
گروه فرهنگ و هنر - نشســت 
»آثــار و ابعــاد پیوســتن ایــران به 
کنوانســیون بــرن«، در محور فعاالن 
حوزه فرهنگ و هنر، برگزار شــد. در 
این نشســت که با حضور سیدعباس 
حســینی نیک )مدیــر عامل انجمن 
فرهنگی ناشران دانشگاهی(، مسعود 
نظری منش )نایب رئیس هیئت مدیره 
مجمع ناشــران دیجیتــال کودک و 
نوجوان(، میثم قمیشــیان )پژوهشگر 
حــوزه سیاســتگذاری فرهنگی( در 
پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
و محمدصادق افراسیابی معاون امور 
محتوایی مرکز توسعه فرهنگ و هنر 

در فضای مجازی برگزار شد، »آثار و 
ابعاد پیوستن ایران به کنوانسیون برن« 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
قمیشــیان )پژوهشــگر حوزه 
سیاستگذاری فرهنگی( پس از توضیح 
در باب واقعیت بازار و تاثیرات آن بر 
فعاالن عرصه فرهنگ و هنر، بیان کرد: 
پیوستن ما به کنوانسیون برن زمانی را 
می طلبد که ایــن روند برای مردم و 
جامعه موضوعی صرفا روانشناســی 
نیســت؛ بلکه ابعادی گســترده را در 

برمی گیرد.
ســیدعباس حسینی نیک )مدیر 
عامــل انجمــن فرهنگی ناشــران 

دانشگاهی( با تاکید بر سوژۀ کتاب در 
موضوع پیوســتن ایران به کنوانسیون 
برن، بیان کرد: در حوزه کتاب شــکی 
نیســت که جهت حرکــت دانش به 
سمت داخل کشور است یعنی عمده 
اطالعات علمی باید از خارج از کشور 
ما به داخل وارد شــود؛ بخشی طبیعی 
اســت و این بده بستان علمی در تمام 
دنیــا وجود دارد اما در کشــور ما این 
موضوع بسیار وارداتی است؛ البته ما 
در فرهنــگ و هنر مزیت هایی هایی 
داریم که داخلی است اما در حوزه علم 

به شدت وابسته به خارج هستیم.
کنوانســیون های بیــن المللی 
اختیاری هســتند و کشــورها مجاز 
به پیوســتن یا نپیوستن به آن هستند. 
آمریکا از زمانی که کنوانســیون برن 
از ســال ۱۸۸۶ تاسیس شــد تا ۱۰۴ 
سال بعد، کنوانسیون برن را نپذیرفته 
بودند چرا که به علوم اروپا نیاز داشت 
)در این محــدوده زمانی عمده تولید 
علمــی در اروپا بــود( و به حدی که 
می توانســتد علوم را جذب کردند و 
زمانی که برایشان به صرفه بود، دانش 
ها را گرفته بودند و حرفی برای گفتن 

داشتند، به این کنوانسیون پیوستند.
وی افزود: نپیوســتن ما از سال 
۱۳۴۸ )تصویب قانون اساسی ایران( 
هســت و ربطی به انقالب ندارد؛ البته 
شــاید دالیل مشترکی بین قبل و بعد 

از انقالب در باب پیوستن و نپیوستن 
به این کنوانسیون باشد اما این داستان 

مربوط به انقالب نیست.
مدیــر عامل انجمــن فرهنگی 
ناشــران دانشگاهی با اشاره به مزیت 
های مالی عدم پیوستن به کنوانسیون 
برن برای دالالن بازار فرهنگ، پیوستن 
به این کنوانسیون را به عنوان عاملی که 
باعث قانونی و ارزان تر شدن آثار برای 
مصرف کننده ایرانی است، عنوان کرد. 
پنج و شش نفر دالل واردکننده کتاب 
داشــتیم که در نمایشگاه کتاب یک تا 
یک و نیم میلیون دالر فروش داشتند؛ 
رقمــی که برای کاالیــی چون کتاب 
بسیار بزرگ است و عمده این فروش 
برای خریداران دولتی و دانشــگاه ها 
بوده است. ما در این مدت هم چوب 
را خوردیم و هم پیاز یعنی اساســا از 

این موقعیت استفاده نکردیم.
وی افــزود: امروز منابع کتابهای 
دانشگاهی ما بسیار ضعیف و قدیمی 
است. اگر قصد ما توسعه علمی کشور 
است نیاز به منابع علمی به روز داریم. 
بر این اســاس نیاز داریم منابع علمی 
روز دنیا در ایران منتشر و چاپ شوند 
و ایــن موضوع آنقدر مهم اســت که 
باید هزینه هایــی الزم و فوری برای 

آن اختصــاص یابد. وی تحریم های 
اقتصــادی علیه ایران را مصداقی بارز 
از نقض حقوق بشــر دانســت که در 
تعارض با آرمان های کنوانسیون هایی 
چون برن اســت. و پیشنهاد کرد: باید 
در دولت بــرای واردات چاپ کتاب 

های خارجی به کشــور بودجه وضع 
گردد و به پژوهشــگاه ها داده شود تا 
منابع غیرفارسی از سوی متخصصان 
امر به فارسی برگردانده شود. در ادامه 
قمیشــیان به طرح مســائلی در باب 
فلسفه علم پرداخت که حسینی نیک 
به آنان پاسخ داد. قمیشیان با توجه به 
پاسخ های حسینی نیک نتیجه را چنین 
عنــوان کرد که اقتصاد بــازار، فریبی 
شده که در حوزه سیاستگذاری های 

فرهنگی باعث تاخر ما گشته است.
برای توســعه، درک رفتار 

مصرف حیاتی است
مسعود نظری منش )نایب رئیس 
هیئت مدیره مجمع ناشــران دیجیتال 
کودک و نوجوان( توضیح داد: اقتصاد 
محتوا باعث رشد و رقابت تولیدکننده 
محتوا می شود و این مکانیزمی است 
که در همه موارد )خودرو و ...( صادق 
اســت؛ محتوا چون کاالیی ملموس 
نیســت اساسا توجه به ورود، سرقت 

و جابجایی آن نمی شود.
وی در ادامه بــا تجربه خود در 
حوزه اســتارت آپ ها بــا همکاری 
وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری و 
اشــکالت کار گفت: تجربه ما از این 
روند ما را بــه رویکرد تولید محدود 

و اول نیازســنجی بازار و به اختصار 
ام.بی.پی یعنــی اول تولید در مقیاس 
محدود بــرای درک نیازهای بازار و 

سپس تولید در ابعاد گسترده رساند.
نایب رئیس هیئت مدیره مجمع 
ناشــران دیجیتال کــودک و نوجوان 

براســاس تجربیات خــود بیان کرد: 
توسعه دهنده تا درکی از رفتار مصرف 
نداشته باشد، نمی تواند چیزی تولید 

کند و یا چیزی را توسعه دهد.
مــا فعــاالن محتــوا در عرصه 
دیجیتال را به درســتی تعریف نکرده 
ایــم و در این عدم تعریف درســت، 
فعاالن محتوایی که تولیدکننده هستند 
و نه ذی نفع، بســیار آسیب می بینند و 
ضــرر می کنند؛ بایــد این تفکیک را 
برجسته ساخت و مشخص ساخت 
کســی که تولید محتــوا می کند چه 

نقشی، وظیفه و حقوقی دارد.
وی در ادامــه بــه بحث حقوق 
اقتصــادی و فرهنگــی اســتفاده از 
کاالهای فرهنگی پرداخت و راه حل 
جاری را راه حلی نادرست برای بهبود 
شرایط دانســت. دنبالۀ این موضوع 
بر لــزوم قانونگذاری مدون در حوزه 
دیجیتال و نشر دیجیتال )و کاستی های 
این حــوزه در قانون حمایت حقوق 

مولفان و مصنفان( تاکید شد.
و در انتها محمدصادق افراسیابی 
معاون امور محتوایی مرکز توســعه 
فرهنــگ و هنر در فضــای مجازی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیاز 
به همکاری بین سازمانی در راستای 

خروجی  منســجم در باب تولیدات 
حوزه فرهنگ و هنر و لزوم همراهمی 
خروجی سیاستگذاری با اقدام و عمل 
و مجریــان فرهنگــی را امری مهم و 
ضروری در تحقــق بهبود وضعیت 

فرهنگی و هنری برشمرد.

گروه فرهنــگ و هنر - ایمان 
حجت )خواننده و آهنگساز( از انتشار 
اثر جدید خود با عنوان »پاییز سال بعد« 
خبر داد. ایمان حجت )آهنگســاز و 
خواننده( درباره اثر جدید خود گفت: 
هم اکنون در تــدارک و برنامه ریزی 
برای انتشار اثر جدید هستم که عنوان 
این اثر »پاییز ســال بعد« است و قرار 
است این اثر موسیقایی به همراه یک 
ویدئوکلیپ منتشر شــود که تمامی 

مجوزهای الزم گرفته شده است. 
این خواننــده در ادامه بیان کرد: 
دو سال قبل این تک ترک منتشر شده 

بود که تصمیم گرفتم مجوز این اثر را 
بگیرم و با تنظیم و میکس و مسترینگ 
جدید که مناســب حال و هوای پاییز 
است آن را منتشر کنم که خوشبختانه 
توانســتیم مجوز این اثر را بگیریم و 
این اثر اوایل آبان ماه ســال جاری در 

دسترس عالقه مندان قرار می گیرد. 
ایــن تنظیــم کننــده افــزود: 
خوانندگــی، تنظیم، آهنگســازی و 
میکس و مســترینگ این اثر توســط 
خودم در اســتودیو راگا انجام شــده 

است. 
سالومه قربانی شــعر این اثر را 

برای من فرســتاد و زمانیکه شعر را 
خواندم ایده این اثر در ذهنم شــکل 
گرفت. این اثر یک کار کامال احساسی 
است و از نظر تنظیم با آثاری که امروزه 
می شــنویم کامال متفاوت اســت که 
امیدوارم مــورد توجه مخاطبان قرار 
گیرد.  ایمــان حجت در پایان گفت: 

تصویری  کلیــپ  در 
حــس و حــال فصل 
پاییز کامال به مخاطب 

منتقل می شود که تصویر 
برداری و ادیت این ویدیو 

توسط مجموعه »آونگ ویدیو« 

انجام شــده اســت. همچنین در این 
ویدیو با علــی قهرمانی »کارگردان« 
و مرتضی قهرمانــی »تصویر بردار« 

همکاری کرده ام.

گروه فرهنــگ و هنر - طبق 
گزارش هــای رســمی ۷۳.۸ درصد 
از افراد ۱۵ ســاله و بیشــتر در ایران، 
موســیقی گوش می دهند که متوسط 
میــزان آن بــه حــدود ۳۰ دقیقه در 
روز می رســد و موســیقی پــاپ 
 ایرانی بیشــترین طرفدار را بین آنها 

دارد.
طــرح آمارگیــری از فرهنگ 
رفتاری خانــوار از طرح های آماری 
جدیــد مرکز آمار ایران اســت که با 
هدف شناخت فعالیت ها و رفتارهای 
فرهنگی خانوارها و اســتفاده از آن 

فرهنگی  برنامه ریزی هــای  بــرای 
کشور طراحی شده است.

این آمارگیری در ســال ۱۳٩٩، 
برای افراد ۱۵ ســاله و بیشتر گونه ای 
طراحی شده است که نتایج به تفکیک 
تمام استان ها قابل ارایه بوده و در آن 
به ۴۳هزار و ۷۰۰ خانوار شــهری و 
۱۸ هــزار و ۸۶۰ خانوار روســتایی 
و در کل بــه ۶٢هزار و ۵۶۰  خانوار 
مراجعه شــده و اطالعات مرتبط با 
حوزه کتاب و نشــریات، موسیقی، 
شــبکه های اجتماعی، فعالیت های 
ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و 

... افراد ۱۵ ســاله و بیشتر اخذ شده 
است.

مهمتریــن یافته هــای طرح در 
حوزه موســیقی از این حکایت دارد 
کــه در ســال ۱۳٩٩، ۷۳.۸ درصد از 
افراد ۱۵ ساله و بیشتر موسیقی گوش 

کرده اند.
موســیقی پاپ ایرانی بیشترین 
طرفدار را بین افراد ۱۵ساله و بیش تر 
داشته و پس از آن موسیقی سنتی قرار 

داشته است.
ســرانه زمان گوش کــردن به 
موســیقی افراد ۱۵ ســاله و بیشتر،  

۳ســاعت و ٢٩ دقیقــه در هفته، به 
عبــارت دیگر ٢٩ دقیقه و۵۱ ثانیه در 

روز بوده است.
در بین وســایل گوش دادن به 
موسیقی، تلفن همراه با ۵٩.۵ درصد 
بیشترین وسیله برای گوش کردن به 

موسیقی بوده است.
بیشترین ســرانه گوش دادن به 
موســیقی مربوط به استان خراسان 
شمالی با شش ســاعت و ۱۴ دقیقه 
و کمترین ســرانه مربوط به اســتان 
سیستان و بلوچستان با یک ساعت و 

٩ دقیقه بوده است.

گروه فرهنگ و هنر -کتاب تئوری 
انتخاب نوشته ویلیام گلسر درآمدی بر 
روان شناسی است. این کتاب دستمایه 
کامــل تئوری انتخاب به روایت ویلیام 
گلســر روان پزشــک و روان شناس 

مثبت گرا است.
 درباره کتاب :

 تئــوری انتخاب یــک تئوری 
مبتنی بر روان شناســی کنترل درونی 
اســت که توضیح می دهد افراد چرا و 
چگونه رفتار می کنند. این نظریه شیوه 
کارکرد مغز آدمی بــرای صدور رفتار 
را تبیین می کند. تئوری انتخاب معتقد 
اســت تمام رفتارهای مــا از درون ما 
برانگیخته می شوند و معطوف به هدفی 
هســتند. هدف هر رفتار ارضای یکی 
از پنج نیاز اساســی اســت که عبارتند 
از عشــق و احساس تعلق، پیشرفت و 
خودشکوفایی، تفریح و لذت، آزادی و 

خودمختاری و بقا و زنده ماندن.
 در کاربردهــای عملی این نظریه 
هم در قلمرو ســالمت روانی و هم در 
چهار حوزه مدرســه و روابط معلم و 
محصــل، خانــواده و روابط والدین و 
فرزندان، ازدواج و روابط همســران و 
محیــط کار و روابط کارفرما و کارکنان 
مورد مطالعه قرار می گیرد. به طور کلی، 
ترجمه این کتاب منبــع مفیدی برای 
بهبــود چهار نوع رابطــه اصلی والد- 
فرزند، معلم - شــاگرد، مدیر- کارمند 
و رابطه زن- شوهر خواهد بود.یکی از 
مهمترین نکات کلیدی کتاب حاضر این 
است که وقتی بر اساس تئوری انتخاب 
رفتــار می کنیم، کمتر ســعی می کنیم 
دیگران را تحت کنترل خود قرار دهیم 
و کمتر به زورگویی متوسل می شویم؛ 
از طرفی به دیگران نیز اجازه نخواهیم 
داد بر زندگی ما کنترل داشــته باشند. 

همچنین در برخورد با فرزندان، همسر، 
والدیــن، همکاران، دوســتان و نیز در 
مواجه با مسایل روزمره و مشکالتمان 

به گونه ای بهتر برخورد می کنیم.
 بخشی از کتاب :

در اینجــا الزم می بینم به اهمیت 
مبحث نیازها از دیدگاه دکتر گالسر در 
روابط زوجین اشــاره کنم. به تازگی با 
زوجی آشنا شدم که در دو نیاز به قدرت 
و نیاز به آزادی همخوانی نداشتند. پس 
از ترجمه کتاب و علم به روانشناســی 
آزادی شخصی، مطمئن شدم که اگر این 
زوج با تئوری انتخاب آشنا می شدند در 
زندگی مشترک به سازگاری می رسیدند. 
لذا شناخت نیازهای افراد و رسیدن به 
تعادل کمک شایانی به زندگی زناشویی 
می کند. این کتاب دربارۀ اهمیت روابط 
صحیح در زندگی موفق است. در این 
کتاب خواهم گفت اگر ما بیمار نیستیم، 
دچار فقر نیســتیم یا از کهن سالی رنج 
نمی بریم مهم ترین مشــکالتی که بشر 
با آن ها دســت وپنجه نرم می کند مانند 
خشونت، جرم و جنایت، بدرفتاری با 
کودکان، بدرفتاری با همســر، اعتیاد به 
الکل و مواد مخدر، شیوع روابط جنسی 
زودهنگام و بدون عشق و ناراحتی های 
هیجانی، ناشی از نارضایتی روابط است. 
کل کتاب علت ایــن وقایع را توضیح 
می دهد و نشــان می دهد چه راهکاری 
برای رســیدن به تفاهم و کنار آمدن با 
یکدیگــر به کار ببندیم. من روی چهار 
نوع رابطه که نیاز به اصالح دارد، تمرکز 
می کنم. این چهــار رابطه عبارت اند از 
رابطه زن و شوهر، رابطه والد و فرزند، 
رابطه شــاگرد و معلم و رابطه مدیر و 
کارمند. معتقدم اگر این روابط را اصالح 
نکنیم، در کاهش مشکالت گفته شده 

اقدامی صورت نگرفته است. 

گروه فرهنگ و هنر -کتاب روز 
ملخ نوشــته ناتانیل وست است که با 
ترجمه علی کهربایی منتشر شده است. 
داستان رمان روز ملخ روایت مردمانی 
است که مسیری طوالنی برای رسیدن 
به آرزوهایشــان می رونــد اما چیزی 
که در انتظارشــان است اصال شبیه به 

رویاهایشان نیست.
درباره کتاب :

تــاد هکت مــرد جوان بســیار 
پیچیده ای بــود با ویژگی های فراوان، 
هــر یــک در قالبی متفاوت، شــبیه 
جعبه های تودرتوی چینی است که هر 
یک در جعبه ای دیگر می نشیند. یکی 
از استعدادیاب های نشنال فیلمز، پس 
از دیــدن برخی از طراحی های تاد در 
نمایشگاهی از کارهای دانشجویان در 
دانشــکده هنرهای زیبای ییل، او را به 
»کرانه« آورده بود. تلگرافی استخدامش 
کــرده بودند و او حاال در یک آپارتمان 
کوچک زندگی می کرد و امید داشت 
تابلوی که قرار بود به زودی نقاشی کند، 

استعداد او را ثابت می کرد.
ســاختمانی که تاد در آن زندگی 
می کرد ساختمانی بود معمولی به نام 
سن برناردینو آرمز بنای مستطیل شکل 
ســه طبقه ای که پشــت و دو طرفش 
گچکاری ساده و رنگ نشده ای داشت 
و ردیفی از پنجره های هم تراز ساده در 
آنها باز می شد. نمای ساختمان خردلی 
کم رنگ بود و پنجره های دوالیه آن در 
هر طرف ســتون های صورتِی سبک 
مراکشــی داشــت که نعل درگاه های 
شلغم شکلی را نگه داشته بود. او یک 
زندگی ساده دارد، زندگی ای که زمانی 
که شــهرش را رها کرده انتظارش را 
نداشــته اســت. تاد به امید ســاختن 
زندگــی اش به هالیــوود آمده و حاال 

کم کــم با حقیقت تلخ این غول عظیم 
روبه رو می شود.

روز ملخ کیفیتی فیلم گونه دارد. 
اصــاًل انگار فیلمی ســت که به جای 
تصویر متحرک بر پــرده جادویی، با 
کلماتی که به نظر می رسد روی سطرها 
می جوشــند و می لولند و می رقصند 
نقش شده است. صحنه هالیوود است 
و دلقک های گروتســک و کابوهای 
درمانده سودایی دستمایه اصلی بیشتر 
صحنه های رمان اند. نویسنده در سال 
۱٩۳۳ به هالیوود رفته و باقی عمرش 
را یکسره در آنجا گذرانده است. خانه 
او در هالیــوود، درســت مانند خانه 
شخصیت اصلی روز ملخ، آپارتمانی 
بوده محقر در جهان افسانه ها، هالیوود، 
با محصوالتی کــه میلیون ها نفر را در 
خلســه تخدیرگونه امیدهای واهی، 
آرزوهای بــزرگ دور، آرزوی تبدیل 
شدن به یکی از ستارگان شهیر سینما، 
غرق می کرد. اما حقیقت چیز دیگری 
بوده است و این کتاب به این موضوع 

می پردازد.
بخشی از کتاب :

اجاره خانه ارزان بود چون مشتری 
زیادی نداشت. بیشتر کسانی که در آن 
ناحیه خانه اجاره می کردند مایل بودند 
سبک آن »اسپانیایی« باشد، اما سبک این 
یکی به گفته بنگاهی »ایرلندی« بود. به 
نظر هومر این خانه تا اندازه ای عجیب 
و غریب بود، اما بنگاهی اصرار داشت 
خانه قشــنگی اســت. خانه به راستی 
عجیب و غریب بود. دودکش سنگی 
عظیم و بسیار کج و کوله ای داشت، با 
پنجره های کوچک جلوآمده که سایبان 
بزرگ داشتند و پشت بامی گالی پوش 
که با شیب زیاد در دو سوی در ورودی 

پایین می آمد.

»روز ملخ «»تئوری انتخاب«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: 
ویلیام گلسر

مترجم: اکرم توکلی
انتشارات ارمغان گیالر

نویسنده: ناتانیل وست
مترجم: علی کهربایی

ویراستار: محمدرضا جعفری
نشر نو

9فرهنگ و هنر

مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی با بیان اینکه اگر قصد ما توسعه علمی کشور است نیاز به 
منابع علمی به روز داریم، گفت: باید منابع علمی روز دنیا با توجه به اهمیت آنها در ایران منتشر و بودجه هایی 

الزم و فوری برای آن اختصاص یابد.

در نشست »آثار و ابعاد پیوستن ایران به کنوانسیون برن« مطرح شد:

نیاز به انتشار منابع به روز داریم

مــا فعــاالن محتــوا در عرصه دیجیتــال را به درســتی تعریف نکــرده ایــم و در این 
عــدم تعریــف درســت، فعــاالن محتوایی کــه تولیدکننــده هســتند و نــه ذی نفع، 
بســیار آســیب مــی بینند و ضــرر می کننــد؛ باید این تفکیک را برجســته ســاخت و 
مشــخص ســاخت کســی که تولید محتــوا می کند چه نقشــی، وظیفه و حقوقــی دارد.

گروه فرهنگ و هنر - نسخه میکروی ۶ شاهکار هنری معروف که ابعادی 
برابر با سر یک سوزن دارند، در مجموع به قیمت بیش از ٩۰ هزار پوند به فروش 
رفتند. دیوید اِی لیندن )David A Lindon(، مجسمه ساز خالق انگلیسی، 
تابلوی جیغ از ادوارد مونک، دختری با گوشــواره مروارید از یوهانس ورمیر، 
نیلوفرهای آبِی کلود مونه، دختری با بادکنک از بنکسی و آسمان پرستاره و گل 
های آفتابگردان ونسان ونگوگ را در ابعاد یک سر سوزن بازآفرینی کرده است.

هرکدام از این ۶ اثر میکرو پیش از برگزاری اولین نمایشگاه لیندن، به قیمت 
استثنایی ۱۵ هزار پوند به فروش رسیدند. لیندن تا همین اواخر در حوزه مهندسی 
فعالیت می کرد و در سال ٢۰۱۸ مجسمه سازی در ابعاد میکرو را به عنوان یک 
سرگرمی شروع کرد، سرگرمی ای که حاال در آن حرفه ای شده است. وی سخت 
برای پیشــرفت در مهارت جدیدش تالش کرد و مجسمه های کوچکی که از 
خواننده های مطرحی چون فردی مرکوری و ایمی واینهاوس ســاخته بود، در 
مدتی کوتاه مورد توجه قرار گرفتند. این هنرمند انگلیسی در گفت وگو با شبکه 
بی بی سی هدفش از بازسازی شاهکارهای معروف هنری را به چالش کشیدن 
خود عنوان کرد:     این که در دنیای نقاشی ها کاوش کنم و ببینم تا کجا می توانم 

کوچکشان کنم، پیشرفت طبیعی کارم بود.
وی می گوید: خلق یک نقاشی میکرو دقیقا به همان فرآیندی نیاز دارد که 
یک اثر هنری در ابعاد کامل، با این تفاوت که در این کار تمرکز بیشتر روی انتقال 

خصوصیات هنری اثر اصلی و نمایش آنها در مقیاسی کوچک تر است.
فروش استثنایی شاهکارهای هنری در ابعاد یک سر سوزن

لیندن برای گریز از حواس پرتی و سروصدا شبها مشغول به کار می شود و 
روی هر اثر ۰.۵ میلی متری پالستیکی بیش از یک ماه وقت می گذارد.  

این ۶ نسخه میکرو از شاهکارهای معروف هنری همراه دیگر آثاری که به 
دست لیندن خلق شده تا ٢٩ اکتبر )۷ آبان ۱۴۰۰( در نمایشگاه یک شروع تازه 

)A New Beginning( در انگلیس به نمایش گذاشته شده اند.

فروش استثنایی شاهکارهای هنری 
در ابعاد یک سر سوزن 
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