آثار هنراسالمی در سه حراج جهانی بونامز ،کریستیز و ساتبیز

هفتۀ گذشته هفتهای درخشان برای هنراسالمی و ایرانی در بازارهای بینالمللی جهان بود .سه حراج

بزرگ جهانی ،آثار اسالمی را گردآوری و به حراج گذاشتند .آثار هندی در هر سه حراج خوش
درخشیدند و آثار ایرانی در حراج کریستیز فروشی موفقتر از دو حراج ساتبیز و بونامز را تجربه کرد.

در حراج بونامز  248اثرهنری شامل نقاشی ،نگارگری ،خوشنویسی ،نسخ خطی و دستنوشته،
جواهرات ،هنرمعاصر هند و جنوب آسیا را در خود داشت که مجموعا  63اثرهنری متعلق به ایران
در آن حضور داشت ،اغلب آثار موجود در این حراج نسخ خطی ،مرقعات خوشنویسی و همچنین
کتابهای مصور قدیم بودند 84 ،کتاب مصور و نسخۀ خطی در این حراج همچنین  50اثر نقاشی
از هنر هند ایران و هنر مدرن جنوب آسیا موجود و باقی آثار را اشیای عتیقه ،جواهرات و پارچه و
سایر آثار صنایع دستی تشکیل میداد .در حراج بونامز از مجموع  248اثرهنری 114 ،اثر به فروش
رسید که در بین 134اثر به فروش نرسیده  44اثر متعلق به آثار ایران بود .گرانترین اثر موجود در
این حراج متعلق به تابلوی "اسب سیاه آبی" "مقبول فدا حسین" با قیمت  125000پوند بود.

مقبولفداحسینکهبهقیمت 125,000پونددرحراجبونامزفروختهشد

مقبول فدا حسین گرانترین هنرمند هندی است که به پیکاسوی هند مشهور است .او از هنرمندانی
است که بر هنر معاصر هند و جنوب آسیا تاثیر بسزایی گذاشته است و جزو  500مسلمان تاثیرگذار
دنیا شناخته شده است.

گرانترین اثر ایرانی در این حراج اثر قرآن مذهب محمد رازی است که به قیمت  13,750پوند به

فروش رسید.

همچنین در حراج ساتبیز آثاری چون پرترۀ میرزا علی اصغر خان ،اسماعیل جالیر ،دوره قاجار به
قیمت  100هزار پوند و اثر تحفه االحرارا عبدالرحمان جامی ،هجری ، 871-793با امضای ميرعلی
كاتب با قیمت  187500پوند گرانترین آثار ایرانی در سه حراج بودند.ر

در حراج دوم هفتۀ پیشین ،ساتبیز نیز گسترۀ عظیم تاریخی و جغرافیایی از جهان اسالم را پوشش
داده و آثاردورهها و مناطق اصیل را نشانه گرفت .هنرهای گوناگون و غنیای از قرن  8تا  19میالدی
و از مناطقی چون ایران ،اسپانیا ،شمال آفریقا ،خاورمیانه و هند را عرضه کرد.
کارشناسان ساتبیز پیش از شروع حراج آثاری را در صدر فروش قرار دادند و توجه شایانی به آنها

داشتند از جمله آثاری چون اجناس فوقالعاده و نادری از قرنهای  16و  17متعلق به دولت
عثمانی ،و گچبریهایی از پارچههای مخملی و زریبافتی از استانبول و همچنین کتی زیبا از با هزار
مروارید منجق دوزی شدۀ بصره ،که در دادگاههای قرن  19هندوراس به دست آمده بوده و نشانۀ
میزان مشارکت و شبکههای تجاری موجود در سراسر شرق و خاورمیانه است.

همچنین در بین آثار صدرنشین پرترۀ ایرانی از دورۀ صفویۀ ایران در این لیست قرار گرفته بود .در
توصیف بهترین آثار حراج ساتبیز راجعبه این اثر نوشته یکی از  15نقاشی این چنینی است که
موجود است .پرترهای از یک بانوی ایرانی که شاخه گلی رز در دست دارد ،جزو نخستین
نقاشیهایی از دورۀ صفویه که به الهام از نقاشی اروپا پرداخته است؛ نقاشیهایی که در دورۀ صفویه
و قاجار به دلیل عالقه به فرهگ اروپا و همچنین شروع ارتباطات و تجارتهای خارجی و گسترش
روابط اقتصادی و سیاسی در هنر ایران بهوجود آمده بود ،بسیار مورد توجه دربار و هنرمندان ایرانی
قرار گرفت.

تعداد آثار موجود در این حراج  231اثر و  127اثر نقاشی ،نگارگری ،مینیاتور ،خوشنویسی و نسخ
خطی و کتابهای مصورو مذهب بود 104 ،اثردیگر نیز به عتیقه ،صنایعدستی شامل فلزکاری،
منبت ،کاشیکاری ،گچبری ،پارچه و جواهرات بود.

بیشتر بخوانید :آثار هنرمندان ایرانی در حراج ساتبیز رکورددار شدند
در بین این آثار به حراج گذاشته  121اثر به فروش نرسید که از بین این آثار که در بین آثار به
فروش نرسیده اثر مت÷علق به ایران بود .مجموع آثار ایرانی موجود در این حراج نیز بود و فروش
کل این حراج به  3,195,375میلیون پوند رسید.

گرانترین اثر این مجموعه مطابق تصور کارشناسان ساتبیز اثر کت سلطنتی هندی با مرواریدهای
بصره و با رقمی برابر 320,750پوند بود.
دومین و سومین آثار این حراج نقاشی آبرنگ از خان بهادر خان هندی به همراه خانواده اش که به
قیمت  296,750چکش خورد و اثر سوم هم یک نقاشی هندی از رامایانا در قرن  17بود که با
قیمت  156,250چکش خورد.

در حراج کریستیز هم چون حراج بونامز و ساتبیز حجم باالیی از آثار را در حراج خود شرکت داده
بود ،کریستیزنیز  326اثر را در حراج خود شرکت داد ،با این تفاوت که عالوه بر آثار نقاشی،
نگارگری ،نسحۀ خطی و دستنوشته ،جواهرات ،صنایع دستی چون فلز و منبت و پارچههای
ابریشمی و زرباف ،فرشهای نفیسی از عثمانیان ،ترکمنستان ،ایران و ...را در حراج خود جای داده
بود .حراج کریستیز در این دوره خیلی درخشانتر از ساتبیز و بونامز عمل کرد از مجموع  326اثر این
دوره تنها  86اثر به فروش نرسید.

در این حراج برخالف دو حراج قبل حجم آثار ایرانی کمتر و به تعداد  74اثر بود .در این حراج نیز
هر سه اثر گرانبها متعلق به هنر هند با قیمتهای  392,750 ،548,750و  248,750چکش
خوردند.
گرانترین اثر این حراج با خطاطی میرعلی و نوشه ای از بوستان سعدی بود که قیمت شگفتی را به
خود اختصاص داد.
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