نوه از پدربزرگ میگوید

رقابت سخت با نسل جوان

فک��ر کن��م هن��وز حوال��ی  90س��الگی او بود ک��ه یک ب��ار برای
14
دید و بازدیدهای متداول به منزل او رفتم .هنوز قبراق و سرحال به
نظر میرسید؛ هرچند مدتی بود که دیگر کار حرفهای نمیکرد و این
برایم جای سوال داشت،آن هم کاری که تمام عمرش با عالقه انجام میداد و
من تمام عمرم با تعجب آن را تحسین میکردم...

فریدون جیرانی در میان کارگردانهای ایرانی موقعیت ویژهای
12
دارد .او ع�لاوه ب��ر فیلمنامهنویس��ی و کارگردانی ،س��الها کار
مطبوعاتی و رسانهای کرده و در زمینه تاریخ سینمای ایران بهویژه
سینمای فارسی و ژانرهای آن مقالههای متعددی از او منتشر شده است.
جیرانی ،یک سینه فیلد واقعی است ...

گفتوگوی پرویز جاهد با فریدون جیرانی
درباره «خفهگی»

به پیشوا ِز آیین  بزرگداشت
ابوالحسن صدیقی

ن 1396
دوشنبه  15آبا 
سال اول ،شماره 9

خبر روز
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چنگیزجلیلوند
روی صحنه تئاتر

چنگی��ز جلیلوند ب��ا نمایش «پ��در» بهکارگردانی
محمود زندهنام از 29آبانماه روی صحنه میرود .این
هنرمند که صدای ماندگار سینما و تلویزیون ایران
شناخته شده است ،با این نمایشروی صحنه خواهد
رفت .نمایش «پدر» بهکارگردانی محمود زندهنام و
تهیهکنندگی امید پیراینده از 29آبانماه در پردیس
تئاتر ش��هرزادروی صحنه خواهد رفت .نمایشنامه
«پدر» بهقلم فلوریان زلر بهنگارش درآمده و ترجمه
آن توسط ساناز فالحفرد صورت گرفته است.

کنسرت دولتمند خالف
در جشنواره فارسیزبانان

امضای قرارداد رایت  ۱۶کتاب
ایرانی در استانبول
یوششمین
در اولین روز از فعالیت غرفه ایران در س 
دوره نمایشگاه کتاب اس��تانبول ،قرارداد واگذاری
رایت ۱۶عنوانکتابازکشورمانامضا شد.بهگزارش
روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران،
این قراردادها بین انتشارات فاننولی از کشور آلبانی
و فلونسی قزاقستان با آژانس ادبی پل از ایران منعقد
شد .از جمله آثاری که در این قراردادها برای ترجمه
و انتشار آنها در کشورهای آلبانی و قزاقستان توافق
شد ،میتوان به «قصههای رومی»« ،منطقالطیر»،
«افسانه شهرزاد»« ،دختری بهنام آرام»« ،یک کالغ،
چهل کالغ» ( ۵جلد) و «ماجراهای ماهی طالیی»
( ۵جلدی) اش��اره کرد .در اولین روز حضور ایران در
نمایشگاه کتاب استانبول ،اسدزاده ،سرکنسول ایران
در اس��تانبول ،از غرفه ایران بازدید کرد و در جریان
فعالیتها و برنامههای غرفه ایران قرار گرفت.
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رسول جعفریان ب ه ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاهتهران منصوب شد

مرد   دیجیتالکتابخانهها

  حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

«رسول جعفریان میداند که کتاب برای
مردم اس�ت و نس�خه دیجیت�ال منابع
را فراه�م کرد ت�ا در اختی�ار محققان و
دانشوران قرار گیرد».

محمدعلی مهدوی راد ،تهران
 18دی 1391

هم��ه او را میشناس��ند .در کتابشناس��ی
ازس��رآمدان روزگا ر ماس��ت و از جمل��ه
پژوهش��گرانی که استاد روانش��اد ایرج افشار
به کارهایش مهر تأیید میزند .بهویژه از دهم
شهریورماه  1387که به کتابخانه ،موزه و مرکز
اسناد مجلس شورای اسالمی آمد و ریاست آن
را عهدهدار شد .نام او به استناد گفتههای احمد
جاللیفراهانی «ب��رای اهل کتاب و مراجعان
محقق کتابخانه ،شناختهش��ده اس��ت .تنها
در همین کتابخان��ه (مجلس)  127عنوان اثر
وجود دارد که رس��ول جعفریان یا مولف آنها
ب��وده یا مترجم یا ویراستارش��ان و وجهغالب
لوحوش کتاب،
تصور ما از ش��خصیت او حو 
کتابخانه ،سند ،نسخه و تحقیق دور میزند».
این حضور تا  18دیم��اه  1391ادامه یافت و
منشأ خدمات بسیار شد .نمونه آن را میتوان
کتابخانه دیجیتال مجلس ش��ورای اسالمی
(رس��ان) برش��مرد که در آن زم��ان قابلیت
نمایش 5000نس��خه خط��ی را دارا بود .جز
این ،او کوش��ید تا هرگونه محدودیت ،جهت
دسترسی به منابع کتابخانه را بردارد بهطوری
که هر مراجعهکنندهای ،تنها با ارائه کارت ملی

بوغریب منابع
میتوانس��ت به دنی��ای عجی 
چاپی و خطی آنجا دس��ت یابد و این دو مورد
را کنار تاس��یس موزه چاپ ،م��وزه مجلس،
برگزاری همایشهای تاریخ مجلس و اسکن
اسناد ،نشریات و همچنین مرمت اسناد و نسخ
خطی بگذارید.
اما «رس��ول جعفریان» که نهم تیرماه امسال
 43س��اله ش��د ،از جمله روحانیانی است که
نواندیشی همیش��ه در دس��تور کارش بوده
است .او کوش��یده اس��ت ،حتی در کتابخانه
تخصصی تاریخ اسالم و ایران-که اکنون مدیر
آن است -نیز بهروز باشد .افزون بر این ،بسیار
عالقهمند بوده و هست تا نسخههای خطی با
درج در صفحات وب بهرایگان در اختیار اهل
علم قرار گیرد .از 20سالگی که نخستین اثرش
را منتش��ر کرد تا امروز که  33سال میگذرد،
بیشترین کوشش خود را به تاریخ عصر صفوی
گ��ذارده و جز این ،تالش ک��رده تا نقطه ثقل
پژوهشهای علمیاش را س��فرنامههای حج
ایرانیان در دوره قاجار قرار دهد« .سفرنامه مکه
کتاب
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دولتیها در آرزوی مردمی شدن هفته کتاب
  آرزو شهبازی
روزنامه نگار

آمازون بهدنبال ساخت
سریال «ارباب حلقهها»
«آمازون» درحال انجام مذاکرات برای ساخت سریال
اقتباسی «ارباب حلقهها» است« .ورایتی» نوشت:
کمپانی «برادران وارنر» و استودیوی «آمازون» برای
س��اخت مجموعهای تلویزیونی براساس مجموعه
ن «ارباب حلقهها» نوش��ته «جی.آر.آر تالکین»
رما 
درحال مذاکره هستند.
«برادران وارنر» کمپانی فیلمس��ازی بود که سهگانه
س��ینمایی «ارباب حلقهها» را روی پ��رده برد و حاال
بههمراه «آمازون» ،با بنیاد «تالکین» مذاکره میکند.
بهنظر میرس��د «آمازون» قصد دارد با س��اخت این
س��ریال اقتباس��ی ،جای خالی را که با تمامش��دن
مجموعه «بازی تا جوتخت» ایجاد میش��ود ،پر کند.
گزارشه��ا حاکی از آن اس��ت ک��ه «نتفلیکس» و
«اچ.بی.او» هم برای گرفتن حق پخش این س��ریال
جدید ،وارد عرصه ش��دهاند اما بیش��ترین شانس در
دس��ت «آمازون» اس��ت« .ارباب حلقهها» نوش��ته
«ج��ی.آر.آر .تالکی��ن» از معروفتری��ن مجموع��ه
ی است« .پیتر جکسون» با
رمانهای ادبیات انگلیس 
رویپردهآوردندنیای«تالکین»بهشهرتبینالمللی
این نویس��نده افزود« .تالکین» در «اربابحلقهها»
به انگلیس کهن و قصههای فولکلور اس��کاندیناوی
نقبزده و جهان��ی را خلق کرده که روح ماجراجویی
خوانندگان ادبیات تخیلی معاصر را راضی میکند.
«ج��ان رونالد روئ��ل تالکی��ن» (،)۱۹۷۳-۱۸۹۲
نویس��نده و زبانش��ناس انگلیس��ی ،متولد س��وم
ژانوی�� ه  ،۱۸۹۲از س��ال  ۱۹۲۵ت��ا  ،۱۹۵۹اس��تاد
زبانشناس��ی تاریخی در دانشگاه آکس��فورد بود.
او عالوهب��ر کتابه��ای یادش��ده ک��ه معروفتر و
شناختهش��دهتر هستند ،آثار داس��تانی دیگری به
نامهای «سیلماریلیون»« ،ماجراهای تام بامبادیل»
و «میرود راه پیوسته تا آنسو» نوشتهاست.

مسالکالساکنین» نوش��ته کیکاووس میرزا
پسر فتحعلیشاه« ،یادداش��تهای تاریخی
درب��اره روزگار صف��وی»« ،نی��ل المدام فی
مذهب االئمه علیهمالس�لام» اثر عبدالرحیم
بن معروف رستمداری« ،شانزده سفرنامه حج
صفوی و قاجاری دیگر»« ،مهدیان دروغین» و
«جریانها و سازمانهای مذهبی سیاسی بین
سالهای  »1357-1320از جمله آثار فراوان
او در دو،س��ه سال اخیر است .البته جعفریان،
درست یکدهه است که مدیریت نشر مورخ
را در ق��م برعه��ده دارد و از اه��ل فن حمایت
میکند .درباره این استادتمام تاریخ دانشگاه
تهران ،اما دیروز خبری خوش منتشر شد و از
سوی محمود نیلیاحمدآبادی ،رئیس دانشگاه
تهرانبهریاستکتابخانهمرکزی،مرکزاسنادو
تامین منابع علمی دانشگاه تهران منصوب شد.
کتابخان��ه مرکزی دانش��گاه ته��ران ،دارای
گنجینهای غنی از نسخ خطی ،میکروفیلمها،
اسناد و کتابچههای اسنادی است و از این منظر
بسیار مهم اس��ت .در این میان آنچه اهمیت
دارد ،این است که جعفریان «مرد دیجیتال»
اس��ت .زیرا طبق آنچه پیشتر اش��اره ش��د،
یدطوالیی در دیجیتالس��ازی و اسکنسازی
نس��خ خطی در مجلس ش��ورای اس�لامی و
کتابخانه تخصصی تاریخ اس�لام و ایران دارد
و اکنون او ب��ا توجه به عدم دیجیتالس��ازی
منابع ،سرعت پایین خدماترسانی به نسبت
نیروهای انسانی و عدم امکانات سختافزاری
مناس��ب در برخی بخشه��ای کتابخانه ،راه
دشواری در پیش دارد و البته دورانی درخشان
که متصور است.

ردیف میزهای چسبیده به هم با رومیزی چروکیدهای که پهن کردهاند
روی میزه��ا و کتابه��ا را چیدهاند روی آن؛ کتابهایی که مس��افر
همیشگی همه نمایشگاههای کتاب در ادارات و فرهنگسراها هستند.
روی موکت سبز رنگی که به دیوار چس��باندهاند هم پوستری نصب
شده که انگار یکی از کارمندان همان اداره یا هنرجوهای جوان همان
فرهنگسرا ،شبانه با س��ادهترین نرمافزارهای دم دست طراحی کرده
و نوش��تههای رویش خبر از برگزاری مسابقه کتابخوانی به مناسبت
هفته کتاب میدهند .یک گوش��ه دیگر از شهر دارند از خادمان نشر
تجلیل میکنند و در محلهای دیگر مس��ئول کتابخانهای پشت میز
چوبی رنگ و رو رفتهاش نشس��ته و کانالهای تلگ��رام را باال و پایین
میکند و منتظر است که عالقهمندان از فرصت ثبتنام رایگان که به
مناس��بت کتابخوانی به آنها داده شده استفاده کنند و هجوم بیاورند
به کتابخانههای عمومی .در یک سازمان دولتی دیگر چند نفر دارند
کارتنهایی را که بار وانت کردهاند ،پایین میآورند ،قرار است کتابها
به مناس��بت هفته کتاب به کارکنان هدیه داده شود؛ کتابهایی در
باب اخالق حسنه البد.
اینها تنها بخش��ی از شمایل هفتهای اس��ت که نامش را گذاشتهایم
«هفته کتاب» ،هفتهای که چنان آغشته به ایدههای دولتی شده است
که نه نویسندگان و ناشران دیگر اقبالی به آن نشان میدهند و نه مردم
عادی از آن خبر دارند .وقتی از دولتی شدن یک رویداد حرف میزنیم،
منظورمان لزوما ایدههایی نیس��ت که اجرا میشود .در تمام دنیا روز
جهانی کتاب با برنامههایی مثل جلسات کتابخوانی و تخفیف کتاب
و جلسات گفتوگو میان نویسندگان و مخاطبان همراه است .دولتی
توسو و جهتی است که این برنامهها پیدا میکنند.
بودن در واقع سم 
مثال اگر در کشورهای دیگر جلسات کتابخوانی برای کتابهای مارکز
و شکس��پیر و س��اراماگو و ...برگزار میکنند ،اینجا خبری از خواندن
کتابهای س��اعدی و هدای��ت و دولتآبادی و خیلیه��ای دیگر از
نسلهای بعدی نیست.
حاال پس از چند سال ،مدیرعامل
موسسه خانه کتاب از ملی شدن
هفته کتاب س��خن گفته است.
مجید غالمیجلیس��ه ب��ر لزوم
بهرهگی��ری از نیروهای مردمی

تاکید ک��رده و گفته که باید م��ردم متولی هفته کتاب باش��ند و اگر
بودجهای هس��ت در اختیار نهادهای مردمنها ِد فعال در حوزه کتاب
قرار بگیرد .البته او این نکته را هم ی��ادآوری کرده که این حمایتها
لزوما مادی نیست و میتواند معنوی باشد.
او به ایبنا گفته است« :معتقدم که عنوان هفته کتاب هنوز به عنواني
ملی تبدیل نش��ده است .مردم منتظر این هفته نیستند یا اطالعی از
این هفته ندارند؛ بنابراین باید همچنان انرژی و وقت صرف کنیم که
این رویداد همانند نمایش��گاه بینالمللی کتاب تهران در ذهن مردم
شکل بگیرد .درباره هفته کتاب این انتظار وجود ندارد؛ بنابراین یکی
از وظایف اصلی ستاد هفته کتاب این است که توجه جامعه را به روز و
هفته کتاب بیشترجلب کند».
مدیرعامل موسس��ه خانه کتاب گفته که معموال سازمانها و نهادها
برنامهای برای هفته کتاب ندارند یا اگر دارند ،بس��یار ضعیف اس��ت.
جلیسه میگوید «:در چند سال گذشته این موضوعات محل بحث بوده
توسو بدهند که برنامهریزی
و سعی شده به برنامه ادارات و مراکز ،سم 
بهتری داشته باشند یا برنامههای خود را در حوزه کتاب اصالح کنند».
ت نهادهای تجاری غیرمرتبط با کتاب ،فعالیت و برنامهریزی
مشارک 
مناسب رادیو و صداوسیما ،تشکیل ستاد دائمی هفته کتاب به عنوان
یک اتاق فکر ،نمایش فضای شاد حوزه کتاب در برنامههای  12ساعته
شبکه چهار ،گفتن از خوبیهای کتاب و  ...همه موضوعات دیگری است
که مدیرعامل موسسه کتاب بهعنوان راهکارهای مردمی شدن هفته
کتاب از آن حرف میزند؛ راهکارهایی که نش��ان میدهد در برهمان
پاش��نه خواهد چرخید و فقط قرار است موس��یقیهای سرسامآور
نمایش��گاه های کتاب ش��ادتر ش��وند و زمان برنامههای تلویزیونی
طوالنیتر و بودجهها کالنتر و دست آخر. ...
در این سالها روزی داشتهایم بهنام روز «کتابگردی» .ایدهای که احمد
مس��جد جامعی مطرح کرد و به نمادی برای یک فرهنگ اجتماعی
تبدیل شد .سال گذشته ،درست در روزهایی که هیچ هوایی برای نفس
کشیدن در ش��هر نبود ،کتابفروشیهای تهران مملو از نویسندگان و
هنرمندان و مردمی شد که برای خرید کتاب صف کشیده بودند؛ روزی
که حتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی را
هم به کتابفروشیهاکش��اند .در فاصله
میان ای��ن دو رویداد ،ش��کاف عظیمی
است که تغییر در برنامههای صداوسیما،
نهادها و سازمانها هیچ جوری نمیتواند
آن را پر کند.

عکس  :آرمین احمری

کنسرتگروه«فلک»تاجیکستانبارهبریدولتمند
خالف ،خواننده و موسیقیدان برجسته این کشور ،در
بخش جنبی نخستین جشنواره هنر فارسیزبانان
اروپا برگزار میشود.
نخستین جشنواره هنري فارسیزبان اروپا بههمت
انجمن فرهنگی -هنری پرش��یانا ژانویه  2018در
پاریس برگزار میشود.

دولتیها در آرزوی
مردمیشدنهفتهکتاب

ممنوعالتصویرییکخانواده
جهانگیر کوثری در گفت و گو با «جامعه فردا»
از جزئیات تصمیم رسانه ملی می گوید
  زینب کاظم خواه
روزنامه نگار

تلویزیون در طی سالهای اخیر چهرههایی را ممنوعالتصویر
کرده اس��ت؛ گاهی این ممنوعیت بهگونهای اس��ت که روح
آن ش��خص خبر ن��دارد که چ��را و بهکدامین دلیل اس��ت.
از ممنوعالتصویر ش��دن چهرههای سیاس��ی ک��ه بگذریم،
ممنوعالتصویرش��دن چه رههای فرهنگی ج��ای تأمل دارد.
میتوان سیاههای از ممنوعیت پخش تصویر هنرمندانی که
تصویرشان به دالیلی که برای خود صدا و سیما روشن است اما
برای ما نه ،تهیه کرد .فاطمه معتمدآریا ،یکی از آن بازیگرانی
اس��ت که بعد از وقایع سال  88تصویرش در تلویزیون پخش
نشد و البته تلویزیون باالخره کوتاه آمد و مجبور شد فیلمهایی
که این بازیگر در آن بازی داشته نمایش دهد .پگاه آهنگرانی
هم یکی دیگر از بازیگرانی است که تلویزیون اقبالی به او ندارد.
زمان اکران فیلم «جامهدران» ،تصویر آهنگرانی در تیزر فیلم
هم به نمایش درنیامد و حتی اس��مش هم از روی تیزر حذف
شد .بازیگرانی از این دست در سینمای ایران زیاد هستند؛ یکی
از آنها هم باران کوثری است .گویا تلویزیون با خانواده کوثری
سر جنگ دارد .باران کوثری از آنونس فیلمهایی که این روزها
روی پرده سینماهاست یعنی «خانه دختر» و «شنل» حذف
میشود ،رخشان بنیاعتماد در تلویزیون نشان داده نمیشود
و بدت��ر از آن اینکه جهانگیر کوثری ک��ه عمری در تلویزیون
برنام��ه زنده اج��را میکرد ه��م ممنوعالتصویر اس��ت و هم
ممنوعالصدا!
جهانگیر کوثری چند روز پیش یادداشتی در یکی از روزنامهها
نوشت و به این موضوع اعتراض کرد ،او قصد ندارد کوتاه بیاید
و باردیگر در گفتوگو با «جامعه فردا» به این موضوع اعتراض
کرده و میگوید«:من سالها در تلویزیون برنامه زنده داشتم،
ساعتها روی آنتن تلویزیون بودم ،در روزگاری که بسیاری از
آدمهای رده باالی این کش��ور روی آنتن زنده نمیرفتند من
روی آنتن زنده بودم و بدون هیچ اشکالی برنامه اجرا میکردم.

 29سال در سازمانی فعالیت کردم که حاال نهتنها ممنوعالصدا
و ممنوعالتصویرم ،بلکه حتی به آنجا ممنوعالورود هم هستم.
چند وقت پیش برای مصاحبهای به جامجم دعوت شدم ،حتی
از جلوی در ورودی راهم ندادند».
کوث��ری این روزها بی��ش از هر چیزی دل��ش میخواهد که
پاس��خی روش��ن در اینباره به او بدهند« :م��ن و خانوادهام
همگی ممنوعالتصویر میشویم و هیچ ارگانی هم در این مورد
توضیح نمیدهد .نقطه ابهام چیست؟ دلیل ممنوعالتصویری
ما چیس��ت؟ نهتنها من بلکه باران ه��م میخواهد بداند چرا
ممنوعالتصویر است؛ اما هیچ ارگانی به ما توضیح نمیدهد».
کوثری ب��ا تأکی��د بر اینک��ه خودش ه��م نمیدان��د دلیل
ممنوعالتصویر بودنش چیست ،ادامه میدهد« :این موضوع
کامال برایمان مبهم اس��ت .باران کاری نکرده است چرا باید
تیزرش پخش نشود .کدام ارگان دولتی ما را مجرم میداند؟
تلویزیون یک ارگان عمومی است و ما خالف جریان عمومی
جامعه حرکت نکردهایم .من هیچ خالفی مرتکب نش��دهام.
اما دلم میخواهد دلیل این موض��وع را بدانم .ممکلت قانون
و مقررات��ی دارد و حتما این مقرارت برای انس��انها رعایت
میش��ود؛ بنابراین حق ماس��ت که دلی��ل ممنوعیتمان را
بدانیم .ماحت��ی نمیدانیم برای این کار چه کس��انی مرجع
تصمیمگیرنده هستند که به آنها مراجعه کنیم».
جهانگی��ر کوثری درحالی ب��ه ممنوعالتصوی��ری دخترش
اعتراض کرده که خود باران کوثری ،بارها به آن واکنش نشان
داده است .او چند سال پیش صراحتا تمام مسائل پشتپرده
ممنوعالکاریاش را روی دایره ریخت و رس��ما اعالم کرد که
در چند سال گذشته با تهدیدهایی برای ظاهر نشدن در تئاتر
و سینما مواجه شده اس��ت .بعضی برخورد سلبی اینگونه با
این بازیگر را مربوط به فعالیتهای او در انتخابات میدانستند؛
نکتهای که کوثری هم به آن اش��اره کرده و میگوید« :صرف
فعالیت باران برای انتخابات ریاس��تجمهوری ،چرا باید او را
ممنوعالتصویر کرد بهگونهای که حتی تیزرهای فیلمهایش
هم پخش نمیشود».

مجسمه

تداوم نسل مجسمهسازی به روایت تناولی و شاگردان
  سحر آزاد
روزنامه نگار

رس��م معمول بر هم خ��ورد .پرویز تناولی با
شاگردانش آمد تا تداوم نسل مجسمهسازی
را با نمایش آثار خود و چهار شاگرد دیگرش
به نمایش بگذارد.
نمایشگاهی از آثار پرویز تناولی و چهار شاگرد
او در گالری بوم افتتاح شد .دو ماه از نمایشگاه
ش��یرهای تناولی در موزه هنرهای معاصر
تهران میگذرد که حاال نمایش��گاهی دیگر
از مجموعههای مختلف او به نمایش درآمده
اس��ت .اما این بار نمایش��گاه انفرادی او یک
تفاوت دیگر هم با نمایشگاههای دیگر او دارد.
البته در گذشته هم نمایشگاههای گروهی
از آثار ش��اگردان تناولی برگزار شده و حتی
این مجسمهساز در افتتاحیه آن نمایشگاهها
حضور داش��ت .اما در کنار هم قرار دادن آثار
تناولی و شاگردانش در این نمایشگاه صورت
گرفت .تناولی در مراس��م افتتاحیه در مورد

دلیل این اقدام گفت« :به گالری بوم پیشنهاد
کردم چهار ش��اگرد کارگاهی و دستیارانم
من را در این نمایشگاه همراهی کنند .اتفاقا
دلم میخواست با حضور این جوانها ،ارتباط
استاد و شاگردان و تداوم نسل مجسمهسازی
را در ایران نش��ان دهم ،آن هم در گالری بوم
که دارای یک تش��خص هنری ویژه اس��ت
و رون��د حرکتی تثبیتش��دهای داش��ته و
نمایشگاههای ممتازی را برگزار کرده است».
البته ب ه جز مجس��مههایی ک��ه از تناولی به
نمایش گذاشته ش��ده ،یک فیلم هم درباره
دیوارپرسپولیس،بهزبانانگلیسی،بهنمایش
درمیآید .این فیلم در حال حاضر رکورددار
حراج کریستیز دبی است.
علیرضاسمیعآذر،رئیساسبقموزههنرهای
معاصر تهران نیز در بخشی از مقدمه کتاب
«پرویز تناولی و آتلیه نیاوران» که همزمان با
گشایش این نمایشگاه منتشر شده ،نوشته
است« :بدون شک مهمترین میراث هنری
تناول��ی ایده مجسمهس��ازی اوس��ت که از

سوییپایبندبهرهیافتهایهنرمدرنیستی
به مفهوم ساختارهای بنیادین ،مکعبهای
خالص ،سطوح هندسی ،خطوط مستقیم و
زوایای قائمه است و از سوی دیگر بیش از همه
همنسالن مدرنیستش از عناصر محلی ،معنا
و هویت ایرانی برخوردار است .وی با تسلطی
خیرهکنن��ده نقشمایههای��ی از هنرهای
سنتی و فولکلوریک ،فرهنگ آیینی و شیعی
و ادبیات عرفانی ایران را با رویکردهای مدرن
در مجسمهس��ازی تلفیق کرده تا تجربهای
س��یال میان یک مدرنیس��م محلی و نوعی
پستمدرنیسم ایرانی را در کارهایش تجسم
بخشد .هنر مجسمهسازی ایران به سوی هر
راه و مقصدی که در آینده رهس��پار ش��ود،
بدونشک پرویز تناولی بزرگترین هدایتگر
آن لقب خواهد گرفت».
این نمایش��گاه تا شش��م بهمن ،دوش��نبه
تا جمع��ه در گالرى بوم به نش��انی خیابان
ولیعصر ،خیابان ارمغان غربی ،ش��ماره 11
برگزار میشود.

