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وزیر ارشاد:

خبر

آیتاهلل هاشمی هیچگاه راه را گم نکرد

ماجرای سرقت ادبی
از «بورخس» باال گرفت
پرونده نویسندهای که یکی از داستانهای
«خورخه لوئیس بورخــس» را بلندتر و به نام
خودمنتشرکرده،بازهمبهدادگاهمیرود.
بــه گــزارش ایســنا ،گاردین نوشــت:
«پابلو کاتچاجیان» فردی اســت که نسخه
طوالنیترشــده «الف» ،داستان مشهور این
نویسنده آرژانتینی را به نام خود منتشر کرده
و مدعی اســت این کار سرقت ادبی محسوب
نمیشود.
«ماریا کوداما» همســر «بورخس» فقید
اســت و اداره امور مربوط به نشر کتابهای او
راپسازمرگشدردستدارد.اینزن ۷۹ساله
به خاطر انتشار داستانی به وضوح کپیشده از
روی داستان «بورخس»« ،کاتچاجیان» را به
دادگاهفراخواندهاست.
«کوداما» از ســال  ۲۰۱۱شکایت خود را
تســلیم دادگاه کرده و حاال پس از پنج سال
این پرونده مراحل پایانی را طی میکند .گفته
میشــود دادگاه روز  ۱۴فوریه به نفع همسر
«بورخس»رایخواهدداد.
داســتان «الف» بورخس اولینبار در سال
 ۱۹۴۵منتشر شــد و اکنون در یک مجموعه
داســتان در دســترس خوانندگان اســت.
«کاتچاجیــان» داســتان  ۴۰۰۰کلمهای
«بورخس» را به  ۹۶۰۰کلمــه افزایش داده و
در سال  ۲۰۰۹به چاپ رسانده است .او مدعی
اســت چون در انتهای اثرش ،لیستمنابع را
باز گذاشته ،کارش ســرقت ادبی به حساب
نمیآید.
با ایــن حال،تمــام توصیفــات اضافی و
بخشهای دیگری که به این کتــاب افزوده
شده ،اصل پیرنگ داســتان «الف» را تغییر
نداده و تنها نــام «کاتچاجیــان» روی جلد
مشاهده میشود .کتاب «کاتچاجیان» با نام
«الف چاقشده» منتشر شده و نویسندهاش
آن را «آزمایشــی ادبی» و «اثــر هنری نو»
میداند .این نویســنده میگویــد که قصد
داشته مرزهای بین مطالب خود و متن اصلی
«بورخــس» را از بین ببرد و بــرای او بهترین
لحظه آن اســت که خواننده نتواند بگوید این
بخشراچهکسینوشتهاست.
این نخستینبار نیست که «کاتچاجیان»
آرژانتینــی از کتابهای دیگر نویســندهها
استفاده میکند؛ او پیشتر هم در سال۲۰۰۹
ترکیب جدیدی از شعرهای «مارتین فیرو» را
منتشر کرده بود .او در آن اثر با همان کلمات،
معانیجدیدیخلقکردهبود.بنیادبینالمللی
«پن» نیز در حمایت از این نویسنده،بیانیهای
صادر و کار او را یک آزمون ادبی خطاب کرده
است.

جادوی «هری پاتر»
و افزایش فروش کتاب
در انگلستان
وارد شدن «هری پاتر و فرزند نفرینشده»
به بازار کتاب انگلستان ،باعث رشد آمار ساالنه
فروشکتابدراینکشورشدهاست.
به گزارش ایسنا« ،گاردین» نوشت« :هری
پاتر و فرزند نفرینشــده» و چنــد اثر درباره
تناسب اندام با موفقیت خود در سال گذشته
میالدی ،باعث شدند فروش کلی بازار کتاب
انگلستاندرسال ۲۰۱۶بهیکمیلیاردو۵۹۰
میلیونپوندافزایشپیداکند.
فروش کتاب در ســال  ۲۰۱۵در انگلیس
یک میلیارد و ۵۱۰میلیــارد پوند بود و انتظار
میرفت ایــن رقم در ســال ۲۰۱۶هم تکرار
شود ،اما براساس آمارهای موسسه «نیلسن
بوک اسکن» موفقیت چشمگیر نمایشنامه
«هری پاتر و فرزند نفرینشده» نوشته «جی.
کی.رولینگ»وچندکتاباز«جوییویکس»
مربی معروف تناســب اندام ،به افزایش پنج
درصدیاینرقممنجرشدهاست.
اینآمارمربوطبه فروشکلیکتابها،اعم
از چاپی و دیجیتالی در بازار انگلســتان است.
تعداد کتابهای چاپی هم از دسامبر ۲۰۱۵
تا دسامبر  ۲۰۱۶رشدی پنج میلیون پوندی
راتجربهکردهوبه۱۹۵میلیونرسیدهاست.
«هری پاتر و فرزند نفرینشده» همانطور
کــه انتظــار میرفت بــا صفهای شــبانه
خوانندگان پشت در کتابفروشیها مواجه
شــد .این اثر ابتدا به صــورت نمایش به روی
صحنهرفتامابهدلیلاینکهبسیاریموفقبه
دیدن آن نشدند« ،رولینگ» متن نمایشنامه
را به صورت کتاب روانه بازار کرد .خوانندگان
این کتاب را هشتمین قســمت «هری پاتر»
لقبدادند.
انتشــارات آمریکایی «اسکوالســتیک»
اعالم کرد این کتاب «رولینگ» در  ۴۸ساعت
اول انتشار ،دو میلیوننسخه فروخت .داستان
این نمایشنامه دوقســمتی  ۱۹سال پس از
شکســت «ولدمورت» از «هــری» روایت
میشود .در این اثر «هری پاتر» ۳۷ساله است
وسهفرزنددارد.اقتباسنمایشیاینکتابکه
درحالحاضردرلندندرحالاجراست.

وزیر ارشــاد گفت :آیتاهلل هاشمی معتقد
بود که تداوم وحدت و انســجام نظام به عنوان
یک اســتراتژی دائمی باید مــورد توجه همه
بویژه مسئوالن قرار گیرد.
سیدرضا صالحی امیری
در گفتوگو بــا ایلنا،
دربــاره شــخصیت
آیــتاهلل هاشــمی
رفسنجانی گفت:

آقای هاشمی ســه ویژگی ممتاز داشت :اولین
ویژگی ایشــان نگاه اســتراتژیک ،بلندنگر و
همه جانبهنگر به مسائل بود.
وزیر ارشــاد ویژگی دوم مرحوم هاشمی را
صبــر و مقاومت مطرح کرد و افــزود :آیتاهلل
هاشمی در برابر مســائل مختلف و سختیها
مقاومت میکردند.
او از انسجام و وحدت ملی حول محور مقام
معظم رهبری به عنوان ویژگی ســوم آیتاهلل

هاشمی رفســنجانی یاد کرد و گفت :آیتاهلل
هاشمی معتقد بود که تداوم وحدت و انسجام
نظام بــه عنوان یــک اســتراتژی دائمی باید
مورد توجه همه بویژه مسئوالن قرار گیرد.
صالحی امیری تاکید کرد :بــه اعتقاد بنده
آیتاهلل هاشــمی هیچگاه راه را گــم نکردند و
جهتگیری صحیح داشتند و آن اصل دفاع از
انقالب ،نظام و رهبــری بود و تا آخر نیز در این
مسیر حرکت کردند.

مائده طهماسبی:

خوشحالم به نقش کمدی بازگشتهام

مائده طهماســبی درباره حضور خود در تلویزیون با یک سریال
کمدی بیان کرد که خوشحال است که دوباره به نقشهای کمدی
بازگشته اســت و بعد از ســالها در این حوزه در تلویزیون فعالیت
می کند.
مائده طهماســبی در گفتگو با مهر با اشــاره بــه حضورش در
ســریال «پنچری» که این روزها به کارگردانی برزو نیک نژاد برای
شبکه سه سیما تولید می شــود ،گفت :خیلی خوشحالم که بعد از
مدتها یک کار طنز را شروع می کنم.
وی ادامــه داد :آخرین کار من ســالها پیش ســریال «نون و
ریحون» بود و حاال خیلی خوشحال هســتم که با گروه حرفه ای و
طنازانه «پنچری» کار می کنم .ما این کار را در شــرایط خوبی آغاز
کردیم و امیدوارم تا پایان هم به خوبی پیش رویم.
این بازیگــر درباره نقش خــود در این ســریال توضیح داد :من
در این سریال نقش آشفته را دارم و مریم ســعادت هم خواهر من
است .اتفاقات این ســریال را این  ۲خواهر و فامیلها و آشنایانشان
رقم می زنند و ما یک خواهر دیگر هم داریم که فوت کرده است اما
پسرش بخش دیگری از قصه را جلو می برد.
بازیگر ســریال «پرده نشــین» درباره بازی در حــوزه کمدی
یادآور شد :بیشــترین فعالیت من و همســرم فرهاد آئیش در تئاتر
در حوزه کمدی بوده اســت؛ کمدیهای اجتماعی کــه اتفاقا فکر
می کنم بازی در آنها بســیار ســخت اســت .بازی در درام خیلی

راحت تر اســت و کمدی نیاز بــه تبحر باالیی در شــخص
بازیگر دارد.
وی با اشــاره به حضورش در ســریال «پنچری»
عنوان کرد :خیلی خوشــحالم که بــرزو نیک نژاد
کارش را بلد اســت و ریتم و آهنــگ آثار کمدی
را می شناســد و امیدوارم این کار هم مثل دیگر
آثار وی خوب باشــد و مخاطب از آن اســتقبال
کند.
طهماســبی در پایــان دربــاره تماشــای
ســریالهای طنز تلویزیون و اینکه چقدر آنها را
دنبال می کند ،گفت :متاسفانه خیلی نمی توانم
این ســریالها را دنبال کنم .مــا فرصت کافی در
زندگی خــود نداریم چون برای دیدن ســریالها
باید زمان مشخصی داشته باشید که بتوانید به طور
مثال از ساعت  ۲۱به بعد آثار شــبکههای تلویزیون را
ببینید .من اما ایــن زمان را ندارم که هر شــب در
منزل باشــم و به همیــن دلیل حتی
به ندرت مــی توانم تلویزیون را
روشــن کنم و گاهی حتی
سریالهای خودم را هم
نمی توانم ببینم.

احمد پژمان به تبریز رفت تا مهمان ارکستر زهی هنگام باشد

آهنگساز پیشکسوت موســیقی کشورمان با سفر
به تبریز در جریان تمرینهای ارکستر «هنگام» برای
اجرایقطعه«دیورتیمنتو»قرارگرفت.
به گزارش ایلنا ،احمد پژمان (آهنگســاز و اســتاد
موسیقی)طیسفریکوتاهبهتبریزبهتماشایتمرین
ارکسترزهی«هنگام»نشست.
این آهنگساز کشورمان که چندی پیش تازهترین
سمفونی «ســرزمین دالوران»
اثرش با عنوان پوئم
ِ
توسط ارکستر ســمفونیک تهران به رهبری شهرداد
روحانی روی صحنه رفت ،راهی تبریز شــد تا شاهد
تمرینارکستر«هنگام»ازقطعه«دیورتیمنتو»باشد.
«دیورتیمنتو» آخرین اثر منتشر شده این آهنگساز
است که همراه با کتاب پارتیتورش چندی پیش روانه
بازارموسیقیشد.
ارکســتر «هنگام» که از جمله ارکسترهای جوان
موسیقی مستقر در شــهر تبریز با میانگین سنی ۲۰
سال است چندی پیش با انتشار قطعه «دیورتیمنتو»
تصمیم می گیرد تا طی تماس از ناشر و آهنگساز این
اثر ،اجازه اجرا را کسب کند .احمد پژمان از شنیدن این

خبر که گروه جوانی مشغول تمرین اثرش در شهری
دور از پایتخت هستند ،تصمیم میگیرد طی سفری
از کار این ارکســتر دیدن کند .وی در جریان این سفر
ضمن بازدیــد از تمرین این مجموعه موســیقایی به
اصالح اجرای این قطعه پرداخت و ضمن ابراز رضایت

از رونــد تمرین گروه اظهــار امیدواری کــرد که این
ارکستربتواندقطعهموردنظررادرتبریزوتهرانبرگزار
کند.
علی رحمجو ،رهبر و سرپرست ارکستر «هنگام»
هم از حضور احمد پژمان در تبریز قدردانی کرد و این

حرکت را منبع انرژی مضاعف برای ادامه فعالیت این
گروهجواندانست.
ارکستر«هنگام»ازجملهمجموعههایموسیقایی
شهر تبریز است که سال  ۹۱تاسیس شد .این ارکستر
پس از اجراهای کارگاهایی متعدد اولین اجرای رسمی
خود را در اردیبهشت ماه سال ۹۴به صحنه برد .دومین
اجرای رسمی هم در اردیبهشت ماه  ٩٥اتفاق افتاد که
در این کنســرت قطعه « »Orient & Occident
ساخت ه آرو پارت برای اولین بار در ایران با مجوز رسمی
ازسوی « »Universal Editionبه صحنه رفت و در
نتیجهاجرای( Territorialpremiereاولیناجرا)
ازاینقطعهدرایراننصیبارکستر«هنگام»شد.
این ارکستر تاکنون آثاری از بنجامین بریتن ،پیتر
وارلوک ،خیام میرزازاده ،گوستاو هولست ،بال بارتوک،
جان سیبلیوس و اوزیر حاجیبایف و کاظم داوودیان
را اجرا کرده و در حال حاضر مشــغول کار روی قطعه
دیورتیمنتو اثر احمد پژمان است که چندی پیش به
عنوان دومین محصول از پروژه پارتیتورخوانی توسط
انتشارات«خانههنرخرد»منتشرشد.

رحیم طوفان:

سعید آقاخانی به «یک کیلو و بیست و یک گرم» پیوست

کارگردان فیلم سینمایی «یک کیلو و بیســت و یک گرم» از آغاز بازی
سعیدآقاخانیدراینفیلمسینماییخبرداد.
رحیم طوفان کارگردان فیلم سینمایی «یک کیلو و بیست و یک گرم»
درگفتگوبامهرگفت:بازیسعیدآقاخانیدراینپروژهسینماییآغازشده
اســت .وی در این فیلم در نقش «بابک» پدر یکی از سه خانواده ای را که به
تصویرکشیدهمیشوند،بازیمیکند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر گروه فیلمبرداری در منطقه انقالب
در شهر تهران در حال کار است ،تاکید کرد :بر اســاس برنامه ریزی انجام
شده ۳۵ ،جلسه از فیلمبرداری «یک کیلو و بیست و یک گرم» باقی مانده
است.
«یک کیلو و بیست و یک گرم» یک اثر اجتماعی است که اولین ساخته
بلندسینماییرحیمطوفانبهشمارمیرود.
این فیلم سینمایی به تازگی در خیابان های تهران جلوی دوربین رفته
است.پیشازاینفرشتهصدرعرفاییبازیخودرادراینپروژهسینماییآغاز
کردهبود.بهزودیاسامیدیگربازیگراناینپروژهسینماییاعالممیشود.

عوامل این فیلم ســینمایی عبارتند از تهیه کننده :وحید نیکخواه آزاد،
کارگردان و مجری طرح :رحیم طوفان ،جانشــین مجری طرح و سرمایه
گذار :سید مهدی نریمانی ،نویسنده :لیال نیک زاد ،دستیار اول و برنامه ریز:
علیتهرانی،دستیاردومکارگردان:رهاممخدومی،دستیاربرنامهریز:جعفر

نامنی ،منشی صحنه :ساناز هرندی ،عکاس :نازنین سالمیان ،تصویربردار
پشت صحنه :نگار نیک خواه ،مدیر فیلمبرداری :شاهین طوفان ،دستیار
اول فیلمبردار :داود عباسی ،مشاور نور :حسن رحیمی ،دستیار فیلمبردار:
رضا گودرزی ،ابولفضل طهماسبی ،احسان عباسی ،اپراتور دوربین :سخی
توکلی ،طراح صحنه و لباس :علی نصیری نیا ،دســتیار یک و مدیر صحنه:
وحید شوکتی ،دستیار دوم :مهدی افشار ،دستیار لباس :عاطفه غالم پور،
طراحگریم:غالمرضاعربی،مجریگریمبانوانآیدامحمدی،مجریگریم
آقایان عطا عارفی ،مدیر صدابرداری :هادی افشار ،دستیار اول صدا :کیوان
امرالهی ،دســتیار دوم صدا :مجتبی باللی ،مدیر تولیــد :مجید گودرزی،
دستیار تولید :محمدرضا دلنوازی ،مدیر تدارکات :حسن صفری ،دستیار
اول تدارکات :علی قادری مقدم رهق ،دســتیار دوم تدارکات :جواد نامنی،
همیار تدارکات :محمد ولی آقا بیگی ،مهدی حســن نیا ،مسئول هنرور:
حمید بخشــی ،حمل و نقل :محمد گودرزی ،حمل و نقل :حمید نجاری،
حمید مهتاب ،مهدی نادی ،سینه موبیل :ســید مصطفی مدنی ،محمد
حسنفیضیکیا،احمدعباسیپور.

بازتاب ساخت فیلم ایرانی «امپراطور جهنم» در رسانه عربی

روزنامه«البناء»لبناندرمطلبیبهبررسیساخت
فیلم سینمایی «امپراطور جهنم» در ایران پرداخته
است.
به گزارش مهر ،روزنامه «البناء» یکی از رسانههای
لبنان در مطلبی به فیلم سینمایی «امپراطور جهنم»
ســاخته پرویز شــیخ طادی و تهیهکنندگی محمد
خزاعی پرداخته اســت .این فیلــم در بخش خارج از
مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر پذیرفته
شدهاست.
متناینخبربهشرحزیراست:
«پس از گذشــت  ۵ســال از اکران فیلم «پادشاه
شــن ها» به کارگردانی اســماعیل نجدت انزور ،این
روزها اخباری از برنامه ایران بــرای تولید فیلمی در

راســتای نقد آل سعود ،رســوایی داعش و نمادهای
تکفیری منتشر شده اســت .در این فیلم همچنین
به رویدادهایی که به صــورت مخفیانه در خاورمیانه،
اروپا و آمریکا در جریان است ،پرداخته می شود .فیلم

«امپراطور جهنم» ،بزرگترین پــروژه ایران در عرصه
جهانی محسوب می شود .محمد خزاعی تهیه کننده
وپرویزشیخطادینیزکارگرداناینفلیماست.
این فیلم فلسفه ایجاد داعش و گروه های تکفیری

را روایت می کند و همچنین روابط سعودی ها با رژیم
اسراییلرانمایشمیدهد.
محمد خزاعی یکی از فعاالن ســینمایی در حوزه
رسانه های مقاومت است و آثار مهمی را در جشنواره
فیلم «مقاومت» در ایران ارایه داده اســت .وی در این
آثار ،شــخصیت رهبران مقاومت یعنی سید حسن
نصراهلل دبیرکل حزب اهلل و عبدالملک الحوثی رهبر
انصاراهللیمنرابهنمایشگذاشتهاست.
این پروژه ســینمایی به صورت مخفیانه و به دور
از چشم رســانه های محلی و بین المللی تولید شده
اســت و بدون شــک این فیلم در ایران و کشورهای
منطقه با مشکالتی مواجه خواهد شد و جنجال های
گستردهایرادرپیخواهدداشت».



میزخبر

خاطرات «هاشمی رفسنجانی»
از نلسون ماندال در یک مستند
بازگویی خاطرات مرحوم آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی از نلسون ماندال در مستند «نلسون
ماندال برای همیشــه» به تصویر کشیده شده
است.
به گزارش ایســنا به نقل از مشاور رسانهای
فیلم «نلســون ماندال برای همیشــه» ،میثم
شــاه بابایی کارگردان این مستند به مناسبت
درگذشــت مرحوم آیــت اهلل اکبر هاشــمی
رفسنجانی برای اولینبار بخشی از خاطرات آن
مرحومباماندالرابازگوکرد.
وی با اشــاره به اینکه ایــن خاطرهگویی به
صورت تصویری ضبط شــده و قرار اســت در
مستند «نلسون ماندال برای همیشه» استفاده
شــود ،افزود :مرحوم هاشــمی رفسنجانی در
بازگویی خاطــرات خود به ما تاکیــد کرد که
چندین بار در دوران ریاســت جمهوری خود و
یکباردردورانریاستجمهوریمحمدخاتمی
بانلسونماندالدیدارداشتهاست.
وی با بیان اینکه دیدارش با مرحوم هاشمی
رفســنجانی تیرماه امســال بوده است ،گفت:
مرحوم هاشمی رفسنجانی معتقد بود نلسون
ماندال شــخصیتی مبارزاتی داشــت و مبارزه
در وجــودش بود و میگفت مانــدال هم مانند
خودش مبارزه در ذاتش بوده اســت و تالشش
کرد تا دوره تاریخی جدیدی را برای کشورش
رقمبزند.
کارگردان مستند «نلسون ماندوال» با اشاره
بهاینکهمرحومهاشمیرفسنجانیازشخصیت
ماندال بســیار تعریف میکرد ،افــزود :مرحوم
هاشــمی رفســنجانی معتقد بود که نلسون
ماندال انسان خودساختهای بود و روحیه بسیار
درســتی داشــت به همین دلیل هم توانست
تحــوالت فراوانی برای کشــورش ایجاد کند.
خداوند به این نوع آدمهــا حکمت میآموزد،
حکمتی فراتــر از چیزی که ما در دانشــگاهها
میآموزیم.
میثــم شــاهبابایی کارگــردان و مهدی
کریمی تهیهکننده این مســتند پیام تسلیتی
را برای درگذشــت مرحوم «آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی»بهشرحزیرمنتشرکردند.
«پیر سیاســت ایران  ،مبارزی که به عنوان
یکی از شــخصیتهای تاثیرگذار سیاســی،
اجتماعی و فرهنگی کشور قدم برمیداشت ،از
دنیایفانیرختبربست.

نخستین اظهارات مالنوروزی
درباره جشنواره تجسمی فجر

مدیرکل دفتر هنرهای تجســمی وزارت
ارشــاد گفت :در حال حاضر همه بیینالها و
رویدادهای تجسمی دنیا به این سمت میروند
که مرز بین هنرها برداشــته شــود و ما هم در
جشنواره تجسمی فجر به خالقیت هنرمندان
درخلقاثراهمیتدادهایم.
مجیدمالنوروزیدرگفتوگوباایسنادرباره
مهمترین ویژگیهای جشنواره نهم اظهار کرد:
مهمترین چیزی که در جشــنواره تجسمی به
دنبال آن هستیم این اســت که این جشنواره
بهعنوان رویدادی که اســم بــزرگ «فجر» را
یدکمیکشدبتواندازمهمترینجشنوارههای
تجسمی باشد .در دورههای گذشته جشنواره
تجسمی در رشتههای مختلف دبیران و داوران
مخصوص به خود را داشتند که این ویژگی در
دیگرجشنوارههایتجسمیازجمله«جوانان»
و «رضوی» هم وجود داشــت .به همین دلیل
تصمیمگرفتیمتغییریدرآنبهوجودبیاید.
او ادامه داد :ســال قبل مقدمهای برای این
تغییر شــکل گرفت و امســال آن را بهصورت
حرفهایتری دنبال میکنیم .شــورای هنری
نیز کارها را بر همین اســاس بررسی کردهاند
تا انشاءاهلل امســال شاهد جشنواره باکیفیتی
باشــیم .همین کیفیت آثار نیز باعث میشود
بتوانیــم آنهــا در در موزه هنرهــای معاصر
بهنمایــش بگذاریم .مدیــرکل دفتر هنرهای
تجسمیهمچنینبیانکرد:یکیازتفاوتهای
جشنواره تجسمی با دیگر جشنوارههای فجر
این است که تجسمی فروش بلیت یا گیشهای
ندارد .بنابراین ممکن است هنرمندان بهدلیل
نبود انتفــا ع مادی و معنوی در این جشــنواره
راغب به شرکت در آن نباشند .بنابراین اگر این
جشنواره با کیفیت و بهصورت حرفهای برگزار
شود ،هنرمندان نیز برای شرکت در آن تشویق
میشــوند .مالنوروزی ادامه داد :در این دوره از
جشــنواره هنرمندان میتوانند در سبکها،
مدیاها و با اســتفاده از مــواد مختلف به خلق
اثر بپردازند و در آثارشــان از هنرهای جدید و
چیدمانوپرفورمنسآرتبهرهبگیرند.شورای
هنری جشــنواره برای انتخاب آثار بیشــتر به
خالقیت هنرمندان در خلق اثر توجه کردهاند
نه تعداد و کمیــت آنهــا .او همچنین گفت:
در حال حاضر همه بیینالهــا و رویدادهای
تجسمی دنیا به این سمت میروند که مرز بین
هنرها برداشته شود و هنرمندان بتوانند با تکیه
بر خالقیت خود به خلق اثر بپردازند .نهتنها در
هنرهایتجسمی،بلکهدرعلومانسانیوادبیات
همهمیناتفاقافتادهاست.

