ARTHIBITION BLOG
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری ﺑﺮ ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن
 7ﺗﯿﺮ 1401
اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎدداﺷﺘﯽ درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮوﻫﯽ »ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ﻣﺪرن« در ﮔﺎﻟﺮی آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ

در ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﯾﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖﺗﺮ آن ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﮔﺎﻟﺮی و ﺧﺮﯾﺪاران آﺛﺎر ﻫﻨﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﻧﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاران آﺛﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺛﺎر درﺧﻮرﺗﻮﺟﻬﯽ از
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ آﺛﺎر از ﻃﺮف ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﻧﯿﻤﯽ ﻫﻢ در ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ﻫﺴﺘﻨﺪ .دراﯾﻦﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﯾﺎ
ﮔﺎﻟﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺛﺮ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،در ارزشﮔﺬاری اﺛﺮ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﻣﺜﺎل
ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻫﻨﺮ و ﻣﻮزهﻫﺎ و ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار ﻫﻨﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﮔﺮ از ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری ﺑﻪ ارزش اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻋﻼﻗﻪ دارد ،اﻣﺎ ارزش ﯾﮏ اﺛﺮ و آﯾﻨﺪه آن اﺛﺮ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ و درﺧﻮرﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .درواﻗﻊ دورﻧﻤﺎی
ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ارزش ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ارزﺷﻤﻨﺪﺷﺪن اﺛﺮ ﻫﻨﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل زﻣﺎن ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی ﭼﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران در
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﯾﮏ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﻨﺮ ﺳﺒﺐ دﯾﺪهﺷﺪن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار ﻫﻤﺎن آﺛﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در دوران ﻫﻨﺮ ﻧﻮﮔﺮا ﯾﺎ ﻣﺪرن ﻫﻢ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﮕﯽ
ﮔﻮﮔﻨﻬﺎﯾﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺸﻬﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺑﻠﻮ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﮐﺎﻟﺪر و واﺳﯿﻠﯽ
ﮐﺎﻧﺪﯾﻨﺴﮑﯽ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻨﺮی ﺧﻮد داﺷﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﮐﺴﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺖ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﮑﺴﻮن ﭘﺎﻻک و ﻣﺎرک
روﺗﮑﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺳﺒﺐ دﯾﺪهﺷﺪن اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﻨﺮ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﮐﻮرت اوﻟﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﺎن
اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر در دوره ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .او در ﺳﺎل 1922

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﺎن اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .در آن زﻣﺎن آﺛﺎر ﺳﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺧﺮﯾﺪاران و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻫﻨﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری آن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﺳﻮی ﮐﻮرت اوﻟﺪ او ﺑﻪ ﮔﺎﻟﺮی
ﺗﯿﺖ و ﻧﺸﻨﺎنﮔﺎﻟﺮی ﻣﺒﻠﻐﯽ درﺧﻮرﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر اﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺴﺎاﻣﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد.
درواﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار در دﯾﺪهﺷﺪن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺲ در ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪدار و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ارزﺷﻤﻨﺪﺷﺪن ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی راﺑﻄﻪای دوﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزﯾﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری آﺛﺎر ﺳﺒﮏ ﻣﺪرن ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ روی ﺷﻬﺮت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﺟﻬﺎن ﻫﻨﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮده و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻫﻨﺮ را
در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ ازاﯾﻦرو اوﻟﯿﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﮔﺬر زﻣﺎن ﯾﺎ اﻣﺮوزه از ارزش ﺑﺴﺰاﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آن آواﻧﮕﺎرد ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ .ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی در روﻧﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﯾﻦ دوران
درﺧﻮرﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ارﮐﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﺮ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻫﻨﺮی از ﯾﮏ اﺛﺮی در آن زﻣﺎن ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر
ﮔﺎﻟﺮیای ﮐﻪ آن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداراﻧﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﯿﺰ در دﯾﺪهﺷﺪن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دوره )ﻣﺪرن( ﺗﺄﺛﯿﺮ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ اﺛﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ذوق ﻫﻨﺮی ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮﯾﺪاران اﺛﺮ ﻫﻨﺮی در اروﭘﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ آن زﻣﺎن و ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ از روی اﺟﺒﺎر ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺪرن
اروﭘﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در آن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺟﺮﯾﺎنﮔﺬاری ﻫﻨﺮ و ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪن ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی ﻫﻨﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪاران و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺮﯾﺪ از آن اﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪهﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺎن اﺛﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه آﺛﺎر ﻫﻨﺮی را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و ﺑﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد در ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .از ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻮزه ﻣﻘﺪم و ﻣﻮزه ﻣﻠﮏ
و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی درﺧﻮرﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن در آرﺷﯿﻮ ﻣﻮزه ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪهﺷﺪن
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﻫﻨﺮی در اﯾﺮان ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺪرن اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﻮان و ﻧﻮﻇﻬﻮر را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﺟﺎی دادﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽﺗﺮ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻮزه دیدی ﻧﺎم اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺳﺎلﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻤﻊآوری و ﻧﮕﻬﺪاری از آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﻣﻮزه
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ .اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﺎمﺑﺮدن از اﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای دﯾﺪهﺷﺪن آﺛﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﻮد دارﻧﺪ و دﯾﺪهﺷﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ در ارﺗﻘﺎی ﻫﻨﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻧﻔﯿﺲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ آﻧﻬﺎ را در
ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ درﺧﻮرﺗﻮﺟﻬﯽ از آﺛﺎر و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪای را ﺑﺮای
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻓﻬﻢ ﻫﻨﺮ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی روز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﯿﻦﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-ﻫﻨﺮی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻫﻤﮑﺎری
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﮔﺮدانﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻻﺟﻮردی ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری اﺣﺴﺎن
ﻻﺟﻮردی و ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاری ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﭘﮋﻣﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت وارده ﺑﺮ آﺛﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻼﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻋﻤﻮﻣﯽﺳﺎزی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداری ﺻﺮﻓﺎ از روی ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪﮐﺮدن آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﭘﺴﺘﻮ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ دورﻧﻤﺎی ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی در ﺑﺎزار
ﻫﻨﺮ ﻫﻢ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽﺳﺎزی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران دوران ﻣﺪرن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در
ﻫﻨﺮ را ﺷﮑﻞ داده و اﯾﻦ روﻧﺪ اﻣﺮوزه ﻫﻢ اداﻣﻪ دارد و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

