ادب وهنر
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تک آهنگ جدید رضا یزدانی با نام «من باید زنگ بزنم به بچهگیم» منتشر شد .رضا یزدانی اثر جدیدش با نام «من باید زنگ بزنم به بچهگیم»
را در سایت و صفحات مجازی اش منتشر کرد .آهنگ سازی این قطعه را خودش انجام داده،شعر آن را مهدی ایوبی سروده و تنظیم این قطعه
هم توسط محمد خرمینژاد انجام شده است .تهیه کنندگی این تک آهنگ هم مثل بقیه کارهای یزدانی برعهده علی اوجی بود.

...
هنری

یکی از تابلوهای
لهــــــــای
«گــــــــ 
آفـــتـــابگـــردان»
ونگوگ که برای
قرنهای متمادی
یکی از مهمترین
نقاشیهای دنیا
محسوب میشد،
بهزودی ترمیم خواهد شد.
به گــزارش ایسنا و به نقل از ایندیپندنت،
موزه آمستردام ونگوگ امروز اعالم کرد ،این
نقاشی برای تحقیق و ترمیم از دیوار برداشته
شده است .این تصمیم چند ماه پس از این
گرفته شد که دانشمندان متوجه شدند
انتخاب رنگ زرد خاص این هنرمند سبب
شده تا گلبرگها و ساقه گلهای این نقاشی
به رنگ قهوهای تغییر کند.
این اثر هنری متعلق به سال  ۱۸۸۹و تنها
یکی از چندین نقاشی گل آفتا بگردان
این هنرمند اســت .این نقاشی مشهور که
ونگوگ برای خلق آن تنها از سه نوع رنگ
زرد استفاده کرده ،بیست و دوم فوریه ترمیم
خواهد شد.
ایـــن مـــوزه پــنــج ســـال پــیــش ،مــیــزان نــور
گالر یهای خــود را کاهش داد تا شرایط
بهتری برای حفظ و نگهداری  ۲۰۰نقاشی
و  ۴۰۰طراحی ایجاد کند.
قیمت این نقاشی با وجود نسخه دیگر آن
در لندن ،بیش از  ۱۰۰میلیون پوند برآورد
شده است.
دورانـــی کــه ونــگــوگ در «آرلـــس» زندگی
میکرد ،از رنگ زرد در بسیاری از آثارش
از جمله «گـلهــای آفــتــابگــردان»« ،شب
پــرســتــاره»« ،مـــزارع گــنــدم» و «خــانــه زرد»
استفاده کرد.

نوستالژیبازی رضا یزدانی
در آهنگ جدیدش

«فتح خرمشهر»؛ شگفتیحراج دهمتهران
حراج تهران با فروش  34میلیاردی به کار خود پایان داد

ترمیم گلهای پژمرده ونگوگ

«داستان »63اثر سعید صادقی در ششمین دوره حراج تهران به قیمت  34میلیون چکش خورد

احسان نظری -دهمین دوره حــراج تهران با
فروش  34میلیارد و  403میلیون تومانی آثار،
عصر جمعه گذشته در هتل پارسیان برگزار شد.
رقــم حــراج در ایــن دوره با افزایش بیش از سه
میلیارد تومانی ،رکورد همه دورههای قبلی را زد و
جالباینکهدرمیان 113اثرشرکتکننده 9اثر
ازهفتهنرمندمعاصرکشورمانمیلیاردیشدند
و دو عکس از خرمشهر در دوران دفاع مقدس با
قیمتیبسیاربیشترازقیمتبرآوردشدهبهفروش
رسید ،اتفاقی که سعید صادقی صاحب عکس
«فتح خرمشهر» آن را نقطه عطفی برای عکاسی
جنگ طی سالهای اخیر میداند.
▪«منیر فرمانفرماییان»؛ صــدر نشین لیگ
میلیاردیها

دهمین دوره حـــراج ،شــب منیر شــاهــرودی
فرمانفرماییان هنرمند  96ساله کشورمان در
سبک مینیمالیسم هندسی بود .او در غیاب آثار
سهراب سپهری ،پرویز تناولی ،منوچهر احصایی
و آیدین آغداشلو ،رکورد زد و اثری بدون عنوان
از او با قیمت چهار میلیارد تومان چکش خورد و
اثری دیگر از او دو میلیارد و  900میلیون تومانی
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شد .اثر رنگ روغن روی بوم«پی+روز+جی» از
حسین زنده رودی در جدول میلیاردی های این
حراج با قیمت سه میلیارد و  550میلیون تومان
دوم شد .مجسمه تک نسخهای «پرند هها» از
بهمن محصص که تاریخ ساخت آن به  47سال
پیش برمی گــردد با قیمت دو میلیارد و ۶۵۰
میلیون تومان به فــروش رفــت .جالب ایــن که
تابلوی «آشوب» کوروش شیشه گران به قیمت
یک میلیارد و  ۱۹۰میلیون تومان چکش خورد.
فرهاد مشیری هم با دو تابلوی میلیاردی ،یکی
دیگر از رکــوردزنهــای این حــراج بود و تابلوی
رنگ روغن «فارسی سیاه روی سفید» با قیمت
یک میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان و تابلوی «یا
ابوالفضل» با تکنیک مواد روی بوم با قیمت یک
میلیارد و  600میلیون تومان به فروش رسید .اثر
وای .زی .کامی (کامران یوسفزاده) با عنوان
«خودنگاره از کودکی» و اثر تک نسخه و بدون
عنوان دیگری در قالب یک مجسمه آهنی که
تاریخ ساخت آن به اواسط دهه  40برمی گردد از
ژازه تباتبایی هرکدام با قیمت نهایی یک میلیارد
تومان ،پایان بخش جدول میلیارد یهای این
حراج بودند.

سلیم نیساری در 98سالگی
درگذشت

«فتح خرمشهر» اثر سعید صادقی در دهمین دوره حراج تهران  ۷۵میلیون تومان فروخته شد

▪پیروزیعکاسیدفاعمقدسدرحراجتهران

در حالی که عباس کیارستمی در این دوره با اثری
بدون عنوان باز هم رکــورددار عکاسهای حراج
تهران با قیمت نهایی  260میلیون تومان بود،

«سوم خرداد »61اثر محمد فرنود

...
ادبی

شگفتیدیگرحراجراعکسهایدفاعمقدسرقم
زدند«.فتحخرمشهر»اثرسعیدصادقیدرایندوره
با قیمتی بیش از برآورد 30تا 40میلیونی خود به
قیمت  75میلیون تومان به فروش رفت .او درباره
چگونگی ثبت این عکس به مهر گفت« :سال 61
بود که [شهید] ابراهیم همت در منطقه تنومه که
 ۱۰کیلومترباخرمشهرفاصلهداشت،منراسوار
موتورکردوبهمسجدخرمشهررساند.درلحظاتی
وارد این صحنه شدم که خبر رسمی آزادســازی
خرمشهرهنوزاعالمنشدهبود.دقیق ًادرایناوضاع
واحوالبودکهباوجودآتشسنگینتوپخانهدشمن
ابراهیم همت از من خواست تا این لحظه شادی را
ثبت کنم .ماجرایی که احمد متوسلیان نیز از آن
مطلع بود ».جالب این که اثر دیگری از این عکاس
در ششمین دوره حراج تهران در دی ماه  95با
عنوان «داستان  »63به قیمت  34میلیون تومان
چکش خورد .محمد فرنود عکاس دیگر شگفتی
ساز این میدان بود که اثر دیگری از خرمشهر در
دوراندفاعمقدسبهنام«سومخرداد»61راثبت
کرده بود که با قیمت  70میلیون تومان به فروش
رسید در حالی که بیشینه قیمت آن در حراجی
25میلیونتومانتعیینشدهبود.

سلیم نــیــســاری عضو
پیوسته فرهنگستان
زبـــان و ادب فــارســی ،
حافظپژوهمعاصر،ادیب
و مــحــقــق ،دیــــروز 22
دیماه در پاریس درگذشت.به گزارش ایبنا،
مهم ترین اثر و شاهکار وی ،دگرسانی های
دیوان حافظ است که نسخه بدلهای نسخ
خطی کهن حافظ را در یک جلد جمع آوری
کــرده است.تمبرهای ایــران ،تدریس زبان
فارسی در دبستان یا آموزش هنرهای زبان،
غزلهای حافظ ،کلیات روش تدریس و ...از
جملهآثارایناستادبرجستهکشورماناست.
نیساریمتولد 21آذرماه 1299خورشیدی
درمنطقهاوشتبینآذربایجانبود.

شاعران تراز اول انقالب
در برنامه مشاعره
امیرحسین آذر تهیهکننده «مشاعره بزرگ
ایران»باتاکیدبرساختارمسابقهایاینبرنامه،
از گفتوگو با شاعران تراز اول انقالب خبر
داد و در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به ساختار
«مشاعره بزرگ ایران» ادامه داد« :ما در این
سریازمشاعره،بیشتربهسمتمسابقهرفتیم
و برنامههای قبلی ما پوسته مسابقه داشت
اما هیجانانگیز نبود ».این تهیه کننده با
اشارهبهمحتوای«مشاعرهبزرگایران»اظهار
کرد :در ویژه برنامه دهه فجر برنامه مشاعره،
بیشتر شرکتکنندهها از شعرهایی که در
این چهار دهه ســروده شده مانند شعرهای
انــقــاب ،مدافعان حــرم و یمن میخوانند
که کار دشواری است؛ البته بعد از دهه فجر
شرکتکنندگان میتوانند به صورت آزاد در
اینمسابقهشرکتکنند.

