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گفت وگو  با غالمرضا نامی درباره اهمیت مجموعه داری

بازار هنر تجسمی بی ضرر است

 چه چیزی باعث شد به هنر و البته کارشناسی مجموعه داری   .
هنری عالقه مند شوید و به گردآوری آثار هنری بپردازید؟

همیشــه به هنر تجســمی عالقه مند بوده ام. در ســال های 
منتهــی بــه انقالب در تــاالر وحدت کار می کردم و ســپس به 
استخدام وزارت ارشــاد درآمدم. بعد از تأسیس مرکز هنرهای 
تجسمی، ریاست بخش نمایشگاه ها را بر  عهده گرفتم. به مرور 
ِسمت مشاور موزه هنرهای معاصر و موزه پاسارگاد را بر  عهده 

گرفتم و کارشناسی برای آثار مجموعه داری را انجام دادم.
 چقدر کلکسیونری را شغل یا حرفه در نظر می گیرید و اساسا   .

آن را کار به معنای ســرمایه گذاری می دانیــد و چقدر آن را بر 
 اساس یک تفریح و سرگرمی نگاه می کنید؟

مجموعــه داری بــه ســه دســته بندی تفکیک می شــود؛ 
مجموعه داری بر  اســاس سود و نگاه اقتصادی، مجموعه داری 
بر  اســاس نــگاه هنری و لــذت بصــری، مجموعــه داری که 
بر  اساس سلیقه، آگاهی و در نهایت ارزش اقتصادی با مشاوره 

از کارشناســان انجام می شــود. در واقع دسته سوم به مسیری 
درســت تر روی می آورند که معموال کســانی که در این حرفه 
حضور بلندمدت دارند و ســود بیشتری کســب کرده اند، از این 
دسته محســوب می شــوند. بازار هنر در همه فراز و نشیب های 
اقتصــادی و در صــورت فعالیــت مجموعه داران بر  اســاس 
اســتانداردهای انتخاب، خریدو فروش، نسبت به سایر بازارهای 
اقتصــادی تضمین شــده بوده اســت. مجموعــه داری بازاری 
بیمه شــده در ادوار مختلف اقتصادی اســت. به طــور مثال اثر 
جکســون پوالک پیش از انقالب ۶۳۰ هزار دالر خریداری شده، 
امــا امروز ۴۰۰ میلیــون دالر ارزش دارد یا اثری از ســپهری که 
پیش از انقالب پنج هزار تومان بوده، امروز حدود چهار تا شش 
میلیارد تومان ارزش گذاری شــده اســت. هیچ بازاری به اندازه 
بازار مجموعه داری مطمئن و بی ضرر و البته لذت بخش نیست.

 در گردآوری آثار هنری تم و ســبک یا دوره خاصی از هنر و   .
هنرمندان تا چه حد الزم است؟

اینکــه مجموعــه دار فقط به بــازار فکر کند هــم طیفی از 
مجموعه داری محسوب می شود؛ اما جمع آوری بر  اساس دوره 
یا هنرمندی خاص نیز در بین مجموعه داران قدیمی بیشتر مورد 
توجه بوده است. در کل مجموعه دار می تواند از همه هنرمندان 
و کسب وکارهای مختلف اثر خریداری کند و بایدی درخصوص 
تم وجود ندارد؛ اما کارشناسی اثر کمک می کند تا آثاری با بازار 

داغ موقتی و بهره مند از هنر اندک را خریداری نکنند.
 به نظر شما مجموعه داری یک هنر است؟  .

هرگز. مجموعه دار حامی هنر اســت و وظیفه ای به مراتب 
مهم تــر  و مؤثرتــر بــرای هنر دارد؛ امــا هنر یعنی خلــق اثر و 
مجموعه دار آنچه را خلق شــده، می خرد و نگهداری می کند تا 

آیندگان نیز از اثر بهره ببرند.
بعضی مثل خانم منیژه میرعمادی خودشان هنرمند بودند 
و بــه حوزه مجموعه داری نیز وارد شــدند و یکی از مؤثرترین و 
بهترین مجموعه داران تاریخ هنر تجســمی به شمار می آیند و 

نام شان همیشه در مجموعه داری ماندگار است.
 تا چه حد مشورت برای خرید آثار در نظر مجموعه داران اخیر   .

جدی است؟
متأسفانه کمتر شده است؛ یعنی برای مشاوره سراغ کسانی 
می روند که در سطح خودشــان یا کمی بیشتر اطالعاتی دارند، 
اما کارشــناس هنری نیستند. ما در کارشناسی آثار، بازار مطمئن 
هنرمندان را پیدا می کنیم؛ به طور مثال حسین کاظمی یا محسن 
وزیری مقدم را تا هشــت ســال پیش کمتر کســی می شناخت، 
امــا امروز آثار ایــن هنرمندان بــا ارزش مادی باالیــی در بازار 
ارائه می شــود و اگر خریداری در ســال های دورتــر اثری از این 
هنرمندان تهیه کرده، به ســود مناسبی رسیده است؛ چه مادی 

و چه معنوی.
 مجموعــه داران در کنار توجــه و نگاه به هنــر، هنرمندان و   .

آثارشــان، چقدر به مطالعه و خواندن از هنــر اهتمام دارند. به 
معنای دیگر چقدر در این حوزه خود را پژوهشــگر و مشتاق به 

دانستن بیشتر آثار می دانید؟
طبیعتا در یکی از گروه  بندی های مجموعه داران کســانی با 
دانش هنری و آگاهی نســبت به تاریخ هنر کشورشان فعالیت 
دارنــد؛ بقیه نیز گرچه در ابتدا با توجه به لذتی که در جنبه های 
دیگر هســت مانند ســود اقتصادی وارد این حرفه شده اند، اما 
در ادامه عالقه مند می شــوند و درباره حوزه تجسمی مطالعه 

می کنند.
 بعضی مجموعه داری را یک خدمت فرهنگی و در راســتای   .

حفظ بخشــی از تاریخ هنر می دانند و عده ای آن را در راستای 
یک سرگرمی طبقه باالدســت جامعه در نظر می گیرند؛ شما چه 

نگاهی دارید؟
مجموعــه داری قطعا یک خدمت فرهنگی اســت؛ اما باید 
برای این حرفه پول داشــته باشــید و به هنر هم عالقه داشته 
باشــید؛ یعنی فرد عالوه بر داشــتن دارایی الزم برای خرید اثر، 
به صورت عمقی نســبت به این حرفه آگاه شــده باشد. رسانه، 
دولتمــردان و آمــوزش در ایــن راه نقــش دارند. متأســفانه 
دولتمردان قدیم و جدید نسبت به این فضا بی توجه بوده اند، در 
نتیجه هنر در ســبد خانوار قرار نگرفته است. جامعه ما مقصر 
نیســت، بلکه چنین مشکلی ریشه فرهنگی دارد. سال های قبل 
نهادهای مختلف به دســتور فرح آثــاری را می خریدند؛ اما در 
این چند ســال اخیر شــرایط تغییر کرد. با ایــن حال در ۱۰ تا ۱۵ 
ســال اخیر با توجه به ایجاد بعضی شرایط جدید مانند حضور 
علیرضا سمیع آذر و تشکیل حراج تهران کمی شناخت بیشتری 
نســبت به این فضا پدید آمد. به طور کل آنچه منجر به ورود و 
ادامه فعالیت افراد در حوزه مجموعه داری می شود، از چشیدن 
طعم ســود در فروش اثر نشــئت می گیرد. وقتی فردی اثری را 
پنج تومان می خرد و پنج سال بعد چهار برابر می فروشد، قطعا 

احساس رغبت برای چنین فعالیتی پیدا می کند.
 مجموعه داران تا چه حد به فکر انتشار کتابی از مجموعه شان   .

هستند یا با این موضوع توافق نظر دارند؟
متأســفانه افــراد بســیار اندکی بــه این موضــوع تمایل 
دارند. کســانی مانند لیلی گلســتان که به اصول هنر آگاهی 
دارند، کتابی از مجموعه شخصی شــان چاپ می کنند. خانم 
گلســتان با انتشــار کتاب از مجموعه شــان کمــک بزرگی به 
مخاطبان جامعه تجســمی می کنند؛ چرا که بخشــی از هنر 
را از پســتوی خانه شان بیرون می کشــند و جامعه را از وجود 
این آثار آگاه می کنند. متأســفانه کمتر چنین رویکردی در بین 
مجموعه داران وجود داشــته اســت. چنین اتفاقــی باید به 
صورت خودجــوش رقم بخورد و ارزش این کار درک شــود. 
بعضی چنان از دیده شــدن اثرشــان هراس دارند که اثر را در 
شرایط نامناســب نگهداری می کنند؛ به طور مثال من کسی را 
می شناســم که آثارش را در کابینت آشپزخانه نگه می داشت 
و اثر در معرض آســیب از طریق حشــرات و خیس شدن قرار 
داشــت. این برخــورد و نگاه از جایی به وجــود می آید که ما 
فکــر می کنیم چون اثری را خریــداری کرده ایم، پس مالکیت 
معنــوی اش را هم به طور کامــل داریم؛ در حالی که اشــتباه 
اســت. مجموعه دار مالک مادی اثر اســت و هر اثر هنری در 

نهایت به جامعه تعلق معنوی دارد.

شــهرزاد رویائی: در سال های اخیر اهالی هنر تجسمی سعی بر ایجاد آگاهی و اشتیاق مردم از طریق رسانه، مطبوعات و حراج در جهت خرید و فروش آثار و شناخت ارزش مجموعه داری 
داشــته اند؛ اما علم انتخاب اثر و حضور در این وادی در اختیار و امکان هر ســرمایه دار یا عالقه مندی نیست. بسیاری از مواقع کســانی پیشنهاد خرید آثار از هنرمندی خاص را می دهند 
که از قضا در آن شــرایط بازار بســیار شــکوفا و در اوجی دارد؛ اما این اوج به دلیل نبود پشتوانه هنری مناسب، منجر می شــود ارزش مادی اثر به سرعت فروکش کند. مشاوره هنری در 
مجموعه داری باید به صورت منطقی انجام شــود. غالمرضا نامی، هنرمند و کارشناس آثار هنرهای تجسمی است که در سال های فعالیت خود با نهادهایی مانند تاالر رودکی، تاالر وحدت 
و موزه هنرهای معاصر در ســمت مدیریتی و مشاور هنری همکاری داشته و در سال های اخیر کارشــناس هنری موزه بانک پاسارگاد بوده است. نامی به دلیل همکاری خود با معتبرترین 
مجموعه داران هنر تجسمی در طول سال ها رویکردهای مختلفی از مجموعه داران را در این حوزه دیده و شرح می دهد. او از راه  های عجیب و متفاوت بعضی مجموعه داران در پنهان کردن 
آثارشان تا سوددهی باال در پی انتخاب درست اثر، صحبت های خواندنی را بازگو می کند. نامی دانستن اصول این مسیر را گامی مهم و اقدامی الزم برای حفظ مجموعه داری و تاریخ هنر 

می داند و از آسیب های ناآگاهی مجموعه دار به هنر و سرمایه توضیح می دهد.

در گستره مبحث خرید و فروش اثر هنری یا در تعریف دقیق تر 
آن بازار هنر، هنرمند، گالری و خریداران آثار هنری وجود دارند. 
نیم بیشــتری از این خریداران آثار مجموعه دارانی هستند که به 
جمع آوری آثار هنری عالقه دارند و معموال آثار درخور توجهی 
از هنرمندان در مجموعه های خود جمــع آوری کرده اند. برای 
مجموعه دار همیشــه این امکان وجود دارد که بتواند آثار خود 

را به نمایش گذاشته و در نهایت به فروش برساند.
بســیاری از این آثار از طرف گالری ها به فروش می رســند و 
نیمــی هم در حراجی ها قابل فروش هســتند. در این میان خود 
هنرمنــد یــا گالری کــه همان اثــر را به فروش می رســاند، در 
ارزش گذاری اثــر مؤثرند. به طور دقیق، به اندازه تمام نهادهای 
هنــری امثال بنیادهای هنــر و موزه ها و گالری ها یا اشــخاص 

مجموعه دار هنر وجود دارد که بازار هنر را شکل می دهند.
اگر از مبحث عالقه به جمع آوری اثر هنری بگذریم، اهمیت 
مجموعه داری بــه ارزش اثر هنری باز می گردد؛ یعنی برای یک 
مجموعه دار عــالوه بر اینکه به یک اثر عالقــه دارد، اما ارزش 
یک اثر و آینــده آن اثر هم مهم و درخور توجه اســت. درواقع 
دورنمای یک مجموعه اســت که به آن ارزش می دهد. یکی از 
مهم ترین عناصر ارزشمندشــدن اثر هنری این است که مشمول 
زمان شــده باشــد. اینکه برای چه دوره تاریخی بوده باشــد و 
از ســوی چه هنرمندی خلق شــده باشــد. در بعضی از مواقع 
هم مجموعه داران در شناســاندن یک هنرمنــد نقش دارند و 
با معرفی آن هنرمند به جهان هنر ســبب دیده شــدن هنرمند 
شــده و در نهایت خود نیز مجموعه دار همان آثار خواهند شد. 

در دوران هنر نوگرا یا مدرن هم از این دســت نمونه ها بســیار 
دیده می شود؛ برای مثال پگی گوگنهایم مجموعه دار آمریکایی 
بود که آثار بســیاری از هنرمندان مشهوری مانند پابلو پیکاسو، 
الکساندر کالدر و واسیلی کاندینسکی را در مجموعه  هنری خود 
داشت؛ ضمن اینکه از هنرمندان اکسپرسیونیست انتزاعی مانند 
جکســون پاالک و مارک روتکو حمایت کرده و سبب دیده شدن 
این هنرمندان به جهان هنر شــد یا ســاموئل کورت اولد تعداد 
زیادی از آثار نقاشان امپرسیونیست را خریداری کرده و سبب شد 
این گونه آثار در دوره پس از جنگ جهانی دوم اهمیت پیدا کند. 
او در سال ۱۹۲۲ نمایشگاهی از تابلوهای نقاشان امپرسیونیست 
را به نمایش گذاشت. در آن زمان آثار سزان بسیار بحث برانگیز 
و مورد انتقاد مخاطبان و خریداران و منتقدان هنری قرار گرفته 
بود. یک سال بعد از برگزاری آن نمایشگاه از سوی کورت اولد او 
به گالری تیت و نشنان گالری مبلغی درخور توجه پرداخت کرد 
و آنها را به خرید آثار امپرسیونیست و پسا امپرسیونیست ترغیب 
کرد. در واقع این مجموعه دار در دیده شدن هنرمندان این سبک 
هنری تأثیر بسزایی گذاشت. پس در خیلی مواقع این رابطه بین 
مجموعه دار و هنرمند در ارزشمند شدن یک اثر هنری رابطه ای 
دو سویه است و نمی توان بر اهمیت یکی بر دیگری تأکید ورزید.
مجموعــه داری آثار ســبک مدرن تأثیرات بســیاری بر روی 
شهرت هنرمندان در جهان هنر گذاشته. نکته مهمی که در  این 
میان مطرح است، این اســت که ما در هنر مدرن با هنرمندانی 
روبه رو هستیم که پیشرو بوده و برای اولین بار ساختار کالسیک 
هنر را در هم شکســته اند؛ از این رو اولین ها نیز پس از گذر زمان 
یا امــروزه از ارزش بســزاتری برخوردار هســتند؛ چیزی که به 
معنای کلمــه می توانیم به آن آوانگارد هــم بگوییم. حمایت 
خریداران مجموعه های هنری در روند شــکل گیری ریشه های 
هنری این دوران درخور توجه اســت. عالوه بر سایر ارکان قابل 
بررســی مثل تأثیر منتقدان بر نقدهای هنری از یک اثری در آن 
زمان یا اعتبار گالری ای که آن نمایشــگاه را برگزار کرده اســت، 

مجموعه دارانی از این دســت نیز در دیده شدن هنرمندان دوره 
(مدرن) تأثیر داشــته اند. مجموعه داران یا کسانی که آثار هنری 
را جمــع آوری می کننــد، با توجه به اینکه گاهــی هزینه زیادی 
صرف خرید یک اثر می کنند، ناگزیر بر سلیقه و ذوق هنری بازار 
هنر تأثیر می گذارند. بســیاری از خریداران اثر هنری در اروپا به 
دلیل شــرایط نامســاعد آن زمان و جنگ جهانی از روی اجبار 
به آمریکا مهاجرت کردند و این امر ســبب شد تا مجموعه آثار 
هنرمندان مدرن اروپا در آمریکا شناخته شده و هنرمندان در آن 
محیط به فعالیت و جریان گذاری هنر و پدید آمدن ســبک های 

متعدد مشغول شوند.
در بسیاری از حراجی های هنر استقبال خریداران و تقاضای 
خرید از آن اثر اســت که به دیده شــدن بیشــتر همان اثر کمک 
می کند. در دهه های اخیر این حراجی ها به خاورمیانه نیز ورود 

پیدا کرده اند و تأثیرگذار بوده اند.
پیشــینه مجموعه داری در ایران نیز ســابقه خیلی طوالنی 
ندارد. برای اولین بار ناصرالدین شــاه آثــار هنری را جمع آوری 
کرده و با انتخاب خود در کاخ گلســتان به نمایش گذاشــت. از 
مراکز دیگری که تبدیل به مکانی برای بازدید شدند، موزه مقدم 

و موزه ملک و مجموعه همایون صنعتی است.
امروزه نیز مجموعه هــای درخور توجهی از هنر مدرن ایران 
و جهان در آرشــیو موزه هنر معاصر تهــران وجود دارد که به 
دیده شــدن هرچه بیشــتر آثار هنرمنــدان آن مجموعه کمک 
می کند. با توجه به اینکه اکثــر گالری های هنری در ایران خود 
مشــغول به خرید و فــروش اثر هنری هســتند و مجموعه های 
خوبی از هنرمندان مدرن ایرانــی یا هنرمندان جوان و نوظهور 
را در مجموعه هــای خود جــای دادند. همچنیــن می توان از 
مجموعه های شخصی تر به آثار موزه دی دی نام اشاره کرد که 
توسط علی توسلی ساخته و راه اندازی شده است. او سال ها در 
زمینه جمع آوری و نگهداری از آثار هنری فعالیت داشته است 
و امروزه با راه اندازی موزه آنها را به نمایش گذاشــته. اهمیت 

مطالعه و نام بردن از این اســامی برای آن اســت که ســعی و 
تالش برای دیده شدن آثار مجموعه های خود دارند و دیده شدن 
مجموعه هــا در ارتقای هنر جامعه هنــر و همچنین بازار هنر 
تأثیر گذار است. در صورتی که بسیاری از مجموعه های نفیس در 
مجموعه های شــخصی خریدارانی هستند که هرگز به نمایش 

درنیامده اند و هرگز آنها را در نمایش های عمومی ندیده ایم.
عالوه بر اینها بخش درخور توجهی از آثار و حمایت فرهنگی 
آنها بــا بخش هایی مثل بنیادهای هنری اســت کــه زمینه ای 
را بــرای مطالعه و فهم هنــر و ارتباط آنها بــا جریان های روز 
اجتماعی در ایران و جهان ایجاد می کنند. این بنیادها در راستای 
تقویت روابــط بین المللی و بین فرهنگــی از طریق همکاری با 
دانشــگاه ها و مؤسســات فرهنگی-هنری معتبر فضایی برای 
معاشــرت و همــکاری هنرمندان با مــردم و مجموعه داران و 
نمایشــگاه گردان ها ایجاد می کنند. از ایــن  بین می توان به بنیاد 
الجوردی بــا بنیان گذاری احســان الجوردی و بنیــاد پژمان با 
بنیان گذاری حمیدرضا پژمان اشــاره کرد که خود در شناساندن 
آثــار هنرمندان معاصر نیز فعالیت داشــته اند. در ســایر نقاط 
جهان بنیادهای بســیاری هســتند که مجموعه های آثار هنری 
خود را به نمایش می گذارند که بخش بسیار این عملکرد ناشی 
از مالیات وارده بر آثار است که با عمومی کردن این مجموعه ها 
از مالیات می گریزند؛ اما سازوکار بنیادهای ایرانی متفاوت است 
و بیشــتر بر مبنای عالقه نمایش و عمومی ســازی مجموعه ها 

شکل می گیرد.
مجموعــه داری صرفــا از روی عالقه بر انباشــته کردن آثار 
هنرمندان در پستو شکل نمی گیرد، بلکه دورنمای یک اثر هنری 
در بازار هنر هم حائز اهمیت اســت. در واقع این عمومی سازی 
مجموعه هــا مانند مجموعه داران دوران مدرن اســت که یک 
روند تاریخی در هنر را شــکل داده و این روند امروزه هم ادامه 
دارد و قســمت بزرگی از اقتصاد هنر با عملکرد مجموعه داران 

رقم می خورد.

سه شنبه
۷ تیر ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۴

گالري گردي

یادداشتی درباره مجموعه داری در هنر تجسمی
چون و چرای سرمایه گذاری در هنـر

امــروزه کمتر کســی از اهمیــت ســرمایه گذاری های مالی در 
بازارهای با بازده مناســب در شــرایط تورمی مانند کشــور ما که با 
کاهش مداوم ارزش پول همراه اســت، بی خبر است. اگر در چنین 
شرایطی افراد وجوه مازاد خود را در بازارهای مولد سرمایه گذاری 
کنند، ضمن کســب بازدهــی مطلوب و حفــظ ارزش دارایی های 
شــخصی خود، به رشد اقتصادی نیز کمک کرده و مانع از افزایش 

بیش از پیش نرخ تورم می شوند.
این در حالی اســت که در کشور ما در چنین شرایطی اکثر افراد 
سراغ بازارهای سرمایه گذاری مانند طال، دالر و مسکن یا فعالیت در 
بازار بورس می روند که انتخاب هریک از این بازارها معموال بســته 
به میزان آشــنایی و تجربه گذشــته ســرمایه گذاران، مبلغ سرمایه 
موجود و قدرت نقدشــوندگی در بازار مــورد نظر صورت می گیرد؛ 
اما از نگاه کالن انباشت سرمایه ها و افزایش تقاضا در برخی از این 
بازارها ممکن اســت منجر به دامن گیر ترشدن معضالت اقتصادی 

شود.
حال اگر در این شرایط بخواهیم به بازارهای مولد جدیدی برای 
ســرمایه گذاری بیندیشــیم، کدام بازار می تواند برای سرمایه گذاری 

مناسب تر باشد؟
یکــی از ایــن بازارها بازار هنر اســت. در تمام دنیا اســتفاده از 
کاالهای هنری به عنوان ســرمایه، روز به روز در حال افزایش بوده و 
تبدیل به یک جریان اقتصادی پرقدرت شــده است و همان طور که 
در حراج های مطرح دنیا مشــاهده می شود، از هنر به عنوان ابزاری 
جذاب برای ســرمایه گذاری اســتفاده می شــود که این سرمایه ها 
در عین حال هــم ارزش فرهنگی می آفرینند و هم ارزش اقتصادی، 
در حالی که سرمایه های سنتی فقط ارزش اقتصادی ایجاد می کنند؛ 
به بیان دیگر ســرمایه گذاری فرهنگی را می توان آشــکارا متمایز از 
دیگر انواع سرمایه ها دانست؛ چراکه هم دارای منافع مادی و هم 

غیر مادی برای صاحبان خود است.
اما به کارگیری هنر به عنوان سرمایه چه مزایایی دارد؟

شاید این موضوع در رسانه ها توجه شما را جلب کرده باشد که 
افراد ثروتمند در سراسر دنیا به خرید آثار هنری با قیمت های بسیار 
باالیی می پردازند؛ اما علت چیســت؟ دلیــل این اتفاق ویژگی های 
خــاص بازار هنر اســت؛ چراکــه خرید آثار هنــری در عین حال که 
احساس وجد و خشنودی از دارا بودن یک اثر هنری را در شما زنده 
می کند، در عین حال باعث تنوع در سبد سرمایه گذاری شده و ریسک 
شــما را کاهش می دهد؛ چرا که اگر انتخاب آثار هنری به درســتی 
صــورت گیرد، قیمت آثار هنری در طول زمان رو به افزایش بوده و 
خیلی تحت تأثیر هیجانــات و تکانه های دیگر بازارهای مالی قرار 
نمی گیرد و می تواند روش امنی برای ســرمایه گذاری در بلندمدت 

باشد.
در عین حال در همــه جای دنیا خریداران آثــار هنری به عنوان 
حامیان هنر نســبت به ســرمایه گذاران ســایر بازارهــا از جایگاه و 
شأن اجتماعی باالتری برخوردار می شــوند و میراث ارزشمندتری 
را نیز برای فرزنــدان خود به یادگار می گذارنــد. از طرفی معموال 
از معافیت های مالیاتی یا امتیازات گمرکی برخوردار می شــوند که 

منجر به جذاب ترشدن این بازار برای سرمایه گذاران شده است.
همچنین مطالعات نشان می دهد بازار هنر در شرایط رکودی باز 
هم به فعالیت خود ادامه می دهد و نســبت به سایر بازارها کمتر 
تحــت تأثیر قــرار می گیرد؛ مانند حراج تهران که در شــرایط کرونا 
یــا تحریم های اقتصادی به فعالیت خــود ادامه داد و حتی رکورد 

فروش های پیشین خود را نیز شکست.
در شــرایط تورمی نیز از آنجایی که دولت ها برای کنترل قیمت 
کاالهــای ضــروری، از قیمت گذاری دســتوری اســتفاده می کنند، 
بازارهایی مانند بازار هنر برای ســرمایه گذاری مناســب تر هستند؛ 
چراکه معموال از قیمت گذاری دســتوری مصونیت بیشتری داشته 

و با افزایش قیمت همچنان تقاضای نسبی خود را حفظ می کند.
سرمایه گذاری هنری در ایران

اگرچــه امروزه آثار هنری در همه دنیا به عنوان یک کاالی مهم 
برای ســرمایه گذاری جایگزین کاالهای ســنتی تر شده است، اما در 
کشور ما با وجود ظرفیت های بســیار باالی هنری، همچنان نقش 
سرمایه ای هنر بســیار کم رنگ بوده و حتی در میان اقشار پردرآمد، 
تقاضــا برای هنر پایین اســت. یکــی از دالیل این مســئله به عدم 
فرهنگ سازی مناسب باز می گردد که منجر شده است با نگاه سنتی 
به آثار هنری بیشــتر به دید کاالی تزیینی نگاه شود تا به عنوان یک 
کاالی ســرمایه ای و همین امر بر تابــع مطلوبیت مصرف کنندگان 
اثرگــذار بوده و منجر شــده اســت در شــرایط تورمــی و با وجود 
مشــکالت اقتصادی، بازار هنر نادیده گرفته شــود؛ در حالی که در 
این شــرایط می توان آثار هنــری را به عنوان ابزاری مناســب برای 
ســرمایه گذاری به کار گرفت. البته رویدادهایی مانند حراج تهران 
و انتشــار آمار فروش آن در ســال های اخیر منجر به آشنایی بیشتر 
افراد با ارزش سرمایه ای هنر شده است، اما باید تالش های بیشتری 

در این زمینه صورت گیرد.
دیگر اینکه در کشــور ما ارزش صنایع دســتی و هنرهای سنتی 
مانند نگارگری شناخته شده تر هستند تا هنر مدرن، بنابراین افراد به 
علت ناآشنایی با این سبک های هنری و ناآگاهی از جایگاه این گونه 
آثار در دنیای هنر، به ارزش این نوع از هنر در بازارهای بین المللی 
که یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب برای ســرمایه گذاری هنری 
اســت، واقف نیســتند و این امر منجر به عدم اقبال درخور به بازار 

هنر مدرن شده است.
نکتــه دیگر پیچیدگی هــای بازار هنر اســت؛ چرا کــه انتخاب 
هنرمند، انتخاب اثر، اصالت سنجی، ارزش گذاری، فروش و مواردی 
از این قبیل برای خریداران عادی دشوار بوده و به یاری متخصصان 

این حوزه نیازمند هستند.
در این میــان نقــش متخصصــان و نهادهــای اجتماعی هنری 
پررنگ تر می شــود؛ چراکــه می توانند به وســیله کنش  های خود و 
بازتاب آن در جامعه، ارزش هنر و به ویژه ارزش سرمایه ای هنر را به 
جامعه شناسانده و با تشویق سرمایه گذاران به حضور در این بازار و 
آموختن الفبای سرمایه گذاری در هنر به آنان و همچنین رشد ذائقه 
هنری مخاطبان و تســهیلگری خرید و فروش آثار هنری و... در این 

راه گام بردارند.

الناز وحید فتحی
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اهمیت مجموعه داری بر آثار مدرن


