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آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ آرتﻧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺑﺮد.

ﮔﺎﻟﺮی آﻧﻼﯾﻦ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮش واﻻﯾﯽ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ و ﺳﺮﻣﺸﻖ اﻫﺪاﻓﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻫﻨﺮ اﯾﺮان و ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ،ﻫﻤﮑﺎریاش ﺑﺎ آرتﻧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ
اﯾﺮاﻧﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﯿﺎری اﺳﺖ ،ﮔﺎﻟﺮی آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﻫﻤﺮاه آن ﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﻨﻮﻣﻨﺪش
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن اراﺋۀ آﺛﺎر آن ﻫﺎ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﻨﺮی و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راه آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮش ﮐﻪ آﻣﺎدۀ ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺗﺎ
آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرگ آرتﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزد .ﮐﻮﺷﺶ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺧﻮد ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی از ﺟﺎﻣﻌۀ ﻫﻨﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮان ﺗﺎزهای را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .از ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻟﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در آﻣﺪه در آرتﻧﺖ ،ﮔﺎﻟﺮی آﻧﻼﯾﻦ آرﺗﯿﺒﯿﺸﯿﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺎﻟﺮی واﻗﻊ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آرتﻧﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

آرتﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ )ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آرتﻧﺖ(
آرتﻧﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺎﻟﺮی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻨﺮ و ﻣﻘﺼﺪی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪاران
ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1989ﺗﻮﺳﻂ "ﭘﯿﺮ ﺳﺮﻧﺖ" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﻨﺮی
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺮ ﺳﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده )ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﯾﮏ اﺑﺰار ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻻﻻن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داران ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺻﺤﯿﺢ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻫﻨﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ (.اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ آﺛﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺷﺮوع
ﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﺎل  ،1990ﻫﺎﻧﺲ ﻧﻮﯾﻨﺪورف ﮐﻪ ﯾﮏ دﻻل ﻫﻨﺮی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
از اﯾﻦ ﭘﺲ آتﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﻨﺮ و ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺎری آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﻧﻮﯾﻨﺪورف ﺣﺎﻣﯽ و ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ
ﭼﻮن ﺳﺎی ﺗﺎﻣﺒﻼی ،ﺟﻮرج ﺑﺎزﻟﯿﺘﺲ و ﺑﯿﻠﯽ آلﺑﻨﮕﺴﺘﻮن ﺑﻮد و در ﺳﺎل  1967ﺑﺎ رودوﻟﻒ زوﯾﺮﻧﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آرت ﻓﺮ ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن ﮐﻠﻦ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  1992ﻧﻮﯾﻨﺪورف ﺳﻬﺎﻣﺪار اﺻﻠﯽ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎرت آرت ﻧﺖ ﺷﺪ و ﮔﺎﻟﺮی
ﺷﺨﺼﯽاش را در ﺳﺎل  1995ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮد و رﺳﻤﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آرتﻧﺖ ﺷﺪ ﭘﺲ از او در ﺳﺎل  2012ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺎﺑﺴﺖ ﺑﺎ

ﺑﯿﺶ از  15ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎر در دﻧﯿﺎی ﻫﻨﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت در آرتﻧﺖ و ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن را داﺷﺖ.
اﻣﺮوز آرتﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﺮاج و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎزار و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  25ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋۀ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎ را اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺰاﯾﺪهﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ آرت ﻧﺖ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﺶ از  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮوش،
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ  1700ﺧﺎﻧۀ ﺣﺮاج و  320ﻫﺰار ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ را در ﺑﯿﺶ از  30ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .آرتﻧﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری و ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻧﻼﯾﻦ
آﺛﺎر و ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﺮاج ،اﺧﺒﺎرﺑﻪ روز ﺷﺪۀ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺧﺮﯾﺪاراﻧﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﻤﻪ آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ
روز ﺷﺪۀ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان آنﻫﺎ ﮔﺰارش و از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎ آنﻫﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻘﺎﺷﯽ و درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران و ﺣﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی آرﺗﻨﺖ
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت  24ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﻫﻔﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ ،اوﻟﯿﻦ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﺣﺮاﺟﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻋﮑﺲ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺪرن
و ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ .ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه دارد ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺣﺮاﺟﺶ از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎ و ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد روﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮاف و ﭼﺎرت و ﺟﺪولﺑﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺎزار را ﺑﺮای ﻓﺮوش آﺛﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ آرﺗﻨﺖ ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
راه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻨﺮدوﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ  70ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و  200اﺛﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻟﺮی ﺷﯿﺮﯾﻦ و اﺛﺮ و ﮔﺎﻟﺮی آﻧﻼﯾﻦ آرﺗﯿﺒﯿﺸﻦ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی واﻗﻊ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.

