش��ت« آخرین 
مجموع��ه نقاش��ی های طباطبایی اس��ت که 
به همین تازگی نمایش��گاهی از ای��ن آثار در 
گالری ش��کوه برپا کرد. وی که حدود سه سال 
به کار روی این مجموعه مش��غول بوده درباره 
ن��ام و مفاهی��م درون��ی این مجموع��ه گفت: 
عنوان »عجیب ت��ر از بهش��ت« نیش��تری به 
کنش های مادی انگارانه بشر معاصر در فرآیند 
جهانی سازی اس��ت، قریب به 3 سال روی این 
مجموعه متمرکز ب��وده ام. درواقع »عجیب تر 
از بهشت« اش��اره به مفاهیمی چون فرا زمان 
و فرا م��کان دارد، ب��ه همین دلیل س��عی 
داش��تم با نمای��ش آثاری معاص��ر به این 
مفاهیم اش��اره کنم تا گفت��اری جهانی 
داش��ته باش��د و برای یک اقلیم خاص 
نباشد. نمایش��گاهی از این مجموعه 
نیز به تازگ��ی در گالری ش��کوه برپا 
ک��ردم که با اس��تقبال خوبی هم 

مواجه شد. 

»فرصت اش�تغال فارغ التحصيالن هنر در دولت كمتر از یك درصد اس�ت« این جمله كلي�دى را دكتر عليرضا 
سميع آذر، رئيس اسبق موزه هنرهاى معاصر تهران می گوید تا ریشه هاى بنيادین شكل گيرى حراج تهران را بيان 
كند و به بخشی از مهم ترین سواالت درباره این اتفاق ملی پاسخ دهد؛ مدیر حراج تهران می اندیشد اقتصاد هنر 
ایران چنان قوام یابد كه نس�ل جوان نقاش و مجسمه س�از و عكاس در فردایی كه همين نزدیكی است بتوانند از 
راه فروش آثار هنرى شان امرار معاش كنند و در این راه سخت و پرپيچ و خم، حراج تهران كه هشتم خردادى كه 
گذشت با فروش 21 ميليارد و ٤0 ميليون تومانی گام چهارم را برداش�ت تازه در آغاز راه است؛ یك برند ایرانی در 
ماركت هنر. البته اقبال آن بلند است، ش�اهدش موج رسانه اى پرهياهویی است كه همچنان اخبار و تحليل این 

حراجی را دنبال می كند.
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 رئيس اسبق موزه هنرهاى معاصر
 و مدیر حراج تهران پاسخ سواالت را داد

شفاف سازی حراج تهران 
با ناگفته های سميع آذر
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