
8ریال دست یافت. این رویداد در عصر روز جمعه 000/000/400/210چهارمین حراج تهران، به رقم چشمگیر فروش 
شرکت کننده  مشتاق 800میهمان بیش از و حسین پاکدل در هتل پارسیان آزادي با اجراي رضا کیانیان 1394خرداد 

و هنردوست بود. 

تنه درختان به عنوان سهراب سپهري از مجموعهدو تابلوي بیاثر چکش خورد. 125اثر ارائه شده 126در این حراج از 
اثري نیز ریال، رکورد جدیدي براي این هنرمند به همراه داشت.000/000/000/17ریال و 000/000/000/28قیمت 

سومین اثر در جدول فروش این حراج بود.،ریال000/000/500/9از منوچهر یکتایی به قیمت 

الملک) به ارائه شد. از میان آنها نقاشی بدون عنوان  محمد غفاري (کمالاثر کالسیک 11بار لیندر این حراج براي او
ریال چکش خورد.000/000/000/5رقم فروش

متقاضی، تعداد زیادي خریداراد جدید موفق به مشارکت در حراج شدند.170از میان 

به کسب رکوردهاي چشمگیر شدند.در این دوره از حراج،  اساتید هنر مدرن ایران نیز موفق 

سهراب سپهري، منوچهر یکتایی و بهمن محصص سه هنرمند صدرنشین چهارمین حراج تهران بودند.

رکورد قابل توجه هنرمندان جوان را نیز شهریار احمدي، حامد صدر ارحامی و محمد بزرگی از آن خود کردند.

معاصر ایران از سراسر جهان در چهارمین دوره حراج تهران شرکت مند به هنر مدرن و دار عالقهمجموعه800بیش از 
بینی شده بودند.درصد باالي رقم پیش200اي نزدیک به داشته و شاهد نتیجه

6مجسمه، 13نقاشی، 107هنرمند؛ شامل 109اثر از 126آورد حراج ریال دست000/000/400/210رقم کلی فروش 
ریال رشد چشمگیر بازار 000/000/830/112بینی شده معادل  برابر قیمت پیشعکس بود. این رقم نزدیک به دو

اثر نقاشی را از اساتید آکادمیک را در خود 11دهد. مجموعه آثار ارائه شده در حراج مبادالت آثار هنري را نشان می
ن مجموعه کالسیک، ). ای1227-1319الملک)(داشتند، از جمله هنرمند مشهور  دوره قاجار محمد غفاري (کمال

ه د کیکلیه آثار به فروش رسدر این دوره هاي هنر مدرن ایران را از اساتید متأخر دوره قاجار به نمایش گذاشت. ریشه
و مندانمنحصر به فرد هنر ایران به  عالقهشایسته و  هاي د حراج تهران در ارائه نمونههنشانه واضحی از تالش و تع

ن به ثبت رسید که خود نشانه اررکورد جهانی براي اساتید هنر ای5اثر هنري، 126ست. از بین هنردوستان در تمام دنیا
دار در رقابت فروش قرار گرفتند، مجموعه14کیفیت باالي آثار ارائه شده است. در حالیکه دو اثر سهراب سپهري توسط 



این آثار رقم زدند و تشویق حضار را ریال را براي 000/000/000/28ریال و 000/000/000/17رکوردي معادل 
برانگیختند.

قیمت فروشنام اثرنام هنرمندشماره اثررتبه
میلیون تومان2800بدون عنوانسهراب سپهري1100
میلیون تومان1700بدون عنوانسهراب سپهري245
میلیون تومان950بدون عنوانمنوچهر یکتایی342
میلیون تومان720عنوانبدون بهمن محصص4105
میلیون تومان700بدون عنوانسهراب سپهري5123
میلیون تومان25550معماي شماره آیدین آغداشلو629
میلیون تومان500بدون عنوانالملک)محمد غفاري (کمال766
میلیون تومان500براي کلمه هیچ1یادمان شماره پرویز تناولی881
میلیون تومان450باغ عشقاکبر صادقیعلی 933
میلیون تومان450بدون عنوانروديحسین زنده10109


