
تهـران – ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵. دسـتان +۲ بـرگـزاری نـمایشگاه چـاپ سیلک و طـراحی کتاب «قـرآن» بـا آثـاری از 

«شـارل حسین» را اعـالم می کند. این نـمایشگاه در روز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ افـتتاح می شـود و تـا تـاریخ ۱ خـرداد 

ادامه خواهد داشت. 

قـرآن نـمایش داده شـده در این نـمایشگاه در سـال ۱۹۷۰ تـوسـط «کلوپ کتاب پـاریس»، بـا سـردبیری فیلیپ لـوبـاد، 

در نـسخه هـای محـدود شـماره دار منتشـر شـده اسـت و نـسخه ای مـنحصربـه فـرد بـا ابـعاد مـختلف تـاریخی، هـنری و 

پـژوهشی مـحسوب می شـود. این مجـموعـه مـتشكل از تـرجـمه ای از قـرآن بـه زبـان فـرانـسه (ژان گـروژان) و یک مـتن 

پـژوهشی از مـحقق اسـالمی و جـامـعه شـناس فـرانـسوی، ژاک بـرک و ۴۲ طـرح از شـارل حسـين زنـده رودی در دو 

جـعبه ی جـداگـانـه اسـت. یک جـعبه ی جـداگـانـه ی دیگر شـامـل مجـلدهـای چـاپی دقیق از نـسخه ی خـطی مـشهور 

ابـن بـواب و کتابـچه ای حـاوی پـژوهشی مـفصل از دی. اس. رایس نیز جـزئی از این مجـموعـه اسـت. ۳۷۳ نـسخه 

از این قـرآن هـا هـمراه بـا جـعبه ای شـامـل چـاپ هـای سیلک سکرین زنـده رودی و چـند اثـر سیلک دیگر از نـشانـه هـای 

طـراحی شـده تـوسـط طـراح سـوئیسی، آدریان فـروتیگر اسـت. آثـار زنـده رودی شـامـل ۲۰ چـاپ سیلک سکرین 

امـضاشـده، ۱۳  چـاپ تک رنـگ فـاقـد امـضا، و دو سـری چـاپ ۲۱ بـرگی که هـرکدام مـراحـل چـاپ یک اثـر مـتفاوت را 

نـمایش می دهـند، اسـت. هـمچنين، ۷ چـاپ سیلک سکرین فـاقـد امـضا از نـشانـه هـای طـراحی شـده تـوسـط فـروتیگر 

نیز در این جعبه قرار دارند. 

این مجـموعـه بـه دلیل هـمكاری چـند نـویسنده، هـنرمـند، طـراح و تیم مـاهـر چـاپ و صـحافی، روی متنی بنیادی، 

به عنوان نماینده ی کتب هنری فرانسه در «سال جهانی کتاب (۱۹۷۲)» به «یونسکو» ارائه شد. 

شـارل حسـين زنـده رودی (م. ۱۳۱۶، تهـران)، یکی از هـنرمـندان مکتب «سـقاخـانـه» و از تـأثیرگـذارتـرین نـقاشـان 

مـعاصـر ایرانی اسـت. آثـار مـتعددی از حـدود شـش دهـه فـعالیت هـنری او در مـوزه هـای مـشهوری هـمچون مـوزه ی 

هـنر مـدرن در نیویورک، مـرکز ژرژپمپیدو در پـاریس، مـوزه ی بـریتانیا در لـندن، مـوزه ی هـنر مـدرن پـاریس، مـوزه ی 

هـنرهـای مـعاصـر تهـران، و هـمچنين مجـموعـه هـای خـصوصی و مـوزه هـای مـعتبر دنیا نگهـداری می شـونـد. این 

مجـموعـه شـامـل آثـار مـتعددی از زنـده رودی بـه صـورت چـاپ هـای سیلک سکرین بـه هـمراه تـرجـمه ی فـرانـسوی قـرآن 

و آثاری از وی در جعبه ای جداگانه است. 

ابـوالـحسن علی بـن هـالل بـن عـبدالـعزیز (درگـذشـته ی ۱۰۲۲ یا ۱۰۳۱ میالدی در بـغداد)، مـلقب بـه «ابـن بـواب» یکی 

از مـشهورتـرین هـنرمـندان خـوشـنویس در تـمدن اسـالمی بـوده اسـت. نـوآوری هـا و قـواعـد تـازه ای که او در انـواع 

مـختلف خـط بـه وجـود آورد، بـا گـذشـت چیزی حـدود هـزار سـال، هـنوز هـم تـأثیر خـود بـر هـنر خـوشـنویسی، و حتی 

خـطوط چـاپی عـربی و فـارسی، را حـفظ کرده انـد. قـرآن ابـن بـواب این مجـموعـه، یک نـسخه ی کامـل اسـت که در 

سـال ۳۹۱ هجـری قـمری (۱۰۰۱ میالدی) کتابـت شـده اسـت. این نـسخه از روی نـسخه ی مـوجـود در مجـموعـه ی 

موزه ی چستربیتی (دوبلين، ایرلند) کپی شده است. 



TEHRAN – April 27, 2016. Dastan +2 is pleased to announce the opening of “Le Coran” an 

exhibition of book design and screen-prints by Charles Hossein on April 29, 2016. The 

exhibition will be open for public viewing through May 21. 

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.


