
محتوای  نمایش  سامانه های  فعاالن  از  یکی   
قرار  سوال  مورد  با  است:  معتقد    )VOD( درخواستی
گرفتن وزیر ارشاد درباره این سامانه ها و نحوه نظارت بر 
آنها در مجلس شورای اسالمی این امکان ایجاد شده است 
که فعاالن این حوزه بدانند از این به بعد، باید به حرف های 

وزارت ارشاد توجه کنند نه صداوسیما!
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  صالحی  سیدعباس  ایسنا،  گزارش  به 
اسالمی صبح چهارشنبه )۱۸ مهر ماه( برای پاسخ به سوال برخی 
نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس شورای اسالمی حضور 
پیدا کرد؛ یکی از سواالتی که وزیر ارشاد ملزم به پاسخگویی به آن 
بود و از طرف نصراهلل پژمان فر نماینده مشهد مطرح شد، درباره 
 )VOD( علت عدم نظارت بر سامانه های ویدئوی درخواستی
بود که در نهایت نیز نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند و به او 
کارت زرد دادند. اما نظر فعاالن این سامانه های ویدئویی به سوال 

نمایندگان از وزیر چیست؟ 
مهدی نیامنش مدیرعامل شرکت »دانش بنیان پیک آسا« که 
نمایش محتوای درخواستی  از سال ۹۳ در زمینه سامانه های 
و  شبکه ها  این  فعالیت های  درباره  می کند،  )VOD(فعالیت 
شرایط آنها توضیح داد: شرکت های VOD بین مجوزهای مورد 
نیاز سرگردان شده اند؛ وزارت ارشاد حدود ۳ سال پیش قبل از 
اینکه این حوزه شکل خودش را پیدا کند شروع به مجوز دادن و 
ساماندهی این شرکت ها کرد. در همان ابتدا توانست شرایط خوبی 
را به وجود بیاورد. درواقع وزارت ارشاد خودش حمایت و نظارت بر 
این حوزه را به دست گرفت تا این اتفاق به صورت رسمی شکل 
بگیرد وگرنه همان اتفاقی که برای دیگر تکنولوژی های جدید رخ 
داد، دامن این حوزه را هم می گرفت. او ادامه داد: اتفاقی که بعد از 
آن افتاد این بود که صداوسیما این فرایند را به رسمیت نشناخت 
و خودش مجوزهایی به نام IPTV را صادر کرد و VOD را ذیل 
آن قرار داد و همین شد که صاحبان VOD را درگیر این کرد 
که سازمان نظارتی آنها کیست و کجاست؟ و متاسفانه مجوزی که 
وزارت ارشاد داده بود تنزل پیدا کرد و در این شرایط شرکت ها 

توانستند از این فضای نظارتی فرار کنند.
 نیامنش با بیان اینکه »اگر وزیر فرهنگ از طرف مجلس یک 
کارت زرد گرفته است، نشانه خوبی است« اظهار کرد: اکنون من 
به عنوان کسی که در زمینه VOD فعالیت می کند، متوجه 
شدم از این به بعد باید به حرف وزارت ارشاد گوش کنم. زیرا 
تا پیش از این صداوسیما معتقد بود باید به حرف های او گوش 
کنیم و شرکت هایی مثل ما گیج بودند که باید به حرف چه کسی 
گوش کنند. احضاریه ای هم به شرکت ما آمده است که شما باید 
مجوزتان را از صداوسیما بگیرید و این چنین یک فضای دوگانه 
ایجاد شده که نمی دانیم سازمان نظارتی  کجاست؟! بنابراین وقتی 
مجلس با وزیر فرهنگ راجع به VOD ها صحبت می کند و از او 
پاسخ می خواهند، همین امر می تواند تبدیل به ابزار قدرت وزیر 
فرهنگ شود که همه بدانند از این به بعد باید به صحبت های او 
گوش کنند. از این بابت این پیام را برای ما داشت. وی اضافه کرد: 
وزارت ارشاد آمد و گفت که من به همه VODها اعتماد می کنم 

و دستورالعمل های نظارتی را به آنها می دهم و خودم هم نظارتم 
را همزمان با کار آنها انجام می دهم. یعنی دیگر این موضوع وجود 
نداشت تا وزارت ارشاد تایید نکرده  است، شرکت ها نتوانند کاری 
انجام دهند. یعنی نظارت قبلی وجود ندارد و همزمان با انجام کار 
نظارت صورت می گیرد، زیرا در فضای رقابتی ای که وجود دارد 
امکان حضور یک سازمان دولتی نیست. این کار حتی جلوی یک 
سری از قاچاق ها را هم گرفت و بعضی فهمیدند که مسیر قانونی ای 
وجود دارد که از آن راه هم می توان درآمد کسب کرد. البته که 
در همین مسیر یکی از کاستی های بزرگش این بوده و هست که 
برخورد ضعیفی با سایت های قاچاق صورت گرفته است. اگر واقعا 
وزیر ارشاد این کارت زرد را از مجلس گرفته است باید باعث شود 
که در این زمینه حضورش را موثرتر کند و دستش را باز کند تا 

نظارت شدیدتری بر روی سایت های قاچاق فیلم صورت بگیرد.
دادن مجوز قانونی هم جلوی مفسده را می گیرد و هم باعث 

کارآفرینی می شود
 ۹۲ سال  حدود  از  که  »رهپویان«  موسسه  از  سیاح  امیر 
 )VOD(  در حوزه سامانه های نمایش محتوای درخواستی
فعالیت می کند در گفت وگویی با ایسنا بیان کرد: هدف از دادن 
با  متناسب  بتواند  تا یک شرکت  است  قانونی  فعالیت  مجوز 
چارچوب های آن جامعه حرکت کند. وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هم با راه اندازی فعالیت VOD  و دادن مجوز برای 

انتشار محتوای قانونی باعث کارآفرینی و کم شدن مفسده در 
این حوزه شده و ستاد صیانت این وزارت خانه فعالیت های قابل 
قبولی انجام داده است، ارایه سرویس یا محتوا به روز و پلتفرمی 
درخواستی  نمایش  سامانه های  در   کاربر  با سلیقه  متناسب 
کمتر  غیرمجاز  سایت های  از  متقاضی  افراد  می شود،  باعث 
استفاده کنند. عواملی چون نیم بها یا رایگان بودن اینترنت 
مصرفی کاربران هم خود مشوقی در استفاده بیشتر کاربران 
از محتوای این سامانه های دارای مجوز است. او ادامه داد: در 
شرایطی که ما برای حفظ ارزش های فرهنگی و حریم خانواده 
دشواری  کار  غیرقانونی  سایت های  با  رقابت  می کنیم  تالش 
است. بنابراین، حمایتی که در این حوزه از طرف وزارت ارشاد 
صورت گرفت عالوه بر ایجاد شرایط قانونی و نظارت رسمی، 
در  آنکه  وجود  با  آن  بر  افزون  است.  شده  کارآفرینی  باعث 
ایران قانون کپی رایت  به درستی رعایت نمی شود اما با تحت 
نظر بودن VODها برای انتشار فیلم های خارجی، امکان در 
دسترس قرار گرفتن قانونی آثار خارجی هم ایجاد شده است. 
این صنعتی است که همه باید بتوانند از آن استفاده کنند که 
هر روز هم در حال قانونمندتر شدن است و افراد متناسب با 

تجربه های کاری خود در آن پیشرفت می کنند. 
سیاح با بیان اینکه »این نخستین بار نیست که با توجه به 
سرعت روز افزون انتشار محتوا در شبکه های اجتماعی و رسانه های 

همراه و هوشمند و تعداد زیاد رسانه های داخلی وخارجی و رقابت 
نابرابری که وجود دارد، نظارت پسینی صورت می گیرد« گفت: این 
امر در اپلیکیشن های تلفن همراه ثبت شده در مرکز رسانه های 

دیجیتال و نظارت مطبوعات سبقه بیشتری دارد. 
یا  شرکت ها  به  خوردن  ضرر  باعث  قبلی،  نظارت  امکان 
فعالیت  مجوز  با  و  قانونی  صورت  به  که  می شود  موسساتی 
می کنند. اما وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی با دادن آموزش ها و 
دستور العمل های ممیزی محتوا و راه اندازی سامانه های برخط، 
شرکت ها را مکلف به رعایت آنها کرده است. پس با این وجود 
اگر شرکتی تخلفی کرد باید با او برخورد شود، نه آنکه فعالیت 
همه این صنف زیر سوال برود. وی درباره فعالیت های وزارت 
ارشاد هم گفت: وزارت ارشاد در بخش ویدئو رسانه تالش خوبی 
انجام داده است ولی به نظر می رسد بعضی از عوامل خارج از 
حدود این وزارت خانه است به طور مثال راه اندازی شبکه ملی 
اطالعات و ملزم کردن FCPهای مخابراتی و اپراتورهای تلفن 
همراه در ارایه سرویس نیم بها برای استفاده از حجم داخلی 
این سازمان سایتی  محتوا، توسط سازمان فناوری اطالعات، 
به منظور ثبت سامانه نمایش محتوا با سرورهای داخل کشور 
راه اندازی کرده است که متاسفانه کارایی جز ثبت نام ندارد 
و کاربران حجم ترافیک مصرفی شان خارجی و پرداختی دو 

برابر خواهند داشت.

6فرهنگی

آبتین گلکار از جدیدترین ترجمه های خود خبر داد:

»دوازده صندلی« 100سال بعد از انتشار به ایران رسید
مترجم »طالع نحس« می گوید: نزدیک به 100سال از انتشار این رمان در 
روسیه می گذرد اما هنوز این رمان در فهرست آثار پرطرفدار است و در 
تیراژهای باال چاپ می شود و برخی از تکیه کالم های قهرمان داستان تبدیل 

به ضرب المثل شده است.
به گزارش ایبنا، آبتین گلکار  از آثار جدیدی که در دست ترجمه و انتشار 
از دو  نام »دوازده صندلی«  دارد، خبر داد و گفت: به تازگی رمان طنزی به 
نویسنده شهیر روس به نام های ایلیا ایلف و یوگنی پتروف ترجمه کرده ام. این 
رمان مربوط به دهه ۱۹۲0 یعنی چندسال بعد از انقالب ۱۹۱7 است. در این 
رمان بسیار خوب به جنبه های منفی رژیم جدید پرداخته شده است و باید 
بگویم که این رمان در خود روسیه خیلی پرطرفدار است با اینکه سال ها از 
انتشار آن می گذرد. مترجم »طالع نحس« افزود: نزدیک ۱00سال از انتشار این 
رمان در روسیه می گذرد اما هنوز این رمان در فهرست آثار پرطرفدار است و در 
تیراژهای باال چاپ می شود. همچنین برخی از تکیه کالم های قهرمان داستان 
تبدیل به ضرب المثل شده است. از این دو نویسنده تا به حال اثری به فارسی 
-به جز چند داستان کوتاهی که خودم ترجمه کرده ام-، ترجمه نشده است. این 
اثر قرار است از سوی نشر ماهی منتشر شود. گلکار از اثر دیگری که به تازگی 
ترجمه آن را به پایان رسانده خبر داد و گفت: همچنین رمانی به نام »زنبورهای 
خاکستری« نوشته آندری کورکف را چند روز پیش به پایان رساندم و تحویل 
ناشر دادم. از آندری کورکف چند اثر به فارسی برگردانده شده که معروف ترین 
آن ها »مرگ و پنگوئن« است. رمان »زنبورهای خاکستری« رمانی جدید است 
و در سال ۲0۱۸ به زبان روسی منتشر شده و حتی هنوز به انگلیسی هم ترجمه 

و منتشر نشده است. 
رمان »زنبورهای  داد:  توضیح  رمان  این  درباره موضوع  مترجم »قلب سگی« 
خاکستری« به  وقایع اوکراین در جنگ و وضعیت شبه جزیره کریمه می پردازد که 
موضوع به روز و جدیدی است. این رمان با گرفتن کپی رایت و حق انتشار قرار است 

از سوی نشر افق منتشر شود.

مدیر تاالر »مولوی« ابقا شد
با حکم مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، امیرحسین حریری 

کاشانی به عنوان رئیس مرکز تئاتر مولوی باقی ماند.
به گزارش روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، امیرحسین حریری  طی حکمی از 
سوی محمد علی زارع مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان 
رئیس مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران، ابقا شد. حریری دانش آموخته کارشناسی 
ارشد کارگردانی تئاتر و دانشجوی مقطع دکتری پژوهش هنر است. همچنین در 
سوابق وی مسئولیت های مختلف فرهنگی و هنری و نیز کارگردانی چندین اثر 

نمایشی به چشم می خورد.

رونمایی از »سنگ آسمانی« هرتسوگ در کن
از بررسی آتشفشان های فعال  »ورنر هرتسوک« کارگردان آلمانی پس 
دنیا این بار به دنبال ساخت مستندی درباره شهاب سنگ ها و ستاره های 

دنباله دار است.
مستند  ساخت  حال  در  هرتسوک  ورنر  ورایتی،  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
درباره  دارد  قرار  تولید  مراحل  این مستند که در  است.  بلند »سنگ آسمانی« 
شهاب سنگ ها و ستاره های دنباله دار و تاثیرشان بر اسطوره شناسی و مذهب است. 
خریداران بین المللی، برای اولین بار هفته آینده فیلم را در بازار میپکام در کن خواهند 
دید. در مستند »سنگ آسمانی« فیلمساز افسانه ای دوباره با پروفسور کالیو اوپنهایمر 
همکاری می کند. هرتسوک و اوپنهایمِر زمین شناس، پیش از این در مستند بلند »در 

ژرفای دوزخ« برای نتفلیکس همکاری کرده بودند. 

قیمت گذاری بلیت تئاتر  قانونمند می شود
شورای صنفی تئاتر به منظور ارزیابی کارشناسانه قیمت بلیت نمایش ها و 

درجه بندی سالن های خصوصی تئاتر شکل می گیرد.
به گزارش مهر، پس از حواشی ایجاد شده برای قیمت گذاری بلیت های تئاتر و 
اینکه این نرخ گذاری ها بر چه اساس و نگاه کارشناسانه ای انجام می شود، شورای 
و همچنین  نمایش ها  بلیت  قیمت  کارشناسانه  ارزیابی  منظور  به  تئاتر  صنفی 

درجه بندی سالن های خصوصی تئاتر شکل می گیرد.
این شورای صنفی قرار است با حضور نمایندگان ۹ نهاد از جمله اداره کل هنرهای 
نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، خانه تئاتر، شهرداری تهران و حوزه هنری 
سازمان تبلیغات اسالمی باشد. شکل گیری و فعالیت شورای صنفی تئاتر می تواند در 
شفاف سازی هزینه تولیدات نمایشی و تعیین بهای بلیت آثار نقش بسزایی داشته 

باشد به شرط اینکه فعالیت این شورا همانند برخی شوراهای دیگر سلیقه ای نشود.

بازیگران دیگر نمی توانند دستمزد غیرمعقول بگیرند
رییس سازمان سینمایی اعالم کرد با تحقق نظام تهیه کنندگی دستمزدهای 

بازیگران نیز قاعده مند خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی با 
اشاره به انتقادها درباره دستمزدهای نجومی بازیگران سینما و افزایش این دستمزدها 
به دنبال گرانی دالر و ناتوانی تهیه کننده داخلی در تولید، گفت: »اگرچه دستمزد 
ِحَرف مختلف در کشور متفاوت است اما باید پشت این دستمزدها منطق وجود 
داشته باشد، برای داشتن منطق نیز باید ابتدا اقتصادی آن فعالیت مدنظر قرار گیرد. 
اقتصاد و بازگشت سرمایه سینمای ایران ظرفیت مشخصی دارد لذا نباید هزینه 
تمام شده یک فیلم به بازگشت سرمایه آن غلبه پیدا کند.« معاون وزیر و رییس 
سازمان سینمایی و سمعی، بصری خبر داد: »احتماال تا آخر سال جاری وضعیت 
تهیه کنندگان موجود با نظام نامه جدید تطبیق نهایی داده خواهد شد و این نظام 

می تواند پایه و اساس شکل گیری مابقی نظام ها در صنعت سینما شود.«

گزینه های احتمالی  ریاست سازمان سینمایی
صنف  شش  رسانه ها،  فضای  در  مختلف  اسامی  شدن  مطرح  میان  در 
سازمان  برای  دردآشنا  رئیسی  انتصاب  و  معرفی  خواستار  سینمایی 
سینمایی شده اند که در حل معضالت از تجارب حرفه ای صنوف سینمایی 

استفاده کند.
سینمایی،  سازمان  بر  حیدریان  محمدمهدی  ریاست  دوران  یافتن  پایان  با 
گزینه های مختلفی برای جانشینی حیدیرانی مطرح شده است: »مهدی شفیعی، 
محمود اربابی، محمد احسانی و رمضانعلی حیدری خلیلی.« به گزارش ایلنا، ۱7 
شهریور ماه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به همه دستگاه های دولتی از 
سوی رئیس جمهوری ابالغ شد و براساس این قانون همه دستگاه های دولتی دو ماه 

فرصت دارند با افرادی که شامل این قانون می شوند، قطع همکاری کنند.

اخبار
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همکاری مجدد لیال حاتمی با حمید نعمت اهلل
حمید نعمت اهلل و لیال حاتمی در فیلم سینمایی »قاتل و وحشی« با هم همکاری می کنند. به گزارش روابط عمومی پروژه، حمید نعمت اهلل به تازگی برای ششمین فیلم سینمایی اش با نام »قاتل و وحشی« درخواست پروانه ساخت داده است. تاکنون 

حضور لیال حاتمی در این فیلم قطعی شده و حمید نعمت اهلل برای آغاز پیش تولید در انتظار صدور پروانه ساخت است.»قاتل و وحشی« هم اکنون در مرحله بازنویسی فیلمنامه قرار دارد و طبق برنامه ریزی ها، قرار است اواسط پاییز جلوی دوربین 
برود. لیال حاتمی پیش از این در »رگ خواب« نعمت اهلل بازی کرده است.

وزیر ارشاد چرا کارت زرد از مجلس دریافت کرد؟ 

 یک بام و دو هوای مجوز انتشار فیلم در فضای مجازی

 اعالم حمایت دولت برای مقابله با تئاتر اشرافی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با انتشار توئیتی از موج اعتراض های گسترده 

به بهای 200 هزار تومانی بلیت برخی از نمایش ها، حمایت کرد.
اعتراضات  گذشته  هفته های  در  ایرنا،  فرهنگی  خبرنگار  شنبه  روز  گزارش  به 
گسترده ای از سوی هنرمندان و شهروندانی که ساعاتی را در هفته به تماشای تئاتر 
اختصاص می دادند به بهای باالی بلیت یک نمایش صورت گرفت. خبرنگاران نیز 
با درج مصاحبه و گزارش هایی بر روی خروجی خبرگزاری ها، سایت ها یا صفحات 

نشریات صدای اعتراضات را به گوش مسئوالن رسانند.
این نمایش که با بهای کف 70 هزار تومان برای طبقات باالی تاالر وحدت و ۲00 
هزار تومان برای سالن اصلی تعیین کرده بود، اوایل هفته گذشته به اعتراض ها واکنش 
نشان داد به این ترتیب که بهای سقف بلیت ها را به ۱40 هزار تومان کاهش داد اما 
تغییری در بهای کف ایجاد نکرد و کسانی که حتی نمی توانستند 70 هزار تومان را 
برای تماشای نمایش پرداخت کنند همچنان پشت درهای بسته تاالر وحدت ماندند.

شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی مسئولیت را بر عهده خانه تئاتر می دانست 
و خانه تئاتر حمایت دولت را می طلبید و در نهایت هیچ کس مسئولیت ساماندهی 
قیمت ها را برای این کاالی فرهنگی که قرار بود روزگاری در سبد خانوار جایی داشته 

باشد، نمی پذیرفت.
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در توئیتی اعتراض خود را به 
تئاتر اشرافی اعالم کرد و نوشت: تئاتر الکچری تیر خالص به این هنر مردمی است. 
اداره کل هنرهای نمایشی با هم اندیشی و همیاری خانه تئاتر، حریم صحنه را از آن 

مصونیت دهد.
این اعتراض کوتاه در همان فضای مجازی موجی از پاسخ ها را از سوی کاربران و 
هنرمندان این عرصه را به حساب کاربری توئیتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی سرازیر 
کرد؛ عده ای دستور قاطع دولتی را برای تعیین وضعیت تئاتر اشرافی می طلبیدند و 
عده ای دیگر حمایت دولت برای تقویت تئاتر ارزان را نیاز هنرهای نمایشی معرفی 
کردند در این میان نظراتی هم وجود داشت که رسیدگی دولت به این وضعیت را 
دخالت محسوب و تاکید می کردند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به کاهش 
سختگیری ها، ممیزی ها و افزایش اعتبارات همت گمارد و انتخاب تئاتر حرفه ای یا 
اشرافی برعهده مخاطب بگذارد. البته در میان این نظرات برخی نیز توجه بیشتر وزیر 

فرهنگ به حوزه کتاب و نشر را خواستار می شدند.
در میان همه واکنش هایی که کاربران فضای مجازی به توئیت وزیر ارشاد داشتند 
پستی با نام بزرگان تئاتر نیز جلب توجه می کرد: وقتی سمندریان مرده، رفیعی کار 
نمی کنه، بیضایی رفته، رحمانیان زده تو کار ترکیبی، بازیگران سینما رو میریزن توی 
تئاتر، بایدم به جای چهارسو و سنگلج بری رویال هال هتل اسپیناس پاالس بینوایان 

ببینی. بینوا تئاتر، بینوا هنر.
با حمایت دولت و  تئاتر حاال  بلیت  افتاده برای ساماندهی بهای  به راه  جریان 
درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از اداره کل هنرهای نمایشی وارد مرحله 
تازه ای شده است که ثمربخش بودن و رسیدگی به وضعیت نابسامان آن را نوید 

می دهد.

»آلبرتو جاکومتی«ـ  نقاش و مجمسه ساز نامدار سوئیسیـ  
با چهار مجسمه فروخته شده در حراجی های سراس جهان، 
گران ترین هنرمند مجسمه ساز دنیای هنر به شمار می رود.

نقاش«  و  مجسمه ساز  جاکومتی،  »آلبرتو  ایسنا،  گزارش  به 
با مجسمه گران قیمت فروخته شده در حراجی ها و همچنین 
»جف کونز، نقاش و مجسمه ساز معاصر امریکایی« با دو اثر، جزو 

گران ترین هنرمندان مجسمه ساز جهان به شمار می روند.
گرانترین مجسمه های فروخته شده در جهان:

۱0. اثر »گل های الله« از »جف کونز«؛ ۱۹۹۵-۲004
اثر »دسته گل الله« از »جف کونز«ـ  یکی از گرانترین هنرمندان 
زنده دنیاـ  در سال های ۱۹۹۵ تا ۲004 میالدی خلق شده است.  
این مجسمه غول پیکر استیل در تاریخ نوامبر سال ۲0۱۲ در 
حراجی پسا جنگی و هنرهای معاصر کریستیز با قیمت ۳۳ میلیون 
دالر به »استیو وین«ـ  مجموعه دار آثار هنری و بازرگان امریکایی 

ـ فروخته شد.
۹. »مادام ال آر« از »کنستانتین برانکوشی«؛ ۱۹۱4-۱۹۱7

مجسمه »مادام ال آر« از »کنستانتین برانکوشی«ـ  مجسمه ساز 
و نقاش رومانیایی ـ محصول سال های ۱۹۱4 تا ۱۹۱7 با قیمت 
۳7 میلیون دالر به »ایو سن لوران« طراح لباس فرانسوی در سال 

۲00۹  فروخته شد.
۸. یکی از آثار مجموعه سیاه »هانری ماتیس«؛ ۱۹۵۸

همچنین اثر چهارم از مجموعه سیاه »هانری ماتیس«ـ  نقاش 
و مجسمه ساز فرانسوی ـ در نوامبر سال ۲0۱0 به حراج گذاشته 

شد و با قیمت بالغ بر 4۸ میلیون دالر به یک مجموعه دار شخصی 
فروخته شد.

7. مجسمه نیم تنه برنجی »آلبرتو جاکومتی«؛ ۱۹۵۵
مجسمه نیم تنه برنجی »آلبرتو جاکومتی« نیز در تاریخ ماه مه 
سال ۲0۱0 با قیمتی بالغ بر ۵۳ میلیون دالر به یک مجموعه شخصی 
فروخته شد. البته این اثر سه سال بعد هم با قیمت ۵0 میلیون دالر 
برای بار دیگر چکش خورد. اندیشه پشت این اثر »جاکومتی«همانند 

تعداد زیاد دیگری از مجسه هایش، برادرش »دیِگو« بود.
۶. مجسمه ۵000 ساله »ماده شیر گونل«؛ ۳000 سال قبل از 

میالد
اثری به نام »ماده شیر گونل« متعلق به ۳000 سال پیش از 
میالد مسیح، انسان واره عضالنی یک ماده شیر است. این مجسمه ای 
۵000 ساله متعلق به بین النهرین است که نزدیک بغداد یافت 
شده. اثر »ماده شیر گونل« یک نمونه از هنر باستانی است که در 

حراجی ساتبِی نیویورک با قیمت ۵7 میلیون دالر در سال ۲007 
فروخته شد و به گران ترین نمونه از هنر باستان که تا به حال 

فروخته شده، تبدیل شد.
عنوان

۵. »سگ بادکنکی« از »جف کونز«؛ ۱۹۹4-۲000
اثر »سگ بادکنکی« )نارنجی( در سال های ۱۹۹4 تا ۲000 
توسط »جف کونز« ساخته شده و در سال ۲0۱۳ با قیمت ۵۸ 
میلیون دالر فروخته شد. این اثر »جف کونز« را به گران ترین 
هنرمند در قید حیات تبدیل کرد. اثر »سگ بادکنکی« جف کونز 
یکی از پنج اثر یک مجموعه از کارهای این هنرمند است. در این 
مجموعه نسخه های دیگری از کارهای او از جمله آبی، ارغوانی، قرمز 

و زرد نیز موجود است.
4. اثر »سر« از »آمادئو مودیلیانی« محصول سالهای ۱۹۱0 تا 

۱۹۱۲
است  ایتالیایی  نقاش  ـ ۱۸۸4(   ۱۹۲0( مودیلیانی«  »آمادئو 
که بیشتر آثارش را در فرانسه خلق کرد. وی به سبک مدرن کار 
می کرد و غیر از نقاشی به هنر مجسمه سازی هم اشتغال داشت. 
این هنرمند در طول زندگی خود ۲7 مجسمه را خلق کرد ولی 
تنها ۱0 اثر از آثار او متعلق به مجموعه داران شخصی است. در سال 
۲0۱0 اثر »سر« این هنرمند به یک مجموعه دار شخصی با قیمتی 
معادل ۵۹ میلیون دالر فروخته شد و اثر مودیلیانی را به گران ترین 

کار هنری فروخته شده در یک حراجی در فرانسه تبدیل کرد.
۳. مجسمه ارابه »جاکومتی« ساخته شده؛ ۱۹۵0

این اثر پس از اینکه 40 سال در دست یک مجموعه دار خصوصی 
بود، در سال ۲0۱4 در حراجی ساتبی نیویورک با قیمت ۱0۱ 

میلیون دالر به فروش رفت.
۲. »مردی که راه می رود« از »آلبرتو جاکومتی«؛ ۱۹47

مجسمه »مردی در حال قدم زدن« محصول سال ۱۹۶۱ از 
»آلبرتو جاکومتی« در سال ۲0۱0 با قیمت ۱04 میلیون دالر 
فروخته شد و در زمان خودش به گران ترین اثر هنری به حراج 

گذاشته شده تبدیل شد.
۱. »مرد اشاره گر« کاری دیگر از »آلبرتو جاکومتی«

در ماه مه سال ۲0۱۵ یکی دیگر از مجسمه های برنزی جاکومتی 
به حراج گذاشته شد. این اثر نیز به مدت 4۵ سال در مجموعه 
شخصی که اثر »ارابه« قرار داشته، نگهداره می شده. این مجسمه با 
قیمت بی سابقه ۱4۱.۳ میلیون دالر فروخته شد و رکورد گرانترین 

مجسمه فروخته شده در حراجی ها را از آن خود کرد.
»آلبرتو جاکومتی« در سال ۱۹0۱ در سوئیس متولد شد. او فرزند 
یک نقاش بود که او را برای تحصیل به مدرسه هنر ژنو فرستاد. او 
به فرانسه سفر کرد و در پاریس اقامت داشت. »جاکومتی« در آنجا 
با »خوان میرو«، »ماکس ارنست«، »پیکاسو« و »بالتوس« آشنا 
شد و آثاری را در سبک های کوبیسم و سورئالیسم خلق کرد. وی 
از اواخر دهه ۱۹۳0 مجسمه هایش را با دست و پا و بدن درازتر از 
معمول می ساخت و با کسب جایزه اول دوساالنه ونیز به شهرت 

جهانی رسید.
)Imaginarium(منبع: ایمجیناریوم

گران ترین مجسمه های فروخته شده در عالم هنر


