ادبیات وهنر

یک شنبه  7مرداد  15. 1397ذی القعده .1439شماره 19877

بزرگداشتی برای محمد نوری
برگزار میشود

بزرگداشت «محمد نوری» ،چهره ماندگار موسیقی کشور در خانه شاعران ایران برگزار میشود .به گزارش روابط عمومی خانه شاعران ایران،
همزمان با هشتمین سالروز درگذشت «محمد نوری» ،دوشنبه ،هشتم مرداد ماه ساعت  18مراسم گرامی داشتی برای این خواننده و موسیقی دان
بزرگ کشور در محل خانه شاعران برگزار میشود .در این ویژهبرنامه ،شاگردان «محمد نوری» و اهالی شعر و موسیقی حضور خواهند داشت.

ونگوگتعدادیاز
نقاشیهای بسیار
معروفش را وقتی در
آسایشگاه روانی بود،
خلق کرد

بومهایچند
میلیوندالری
معرفی چند نقاشی گران قیمت ونسان ونگوگ به بهانه سالروز درگذشتش

152/000/000

گروه ادب و هنر -هنر جنبههای زیادی دارد و هر کسی با توجه به عالقه و استعداد خود ،یکی از شاخههای آن را برمی
گزیند .از جمله بخش های پرطرفدار در این زمینه می توان به نقاشــی اشاره کرد .نقاشی خود به شاخه های مختلف
تقسیم و در ســبک های متفاوت ،پیگیری می شــود .با این حال همواره تابلوهای نقاشــی قدیمی و فاخر که برترین
هنرمندان جهان آن ها را ترســیم کردهاند ،از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.این گونه آثار ،قیمت های سرسام
آوری دارند و با مبالغی خرید و فروش می شوند که حتی باورش نیز مشــکل به نظر می رسد .نقاشی های ونگوگ نیز
از گران قیمت ترین آثار هنری به شمار می آید و هر چند ممکن اســت از آثار هنرمندانی چون مارک روتکو ،جکسون
پوالک ،پابلو پیکاسو یا اثر «کی ازدواج خواهی کرد؟» (پل گوگن) یا «کارت بازی» پل سزان ارزانتر باشد ولی شهرت
هیچ یک از این افراد به هنرمند هلندی در فروش آثار نمیرسد .نقاشیهای ونگوگ در کمتر از  90ثانیه در حراجیها
به فروش می رسند .امروز قصد داریم به مناسبت سالروز درگذشت این نقاش هلندی تعدادی از گران ترین آثار او را
باهم مرور کنیم.

قیمت فروخته شده

دالر

94/100/000

پرتره دکتر گاشه

این اثر ،تصویر پرتره دکتر پاول گاشه است که در
ماههای آخر عمر ونگوگ ،از او مراقبت میکرد.
این اثر در ِ 15می سال  1990توسط خانواده
زیگفرید کراماسکی در حراجی کریستی به
خانواده ریویی سایتو فروخته شد.

قیمت فروخته شده

دوره هنری زندگی ونگوگ
از  27سالگی شروع شد .یک
دوره درخشان هنری  10ساله
تا پایان عمر 37سالهاش با 900
تابلوی نقاشی ،به غیر از آثار
دیگر هنری او مانند طراحیها

...
اخبار

گروه لیان در جشنواره جهانی
موسیقی لندن
این روزها ،گروه لیان با خواننده جدیدش محمد بحرانی
در لندن است .محسن شریفیان ،سرپرست گروه لیان در
صفحه اینستاگرام خود درباره جشنواره موسیقی لندن
نوشت«:ما این جا هستیم تا عاشقانه ،معرف موسیقی
جنوب کشور و به ویــژه بوشهر عزیزم باشیم .جشنواره
ورلد میوزیک لندن ،یک جشنواره جهانی به دبیری پیتر
گابریل با کارنامه ای حدود 40ساله است .خبرگزاری ها
و وب سایت های مختلفی به معرفی بیشتر حضور ما و این
جشنواره پرداخته اند» .در این خبر از سایت وومد آمده است
که گروه لیان یک چشم انداز جذاب دارد و حضور شریفیان
روی صحنه خیرهکننده است .انرژی و کاریزمای او ،تضادی
موثر برای سازهای کوبه ای هیپنوتیزم گر و آواز فراهم
می کند .تعهد شریفیان به نواختن و حمایت از موسیقی
فولکلور ایرانی مهم و الهام بخش است».

کتاب زندگی کارلوس کی روش در ایران
چاپ می شود
صــادق سمیعی مدیر انتشارات کتابسرا ،درباره کتاب
زندگی کی روش گفت :من قــرار اســت کتاب زندگی
کارلوس کــی روش را چاپ کنم .خب خود کــی روش که
نویسنده نیست .یک خبرنگار به اسم آفونسو زندگی او را
مینویسد واستاد دانشگاهی در لیسبون پرتغال ،قرار است
آن را ترجمه کند .او به مهر گفت :باید بگویم که برعکس
تصور موجود ،کتاب های ورزشی فروش خوبی در ایران
ندارند یعنی کتاب های درجه یکی در این زمینه منتشر
شده اند که فروش نداشته اند .عطاءا ...بهمنش به نظرم
نابغه این حوزه بود که هم اطالعات زیادی در زمینه ورزش
جهان و ایران داشت و هم فارسی را به خوبی می شناخت.
او چند کتاب ورزشی برای ما نوشت اما باور کنید که تالش
زیادی کردیم تا این کتاب ها را به فروش برسانیم .بهمنش
فارسی را بسیار خوب می شناخت و بر این زبان احاطه
داشت.

خودنگاره بدون ریش

گلهای زنبق

دالر

ونگوگ نام این نقاشی را «برق نشانگر بیماری من» گذاشت چون فکر می کرد با نقاشی
مداوم ،می تواند از دیوانه شدن خودش جلوگیری کند.اثر زنبق ها در  11نوامبر سال
 1987توسط پسر «جوان ویتنی پیزان» به «آلن باند» در حراجی ساتبی نیویورک
فروخته شد.

ونگوگ که
عالقهخاصی
به شب داشته،
شمعی را
روی کاله
حصیریاش
میچسبانده
است ،تا نور
کافی برای
نقاشی کردن
فراهم کند

ایناثریکیازمعروفترین
خودنگارههایونگوگباچهرهای
بدونریشوتراشیدهاست
کهدر 19نوامبرسال1998
توسطوارثانژاککوفربهنهادی
ناشناختهدرحراجیکریستی
نیویورکفروختهشدهاست.

104/000/000

قیمت فروخته شده

دالر

پرتره جوزف رولین

ونگوگ آخرین
تابلوهایش را قبل از
مرگ در ماه جوالی
در منطقه «اوور» در
شمال پاریس خلق
کرد

ونگوگ درباره نقاشیهای رولین میگوید« :پرترههای او را با هیجان بیشتری رنگ
می کردم ».این اثر در تاریخ اول اوت سال  1989توسط یک کلکسیونر اهل زوریخ به موزه
هنر نیویورک در یک معامله خصوصی به فروش رسید.

قیمت فروخته شده

111/000/000

11

113/000/000

قیمت فروخته شده

دالر

دالر
گندمزار با درخت سرو
ونگوگ صحنهای از
یک درخت سرو را
در کنار گندمزاری از
پشت پنجره اتاق خود
در بیمارستانی در آرل
کشیده است.
این تابلو در ماه
می 1993توسط پسر
«امیل گئورگ برل» به
والتر آننبرگ در یک
فروش خصوصی معامله
شده است.

...

معرفی کتاب

سیر و سلوک شیخ اشراق
فرزانه پات پور« -چندی پیش در خواب دیدم که برپشت همچون راهنمایی ســهــروردی را در مسیر رسیدن به
نــور معرفت همراهی می کند.
بام خانه مان هستم و آسمان را نگاه
نویسنده از این شخصیت خیالی
می کنم .دلم می خواست که پرواز
قلندر و قلعه
بهره جسته است تا مراحل رسیدن
کنم و تا دوردســت هــا بــروم .بر شانه
به معرفت الهی و عبور از عشق و
راست خود بالی داشتم .بال زدم ،بال
دلبستگی های مـــادی را بــرای
زدم ،اما هنوز از زمین جدا نشده ،فرود
خوانندهملموسترکند.سیندخت
میآمدم .با یک بال نمیشد .به دنبال
از باطن افراد خبر میدهد و گاهی
بال دیگری بــودم .بی اختیار فریاد
آیــنــده آن هـــا را بــرایــشــان بازگو
میزدم« :بال من کو؟» دستی از دوربه
می کندو یحیی به شدت شیفته او
نقطهای اشاره کرد .مردی را دیدمکه
میشود.
بالی در دست دارد .انگار لنگه دیگر
یحیی در پی اطالعاتی که از مغ
بال من بود .به طرفش دویدم تا بال
کسب می کند ،سرانجام تصمیم
را بگیرم اما پیش از آن که به او برسم،
می گیرد که از آن جا برود و سفری
بیدار شدم»...
دیگر را آغاز کند .سفری که سرآغاز
رمان «قلندر و قلعه» داستان زندگی
نویسنده:
شــهــرت ســهــروردی در فلسفه و
شیخ اشراق ،شهاب الدین سهروردی
عرفان می شود اما دیری نمی پاید
از حکما و علمای بــزرگ قرن ششم
یحیییثربی
کــه عقل ســرخ شیخ ،پــای انــدام
هجری را از دوران کودکی تا لحظه
ناشر:
نحیفش را به دادگاهی میکشاند
مرگ روایت می کند .سهروردی در
نشرقو
که میکوشد تا س ِر سبز او را به پای
پی تعبیر خوابی که در کودکی اش
حلقهچوبهداربکشاند،اما...
چــنــدیــن ب ــار تــکــرار مــی شــود ،طی
تعدادصفحه:
در خــال مــاجــراهــای ایــن کتاب
پافشاری های زیــاد ،سرانجام پدر و
296
کــه داســتــانــی روان و زیبا دارد،
مــادرش را راضــی می کند که برای
:
قیمت
دیدگاه های فلسفی شیخ اشراق
یادگیری علوم مختلف به شهرهای
نیز با بیانی ســاده و روان مطرح
دیگر سفر کند امــا پــس از ایــن همه
 18.000تومان
میشود.
تالش و درس خواندن ،سرانجام به
یکی از بخش های جــذاب کتاب،
جایی می رسد که ادامــه دادن این
درس هــا را بی فایده می بیند و همه آن هــا را تکراری آشنایی با رسم و رســوم و سلوک حکما ،عرفا و به ویژه
فرزانگانایرانباستاناست.
میپندارد.
«سید یحیی یثربی» نویسنده کتاب در بخشی از داستان ،یحیییثربی،استادفلسفهوکالماسالمی،نگارشکتاب
ازشخصیتهایخیالیبهرهجستهاست.عشقماورایی «قلندر و قلعه» را نتیجه مطالعات خود در حوزه عرفان و
سیندختدخترمغزرتشتیوشهابالدین،ازبخشهای بهرهگیریازآثارسهروردیمیداندکهبابهکارگیریتخیل
جذاب کتاب است که خیال سیندخت در تمام مراحل داستاننویسیهمراهشدهاست.

...
هنری

قدیمیترین رویداد تجسمی ایران 26ساله میشود
جــمــعــه ،قــدیــمــی تــریــن رویــــداد
تجسمی ایران  26ساله می شود.
عصر جمعه  12مــرداد ،بیست و
ششمین « 100اثر 100هنرمند»
گ ــال ــری گــلــســتــان آغــــاز ب ــه کــار
می کند که با ارائــه آثــاری زیبا از
182هــنــرمــنــد از چــهــار نسل
معاصر هنر ای ــران هــمــراه اســت.
به گزارش ایسنا ،لیلی گلستان ،طراح و برگزارکننده
این نمایشگاه که از سال  1371آن را به طور مستمر در
همه مرداد ماه ها در گالری گلستان تدارک دیده است،
در سخنان کوتاهی دربــاره « 100اثر  100هنرمند»

جدید گفت« :مانند چند سال
اخیر در کنار نام های پرطرفدار
بازار هنر ،هنرمندان شهرستانی
حضور بسیار پررنگی دارنــد و در
این میان ،اصفهانیها گوی سبقت
را از دیگران ربوده اند ».گلستان
افزود :با وسواس همیشگی از میان
انبوه CDهای رسیده ،آثار 182
هنرمند را بــرای حضور در این دوره انتخاب کــرده ام
که با توجه به قیمت های بسیار مناسب و کیفیت قابل
مالحظه ،یقین دارم مورد توجه دیدارکنندگان قرار
خواهد گرفت».
CMYK

