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 . استهنر یک واکنش معنوی در دنیای آشفته امروز 

 

 ERAN گالری هنری

جهت معرفی هرچه   ،بطور جدی فعالیت خود را بصورت آنالین ۲۰۱۶ایی و خوش سابقه از سال گالری هنری اران به عنوان یک گالری حرفه 

بتوانند  بهتر هنر و  هنرمندان معاصر ایرانی در کشور کانادا شروع کرده است. رکن اصلی این گالری ایجاد فضایی است تا در آن هنرمندان 

 داران هنر و نیز مجموعه داران به اشتراک بگذارند. خود را با سایر هنرمندان و دوست   دیدگاه، فلسفه و درونیات

برگزار   توسط این گالری نماید و همچنین نمایشگاههایی کهها و هنرمندان بسیاری همکاری میدر حال حاضر با گالری ، ERANمجموعه 

کانادا نیز بسیار موفق   هنری هایرانی را مخاطب قرار دهد بلکه در معرفی هنرمندان ایرانی به جامع نه تنها توانسته است هنر دوستان گردیده،

 بوده است.  

آغاز خواهد   ۲۰۲۰های آنالین دنیا، از سال ترین گالری مشارکت خود را با یکی از بنام ERANگالری ، تبیین شده اهداف  تحققدر راستای 

داران، هنرمندان و  که بسیاری از مجموعه  در دنیاست ترین فضاهای فروش آثار هنرییکی از مطرح  ARTSYآنالین  سازوکار . نمود

 باشند. داران هنر با این نام آشنا میدوست 

  

ARTSY 

ها و  ها، موزه با بسیاری از گالری  آنالین است که به صورتپیشرو در بازریابی و فروش آثار هنری شناخته شده و  سایتهای وبآرتسی یکی از 

بانک اطالعاتی در حال رشد   .است  ایی برای معرفی آثار هنرمندان ایرانیمناسب و حرفهداران در سراسر دنیا در ارتباط بوده و محلی مجموعه 

هنر در حوزه بزرگترین بانک اطالعاتی آنالین  عمالو  تشکیل یافتههنرمند  صد هزار ازاثر هنری، معماری و طراحی  ۰۰۰/۰۰۰/۱آرتسی شامل 

 .  باشدمی معاصر  

برای کشف، یادگیری و جمع آوری هنر  اساتید توسط دوستداران هنر ، موزه داران ، کلکسیونرها ، دانشجویان و همانگونه که اشاره شد آرتسی، 

میلیون   ۲نماید و بر اساس پایگاه اطالعات آن، ماهانه یت میکشور فعال ۹۰گالری تجاری، در  ۱۸۰۰در حال حاضر آرتسی با . شوداستفاده می

   ۱میلیون دالر فروش اثر هنری دارد.   ۲۰بازدید کننده و  
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 : ARTSY در ERANهدف از حضور گالری 

 معرفی هنرمندان ایرانی در فضایی با مخاطب جهانی  •

 نمایش آثار هنرمندان در فضایی با مخاطب جهانی  •

 فروش آثار هنری مکانی ایده آل برای   •

 سراسر دنیا   در  ایجاد ارتباط با مجموعه داران •

 

 آثار قابل پذیرش:

 .  باشددر این فراخوان آزاد میبر روی بوم، کاغذ و غیره  های نقاشی  نقاشی: تمامی تکنیک  •

   چوب، مواد مجسمه سازی، فلزات و غیرهساخته شده از    احجاممجسمه:   •

 و حیات وحش، ماکرو، مستند و هنری    عکاسی طبیعتعکس چاپ شده در تمامی ژانرهای    عکس: •

 

 هزینه فراخوان: 

منتخب را   آثار هنریبرنامه ریزی نموده تا  ،  ARTSY  فرم آنالینپلت الزامات  با تبین چندین مدل مارکتینگ و با رعایت تمامی    ERANگالری  

با هم مشارکتی  هنرمند و گالری الزم است، در این راستا  .و بفروش برسانددر سراسر دنیا معرفی  داران و دوستداران هنرمجموعه به مخاطبان، 

 ای داشته باشند.  دو طرفه و حرفه 

 باشد: زیر می   این مشارکت برای هنرمندان بشرحهزینه  

  ۳۰ مبلغ ERANیست گالری بعنوان آرت ،ARTSYند در وب سایت هنرمصی برای صااخت: هزینه ایجاد صفحه صفحه هنرمندایجاد  .1

فحه  ص باشد ERANو تا زمانی که یک اثر از هنرمند در اختیار گالری  خواهد شد دریافتباشد که یک بار از هنرمند دالر کانادا می 

 باشد. رایگان می  این دورههرگونه تغییر اطالعات در    باقی خواهد ماند.  ندهنرمکاربری  

متناسب با جداول زیر و   ماه بوده و ۶به مدت  ARTSYو نمایش آثار هنرمند بر روی وب سایت  بازاریابی: این هزینه جهت معرفی .2

 باشد.   بر اساس سایز و نوع اثر متغیر می 

 کاسته خواهد شد.  ٪۵ها  ماهه از کل هزینه  ۱۲  به  قراردادتمدید  : در صورت  ۱بند

گردد و  به هنرمند پرداخت می  کانادا مبلغ فروش اثر پس از کسر مالیات و سایرکسورات قانونی و دولتی ٪۸۵  مذاکره و فروش آثار: .3

 باشد.  می   ERANسهم گالری  ۱۵٪
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 نقاشی و عکس: 

هزینه به ازای هر  

 اثر ) دالر کانادا( 
 تعداد

هزینه به ازای هر  

 اثر ) دالر کانادا( 
 تعداد

هزینه به ازای هر  

 دالر کانادا( اثر )  
 Cmسایز اثر   تعداد

۹۷ 

 به باال  ۶

۱۰۵ 

 ۵تا    ۳

۱۱۰ 

 ۲و    ۱

 ۳۰*    ۴۰تا  

 ۵۰*    ۷۰تا   ۱۲۰ ۱۱۴ ۱۰۶

 ۷۰*    ۹۰تا   ۱۳۰ ۱۲۴ ۱۱۴

 ۹۰*    ۱۱۰تا   ۱۵۵ ۱۴۷ ۱۳۶

 ۱۱۰*    ۱۵۰تا   ۲۰۵ ۱۹۵ ۱۸۰

 ۲۰۰*    ۲۰۰  ماکزیمم تا   مذاکره قابل   مذاکره قابل   مذاکره قابل  

 

 

 گردد.  باشد. آثار با قیمت باالتر مطابق جدول زیر محاسبه می دالر کانادا می  ۱۰۰۰جدول فوق مربوط به اثارهنری با ارزش کمتر از  

 

اثر هنری با ارزش  

 ) دالر کانادا( 
 مبلغ 

 ٪ هزینه برای هر اثر هنری۵بعالوه  ۱۰۰۰  -  ۳۰۰۰

 ٪ هزینه برای هر اثر هنری 1۰بعالوه  ۳۰۰۰  -  ۶۰۰۰

 ٪ هزینه برای هر اثر هنری 1۵بعالوه  ۶۰۰۰  -  ۲۰۰۰۰

 ٪ هزینه برای هر اثر هنری ۲۰بعالوه  ۲۰۰۰۰  -  ۷۰۰۰۰

 مجسمه:

 تا   سایز )دالر کانادا(   مت اثریق
Cm 

هزینه به ازای هر اثر  

 ) دالر کانادا( 

اثر    ۲-۷هزینه  

 ) دالر کانادا( 

اثر به باال   ۷هزینه  

 ) دالر کانادا( 

 ۱۵۰۰تا  

۵۰*۵۰*۵۰ 

۱۰۵ 

تا ماکزیمم   ۲٪

 کاهش  ۱۲٪
 کاهش  ۱۳٪

۳۵۰۰-۱۵۰۰ ۱۲۵ 

۶۵۰۰  -  ۳۵۰۰ ۱۵۰ 

 ۱۸۰ به باال  ۶۵۰۰

 
بزرگتر از  

۵۰*۵۰*۵۰ 
 قابل مذاکره  قابل مذاکره  قابل مذاکره 
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 شرایط حضور در کمپین آرتسی

   یابد.پایان میدی    ۳۰شروع شده و در تاریخ    آذر  ۱۹فراخوان در تاریخ  

 نتخاب نماید: ارسال آثار و رزومه خود اهای زیر را جهت  هنرمند الزم است یکی از روش   قدم اول:

   info@eranartgallery.comگالری هنری اران: ارتباط مستقیم با گالری   •

  coolectorsclub.tehran@gmail.comکالب: آقای بنیامین معصومی    تهران کالکتور •

 Mahomahi.gallery@gmail.com  خانوم زهرا کمالی اقدم  گالری مه و ماهی: •

 :انگلیسیبه زبان    مدارک زیر را  آثار الزم است هنرمندجهت بررسی    قدم دوم:

 رزومه   •

با درج نام اثر، سایز، تکنیک و   ( ۳۰۰dpiپیکسل و  ۶۰۰*  ۹۰۰تا    ۱۵۰dpiپیکسل و  ۶۰۰*  ۸۰۰تصویر اثر هنری ) با کیفیت  •

 استیت منت 

 با یکی از سه روش فوق ارسال نماید.  

های موجود، جهت معرفی هر چه بهتر هنرمندان، این گالری در نظر دارد  و نیز محدودیت  ERANبر اساس استراتژی گالری هنری : قدم سوم

 از میان آثار رسیده، آثار محدودی را جهت حضور در این برنامه فرهنگی انتخاب نماید. لذا، در صورت انتخاب الزم است: 

 ا شود. قراردادی بین گالری اران و هنرمند امض •

 توسط هنرمند پرداخت گردد.    هر اثرثبت صفحه کاربری و هزینه  هزینه مربوط به   •

 

 بندی:زمان 

 باشد. می  ماهدی    ۳۰تا تاریخ  آذر ماه    ۱۹آثار از تاریخ    ارسال مدارک و عکسمهلت   •

 یابد.  پایان می   بهمن  ۳شروع و در تاریخ    آذر  ۲۱بررسی آثار از تاریخ   •

 میگردد. شروع    آذر  ۲۷  هنرمند و گالری اران، از تاریخانعقاد قرارداد بین   •

 . شودایجاد میصورت    و پرداخت کامل  روز کاری پس از انعقاد قرارداد  ۱۰آرتسی تا  در وب سایت    مربوط به هنرمند  پروفایل •

 ی در تهران تحویل گردد.بایست به دفتر گالری اران یا محل همکاران گالر قرارداد    عقدروز کاری از زمان    ۵تمامی آثار ظرف   •
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