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كاتالوگ به مناســـبت  ايــــن 
نمايشگاه شـارل حســين در دستان+2 
ارديبهشت 95 منتشر شده است.
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نـــاشـــر: دســــتـان+2
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كارگاه كســايی /   اســو ديو  آريــا 
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طراحــی نمايشــگاه: نيلوفــر حســين پور
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 The Quran presented in this exhibition was published in 1970 by 
“Club du Livre, Paris" (Paris Book Club) (ed. Philippe Lebaud) 
in limited numbered editions. This four-volume set is a unique 
endeavor with several historical, artistic, and academic aspects  
The boxset contains Jean Grosjean’s French translation of the Quran 
in two volumes, which feature 42 illustrations by Charles Hossein Zenderoudi
and are preceded by a study by the French Islamic scholar and sociologist,
Jacques Berque. A separate canvas box includes a facsimile reproduction
of the unique manuscript of the Quran by Ibn Bawwab, and a booklet
of commentary on the manuscript by D. S. Rice.  373 of the sets 
include a box of serigraphs by Charles Hossein Zenderoudi and 
Adrian Frutiger. The box contains 20 signed screen-prints, 13 mono-color  
unsigned screen-prints by Zenderoudi, and two sets of 21-sheet  
serigraphs showing the process for creating two of the multi-color works.
In addition, 7 unsigned screen-prints of Frutiger-designed symbols 
are included in the box  This Quran, due to the collaboration 
of writers, artists, designers and artisans on a fundamental text, 
was specially designed to represent the French Art Book at 
UNESCO’s International Book Year in 1972  Charles Hossein Zenderoudi 
(b. 1937, Tehran) is one of the members of “Saqqâ-Khâna” school of art
and leading figure in Iranian contemporary painting. Works from 
his six decades of artistic career have been acquired by numerous 
prestigious museums, including the Museum of Modern Art in New York,
Centre Georges Pompidou in Paris, the British Museum in London, 
the National Center of Contemporary Art in Paris, Tehran Museum
of Contemporary Art, and other private and public collections  
Abolhasan Ali Ibn Helal Abdelaziz (d. 1022 or 1031AD in Baghdad), 
better known as “Ibn Bawwab”, was one of the most important calligraphers
in the Islamic civilization. His innovations and the new principles he 
devised in calligraphy, have continued to influence both the art of 
calligraphy and modern typeface design in Arabic and Persian languages. 
Ibn Bawwab’s Quran presented in this show is an exact printed
copy of his handwritten version finished in 1001AD which is
part of the collection of Chester Beatty Museum in Dublin, Ireland  
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 قرآن نمایش  داده  شده در این نمایشگاه در سال ۱۹۷۰ توسط »کلوپ کتاب پاریس«، با سردبیری 

فيلــيپ لــوبــاد، در نســخه هــای محــدود شمــاره دار منتشــر شــده اســت و نســخه ای منحـــصربه فـــرد 

با ابعاد مختلف تاریخی، هنری و پژوهشی محسوب می شود  این مجموعه متشكل از ترجمه ای از 

قرآن به زبان فرانسه )ژان گروژان( و یک متن پژوهـــشی از محقق اسلامی و جامــــعه شناس فرانسوی،

ژاک برک و  42 طرح از شارل حسين زنده رودی در دو جعبه ی  جداگانه است  یــک جعـــبه ی 

جداگانه ی دیگر شامل مجلدهای چاپی دقيق از نسخه ی خطی مشهور ابن بواب و کتابچه ای حاوی

پژوهــشی مفصـــل از دی . اس. رایس نیز جـــزئی از ایـن مجموعــه اســت  3۷3 نســخه از ایــن قـرآن هــا

همــــراه بـــا جعـــبه ای شامـــل چاپ هــــای ســـيلک سکریـــن زنــــده رودی و چنــد اثــــر ســيلک دیگــر 

آدریان فروتیگر است  آثار زنده رودی شامـــــــل  از نشانه های طراحی شده توسط طراح سوئیسی، 

امضـــــــــــا،  فاقــــــــــد  تـــک رنــــــــگ  چــــــــــــاپ   ۱3 شــــــــــده،  امضـــــــــــا  ســـيلک سکریـــــــن  چــــاپ   2۰

و دو ســــــــــــری چاپ 2۱  برگی که هـرکدام مراحل چـاپ یک اثر متفــاوت را نمایش می دهند، است. 

نیز  فروتیگر  توسط  طراحی شده  نشانه های  از  امضا  فاقد  سيلک سکرین  چــــاپ   ۷ هـــــم چنين، 

در این جعبه قرار دارند  ایــن مجموعه به دليل همكاری چند نویســنده، هنرمند، طراح و تیم ماهـــر

چاپ و صحافی، روی متنی بنیادی، به عنوان نماینده ی کتب هنری فرانسه در »سال جهانی کتاب )۱۹۷2(«

به »یونسکو« ارائه شد  شارل حسين زنده رودی )م. ۱3۱۶، تهران(، یکی از هنرمندان مـ�ـتب »سقاخانه«

او از حدود شش دهه فعاليت هنری  آثار متعددی  ایرانی است.  از تأثیرگذارترین نقاشان معاصر  و 

پاریس،  در  پمپیدو  ژرژ مرکـز  نیویورک،  در  مدرن  هنر  موزه ی  همچون  مشهوری  موزه های  در 

همچنين  و  تهران،  معاصر  هنرهای  موزه ی  پاریس،  مدرن  هنر  موزه ی  لندن،  در  بریتانیا  موزه ی 

مجموعــه هـــای خصــوصی و مــوزه هــــای معـــتبر دیـ�ـر نـ�ـهداری می شونـــد. ایـــن مجمـــوعه شامـــل 

آثار متعددی از زنده رودی به صورت چاپ های سيلک سـ�ـرین به همراه ترجمه ی فرانسوی قرآن

و آثاری از وی در جعبه ای جداگانه است  ابوالحسن علی بن هــلال بن عبدالعزیز )درگذشــته ی 

۱۰22 یــــا ۱۰3۱ ميـــلادی در بغـــداد(، ملقـــب بــه »ابن بواب« یکی از مشهورترین هنرمندان خوشنویس

انــــواع مختــلف خــط او در  تــــازه ای که  نــوآوری هــــا و قواعــــد  بـــوده اســت.  در تمــــدن اســــلامی 

بــه وجود آورد، با گذشت چیزی حــدود هــزار ســــال، هـــنوز هــم تأثیر خـــود بــر هـــنر خوشـــنویسی، 

و حتی خطـــوط چــــاپی عـــربی و فـــــارسی، را حفــــظ کرده اند. قــــــرآن ابــــن بـــــواب ایــــن مجمـــــــوعه، 

یک نسخه ی کامل است که در سال 3۹۱ هجری قمری )۱۰۰۱ ميلادی( کتابت شده است. این نسخه

 از روی نسخه ی موجود در مجمــوعه ی مـوزه ی چستربیتی )دوبــلين، ایرلــــند( کپی شده است 
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