
  در صدر مارکت هنر نشست رانینقاش ا یبانو

 یتومان اردیلیم 34حراج با فروش  نیدهم یرکوردزن

فتح »ماندگار  ریاز تصاو دارانیحراج تهران/ استقبال خر نیدفاع مقدس در دهم یعکس ها درخشش

 عکاسان دفاع مقدس رکورد زدند«/ خرمشهر

 یآزاد انیدر هتل پارس 97ماه  ید 21شامگاه جمعه  ران،یدوره حراج تهران؛ هنر معاصر ا نیدهم

در  داد،یرو نیا یتازه برا یرکورد یآغاز به کار کرد و همه آثار عرضه شده در حراج تهران با ارتقا

 سهیدر مقا آن یاز دو برابر شیتومان فروخته شد که رشد ب ونیلیم 403و  اردیلیم 34مجموع به مبلغ 

 مارکت هنر معاصر یبرا ای(، خلق دستاورد تازه1396ماه  ی)د رانیبا دوره قبل حراج هنر معاصر ا

 .دیآ یبه شمار م رانیا

بل قکه در دوره  دیساله رس 96نقاش  یبانو ان،ییفرمانفرما ریدوره به من نیرکورد فروش ا نیباالتر

 .ردکافتخار را از آن خود  نیبار ا نیدوم یرکورددار فروش آثار شده بود و برا زیحراج هنر معاصر ن

کامران  گران،شهیکوروش ش ،یریبهمن محصص، فرهاد مش ،رودیزنده نیحس ان،ییفرمانفرما ریمن

 .حراج تهران شدند نیدهم یاردیلیهفت هنرمند م یی( و ژازه تباتبای.کامی.زی)وا زادهوسفی

درصد از آثار عرضه شده  10که معموالً حدود  شودیتکرار م یدوره در حال نیهمه آثار در ا فروش

در عملکرد  رنظیکم تیموفق کیتکرار  دبخشینو نیو ا کنندینم دایامکان فروش پ ایدن یهایبه حراج

 .حراج تهران است

س با پ نیاز ا توانندیشدند که م یمعرف رانیبار به مارکت هنر ا نینخست یهنرمند برا 36دوره  نیا در

 .بردارند گام ترمحکم ران،یمارکت هنر ا نیروشن در زم ندهیآ کی دینو

 نیتنخس یداشتند و سه نفر از آنها برا یدوره حضور پررنگ نیدر ا زیانقالب و دفاع مقدس ن هنرمندان

 .افتیبار آثارشان به حراج راه 



 شان باکه اغلب آثار یروبرو شد به طور یخوب اریدوره با استقبال بس نیهنرمندان جوان در ا آثار

  .دندیبه فروش رس هیباالتر از برآورد اول اریرقم بس

 

 حراج تهران نیدهم یاردیلیچند م رکوردداران

ت پش ینقاش ،کارینهییآ کیبا تکن یاثر یرا برا یتومان اردیلیم 4رکورد فروش  انییفرمانفرما ریمن

 کیهنرمند، با فروش  نیاز ا یگرید کارینهییو گچ ، به نام خود ثبت کرد، سال گذشته، اثر آ شهیش

 .شده بود یاثر حراج هشتم تهران معرف نتریمتیتومان به عنوان گران ق ونیلیم 300و  اردیلیم

شب  نیچوب اجرا شده است، در دهم یو گچ رو کارینهییآ کیهنرمند، که با تکن نیاز ا یگرید اثر

 .حراج نشست نیا یاردیلیآثار م فیتومان در رد ونیلیم 900و  اردیلیم 2حراج تهران با فروش 

 3فروش   «ی+روز+جیپ»با عنوان  یاز هنرمندان شاخص مکتب سقاخانه با اثر رودیزنده نیحس

 .ستا رانیهنرمند در ا نیرکورد فروش آثار ا نیتومان را از آن خود کرد که ا ونیلیم 550و  اردیلیم

بار در حراج  نیاست اما ا ینقاش ومیمد اریدر اخت ادنی هایطور معمول رکورد فروش همه حراج به

 پرطرفدار باال یآثار نقاش یاریبس واریبهمن محصص توانست خود را از د یبرنز ی «هاپرنده»تهران 

 بیرتت نیو بد ندیحراج بنش نیا یهایاردیلیبر بام م یتومان ونیلیم 650و  اردیلیم 2بکشد و با فروش 

 .را به نام خود ثبت کرد رانیمجسمه در ا نیرکورد گرانتر

 600و  اردیلیم کی، با رقم «ابوالفضل ای»و با عنوان « کوزه ها»از مجموعه  یریاز فرهاد مش یاثر

رقم  نیحراج تهران صعود کند که ا یها یاردیلیم گاهیتومان چکش خورد و توانست به جا ونیلیم

 .شود یهنرمند محسوب م نیا یرکورد مل



 یاردیلیبار به جمع آثار م نینخست یتوانست برا زیگران ن شهیاز کوروش ش ایدو لته یاثر «آشوب»

 شیثر پا نیدوره باشد. ا نیتومان رکورددار ا ونیلیم 190و  اردیلیم کی متیو با ق ونددیحراج تهران بپ

 .شده بود هیارا زین یدوب زیستیدر حراج کر نیاز ا


