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كرباس خاكسترى

نوشتارى درباره نمايشگاه فلورا فيض بخش در گالرى اعتماد
آفرينش چهارم 

ــته به دليل  ــرن گذش ــك ق بى ش
ــاده اش،  خارق الع ــاى  ويژگى ه
ــال نامتعارفى  ــع تاريخى كام مقط
ــمار مى رود.  ــر به  ش از زندگى بش
ــيب هاى ناشى از انقالب  فراز و نش
ــفى و ادبى و  ــزرگ جهانى، موضع گيرى هاى جديد فلس ــى، دو جنگ ب صنعت
مهم تر از همه تنش هاى ناشى از نبرد دو ايدئولوژى كامال متضاد سياسى، يكى با 
ادعاى حاكميت طبقه كارگر و زحمتكش و ديگرى با ادعاى برقرارى نظام هاى 
ــزايى بر آنچه امروزه به نام هنر مدرن شناخته مى شود،  دموكراتيك، تاثير بس
گذاشته  است. صرف نظر از موضع گيرى هاى شخصى درباره آنچه در سطح رنگين 
ــان  ــده اين پديده مى گذرد و با اندكى تعمق مى توان پى برد چرا نقاش و فريبن
كالسيك- مدرن براى رسيدن به نوعى هنر ناب منطبق با جهان تازه پيرامون 
خود اصرار غريبى به تحليل دوباره جهان بصرى با زبانى بس پيچيده و نامفهوم 
داشتند كه بى ترديد مهم ترين عامل آن زمان و خواست درونى و ذهنى آنان در 

آن دوره بوده است. 
آنچه در آغاز اين سده در هنر نقاشى روى داده است، اعم از پيدايش كوبيسم 
ــد در هنر مدرن، تحت تاثير  ــيون تا بهره گيرى از مديوم هاى جدي و ابستراكس
ــل جديد ديگر تازگى ندارد. از  ــان نس ــان براى نقاش عواملى بودند كه وجودش
اين رو، امروزه شاهد گرايش هايى در اين حيطه هستيم كه به دليل عدم تطابق 
ــته و پيدايش فضاهاى نامانوس در  ــا با قواعد و اصول آكادميك قرن گذش آنه
نقاشى نيازمند توصيف و باز نگرى اند. نقاشى معاصر در حال شكل گيرى است و 
چه بسا با دورشدن از الگوهاى خالقانه گذشتگان اهميت بيشترى نيز مى يابد. 
ترديدى نيست كه در بسيارى موارد رد پاى سبك ها و اسلوب هاى  كالسيك - 

مدرنيست ها و هنرمندان پيشگام قرن پيشين در آثار جديد قابل رويت است و به 
روش و مرجعيتى تبديل شده كه حضورى انكار ناپذير در گستره هنر قرن جديد 
يافته است. هم اكنون شاهد حضور نسلى از نقاشان هستيم كه وظيفه اصلى شان 
را همانند نقاشان پيشين آزادساختن نقاشى مى دانند، اما اين بار اين آزادى خود 
را بيشتر در قالب اختالط بى قيدوبند همه آنچه گذشته است، نشان مى دهد تا 
تحليل فيگور و فرم و دستيابى به تجريد. بنابراين هنگامى  كه شاهد آثار نقاشانى 
هستيم كه با مباهات و بى پروا گريزى دوباره به بازنمايى واقعيت مى زنند و اشيا 
و آدم ها را آنگونه كه ما آنها را مى بينيم تصوير مى كنند، آشكار است كه ديگر 
جست وجويى در كار نيست. نقاش امروزى آنچه را مى يابد به تصوير مى كشد اما 
يافته ها و تصاوير، بايد با روح زمان همراه شود و داشتن روح هنرمندانه ابزار اصلى 
روند خالقانه اى مى باشد كه كامال خودانگيخته و آغشته با جوهر هنرمند است. 
ــى  ــان قرار مى گيرد؛ نقاش ــلى از نقاش فلورا فيض بخش در رده چنين نس
ــيارى از كارهايش زن و معضالت اجتماعى اش  ــال ها موضوع اصلى بس كه س
ــوارى هاى  ــت. او در فضايى لطيف و در عين حال معترضانه، زن و دش بوده اس
ــى از ناهنجارى هاى اجتماعى،  ــون تنهايى و خلوت گزينى ناش امروزى اش چ
ــاس نابرابرى و بسيارى از مسايل ديگر را به  اقتصادى، ترس، عدم امنيت، احس
تصوير كشيده است و حال گويى خسته از اين فرياد ها و نجواها در پى سكوتى 
آرامبخش به وادى ديگرى گام مى گذارد و با كششى درونى به تصوير عناصرى 
از طبيعت مى پردازد كه ريشه در ضمير نا خودآگاهش دارد، او دنيايى درونى را 
منعكس مى كند كه ثمره اش در عين سنتى بودن، رنگى امروزى دارد و در قياس 
با آنچه ما از دهه هاى پيشين در نقاشى اين سرزمين مى شناسيم، متمايز است. 
آنچه در كارهاى تازه فلورا فيض بخش نوعى نوازش بصرى را به همراه دارد، 
قدر مسلم فقط ظرافت زنانه آنها نيست، بلكه هر بيننده  از همان نگاه اول شاهد 
ريتمى كامال درون گرايانه (introvertive) و مديتاتيو (meditaitive) است 
ــاس، آرام، شرقى و شاعرانه اى را نشان مى دهد كه در تمام ادوار  كه روحى حس
تاريخ هنر، مختص تصويرگر شرقى بوده و گاه به غرب هم سرايت كرده است و 

به ويژه بسيارى از هنرمندان اروپايى از آن بهره گرفته اند. 
ornamen-) تصوير گياه، گذشته از سابقه تاريخى در زمينه هاى تزيينى

ــدن يونان و بين النهرين به فراوانى يافت  و در مقطع تاريخى  talistik)، در تم
خاصى در نقاشى ظاهر مى شود. 
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سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني 
به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به 
جدولي از اعداد گفته مي شود كه به عنوان يك 
سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــه- كاميونى با كفه  ــه دار- رواديد 7- مطلب و مقول چراغ پاي
ــركت هواپيمايى  بارگير طويل- گونه 8- برترى و وااليى- ش
ــته به زهر 9- خرس آسمانى- جد مادرى  ملى كلمبيا- آغش
رستم-از اسامى دخترانه 10- مجلس روسيه- درختى زينتى 
ــت سفيد- ماليدن 11- پنهان شدن  با برگ هاى پنجه اى پش
در جايى براى حمله غافلگير كننده- چين و چروك پوست- 

ــمتى از كشتى- خاك  تفريق 12- چوب خمير پهن كن- قس
ــر- دوش و كتف- فرصت و  ــى 13- چلچراغ- پشت س صنعت
امكان 14- آسيب و صدمه- ورقه اى از برنج، سيب زمينى يانان 
برشته شده در ته ظرف غذاى در حال پخت- آزادى خواه 15- 
ــا در يونان قديم- تفاوت ميان بهاى تمام  رب النوع بزرگ دري

شده كاال و ارزش مبادله اى آن.

افقى: 
1-پهلوان و جنگاور- چند همسرى 2- از دسرهاى ايرانى كه 
ــرخ كرده، خرما و مغز پسته تهيه مى شود- چغندر  از آرد س
پخته- وسيله اى در دست تنيسور 3- گردش كودكانه- اسب 
ــتنى-  ــر 4- كوزه بزرگ- درس نوش ــش- آزرده خاط بارك
ــى از «تامس هاردى» 5- فرومايه- خراب  پناهگاه- اثرى ادب
ــاد و چيندار- در  ــد- خداوند در تورات 6- دامن گش و فاس
ــياى مركزى» گفته  ــرزمين هاى آس ــه «س ــى ميانه ب فارس
ــاز از قلمرو  ــتين 7- مج ــد- جامه بلند جلوباز بى آس مى ش
ــيون جهانى دو و ميدانى- فاقد آبادانى  فرمانروايى- فدراس
8- بچه مى زند- ايالتى در شمال اسپانيا با مركز سانتاندر- 
سوغات اصفهان 9- معشوق- قطار- مرغابى 10- از فرزندان 
نوح(ع) - بلوز كشباف- مرض كشنده قاره سياه 11- پوست 
ــت و همدم 12- انتها- يقين- از  پيرا- مالمت كننده- دوس
ــه زنانه- پروفسور حيوانات 13- يار قورى- تاالر- رهن  البس
14- آرم و عالمت- جراحت- قصه گوى معروف 15- قهرمان 
ــور آمريكا كه در سال 2004  ــين تنيس جهان از كش پيش
ــابقات گرند اسلم را از آن  عنوان سريع ترين بازيكن در مس

خود كرد- بارانداز.

عمودى:
1- معبدى باستانى در استان خوزستان- بازى قهوه خانه اى 
ــمارش سگ- سنگريزه  2- از ورزش هاى گروهى- واحد ش
ــرط- بسته الكترونيكى- ماده منفجره كار  3- از كلمات ش
گذاشتنى- طرح ناموفق دبيرستانى 4- ماه سرد- برچسب- 
ــدن و لذت بردن  قراردادن بدن در داخل آب براى خنك ش
ــدون آن نتوان  ــود- ب ــى كه در كليه توليد مى ش 5- آنزيم
ــاورزى-  ــزرگ 6- از مراحل كش ــفالى ب ــت- ظرف س زيس

جدول 1910

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 
نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته 
شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
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 واحد خاكدان
 نقاش

ابوالقاسم اشرفى مرد پروژه هاى ناتمام است. اين ناتمامى پروژه هايش البته بيشتر 
به خاطر موانع بيرونى است كه باعث شده اين كارشناس هنر و سينما به كم كارى 
متهم شود. با اينكه نامش با سينما و هنرهاى تجسمى گره خورده؛ اما مى گويد: 
«بيوگرافى بنده در حوزه فرهنگ و سينما و هنر خيلى درخشان نيست.» اشرفى 
طى هفت سـال گذشته بيشتر به عنوان كارشـناس هنرهاى تجسمى مقاالتى 
را در نشـريات بين المللى منتشـر كرده. او تهيه كنندگى چهارفيلم سينمايى 
را برعهده داشـته كه فقط يكى از آنها پس از پنج سـال انتظار در ايران نمايش 
داده شد. همچنين پروژه «سينماگران عكاس» را با حضور ناصر تقوايى، محمود 
كالرى، داريـوش مهرجويى، رضا كيانيان و حميد جبلى مقابل دوربين برد كه 
به داليل نامشخص، ناتمام ماند. از همين رواست كه ضمن برشمردن كارنامه اش 
مى گويد:«فكـر مى كنم هرچه جلوتر برويم ايـن كارنامه غيرقابل دفاع خواهد 
بود.» اشرفى متولد سال 1336 از بخش «اميركال» در پنج كيلومترى بابل است. 
سال 1363 در رشته معمارى از دانشگاه شهيد بهشتى فارغ التحصيل شده و از 
سـال 1368 در بخش خصوصى فعاليت كرده. او البته همزمان دغدغه ادبيات، 
سينما، به ويژه نقاشى و مطبوعات را داشته است. اين كارشناس اقتصاد هنر در 
گفت وگو با«شرق» پيشنهادهايى براى بهبود وضعيت تبادل آثار هنرى ارايه داد 

كه مى تواند آغازگر بحث هايى جدى در اين زمينه باشد. 

 اقتصـاد هنـر در ايـران پـس از پشت سرگذاشـتن يـك دوره اوج  �
در سـال هاى گذشـته خصوصا در آوريل سـال 2008 اين روزهـا دوران 
كم تب وتابى را طى مى كند؛ تا جايى كه به نظر مى رسد محتاج بازنگرى در 
روش هاسـت. شـما خود از فعاالن اين عرصه بوده و در حراج هاى هنرى 

جهان شركت داشته ايد. نگاهتان به مسير آينده اين حوزه چيست؟ 
ــى در ذهن و روان پيشرفت  ــه هاى انسانى، اصوال از طريق پدركش انديش
مى كنند. اين اعتقاد شخصى من است كه فرزندان، از طريق كشتن اعتقادهاى 
پدرانشان به اعتقادات تازه تر و نوينى دست مى يابند. يكى از داليل وسعت و 
گستردگى ذهن ممكن است به همين نكته وابسته باشد. شايد اين مطلب، 
ــتادان محترم شود؛ اما اگر اندكى آگاهى و  عامل آزردگى خاطر بعضى از اس
شناخت نسل جديد هنرمند و هنردوست در كار باشد، اميدوار كننده است تا 
شايد مسيرهاى وسوسه انگيز بازار هنر از هنرمندان، تاجرانى وابسته به پول و 

اقتصاد توليد نكند. 
 مى توانيد به طور مشخص بفرماييد شما چه تحليلى از وضعيت اقتصاد  �

هنر ايران از سـال 2006 (سـال ورود ايران به بازارهـاى جهانى) تا امروز 
داريد؟ 

ــال از ركورد شكنى هنر ايران در حراج  ــت نزديك به شش س بعد از گذش
كريستيز دوبى در سال 2008 قطعا سواالت زيادى به ذهن متبادر مى شود. 
ــاوران اقتصاد  چندى پيش مقاالتى متفاوت از روزنامه نگاران و چندنفر از مش
فرهنگ و هنر در يكى از ماهنامه هاى هنرى چاپ شده بود. نام يكى از مقاالت، 
«هنرنمايى پرسپوليس 2 در جميرا» (پانزدهمين حراج كريستيز) بود. از زبان 
شخصى كه مرتبط با حراج كريستيز 2008 دوبى و ركورد 2/8 ميليون دالرى 
مجسمه «پرسپوليس» بوده است مطالبى به رشته تحرير درآمده بود. من در 
ــمه پرسپوليس 1 و 2 كه  ــانات فروش دو مجس اينجا با محورقراردادن نوس
ــرى را در اختيار دارد، مى خواهم  ــوز در منطقه، ركورد فروش يك اثر هن هن
ــش اصلى را طرح كنم كه چرا قيمت اثر اوليه مجسمه پرسپوليس  اين پرس
(تخت جمشيد) كه در سال 2008 به مبلغ 2/8 ميليون دالر به فروش رسيد، 
ــال، به يك سوم كاهش پيدا كرد؟ آيا قيمت گذارى اوليه اشتباه  پس از پنج س
ــت يا قيمت هاى بعد از مبلغ اوليه؟ چه اتفاقى در روند فروش افتاده  بوده اس
است؟ مى دانيم كه طى اين چندسال، تنها كااليى كه در غرب و شرق افزايش 
ــمگيرى يافته كاالى هنرى بوده است. من فكر مى كنم قيمت اوليه اثر  چش
پرسپوليس درست بوده است. من معتقدم چنانچه عملكردمان در حوزه فروش 
ــت، شكست و مسير اشتباه و بى برنامه بودن جهت يك روند  ضعيف بوده اس
سالم را بايد بپذيريم. بايد بپذيريم كه چرا چنين اتفاق و آسيبى عامل افول 
اقتصاد هنر ما شد؟ افالطون از زبان سقراط مى گويد كه زندگى بررسى نشده 
ــتى ندارد. نكاتى كه من در اين مصاحبه مى گويم، صرفا در حوزه  ارزش زيس
اقتصاد هنر است. ورود به حوزه كيفيت آثار هنرى بحث جداگانه اى را مى طلبد 
كه جايگاهش در اين مجال نيست. اثر پرسپوليس يك تك اثر بود كه تعداد 
و اديشن هاى ديگرى نداشت. زمانى كه اين اثر در سال 2008 خريدارى و به 
حراج كريستيز برده شد، به عنوان تنها اديشن از پرسپوليس ارايه شد. اما بعدها 
از اين اثر اديشن هاى ديگرى ارايه شد كه سايز و اندازه اديشن هاى بعدى تحت 
ــود اما به عنوان همان اثر ارايه  ــپوليس كامال با اثر اصل متفاوت ب عنوان پرس
مى شد. اين، كامال خالف قانون ارايه آثارى است كه داراى چند اديشن به عنوان 
مثال يك از سه هستند. اين حركت نگاه خريدار را براى داشتن اثر در درازمدت 
متزلزل مى كند و خريدار به محض اينكه احساس كند هدف دستيابى به پول و 

بازار است اعتمادش را نسبت به ذات اثر از دست مى دهد. 

ــه مهم ديگر اينكه حراج و بازارهاى ماركت هنر در طول تاريخ هنر   نكت
ــت نه در دست  ــت خريداران و گالرى دارها و مجموعه دارها بوده اس در دس
هنرمندان! نمى توان اعتماد داشت به هنرمندى كه هم فرانسيس بيكن باشد 
هم بيل گيتس و هم مادر ترزا. هنرمند فقط هنرمند است؛ نه بيزينس من. 
ــدت  ــد بلكه به ش تالش در جهت محبوب بودن نمى تواند كمك كننده باش
آسيب زننده است. هنرمندبودن كارى است بس دشوار و مسيرى است سخت، 
ساده به دست نمى آيد و نبايد شخص هنرمند دچار وسوسه هاى ارزشى جارى 
سطح اجتماع شود، هرگز در طول تاريخ از يك هنرمند انتظار نمى رفته كه 
ــد به ارزش هاى تاجرها و بيزينس من ها كه  ــته باش زندگى روزمره وى آغش
ــطح شهر به شدت شاهد آن هستيم. منظور بر اين نيست كه  اخيرا ما در س
هنرمند، فقر را ستايش كند اما اگر هم دچار حفظ ارزش هاى اقتصادى شود 
از ارزش و اعتبار هنر قطعا مى كاهد. در نتيجه ارتباط با اقتصاد و پول و بازار 
را بايد واگذار كنند به آنان كه نسبت به چرخه اقتصاد هنر آگاهند و دغدغه 
هميشگى آنهاست و هنرمند اوقاتش را صرف تراشيدن مفهوم و كنكاش و 
خودكاوى كند تا به نتايج هنرمندانه اى دست يابد. به عنوان مثال هنرمندى به 
نام انيشن كاپور (متولد هند، بزرگ شده در بريتانيا) كه هندى االصل است اما 
بيشتر زندگى اش را در لندن مى گذراند، قريب به بيست واندى سال از طريق 
ــن گالرى محصول هنرى اش ارايه مى شود و به فروش مى رسد. معموال  ليس
كارهاى اين هنرمند بيش از 500هزاردالر قيمت گذارى شده است و خريد و 
فروش مى شود، شما اگر بخواهيد به اين هنرمند مراجعه كنيد جهت خريد 

اثر وى، مسلما دسترسى به هنرمند و اثر او براى شما مقدور نخواهد بود و بايد 
قطعا به گالرى دار وى مراجعه كنيد. 

 از نگاه شـما چه شخص يا گروهى بايد در اين زمينه به هنرمند يارى  �
برساند؟ واسطه ها يا گالرى داران؟ 

ــازى هنر و  طبيعتا وظيفه گالرى ارايه اثر، مذاكره با خريداران و جريان س
ــتيز، بونمز و... است. در حراج  چكش زدن در حراج هاى مختلف؛ اعم از كريس
اخير كريستيز اگر در نحوه ارايه و برنامه ريزى اثر «پرسپوليس» دست اندركاران 
دچار نوعى هيجان زدگى كاذب نمى شدند و خريداران و وابستگان اقتصادى 
ــته از هيجان زدگى را در  را متزلزل نمى كردند و همچنين اين ناامنى برخاس
ــترده ترى رواج نمى دادند به جرات مى توان گفت با برنامه دقيق و  سطح گس
مسير منسجم ترى قيمت آن را به باالى چهارميليون دالر رسانده و توسط هنر 
ــيع ترى ايجاد مى شد؛ آن هم نه فقط  و هنرمند ايرانى يك بازتاب جهانى وس
ــط  ــطح حراج هاى دوبى و ايران و نهايتا چندگاهى لندن و نه فقط توس در س
دايره كوچك خريداران ايرانى و اعراب. اين نگاه پرمشكل ما ايرانى هاست كه 
ــتى را با نگاه دايى جان ناپلئونى بررسى مى كنيم كه عامل، نقشه و  هر شكس
برنامه ريزى از بيرون است نه از اشتباهات ما، شكست هاى حراجى ها را عامالن 

پربغض اعراب و حمايت كنندگان هنر هند و چين و... مى دانيم. 
ــال 2008 در رسيدن قيمت اثر «پرسپوليس» به باالترين مبلغ، تمام  س
ــيرها و برنامه ريزى ها به درستى طى شده بود؛ از چگونگى نوردادن به اثر  مس
ــدن گرفته تا باز شناسى هنرمند در سطح مطبوعات  ــت ديده ش جهت درس

انگليسى زبان. اين تمهيدات اما امسال در مورد فروش «پرسپوليس 2» صورت 
نگرفت. 
  شـرايط اقتصادى جهان در سـال هاى 2006 تا 2008 رو به رشـد بود؛  �

با اين حال در سـال 2009 همزمـان با بحران مالى، بازارهاى جهانى اقتصاد 
هنر در سراسر جهان تحت تاثير قرار گرفت. سال 2010 مصادف با بازگشت 
رونق نسـبى به اقتصاد هنر جهـان بود؛ ركورد هـاى به يادماندنى و فروش 
يكصد ميليون دالرى آثارى از ژاكومتى و پيكاسو در همين سال رقم خورد. با 
اين حال نوسانات قيمت ارز در ايران و تحريم هاى پى درپى در سال هاى 2011 
تا 2013 باعث شد اقتصاد هنر در ايران به مثابه تابعى از اقتصاد كالن كشور، 
آسيب ببيند. من فكر مى كنم انتظار رقم خوردن ركوردى چند ميليون دالرى 
براى اثرى ايرانى در حراج هاى جهانى در سـال 2013 با توجه به مشكالت 

اقتصادى يكى، دوسال اخير در ايران، چندان منطقى و درست نباشد... .
اينطور نيست كه اثر بدون برنامه ريزى و اهداف دقيق و جهت دار بتواند با 
مبلغ بيش از چهار ميليون دالر فروش برود. مثالى مى زنم. چندماه قبل اثرى از 
فرانسيس بيكن سه لتى به قيمت 142 ميليون دالر فروش رفت، وقتى تحقيق 
مى كنيد متوجه مى شويد كسانى كه مسووليت فروش چنين اثرى را داشتند 
حتى در برنامه خبرى يورونيوز اخبار و گزارش هايى را مطرح كردند و از قبل 
ــازى  ــتند و فضا س اطالعات الزم را در اختيار موزه دارها و صاحبنظران گذاش
ــكل گيرى هدف نهايى ايجاد كردند. در نهايت، اثرى كه  الزم را در جهت ش
به قيمت حدود 50 ميليون دالر قيمت گذارى شده بود باالتر از سه برابر قيمت 
اوليه به فروش رفت. اثر پرسپوليس در سال 2008 ابتدا به مبلغ 320هزاردالر 
ــد، اما، خاطره اى خوش كه از آن لحظات برايمان برجا ماند  قيمت گذارى ش
اين بود كه ابتدا اثر به مبلغ يك ميليون دالر رسيد و حضار با هيجان چند ثانيه 
كف زدند و سپس شروع بعدى از يك ميليون دالر و رسيدن به دو ميليون دالر 
بود. مجددا حداقل براى يك دقيقه حاضران سالن حراج كف زدند و سپس از 
دو ميليون دالر رقابت فشرده شروع شد و رقابت بين سه نفر ادامه داشت تا رسيد 
به 2/8 ميليون دالر. تمام اين صحنه ها و لحظات توسط عكاسان كه به همراه تيم 

فروشنده رفته بودند ضبط شده است. 
ــاس  ــب قابل توجه ديگر اينكه خريدار اوليه آن اثر هم اكنون احس  مطل
ناخوشى دارد كه چرا اثرى را كه پنج سال پيش به مبلغ 2/8 ميليون دالر خريده، 

االن به يك سوم قيمت كاهش پيدا كرده است. 
  نكته اى كه شما در مورد كاهش قيمت اثرى از يك هنرمند طى يك  �

پروسه چندساله به آن اشاره مى كنيد، چيز تازه اى نيست. در حراج هاى 
كريسـتيز و سـاتبيز بارها اتفاق افتـاده كه اثرى از يـك هنرمند عرب، 
انگليسى يا آمريكايى با نوسان هاى باورنكردنى به فروش رفته. گاه هم يك 
اثر از همان هنرمند اصال فروش نرفته. اينها اما خللى در تصميم خريداران 
آن آثار براى خريد ايجاد نكرده چرا كه اقتصاد هنر همواره با غافلگيرى و 
شوك همراه است. فكر نمى كنيد نوسان قيمت آثار يك هنرمند در فضاى 

اقتصاد هنر پديده تازه اى نيست؟ 
 ببينيد، من فكر مى كنم بايد به چند مساله توجه دقيق كرد. ثبات قيمت 
در بازار بسيار مهم است و احترام به مشترى از اهميت بااليى برخوردار است 
ــرا كه مجموعه داران يا موزه داران پس از هر خريدوفروش با هم به مذاكره  زي
ــبت به اثر هنرمند و هنرمندان سرزمين تحليل و بررسى  ــينند و نس مى نش

مى كنند و مطمئنا در فروش بعدى هنرمند تاثير گذار خواهد بود. 
ــان در قيمت، باعث مى شود كه به بقيه هنرمندان اين سرزمين  اين نوس
ــيار بزند و چنانچه خريداران در ازدست دادن اقتصادشان احساس  آسيب بس
ــابه بسيار محتاطانه عمل  ــبت به خريد آثار هنرمندان مش ناامنى كنند، نس
ــود. اگر دقت مى كرديم و اين اثر را با رشد  ــان كاسته ش  كنند و از اطمينانش
جهانى به قيمت حداقل چهار تا 4/5 ميليون دالر به فروش مى رسانديم قطعا 
خريداران ديگرى از كشورهايى نظير چين كه االن تشنه خريد اثر هنرى از 

ديگر فرهنگ ها هستند در صف خريد هنر ايران قرار مى گرفتند. 
ــه دولت فعلى در  ــال چه دولت قبلى و چ ــبختانه در اين چندس  خوش
ــروش آثار هنرى دخالتى نمى كنند. گرچه كمكى هم نمى كنند! اما  خريدوف
ــت  ــتيز حضور پيدا كرده اس به دولت فعلى كه عالقه دارد و در حراج كريس
پيشنهاد مى شود از امكانات ارتباطى با كشورهاى ديگر به خصوص چين كه 
رابطه نسبتا خوبى با سرزمين ما دارد استفاده و امكان رشد هنرى و اقتصادى 
را در اين عرصه فراهم كند. بدون اينكه هنرمندان و مخاطبان هنر يكديگر را 
ــوءتفاهم و واژه غلط امروزى به نام«همكارى با دولت»كنند مى توانند  دچار س
عامل ارتقا و فضا سازى اين جريان با روش سالم باشند؛ آن هم در جهت رشد 

و باز شناسى هنرمندان تجسمى سرزمين ايران. 
ــطح قابل قبولى برسد تا  ــريع تر به س  اميدوارم كه روابط با غرب هرچه س
ــترين  ــهر مهم لندن و نيويورك كه بيش ارايه آثار هنرمندان ايران در دو ش
ــود.  ــار هنرى در اين مناطق دنيا صورت مى گيرد فراهم ش خريدوفروش آث
ــورمان هم مسير دقيق و درست و حرفه اى را  اميدواريم هنرمندان عزيز كش
رعايت بكنند، به طور مستقيم وارد مذاكرات اقتصادى هنر نشوند، انرژى و افكار 
ــان را وارد  ــان را براى توليد اثر هنرى در خدمت گيرند، خالقيت ش و اهدافش
جريانات بازار هنر نكنند و نگاه خريداران و هنردوستان را نسبت به هنر معاصر 
پرترديد نكنند. من فكر مى كنم در دولت جديد بايد به ارايه آثار تجسمى ايران 

در سطح جهانى اميدوار بود. 

واكاوى حراج هاى هنرى در گفت وگو با ابوالقاسم اشرفى

«بازى بد» در زمين اقتصاد هنر 
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