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نگاهی به نگرانیها و حواشی یک حراج هنری

وودی آلن:

حراج تهران؛ بدون مسئولیت با درآمد میلیاردی

با دنیای کارگردانی خداحافظی
میکنم
کارگردان فیلم «امتیاز نهایی» گفت:
پنجاهمین فیلمم را در پاریس میسازم و پس از
آن با کارگردانی خداحافظی خواهم کرد.
به گزارش ایرنا از گاردین ،وودی آلن ،کارگردان
مطرح آمریکایی ،تایید کرد که پاییز امسال یک
فیلم جدید در پاریس میسازد.
وی در یک الیو اینستاگرامی در گفتوگو با
الک بالدوین ،بازیگر هالیوودی ،گفت پنجاهمین
فیلم او که قبال گفته شده بود درامی شبیه به
فیلم امتیاز نهایی ( )Match Pointخواهد بود،
احتماال آخرین فیلمش است.
این کارگردان  ۸۶ساله در این باره گفت :بخش
اعظمی از هیجان و شور و شوقم از بین رفته
است .این روزها فیلمی که میسازی چند هفته
در سینما میماند و بعد کارش به سرویسهای
استریم یا تماشای پولی میکشد .اوضاع مثل
گذشته نیست .دیگر مثل قبل از این کار لذت
نمیبرم.
دو فیلم اخیر وودی آلن یعنی یک روز بارانی
در نیویورک ( )۲۰۱۹و جشنواره ریفکین ()۲۰۲۱
هر دو در دوران کرونا اکران شدند .جشنواره
ریفکین چندان موفق نبود اما یک روز بارانی
در نیویورک با بازی تیموتی شاالمه و ال فانینگ
موفق شد صدرنشین فهرست پرفروشترین
فیلمهای گیشه شود.
یک روز بارانی در نیویورک همچنین اولین
فیلمی بود که پس از لغو قرارداد ساخت پنج
فیلم آلن برای آمازون ،توسط او ساخته شد .این
قرارداد به دلیل جلب توجهات دوباره به اتهامات
جنسی که دختر خوانده این کارگردان در سال
 ۱۹۹۲به او وارد کرده بود ،لغو شد .آلن همواره
این اتهامات را رد کرده است ،پرونده دو تحقیق
مفصل در این باره در حالی بسته شد که در
نهایت هیچ اتهامی به او وارد نشد.
کارگردان کافه سوسایتی و نیمه شب در
پاریس در بخش دیگری از گفتوگوی خود با
بالدوین گفت با بیان این که تا به حال به خاطر
شانس و احتیاط توانسته از کرونا قصر در برود،
گفت :وقتی کرونا شروع شد ،در خانه مثل همه
ترسیده و زیر تخت قایم شده بودم.
وی افزود :پس از یک مدت حسرت خوردن
درباره این که نمیتوانم فیلمی را که برایش برنامه
ریزی کرده بودم بسازم شروع به ارزیابی مجدد
شرایط کردم و به این نتیجه رسیدم که قایم شدن
زیر تخت را دوست دارم .دیگر نیاز نیست بیرون
بروم ،مجبور نیستم فیلم بسازم ،در زمستان
سردم شود و در تابستان گرمم و دیگر نیاز
نیست کل روز را به تصمیم گرفتن بگذرانم.
مصاحبه اینستاگرامی وودی آلن و الک بالدوین
همزمان با انتشار مجموعه داستان کوتاه آلن ،با
عنوان جاذبه صفر ( ،)Zero Gravityانجام شد
که این کارگردان در دوران قرنطینه نوشته است.

به گزارش خبرآنالین پانزدهمین دوره این حراج مرداد سال
گذشته و با مجموع فروش بیش از  ۴۲میلیارد تومان به کار
خود پایان داد و  ۱۰تیر شانزدهمین دوره آن برگزار خواهد شد.
اما این دوره نگرانیهایی را همراه خود دارد که از حراج پانزدهم
به جا مانده و آن موضوع اصالت آثار است .ماجرایی که در
دوره پیشین حراج بحث برانگیز شد و حاال حراج شانزدهم ریتم
و ضربآهنگ دوره جدید این رویداد هنری جهت شناساندن
اصالت کارهای هنری را تعیین خواهد کرد .حراجی که معموال ً
بینشان اسامی تکراری برخی از هنرمندان هم به چشم میخورد.
با اینحال موضوعاتی مثل «اصالت اثر» باعث گمانهزنیهایی
در این حراج شده است .مثال ً اضافه شدن بند سؤالبرانگیزی با
این مضمون که حراج هیچگونه مسئولیتی در خصوص اصالت
اثر هنری ارائهشده در حراج ندارد ،باعث شد تا خبرآنالین سراغ
عبدالبصیر حسینب ُر منتقد و پژوهشگر هنر معاصر برود و
درباره آن گفتوگو کند.
عبدالبصیر حسینب ُر ،در خصوص نسبت حراج و کارشناسی
آثار و اصالتسنجی آثار به خبرآنالین میگوید« :حراج تهران
در دوره پیشین در کاتالوگ معرفی آثار تأکید کرده که «اصالت
آثار را تضمین نمیکند ».یعنی بندی که اشاره به این موضوع
دارد که هیچگونه ضمانت و مسئولیتی در خصوص اصالت اثر
ی که پس از فروش اثر
هنری ارائهشده در حراج ندارد و درصورت 
به خریدار ،فرد ادعای عدم اصالت اثر کند ،باید به مالک اثر،
جهت جبران ضرر و زیانهای وارده رجوع کند .همین مسئله در
اذهان موضوعی را شکل میدهد و آن هم این است که ضعفی
بزرگ در این حراج وجود دارد؛ که آن هم ضعف کارشناسی
است».
این منتقد با اشاره به اینکه روابط عمومی حراج توضیح داده
که کلیه آثار ارائهشده در حراج تهران توسط کارشناسان معتبر
بررسی و اصالت و انتساب آنها به پدیدآورنده اثر موردبررسی
قرار میگیرد ،میگوید« :حراج تأکید دارد که در خصوص آثار
کالسیک ،عنداللزوم ،بررسی توسط کارشناسان وزارت میراث
فرهنگی و گردشگری انجام شود .با توجه به آنکه آثار ارائه
شده در حراج به مدت  ۳روز در معرض بازدید عموم قرار
میگیرد .متقاضیان،امکان بررسیهای کارشناسی متعارف از
جانب کارشناسان منتخب خود را در مدت تعیین شده ،دارند.
با اینحال این عدم مسئولیت در خصوص اصالت آثار در
ابتدای امر به دو ضعف بزرگ کارشناسی حوزه اصالتسنجی و
موضوعات حقوقی اثر باز میگردد».
او با اشاره به اینکه متأسفانه یکی از بخشهای غیر شفاف
ی
حراج تهران موضوع عدم معرفی تیم کارشناسان حراج درصورت 
که در حراجهای معروف و مطرح دنیا لیستی از تیم کارشناسی
و سابقه تحصیلی و تخصصی آنها در سایتهایشان معرفی
میشود ،میافزاید :از این بابت بسیار مهم است که حراج تهران
موضوع کارشناس را جدی بگیرد و شفاف و روشن در کاتالوگها
و سایت خود این افراد متخصص را معرفی کند .در این صورت
هم بسیاری از حاشیه های مرتبط کمتر میشوند و همچنین
ضعفهای جدی این حراج برطرف میگردند.
این پژوهشگر هنر درباره ویژگیها ،وظایف و مسئولیت
کارشناسان حراج میگوید« :کارشناسان معموال ً خبره و
متخصصانی هستند که در ارتباط با آثار هنری صاحبنظرند.

شانزدهمین حراج تهران با عنوان «هنر معاصر ایران» جمعه  ۱۰تیر در حالی برگزار میشود که با اضافه شدن بند سؤالبرانگیز
«حراج هیچگونه مسئولیتی در خصوص اصالت اثر هنری ارائهشده در حراج ندارد» ،تردیدهایی درباره «اصالت آثار» شکل
گرفته است.
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این کارشناسان باید در ارتباط با قیمتگذاری اثر و همچنین
اصالتسنجی خبره باشند .معموال ً متخصصین رشته حفاظت و
مرمت آثار هنری ،دارای دانش فنی اصالتسنجی هستند .البته
این موضوع بسیار تخصصی است و شخص کارشناس بایستی با
دانش روز اصالتسنجی ،شناخت مواد ،مطالعات آزمایشگاهی
مرتبط و شناخت داشته باشد .خصوصا ً اینکه آثار با قیمت
باالیی به فروش میرود قطعا ً امکان جعل آثار هم بسیار است و
از آنسو موضوع قیمتگذاری هم مسئلهای جدی است ،چون
در پس هر دوره پرسشی مبنی بر این شکل میگیرد که این
قیمتها چقدر واقعی است؟ آیا این اثر ارزش این قیمت را دارد
و یا خیر و موضوعاتی از این دست».
حسینبر در پاسخ به این سوال که ارائه آثار هنرمندان
سرشناس و جوان در کنار هم چه تأثیری در اقتصاد و تسهیل
زمینه ارائه آثار دارد ،میگوید« :در اینکه حراج به اقتصاد و
زیست هنرمند میتواند کمک کند شکی نیست و همچنین باز
شدن پای هنرمندان جوان هم به حراج هم اتفاق خوبی است؛
اما مسئله این است که باید این فرایند و این مسیر کامال ً
کارشناسی شده باشد .در غیر این صورت حراج باید خودش را

برای حواشی و چنین نقدهای جدی آماده کند!»
این پژوهشگر و منتقد هنر مدرن در پاسخ به اینکه هر ساله
هنرمندان پرتکرار با بیشترین تعداد آثار دیده میشوند ،آیا این
زمینه برای باقی هنرمندان هم به همین اندازه مهیاست ،اضافه
میکند« :آنچنان که حراج مدعی است آثار همه هنرمندان
شناختهشده در زمینههای مختلف هنرهای تجسمی که در
نمایشگاههای انفرادی و گروهی ایران یا کشورهای دیگر حضور
داشته و بازار تثبیت شدهای در بین مجموعهداران و خریداران
آثار دارند ،ممکن است در حراج ارائه شوند و در حراج ،بستری
اقتصادی است که اعتبار و نام هنرمند در بازار هنر آن و میزان
تقاضا از سوی خریداران برایشان اهمیت دارد؛ اما اینکه واقعا ً
این بستر برای چه هنرمندانی فراهم میشود موضوعی دیگر
است چون نیاز به آسیبشناسی جریان گالریدارها را هم
میطلبد».
بازدیدکنندگان حراج ،امکان دیدن نمایشگاه آثار حراج تهران
را  ۸و  ۹تیر دارند .جوانترین هنرمند شرکتکننده در این حراج
محمد طباطبایی متولد  ۱۳۶۶است که تابلوی او بین  ۱۲۰تا ۱۶۰
میلیون تومان قیمتگذاری شده ،سپس ساناز البرزی متولد

 ۱۳۶۵با اثر اکرولیک روی بوم بین  ۱۰۰تا  ۱۵۰میلیون تومان؛
گرانترین اثر این دورهی حراج از منصور قندریز و متعلق به
مجموعه خصوصی دکتر جواد مجابی است.
هنرمندان حراج تهران چه کسانی هستند؟
 ۲۴دی ماه سال  ۱۴۰۰بود که پانزدهمین دوره حراج تهران با
عنوان «هنر معاصر ایران» با مجموع فروش  ۱۵۸میلیارد و ۸۹۰
میلیون تومان به کار خود پایان داد و مجسمه «شاعر نشسته»
پرویز تناولی به قیمت  ۱۴میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان رکورد
حراج را از آن خود کرد.
اکنون در تابستان سال  ۱۴۰۱شانزدهمین دوره حراج تهران
با عنوان «هنر معاصر ایران» کمکم فعالیت خود را آغاز کرده
است و اما با نگاهی به کاتالوگ شانزدهمین دوره حراج تهران
ن دوره  ۱۲۰اثر حضور دارد و اسامی کامل
درمییابیم که در ای 
ن دوره از حراج تهران عرضه و
هنرمندانی که آثار آنها در ای 
چکش میخورد در آن اعالم شده است که در میان آنها ،از
هنرمندانی که نام آنها مکرر در حراج تهران شنیده شده است
تا هنرمند جوانتر حضور دارند.
نام هنرمندان به ترتیب حروف الفبا عبارتند از رضا آرامش،
علیرضا آسانلو ،علیرضا آستانه ،علی اتحاد ،شهریار احمدی،
بیژن اخگر ،امیرمسعود اخوان جم ،عبدی اسبقی ،آرمان
استپانیان ،مرتضی اسدی ،سمیرا اسکندرفر ،ساناز البرزی،
رضا بخشی ،لیال پازوکی ،ناصر پلنگی ،افشین پیرهاشمی ،آنه
محمد تاتاری ،شیده تامی ،محمدعلی ترقی جاه ،بهمن جاللی،
امیرعلی جوادیان ،کاظم چلیپا ،وحید چمانی ،قاسم حاجی
زاده ،شهال حبیبی ،بهرام حنفی ،الهه حیدری ،واحد خاکدان،
آویش خبره زاده ،رضا خدادادی ،حسین خسروجردی ،خسرو
خسروی ،علی خسروی ،محمد خلیلی ،سلمان خوشرو ،بهروز
دارش ،رضا درخشانی ،کامبیز مبخش ،مرتضی دره باغی،
مصطفی دشتی ،امیر راد ،بیژن رافتی ،آزاده رزاق دوست ،حسن
روح االمین ،هادی روشن ضمیر ،محمد زحمتکش ،امیرحسین
زنجانی ،محمود زنده رودی ،داوود زندیان ،مهدی سحابی،
همایون سلیمی ،جمشید سماواتیان ،حسین شاه طاهری ،علی
شکری ،علی شیرازی ،کوروش شیشه گران ،رضوان صادق
زاده ،سعید صادقی ،کامبیز صبری ،حامد صدرارحامی ،نفیسه
صدیقی ،طاهره صمدی طاری ،محمد طباطبایی ،جمال الدین
طبسی نژاد ،مریم عابدی ،قدرت الله عاقلی ،سیامک عزمی،
جواد علیمحمدی اردکانی ،محمد فدوی ،محمدهادی فدوی،
ابراهیم فرجی ،منیر فرمانفرماییان ،بیتا فیاضی ،نیلوفر قادری
نژاد ،مهدی قدیانلو ،مکرمه قنبری منصور قندریز ،ژیال کامیاب،
شهرام کریمی ،محمود کالری ،عباس کیارستمی ،محسن
کیانی ،مرتضی گودرزی ،مصطفی گودرزی ،فریده الشایی،
رضا لواسانی ،حسین ماهر ،غالمرضا ماهرویی ،فرشید مثقالی،
مهرداد محب علی ،احمد محمدپور ،قاسم محمدی ،ماشاالله
محمدی ،تصرت الله مسلمیان ،جالل الدین مشمولی ،فرهاد
مشیری ،امیر معبد ،مهدی مقیم نژاد ،فرشید ملکی ،مرتضی
ممیز ،محمدرضا منزه ،فرخ مهدوی ،شهره مهران ،کریم نصر،
احمد نصرالهی ،بیژن نعمتی شریف ،جواد نوبهار ،امین نورانی،
گیزال وارگاسینایی ،وای  .زی .کامی ،احمد وکیلی ،حمید هادی
نژاد ،کیومرث هارپا ،آرمان یعقوب پور ،داور یوسفی و عادل
یونسی.
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الکترونیکی دولت  http://setadiran.irمراجعه نمایند.
مزایده گزار و نشانی:یاسوج-ضلع جنوبی میدان شهید حسین فهمیده-ساختمان شماره -1اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه وبویراحمدمزایده گران می بایست پاکت مهر و موم شده حاوی ضمانت نامه بانکی دارای مشخصات کامل بابت سپرده به مبلغ 5درصد قیمت پایه دارای سه ماهاعتبار از تاریخ صدور در وجه اداره کل راه وشهرسازی استان را در وقت اداری از تاریخ  1401/04/5لغایت 1401/04/20ساعت  13:00به دبیرخانه
حراست اداره کل راه وشهرسازی استان واقع در یاسوج -ضلع جنوبی میدان شهید حسین فهمیده ساختمان شماره یک تحویل و رسید اخذ نمایند.
به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه یا ضمانت نامه کمتر از  5درصد مبلغ پایه،مبهم،ناخوانا ،مشروط دارای خط خوردگی یا تحویل در خارج از موعد مقررترتیب اثر داده نخواهد شد.
اداره کل راه وشهرسازی در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.کلیه هزینه های نقل و انتقال(دارایی،ثبت،شهرداری وهزینه های دفترخانه سندنویسی)نشر آگهی به اضافه هزینه کارشناسی رسمی دادگستری و سایرهزینه ها به عهده برنده مزایده است.
جلسه کمیسیون بازگشایی مزایده مورخ 1401/4/21ساعت  10صبح در محل سالن جلسات ساختمان شماره  1برگزار می گردد.برنده مزایده ظرف مدت 20روز از تاریخ اعالم نظر کمیسیون مزایده مهلت دارد نسبت به واریز وجه به حسابی که این اداره کل کتبا اعالم میدارد اقدام نماید ودر صورت عدم مراجعه برنده اول،سپرده وی به نفع خزانه دولت ضبط ونفر دوم برنده مزایده اعالم خواهد شد و در صورت عدم
مراجعه (نفر دوم)مزایده تجدید خواهد شد.
 برنده مزایده توجه داشته باشد در صورت بروز هرگونه مشکل از نظر حقوقی یا ثبتی وموارد پیش بینی نشده بهای واریزی عینا به متقاضی مسترد وهیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.
*توضیحا کلیه ردیف ها در سامانه ستاد حتما مطالعه گردد.
ردیف

شماره پالک

مساحت
(متر مربع)

نوع کاربری

قیمت هر متر مربع
(ریال)

قیمت کل (ریال)

مبلغ ضمانت نامه بانکی
(ریال)

آدرس ملک

1

1.6730

48.3

تجاری (خدمات
محله)

300،000،000

14،490،000،000

724،500،000

یاسوج – بر بلوار باهنر

2

1.6731

80.32

تجاری (خدمات
محله)

360،000،000

28،915،200،000

1،445،760،000

یاسوج – بر بلوار باهنر

3

5.1944

37.35

صنعتی کارگاهی

43،000،000

1،606،050،000

80،302،500

دوگنبدان – روبروی میدان میوه و تره بار – انتهای
شهرک صنعتی مکانتیکها

4

21.10329

1000

ورزشی

25،000،000

25،000،000،000

1،250،000،000

دوگنبدان – ابتدای  180دستگاه روبروی منازل
آپارتمانی

5

22.106

408

مسکونی

70،000،000

28،560،000،000

1،428،000،000

دوگنبدان -فلکه سه راهی – (خیابان ثبت قدیم)

6

22.8934

213.8

مسکونی

30،000،000

6،414،000،000

320،700،000

دوگنبدان – کوی سه راهی – انتهای کوچه چهارم

اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد

