
گــروه فرهنگ و هنر - روزهای 
پایانــی تیرماه، تمام شــدن امتحانات 
دانشگاهی و بیشتر شدن اوقات فراغت 
در تابســتان، موقعیــت خوبی برای 
مطالعه عمیق تر و شناخت موضوعات 
تخصصی فراهم می شود. هنر به عنوان 
یکــی از عناصری که کیفیت زندگی را 
بهبود می بخشد، یکی از بهترین حوزه 

ها برای مطالعه منظم و مرتبط است.
روزهایی که در ماه ژوئن و جوالی 
)خرداد و تیر(، گذشت، تاریخ هایی از 
درگذشــت و تولــد هنرمندانی چون 
فریدا کالو ، گوستاو کلیمت و... بود، این 
موضوعات فرصتی به دست می دهد که 

هنر معاصر را پی بگیریم. 
ریشــه های هنــر نوین در 

جهان 
شاید به این موضوع فکر کرده اید 
که هنر و مفاهیمی که امروز هنرمندانه 
دانسته می شوند، چگونه به این عنوان 
شناخته اند؟ کتاب تاریخ هنر نوین، به 

این سوال پاسخ می دهد. 
این کتاب اطالعات دقیقی درباره 
تاریخ هنرهای تجسمی در قالب جدید 
آن  به دست می دهد و پیدایش و شکل 
گیری هنر مدرن را با استناد به تصاویر 
بازگو می کند. تاریــخ هنر نوین برای 
محققان و عالقمندانی نوشــته شــده 
است که درباره  رشد و تحول و اشکال 
گوناگون هنر مدرن که بخش مهمی از 

هنرهای تجسمی اکنون را تشکیل می 
دهند، کنجکاو هستند. 

دوره پیش از تاریخ نقاشی نوین، 
گذار به سده بیســتم، سرچشمه های 
معمــاری نوین، هنر نقاشــی در اوایل 
سده بیســتم، پیکره تراشی در نخستین 
سال های ســده بیســتم، معماری در 
نخستین ســال های ســده بیستم، به 
ســوی اکسپرسیونیســم در نقاشی، 
اکسپرسیونیســم در آلمان، گسترش 
کوبیســم، فوتوریسم در ایتالیا، انتزاع و 
کانستراکتیویســم در روسیه،  دِ استیل 
در هلند، سبک بین المللی در معماری، 
از اکسپرسیونیســم تــا خیال پردازی 
در نقاشی، پیشــگامان خیال پردازی، 
دادائیســم، نقاشی در آلمان از آغاز دهه 
سوم،  نقاشــی در پاریس، از آغاز دهه 

سوم، سوررئالیسم، انتزاع در سال های 
۱۹۳۰- :۱۹۳۹، معمــاری از ۱۹۳۰ به 
بعد، نقاشی و پیکره تراشی در نیمه سده 
بیســتم، هنر از نیمه سده بیستم به بعد، 
بخش های مختلف این کتاب هستند که 
آن را برای همه مخاطبان هنر ارزشمند 

می سازد.

این کتاب در هر بخش، مهمترین 
هنرمنــدان و مکاتب تاثیرگــزار را نیز 
معرفی کرده است که می توان هر بخش 
آن را بــه طور مجزا نیــز مطالعه کرد، 
تصاویر این کتاب نیز از اهمیت ویژه ای 
برخوردار هستند و مطالعه آن ها خالی 

از لطف نیست.
کتــاب تاریخ هنر نوین، نوشــته  
ی.ه.آرناســن اســت که بــا ترجمه 
محمدتقی فرامــرزی، در ۷۵۰ صفحه 

توسط نشر نگاه به چاپ رسیده است.
هنر معاصر در سرزمین هنر

فرانسه، ســرزمین عجیبی است، 
کشــوری که در کنار ادبیات، فلسفه و 
تاریخ، سرزمین هنر هم شناخته می شود. 
مطالعه هنر معاصر فرانسه، به عنوان یکی 
از خاستگاه های هنر، اهمیت ویژه ای 

دارد. 
کتــاب هنر معاصر در فرانســه، 
ذربــاره همه کنش های هنــری که از 
دهه ۱۹۶۰ تا به امروز در فرانســه روی 
داده اســت، سخن می گوید. این کتاب 
نوشته کاترین میه، منتقد هنری مشهور و 
بین المللی است که خود نیز شاهد بخش 

بزرگی از این رویدادها بوده است. وی 
با تأکیــد بر تضادهای بین جنبش ها و 
نیز در نظر گرفتن تغییرات اجتماعی و 
فرهنگی که از دهه ۱۹۶۰ در فرانســه و 
سراسر جهان رخ داده است ، پیوندهای 
اغلب غیرمنتظره ای که بین این جنبش ها 
وجود دارد و معموال نادیده گرفته شده 

را آشکار می کند.
این کتاب، مرجعی گسترده است 
که کلیدهایی برای درک هنر معاصر به 
طور بین المللی و به صورت یک کل به 
خوانندگان ارائه و هنر فرانســه را کلید 
آن می دهد، این کتاب شــامل بیش از 
۳۰۰ تصویر اســت و در ۹ فصل نوشته 
شــده است. این فصل های عبارتند از: 
سرانجام موزه شیئی را مالک می شود... 
کــه خود را پنهان می کند، اثر هنری در 

کلیت تام، هنرمند در جهان، تعریف اثر 
هنری، از »همه چیز هنر است«... تا همه 
چیز فریب اســت،  فراتر از پیشتازان و 
برگشــت، جامعه موزه نگاشتی، آثار 
مجــازی در عرصه هنری انفجاریافته، 

پیروزی هنر معاصر؟
کتــاب هنر معاصر در فرانســه، 

نوشــته کاترین میه، با ترجمه مهشید 
نونهالی، در ۴۵۴ صفحه توســط نشر 

نظر منتشر شده است. 
در جست و جوی هنر معاصر 

ایران
هنــر معاصر ایران، بیش  از آن که 
به ســبک های هنری شناخته شود به 
نام های هنرمندان شــناخته می شــود، 
کتــاب در جســت وجوی زمــان نو،  
درآمــدی بر تاریخ انتقادی هنر معاصر 
ایران، از زاویه دیگری به این مساله می 

پردازد و نگاهی تازه دارد. 
این کتاب مجموعــه مقاالتی از 
مهمترین هنرمنــدان و منتقدان هنری 
حال حاضر ایران، نظیر آریاسپ دادبه، 
فرشــید آذرنگ، بابــک احمدی، هدا 
اربابی، خیزران اســماعیل زاده، ایمان 
افســریان، ثمیــال امیرابراهیمی، فائقه 
بقراطی، رویین پاکباز، تورج حمیدیان، 
منا زهتابچی و... است که پیش از این در 

مجله حرفه هنرمند منتشر شده است.
گردآورنــده این مقــاالت ایمان 
افســریان، نقاش و پژوهشگر است که 
با دیدگاهی پژوهشــی این مقاالت را 
برگزیده و در کنــار یکدیگر قرار داده 

است.
 در جســت و جــوی زمــان نو،  
درآمــدی بر تاریخ انتقادی هنر معاصر 
ایران، در  دو جلد توســط انتشــارات 

حرفه هنرمند منتشر شده است.

گروه فرهنگ و هنر - زمانی که 
صحبت به مشــاهیر معاصر می رسد، 
گویا چندان نیازی به ســند برای زنده 
کردن یاد و خاطره آنها نیســت، با این 
همــه آنچه یاد آنهــا را برای آیندگان 
زنده نگه می دارد و میراث این بزرگان 
را کامل تر به نســل های بعدی منتقل 
می کند، آمیخته شدن یاد و خاطره آنها 
با یک مجسمه، اثر گرافیکی یا عکسی 

هنری است.
صحبــت از گرافیک که به میان 
مــی آید، نام یکی از اســاتیدی که در 
این حــوزه در ذهنمان نقش می بندد، 
ابراهیم حقیقی اســت. گرافیســتی 
که بدون شــک از برجسته ترین های 
ایــن حوزه و جزو افرادی اســت که 
همزمان کار طراحی پوستر، عکاسی 
و کارگردانی چند فیلم کوتاه و مستند 

را نیز انجام داده است.
ابراهیــم حقیقی کــه طراحی 
لوگوی جشنواره فیلم فجر و همچنین 
نشــانه نوشته ماهنامه فیلم را بر عهده 
داشته است، هر از گاهی تصویری از 
بزرگمــردان عرصه فرهنگ و هنر را 
برگزیده و آنها را با هنر گرافیکی خود 

درمی آمیزد تا از این روش یاد و خاطره 
این بزرگمردان را زنده نگاه دارد.

حمیــد ســمندریان کارگردان 
و مترجــم ایرانی بود. ســمندریان از 
سرآمدان نسلی از کارگردانان نامدار 

نمایش چون عبــاس جوانمرد، علی 
نصیریان، بهــرام بیضایی، رکن الدین 
خســروی، آربی اوانســیان به شمار 
می رفت کــه تئاتــر را در ایران دهه 
۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بــه پایگاه جدی تری 

رســانیدند.حقیقی پیشــتر هــم در 
سالروز تولد عباس کیارستمی، اثری 
را به یاد او منتشــر کرد. هنرمندی که 
هرگز از یادها و خاطره هنردوســتان 
حذف نخواهد شد.همچنین نوازنده 

چیره دست تار و سه تار و آهنگساط 
مطرح؛ محمدرضا لطفی نیز پیشــتر 
توسط هنر این گرافیست باری دیگر 
جاودانه شــد.  کاوه گلستان نیز که از 
مشهورترین عکاسان و مستندسازان 

ایرانی به شمار می رود، یاد و خاطرش 
در هنر این گرافیست با جنگ و خون 
درآمیخته شــد.پرویز پورحســینی، 
بازیگر محبوب سینما و تلویزیون که 
ســال گذشته به علت ابتال به کرونا از 
دنیا رفت با چهــره ای جوان در قاب 
قلم حقیقی نقش بست.  احمد شاملو، 
با نگاهی جدی که چنان با صالبت به 
صندلی تکیه داده، یاد و خاطرش باری 
در قاب تصویر حقیقی زنده ماند.و اما 
یکی از مشــهورترین آثار این هنرمند 
که پاییز ســال گذشته بارها در فضای 
مجازی دســت به دست شد، اثرش 
از خســروی آواز ایران؛ محمدرضا 

شجریان است. 
اثری که چهره این استاد موسیقی 
را با ترکیبی از نقش گل و مرغ ایرانی 
به تصویر کشیده است. استاد بی مثال 
اخالق موســیقی؛ هوشنگ ظریف. 
اســتادی که تا جایی که توان داشت 
به تربیت شــاگردان موســیقی خود 
پرداخت و همواره نام نیکی از خود بر 
جای گذاشت. آن چهره به یاد ماندنی 
استاد ظریف نیز در گلهای اثر حقیقی 

درآمیخته شد.

گروه فرهنگ و هنر - نویسنده ۷۴ ساله اهل جزیره تاسمانی موفق به 
کســب جایزه ادبی »مایلز فرانکلین« شد که به عنوان مهم ترین جایزه ادبی 
در اســترالیا شناخته می شود.»آماندا لوری« نویسنده ۷۴ ساله اهل تاسمانی 
با رمان »هزارتــو« جایزه ادبی ۶۰ هزار دالری »مایلز فرانکلین« را دریافت 
کرد که برای دومین سال پیایی به دلیل همه گیری ویروس کرونا به صورت 
مجازی برگزار شــد. داوران این جایزه ادبــی رمان »هزارتو« را »یک رمان 
مرثیــه ای و مملو از غم و اندوه« توصیف کردند. داســتان این رمان درباره 
زنی است که به یک منطقه روستایی دورافتاده سفر می کند تا به پسرش که 
به دلیل سهل انگاری موجب مرگ فردی شده و حاال در زندان به سر می برد 
نزدیک تر باشد. این زن به تدریج با همسایگان خود آشنا می شود اما لزوما از 
آن ها خوش شان نمی آید تا این که در یک ساختمان یه یک هزارتوی سنگی 
برمی خورد و تالش می کند معنای از دســت دادن و انزوا را در زندگی اش 
درک کنــد. »آماندار لوری« در گفت وگویی پس از کســب این جایزه بیان 
کرد در حالی که در آثار اولیه اش بیشتر به سمت موضوعات سیاسی کشیده 
می شــد اما اکنون تحت تاثیر ســفر درونی افراد به زندگی خودشــان قرار 
می گیرد. »فراموشــی« از »آراویند ادیجا«، »ماهی خوار باران« نوشــته »رابی 
آرنوت«، »در لبه دنیای خاکی« به قلم »دنیل دیویس وود«، »ســایه های ما« 
نوشــته »گیل جونز«، »شــکوه ابدی« از »ســوفی الگونا«، »حیوانات در آن 
کشــور« نوشــته »لورا جین مک کی«، »خوش شانس ها« از »اندرو پیپوس«، 
»کوهســتان طالیی سنگ آســمانی« به قلم »میراندی ریوو«، »فصل پنجم« 
نوشته »فیلیپ سالوم«، »آواز تمساح» از »ناردی سیمپسون« و »دریای درون 
مــرز« از »مادلین واتس« دیگر نامزدهای جایــزه ادبی »مایلز فرانکلین« در 

سال ۲۰۲۱ بودند. 

مهم ترین جایزه ادبی استرالیا برای 
نویسنده ۷۴ ساله

گــروه فرهنگ و هنــر - کتاب 
دوقلوهای یخی داستانی از اس. کی. ترماین 
است که با ترجمه سارا پیرعلی می خوانید. 
این داستان که در ژانر وحشت قرار دارد از 
خانواده ای می گوید که یکی از دخترهای 
دوقلویشان را در سانحه رانندگی از دست 
داده اند. اما دختر دیگرشان، اصرار دارد که 

هویت او را اشتباه گرفته اند.
دوقلوهای یخی بعد از انتشارش به 
سرعت در فهرست پرفروش های نشریه 
 )The Sunday Times( ساندی تایمز
و کشورهای آمریکا و اروپا، آلمان، هلند، 
فنالند، دانمارک، کره جنوبی و برزیل قرار 

گرفت.
درباره کتاب :

اس. کی. ترماین بعد از نوشــتن این 
کتاب، به سرعت نام خود را به عنوان یکی 
از نویسندگان توانای ژانر وحشت مطرح 
کرد. این داســتان اولین بار در سال ۲۰۱۵ 

منتشر شد. 
انگس و ســارا، زوج جوانی هستند 
کــه یکی از دخترهای دوقلویشــان را در 
یک سانحه رانندگی از دست دادند. آن ها 
بعد از این تصــادف تصمیم گرفتند تا به 
جزیره کوچکی در اسکاتلند بروند تا شاید 
بتوانند زندگی خود را سر و سامان بدهند 
و تکه های از هم پاشــیده  زندگی را دوباره 
بهم بچســبانند. اما این شــروع دوباره با 
فروپاشی بزرگ دیگری همراه است. دختر 
دیگرشان، کریستی، اصرار دارد که هویت 

او را اشتباه گرفته اند و او، لیدیا است.
زمســتان فرارســیده و انگس برای 
اینکه به کارهایش رســیدگی کند، ناچار 
است مدتی سارا و دخترشان را تنها بگذارد. 
سارا که در احساس تنهایی و انزوایی عمیق 
فرو می رود، با دخترش هم دچار مشــکل 
می شــود، چون او مدام بر حرف خودش 
اصرار می کند... سارا می خواهد بفهمد که 

در آن روز، واقعا چه اتفاقی افتاده است. 
دوقلوهای یخی موفق شــد تا برای 
جایزه بهترین کتاب وحشــت گودریدز 

نامزد شود.

بخشــی از کتــاب دوقلوهای 
یخی

صندلی هایمان دقیقــاً به فاصله دو 
یاردی روبه روی میزی بــزرگ قرار داده 
شــده اســت، گویا ما زوجی هستیم در 
جلســه حل اختالف زناشویی؛ حسی که 
خیلی خوب با آن آشــنا هســتم. اتاق را 
یک جفت پنجره ارســی شیشه ای بلند و 
بدون پرده که مال قرن هجدهم اســت زیر 
سلطه خود درآورده: مانند تابلویی دوقلو 

از آسمان تیره وتار لندن.
همسرم می پرسد: »می شود کمی نور 
به داخل بیاید؟« اندرو واکر، وکیل جوان، 
سرش را، شاید به نشانه ناراحتی، از روی 

کاغذهایش بلند می کند.
می گویــد: »البتــه. مــن معذرت 
می خوام.« به سمت کلیدی که پشت سرش 
بود دوال شد و دو تا المپ ایستاده بلند، اتاق 
را با نور زرد تندی روشــن کردند و آن دو 

پنجره باشکوه در سیاهی فرو رفتند.
اکنون می توانســتم تصویر خودم را 
در شیشه ها ببینم: بی حرکت و بی تفاوت، 
زانوهایــم به هم چســبیده بودند. این زن 

دیگر کیست؟
این، آن زنی که پیشــتر بودم نیست. 
چشــم هایش همچنان آبی رنگ اســت، 
امــا غمگین تــر، صورتی تقریبــاً گرد و 
رنگ پریــده، اما الغرتــر از قبل. هنوز هم 
موطالیی و بسیار زیباست - اما رنگ پریده 
و آب رفته؛ زنی سی وســه ســاله که همه 
طــراوت زمان دختــری اش خیلی وقت 

می شود که از بین رفته است.
و لباس هایش؟

شــلوار جینی که پارســال مد بود. 
چکمه هایی که پارســال مــد بود، ژاکت 
پشــمی لیالِک نسبتاً زیبا ولی کهنه، نخ نما 
شــده از شســتن های زیاد. در آینه اخمی 
به خودم کردم. باید با لباس رســمی تری 
می آمــدم. اما چرا باید با لباس رســمی تر 
می آمــدم؟ ما فقط داریم وکیلی را مالقات 
می کنیم و زندگی مان را به طور کامل تغییر 

می دهیم.

گروه فرهنگ و هنر - کتاب جودت 
بیک و پسران نوشته اورهان پاموک است که 
با ترجمه ارسالن فصیحی منتشر شده است. 

این کتاب روایت سه نسل است.
درباره کتاب :

کتاب جودت بیک و پســران روایت 
داستان ســه نسل از خانواده ای ساکن یکی 
از محله های ثروتمند استانبول است. بخش 
اول در اواخر سال های امپراطوری عثمانی 
و دوره مشروطیت دوم روایت می شود. در 
این بخش نویسنده سعی می کند خواننده را 
با گوشــه های تاریک اوضاع آن دوره آشنا 
کند و عبور از سنت به مدرنیته و نوگرایی را 
در چشم خواننده آشکار نماید. بخش دوم 
که بخش اصلی رمان اســت در دهه ۱۹۳۰ 
اتفاق می افتد. در بخش سوم کتاب، با نسل 
ســوم این خانواده آشنا می شویم که مربوط 
به ســال های ۱۹۷۰ می باشد، یعنی قبل از 
کودتای نظامی که در آن ســال اتفاق افتاد. 
نویســنده در این کتاب توانایی اش در خلق 

رمان کالسیک را نشان می دهد.
بخشی از کتاب :

همیــن که پایش را از مغــازه بیرون 
گذاشــت، حس کرد اولین مشکالت روز 
را پشــت سر گذاشته و برای این کار نیروی 
زیــادی هم مصرف نکرده و همه چیز مثل 
همیشه روبراه است؛ همین خوشحالش کرد. 
بی آن که کالسکه چی که زیر سایه درختی با 
کالســکه چی دیگری پرچانگــی می کرد 
ببیندش، به طرف سلطان حمام به راه افتاد. 
مغازه اشکنازی ششــصد قدم آن طرف تر 
بود. توی ذهنش داشــت نقشــه می کشید 
که چطور به اشــکنازی بگوید برای عقب 
انداختن تصفیه حســابش باید پول اضافه 
بدهد. همان طور که داشت می رفت، با دیگر 
تاجرهای ســیرکه جی، با چهره های آشنا 
ســالم و علیک می کرد. تاجرهای دیگر که 
می دیدندش، این مسلمان را که به جمعشان 
پیوسته بود با نگاه های توأم با حیرت و عالقه 
بدرقه می کردند و لبخند المپاهای خراب را 

به چه کسی بفروشد. 
بــا خودش گفت ایــن را می تواند از 

دوســت تاجرش فؤاد بپرسد که به هوش 
و دوستی اش اعتماد داشت. بعد به ساعتش 
نگاه کرد. دید نزدیک دو و نیم شده. از مغازه 
بیرون رفت. می خواســت پیش اشکنازی 
برود. همین که وارد مغازه لوازم ساختمانی 
و وســایل خانه اشکنازی شد، از ریخت و 
پــاش مغازه، از حال و هوای بی نظم آن و از 
خوشحالی شاگردها فهمید رئیس در مغازه 

نیست و عصبی شد. 
یکی از شاگردها گفت کشتی جزیره 
به خاطر مه تأخیر دارد. جودت بیک یادش 
افتاد که اشکنازی تابستان ها را در بویوک آدا 
می گذراند. یکدفعه غمگین شــد. در جمع 
تاجرهای یهودی و یونانی و ارمنی خودش 
را خیلی تنها حس می کرد. تصمیم گرفت نه 
از راهــی که آمده بود، بلکه از خیابان اصلی 
به مغازه اش برگردد. فکر می کرد شــلوغی 
خیابان و جنب و جوش آن از غمش بکاهد. 
راه می رفت و با خودش می گفت: »دلســرد 
و نگرانــم، چون میان آن هــا فقط من یک 
نفرم! چند نفر مثل من هســت که هم تاجر 
ثروتمندی باشــه و هم مسلمان؟ توی کل 
سیرکه جی و محمودپاشا فقط مغازه بزازی 
کوچه سالنیکیاست، یکی هم مغازه تازه ای 

که فؤادبیک می زدند. 
نگاه هــا به جودت بیــک می گفتند: 
»ببینیم این تاجر فینــه دار می تواند میان ما 
جایی بــرای خود پیدا کند؟ جســارت و 
عزمت را می پســندیم!« جودت بیک هم با 
نگاه هایی که انگار می گفت: »خوب می دانم 
درباره من چه فکری می کنید و مرا چگونه 
آدمی می دانید« به آن ها ســالم می داد. سهـ  
چهار قدم مانده به مغازه اشــکنازی یکی از 
تاجرها که اکثرشان یهودی و یونانی بودند، 
او را دید و از داخل مغازه اش صدایش کرد: 
»اوووه، جودت بیک روشنایی فروش، امروز 
خیلی شیک شده اید!« جودت بیک هم برای 
آن که نشــانش دهد آدمی است که شوخی 
سرش می شــود، تازه، از شوخی خوشش 
هم می آید، در جواب گفت: »من همیشــه 
شیکم!« اما زود یادش افتاد آن روز چرا شیک 

کرده و صورتش گل انداخت. 

»جودت بیک و پسران«»دوقلوهای یخی«
معرفی کتابمعرفی کتاب
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هنــر معاصر ایــران، بیش  از آن که به ســبک های هنری شــناخته شــود به نام های 
هنرمندان شــناخته می شود، کتاب در جست وجوی زمان نو،  درآمدی بر تاریخ انتقادی 
هنــر معاصــر ایران، از زاویــه دیگری به این مســاله می پردازد و نگاهــی تازه دارد. 

تعطیالت تابستانی، فرصتی برای مطالعه برنامه ریزی شده در موضوعی تازه است و هنر 
همیشه حرفی جدید برای گفتن دارد.

دوستانی که دشمن شدند!

مطالعه هنر در فرصت های 
تابستانی

شجریان و سمندریان از نگاه ابراهیم حقیقی؛

چهره نامداران فرهنگ و هنر با گرافیک پیوند خورد
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