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ﻧﺎﺻﺮ اوﯾﺴﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﺣﻘﻮق و در رم ،ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﻘﺎﺷﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اوﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﭙﻠﻤﺎت،
.ﺳﺎلﻫﺎ در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺎش ﻣﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ

اوﯾﺴﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﻮﭘﺮداز اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻫﻨﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻬﺮهﻫﺎ دارد .او ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻏﺮﺑﯽ و اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﻮاﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،از ﺳﻮژهﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،ﭼﻮن زن و ﻣﺮد دﻟﺪاده ،ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ،زنﻫﺎی راﻣﺸﮕﺮ و  ...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ
اوﯾﺴﯽ ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﺛﺎر زﯾﺒﺎﯾﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪرن اﻟﻬﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی اوﯾﺴﯽ
زﯾﺒﺎروﯾﺎﻧﯽ ﺷﺎد و اﺳﺐﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ در ﺗﮑﺎﭘﻮ و ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ و ﺟﺪای از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻫﺮ رﻧﮓ
ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل و ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ از ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﭼﺸﻢ و دل ﻣﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .او در
.ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺷﻌﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ

ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﯽﭘﯿﺮاﯾﻪ او ،ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺷﻤﻪای از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن را دارد .ﺳﻮژهﻫﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی
اوﯾﺴﯽ ﭘﯿﮑﺮﻫﺎﯾﯽ ﻟﻤﯿﺪه و آﺳﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﯽﻗﯿﺪاﻧﻪ دراز ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﮐﺎر اوﯾﺴﯽ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻻزم
ﻣﯽرﺳﺪ ،و رﻧﮓﻫﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای او زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻟﺬت و آراﻣﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ .رﻧﮓﻫﺎ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ در اﻏﻠﺐ
آﺛﺎرش رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﻃﻼﯾﯽ و ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻔﺎف ﭘﺪﯾﺪار اﺳﺖ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ :زن ﺣﺮﻣﺴﺮا ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ،زن در ﻗﺼﺮ آﺑﯽ ،ﻧﻮازﻧﺪه ﻋﻮد
ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ،ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ،در ﺣﺎﺷﯿۀ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی زن ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اوﯾﺴﯽ
ﭘﺮﻧﺪه ،ﮔﻞ ،آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻣﺎﻫﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺳﺐ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺐﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻫﻤﺪﺳﺖ زن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زن ﺳﻮﮔﻠﯽ ﺑﺎ
اﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻧﻮازﻧﺪه ﻧﯽ و اﺳﺒﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻓﯿﺮوزه ،آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ و ﭼﻬﺎر اﺳﺐ ،زن در ﺣﺎل ﻫﺪﯾﻪ دادن ﮔﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺐ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ و اﺳﺒﺶ
ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ  ...ﺧﻮد اﺳﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﻮژه اﺻﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی اوﯾﺴﯽ اﺳﺖ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﺮی اﺳﺐﻫﺎ ،ﻓﺮﺳﮏﻫﺎی اﺳﺐ ،ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺒﺴﻮار ﺑﺎ زﯾﻦوﺑﺮگ ﻓﺎﺧﺮ ،اﺳﺐﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﺎلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎرزﯾﺒﺎ .اﺳﺐ ﺑﺮای اوﯾﺴﯽ ﻧﻤﺎد
زﯾﺒﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺗﺤﺮک و وﻓﺎداری اﺳﺖ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ازﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺐﻫﺎ را ﻫﻤﺪم زﻧﺎن زﯾﺒﺎرو ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺪارم ﻣﺮد را در
ﮐﻨﺎر زن ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﯾﮑﯽ از اﺳﺐﻫﺎی او از ﻃﺮف ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪ .اوﯾﺴﯽ درﺑﺎره اﺳﺐﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺴﺖ
ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺐﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻗﻬﺮﻣﺎنﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﯾﺎر
.ﻗﺪﯾﻤﯽ دور ﺷﺪهاﯾﻢ و دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ را ﻓﻘﻂ در ﺑﺎغوﺣﺶ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﻔﺒﺎراﺳﺖ

آﺛﺎر او ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ اﯾﺮان دارد .ﺗﺎزﮔﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮحﻫﺎی او ﭼﺸﻢﻫﺎ را
ﻣﯽﻧﻮازد .از دﯾﺪ ﻧﺠﻒ درﯾﺎﺑﻨﺪری ﭘﺮدهﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ او درﯾﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻗﺼﻪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی رﻧﮕﯿﻦ
دﻧﯿﺎ را ﻣﯽﻧﮕﺮد .ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﯾﮏ رﻧﮓ ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﭘﺮده ﻏﻠﺒﻪ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر را ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺟﺰﯾﯿﺎت در آﺛﺎر
اوﯾﺴﯽ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ در اﺑﻬﺎم ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻓﺮو ﻣﯽروﻧﺪ و آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺑﻪ اﯾﻦ
.دﻧﯿﺎ زﯾﺎد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ

اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ دو ﻧﻔﺮهﻧﺎﺻﺮ اوﯾﺴﯽ از ﺳﺎل  1950ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﯾﺮان ﮐﺮده
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻮوادور داﻟﯽ ،ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ ،ﻣﺎرک ﺷﺎﮔﺎل ،دوﺑﻮﻓﻪ و ...آﺛﺎر او در ﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در آﻟﻤﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﯾﻮﻧﺎن ،آﻣﺮﯾﮑﺎ،
.ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﻠﮋﯾﮏ و ...ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد

اوﯾﺴﯽ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﺶ در ﺑﺎره ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺮان و ﻫﻨﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر اﯾﺮان ،ﺳﻄﺢ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﻫﻨﯽ و ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﮐﻪ در آن دورﻧﻤﺎ آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ،ﺑﻪ آﺑﺴﺘﺮه ﮐﺮدن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر،
ﻃﺮح و رﻧﮓ ﮐﺎﺷﯽ و ﻗﺎﻟﯽ ﮔﻮاه اﯾﻦ رﻓﺘﺎر اﺳﺖ .در ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر اﯾﺮان ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺜﻞ آﺳﻤﺎن ﻃﻼﯾﯽ.
اﯾﻦ آﺳﻤﺎن ﻃﻼﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺪد اﺳﺖ .ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی اﺳﺖ از ﻣﺪل؛ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آن اﻓﺰودن اﺳﺖ .اروﭘﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻗﯿﺪ
ﻣﻼزﻣﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ آزاد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﺐ ﺳﺒﺰ -ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪهای -در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن زﯾﺒﺎﺳﺖ .ﻣﻦ در
آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم .ﺳﺎل 1335ﺗﺼﻮﯾﺮی اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪم از آﻟﺒﺮﺳﮑﯽ ،ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰهای ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ
ﮐﺮد .اﻣﺎ ،اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد .رﻓﺘﻢ ﭘﯿﺸﯿﻨۀ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم .دﯾﺪم ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ آﺛﺎر رﻧﮓ و ﺧﻂ در ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮاﻣﯿﮏ دوره ﺗﯿﻤﻮری را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم .دوره ﺑﻪ دوره آﺛﺎر را ﻣﺮور ﮐﺮدم ﺗﺎ رﺳﯿﺪم ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻗﺎﺟﺎر .در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردم .در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺮاﻣﯿﮏﻫﺎ ،رﻧﮓ ﺳﺒﺰ زﯾﺮ ﻟﻌﺎب ﭼﻮن ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮرهﻫﺎ را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮدهاﺳﺖ .در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﯽ در ﺳﺮاﻣﯿﮏ داﺷﺘﻪاﯾﻢ.
.اﯾﻦ اﺷﯿﺎ و ﻧﻘﻮش ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ زودی ﺳﻄﺢ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﺮا ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ وﻓﺎدار ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﺳﺖ

:دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎری او ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ و اﻟﻬﺎمﮔﯿﺮی از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻗﺎﺟﺎری ۱.
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﮐﺮدن ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ۲.
اوﯾﺴﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻄﺢ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن اﯾﺮان ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ دارد .ﻧﻘﺎش اﻧﮕﺎر ﺣﺮفﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ را در ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﭘﺲ ﯾﮏ ذره از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﻪ اش رﻧﮓ اﺳﺖ و ﺧﻂ .ﺳﺎده
ﮐﺮدن و ﺧﻼﺻﻪﭘﺮدازی و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﺳﻨﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﻨﺖ ذن ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﺳﺎده و ﺧﻼﺻﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﻫﻨﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺴﺎز از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ" .ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم در روﻧﺪ ﻧﻮﮐﺮدن ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﺎده ﮐﺮدن آن
.ﺑﭙﺮدازم
.ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ،اﻟﻬﺎم از آﺛﺎر دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﻇﺮوف ﻣﻨﻘﻮش ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ۳.
او راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ دورۀ ﮐﺎری ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ دوره ﻧﺴﺨﻪﺳﺎزی ﮐﺮدم .ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﺑﻮد ،ﮐﻪ روی آن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ
.ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻮاﻫﺮ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ و اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ذﻫﻨﯽ ﻣﻦ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮد
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻓﻮق ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﻫﻨﺮ اوﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش آﺛﺎر اﯾﺸﺎن در
:ﺣﺮاجﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ
ﻧﺎﺻﺮ اوﯾﺴﯽ ﺟﺰو ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در  7دوره از  8دورۀ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺣﻀﻮرداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺪاد آﺛﺎری ﮐﻪ از او ﺑﺮای
ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ  7اﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ آﺛﺎر او در دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﺪودا  70ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮑﺶ
.ﺧﻮردهاﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ او در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دورۀ ﺣﺮاج و در ﺧﺮداد  95ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  95ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭼﮑﺶ ﺧﻮرده اﺳﺖ

اﺛﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ او در ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧۀ ﺑﺮﮔﺰاری آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﺑﺮآوردی ﺑﯿﻦ  60ﺗﺎ  80ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن دارد،
اﺛﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دو اﺳﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ روﻏﻦ و ورﻗۀ ﻃﻼ روی ﺑﻮم ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﺛﺮ دو اﺳﺐ ﻋﺎﺷﻖ اوﯾﺴﯽ ﺑﻪ رﺳﻢ
ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪای ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻠﻮ را در ﺧﻮد اﺛﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺗﯿﻒﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﺷﺮﻗﯽ وﺟﻮد دارد.
اﺳﺘﻔﺎده از ورق ﻃﻼ و ﺧﻂ آﺷﻨﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اوﯾﺴﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی دﻫﻪ 1370
ﺧﻮد ،از ﻓﻀﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯽ دور ﺷﺪه و ﻧﮕﺎﻫﯽ رﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺻﻮرت
.اﺳﺐﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪک ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ،ﺷﮑﻠﯽ واﻗﻌﯽﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

دو اﺳﺐ ﻋﺎﺷﻖ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان
دو اﺳﺐ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ ﻗﻮسﻫﺎﯾﯽ اﻏﺮاقﺷﺪه در ﺑﺪن و ﺗﺰﺋﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻓﻀﺎی ﺗﻐﺰﻟﯽ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﯽآورد .ﺑﺎزﯾﮕﻮﺷﯽ ﻧﻘﺎش و ﻣﯿﺪاندادن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،آﺛﺎر وی ﮔﺎه ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎش و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی در
.ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻋﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد

اﻣﺎ آﺛﺎر اوﯾﺴﯽ ﻋﻼوهﺑﺮ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان 20 ،ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺧﺎﻧﻪﺣﺮاجﻫﺎی ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در
ﻓﺮوش آﺛﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ اوﯾﺴﯽ در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﺣﺮاجﻫﺎی ﺧﺎرج در  20ﺣﺮاج ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 4ﺑﺎر در ﺣﺮاج
ﺑﻮﻧﺎﻣﺮ و  16ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ و در ﺑﯿﻦ  20ﻣﺮﺗﺒﻪ 19 ،ﺑﺎر آﺛﺎر او ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش آﺛﺎر در ﺳﻪ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان،
ﺑﻮﻧﺎﻣﺰ و ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ را در ﻧﻤﻮدار داﯾﺮهای ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ در ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش آﺛﺎر
او در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  72درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﻓﺮوش آﺛﺎر در اﯾﻦ ﺣﺮاج ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻی
آﺛﺎر در ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪد  43درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و در ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﺑﺮ  32درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ارﻗﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ آﺛﺎر اوﯾﺴﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ آﺛﺎر در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش
.رﺳﯿﺪهاﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ

اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﺮوش ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ آﺛﺎر اوﯾﺴﯽ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ آﺛﺎر او ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﯾﺎدی را ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ
اﺛﺮ اوﯾﺴﯽ اﺛﺮی اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازهای در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ  219 * 119ﮐﻪ در ﺳﺎل  2008و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  122ﻫﺰار دﻻر ﭼﮑﺶ ﺧﻮرده
اﺳﺖ ،آﺛﺎر ﻧﺎﺻﺮ در ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل  2006ﺗﺎ  2008از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﯽ آﺛﺎر و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش در روﻧﺪ روﺑﻪ رﺷﺪی ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  2008ﺗﺎ  2012در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  2012ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی
و رﺷﺪ ﺛﺎﺑﺘﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ روﻧﺪ و رﺷﺪ ﻣﺠﺪد آﺛﺎر اوﯾﺴﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن و ﯾﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺘﯽ
.ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧۀ ﻫﻨﺮ اوﯾﺴﯽ ،در ﺳﺎل  2007ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻓﺮوش آﺛﺎر اوﯾﺴﯽ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را
داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﺳﺎل  2008ﺳﺎل ﭘﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ اﺛﺮ ﺑﺮای آﺛﺎر ﻧﺎﺻﺮ اوﯾﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ رﺷﺪی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
.دوﻣﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان داﺷﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﺮﻓﺮوش آﺛﺎر او ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ

)ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﺎﺻﺮ اوﯾﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺣﺮاجﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ )ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ2008
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان در ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻧﺎﺻﺮ اوﯾﺴﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﺣﺮاج و ﻧﻘﺶ آن در ﺻﻌﻮدیﺷﺪن ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ روﺷﻨﯽ در
ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻧﺎﺻﺮ اوﯾﺴﯽ در ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
:ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ

روﻧﺪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﮑﺶ ﺧﻮرده آﺛﺎر اوﯾﺴﯽ در ﺣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﺮاج ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﻦ دو ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن در ﺣﺮﮐﺖ
.ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ را درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﭼﻪ درﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ در ﺑﺎزاﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ

در ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻓﺮوش ﻫﻨﺮ او ،اوﯾﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ را در ﺳﺎل  2014در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  60درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯿﻪ
ﺑﻮده داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﻌﺪی او در ﺳﺎل  2008و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  59.5درﺻﺪ در ﺣﺮاج ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ رﺷﺪ ﺳﺎﯾﺮ
.آﺛﺎر اوﯾﺴﯽ را در دو ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ در ﺑﺎزار داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ

در روﻧﺪ رﺷﺪ آﺛﺎر او و ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﭼﮑﺶ ﺧﻮرده و ﺑﺮآورد اوﻟﯿۀ آﺛﺎر اوﯾﺴﯽ ،ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺮوزی ﻫﻨﺮ او در ﺧﺎﻧﻪﺣﺮاجﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد،
آﺛﺎر او در ﻫﺮ ﻫﻔﺖ دورۀ ﺣﺮاج ﺗﻬﺮان ﺑﺎ رﺷﺪی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در
.ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺣﺮاج ﻧﯿﺰ اﯾﻦ رﺷﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
:ﻣﻨﺒﻊ
.ﻣﺠﺎﺑﯽ ،ﺟﻮاد ،ﻧﻮد ﺳﺎل ﻧﻮآوری در ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺴﻤﯽ اﯾﺮان ،1395 ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﯿﮑﺮه
.اوﯾﺴﯽ ،ﻣﺴﻌﻮد ،1395 ،ﮔﺰﯾﺪ ،آﺛﺎر ﻧﺎﺻﺮ اوﯾﺴﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﮔﻮﯾﺎ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و داﻧﻠﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﺛﺎر ﻧﺎﺻﺮ اوﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤۀ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن اﯾﺸﺎن در ﺳﺎﯾﺖ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ.
آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ در ﮐﺘﺎب اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻨﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ در ارﺗﺒﺎط
.ﺑﺎﺷﯿﺪ

