
چند»کتاِب هنر« برتر 2021 به انتخاب نیوبورک تایمز
در سال های درگیر محدودیت های کرونایی، هیچ ضیافتی به اندازۀ یک کتاِب هنر )یا کتاِب هنرمند( که 
قابل انتقال به هر خانه و محفلی باشد، وجود ندارد. در میان هنرهایی که همۀ مردمـ  با هر نژاد و سوادیـ  در هر 
کجا و طی مسیرهایی گوناگون ساخته اند، شماری توسط برخی نشرها، کتاب شده اند که منتقدان ما بدان ها 
توجهی ویژه داشــته  اند. انتخاب کتاب ها برعهدۀ چهار تن از منتقدان هنِر به نام های »هالند ُکِتر« ، »رابرت 

اسمیت« ، »جیسن فَرگو« و »سیدارثا میِتر« بوده است.

ری جانسون: هنِر مضحک ترین هنرمندان 
ری جانسون )1۹2۷ -1۹۹۵( هنرمند زیرک آمریکایی که با ابداع سبک Mail Art  )هنِر پست یا هنِر 
نامه نگاری( توانست در همه جای دنیای هنر و درعین حال در هیچ جای آن، خود را حاضر کند. شانس با او بود 
که دوستی دیرینهـ  ویلیام ویلسونـ  برایش طی ۶0 سال هزاران نامه، کالژ، نقاشی و بریده عکس و روزنامه 
می فرستاده است. ری جانسون مقدری از آن نامه ها و هدایا را در کتاب حاضر منتشر کرده است؛ بریده متن ها و 
تصاویری طنزآلود، گزنده و جنون آمیزی که قطع به یقین نوآورانه و بدیع هستند و پس از انتشار، همراه شدند 

با نمایشگاهی از آنها در مؤسسه هنر شیکاگو. کتاب را این مؤسسه با همکاری دانشگاه ییل منتشر کرده  اند.

جنوِب کثیف: هنِر معاصر، فرهنگ ماّدی و انگیزشی سماعی
این کتاب که ویراستۀ کیوریتوری به نام والری َکســل الیور و طی برگزاری نمایشگاهی در موزۀ هنرهای 
زیبای ویرجینیا منتشــر شــد، ســخن از آن دارد که فرهنگ جنوب آفریقایی ـ آمریکایی که مشخصۀ آن، 
موسیقی و زبان بومیان است، درواقع بســتر فرهنگ آمریکای امروز است و تأثیر قابل توجهی بر هنر معاصر 
دارد؛ فرضیه ای که این کتاب، به روشــنی و قدرت، در آن عمیق می شود، نمایشش می دهد و آن را به اثبات 

می رساند. کتاب را انتشارات موزۀ ویرجینیا با همکاری دانشگاه Duke منتشر کرده اند.

یانیس َسُروچیس: رقص در زندگِی واقعی 
این کتاب عاشقانه حرفۀ یک نقاش مدرنیست یونانی را می کاود؛ نقاشی که طراح تابلوهایی از ماریا کاالس، 
خوانندۀ اپرا، یونانی تبار( ساخت و سّنت نقاشی فیگوراتیو یونانی را زنده کرد. سروچیس )1۹10-1۹۸۹( برای 
دنیای هنر زمان خود بسیار رادیکال اما درعین حال محافظه کار هم بود و به همین دلیل جامعۀ هنری بیرون 
از یونان چندان او را نشناختند. این کتاب ادای احترامی است به او که جز تصاویر آثارش، نوشته هایی از این 
هنرمند را نیز دربردارد. کتاب ویراستۀ Niki Gripari و Adam Szymczyk است و از سوی انتشارات 

Sternberg منتشر شده است.

تیسین: عشق، آرزو، مرگ 
در نشنال گالرِی لندن نمایشگاهی با عنوان نام همین کتاب، شش نقاشِی اسطوره اِی بزرگ را که تیسین 
)نقاش ایتالیایی 14۸۷-1۵۷۶( برای دربار اســپانیا ساخته بود به نمایش گذاشــت. یکی از آن آثار تابلوی 
»چپاول اروپا« که در موزۀ بوستون نگهداری می شــود، بود که کتاب حاضر، مجلدی کوچک دربارۀ همین 
تابلوست. پیشتر موزۀ بوســتون دربارۀ این نقاش کاتالوگی با عنوان »تیسین: زن، اسطوره و قدرت« منتشر 
کرده بود که حاال این کتاب جدید، همنشین خوبی برای آن کاتالوگ خواهد بود. دانشگاه ییل کتاب را منتشر 

کرده است.
 

زنان در انتزاع 
این کتاب برای یک نمایشگاه بزرگ در پاریس منتشر شد که دربرگیرندۀ آثار بیش از صد زِن هنرمندـ  نقاش، 
مجسمه ساز، عکاس و پرفورمرـ  از تاریخ هنِر آبســترۀ مدرن است و همچنین بواسطۀ ارائۀ آثار هنرمندانی از 
آسیا و آمریکای جنوبی، نشان می دهد که آبستراکسیون همواره پدیده ای جهانی بوده است. کتاب را انتشارات 

Thames and Hudson منتشر کرده است.

گودزیال: شبکه هنرهای آسیایی آمریکایی
کتاب حاوی اسنادی آرشیوی مربوط به شکل گیری گروهی هنرمندان موسوم به گودزیال در 1۹۹0 در 
نیویورک است. گودزیال حاصل گردهم آمدن گروهی از هنرمندان و کیوریتورهایی است که در مقابل پدیدۀ 
طردشدن هنرمندان آسیایی ـ آمریکایی از جهاِن هنر معاصر، ســعی بر فراهم آوردن لوازم حضور ایشان در 
دنیای هنر معاصر دارند.  این کتاب دربرگیرندۀ نامه های اعتراضی، اخبار و گزارش جلسات جمعی گروه است. 
حاصل نوعی کتاب خودآموز در زمینۀ سیاســت حمایتی اســت؛ همچنین یک مطالعۀ ارزشمند در زمینۀ 

پیچیدگی های هویّت سیاسی و دربرگیرندۀ سخنانی ارزشمند و گرانمایه است. / خبرگزاری ایبنا
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چاپ: موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران 
توزیع: نشر گستر امروز 

گیشه سرد سینماها در روزهای داغ تیر ماه
در چند وقت اخیر فیلم های جدیدی به چرخه اکران اضافه 
شده اند از جمله، »روز ششم« به کارگردانی حجت قاسم زاده 
اصل با بازی مصطفی زمانی، امیــر جعفری، مهران احمدی، 
جمشید هاشم پور و بهاره افشاری که تا صبح روز جمعه دهم 
تیرماه با حدود ۸۹00 تماشــاگر 300 میلیون تومان بلیت 
فروخته اســت. »طالخون« به کارگردانی ابراهیم شــیبانی 
نیز که از اول تابستان اکران شــده، با نزدیک به 10 هزار نفر 
تماشــاگر تاکنون حدود 340 میلیون تومان بلیت فروخته 
است. در این فیلم شــهاب حسینی، حســام منظور و زری 
خوشکام بازی کرده اند. از روز چهارشنبه هشتم تیر هم فیلم 
»زاالوا« به کارگردانی ارســالن امیری با بازی نوید پورفرج، 
هدی زین العابدین و پوریا رحیمی سام پس از حضور در چند 
جشنواره خارجی راهی اکران شد و در این مدت حدود سه هزار 
بلیت با رقم کلی 12۵ میلیون تومان فروخته است. به جز این 
فیلم ها از اواخر خرداد »بی صدا حلزون« به کارگردانی بهرنگ 
دزفولی زاده روی پرده رفت که تاکنون با 11 هزار ۸00 تماشاگر 
400 میلیون تومان فروش داشته است. »بدون قرار قبلی« به 
کارگردانی بهروز شعیبی نیز از 1۸ خرداد تاکنون بیش از ۵۵ 
هزار نفر مخاطب داشته و حدود یک میلیارد و ۷00 میلیون 
تومان هم بلیت فروخته است.  »هناس« ساخته حسین دارابی 
بیش از ۷۵ هزار نفر تماشاگر داشته و نزدیک دو میلیارد تومان 
هم فروش داشته است. فیلم کمدی »نقره داغ« به کارگردانی 
محسن آقاخان با 2۵ هزار نفر مخاطب، اندکی بیش از ۷00 
میلیون تومان بلیت فروخته است. فیلم »علف زار« به کارگردانی 
کاظم دانشی هم فروش بیش از 2۵3 با یش از 2۵4 هزار نفر 
تماشاگر به رقم فروش هشت میلیارد و ۷00 میلیون تومان 
رسیده است. »دموکراسی در روز روشن« علی عطشانی نیز 
با 3300 نفر مخاطب از ابتدای خردادماه حدود 110  میلیون 

تومان فروش داشته است. / خبرگزاری ایسنا


