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  رامين دولفنون برای اولين بار اجرا با فلويد پيانو:با نوازندگی
  جف اسميت:مه مدير برنا
  بنياد توس ، ليدی جميل خرازی:حمايت

  
در ابتدا آقای جف اسميت   سخنان کوتاھی در معرفی ليدی خرازی و بنياد فرھنگی توس و اھداف آن در جھت حمايت 

  از ھنرمندان و اشاعه ھنر شرق گفتند  و خانم خرازی را برای ادای توضيحات بيشتر به صحنه دعوت کردند

      
 يدی خرازیسخنان ل

  
 دوستان ھنردوست عزيز 
  

به ھمانگونه که غم و سوانح طبيعی انسانھا را در اقليم ھای مختلف دنيا به يکديگر نزديک 
ميکند، قرون متمادی است که ادبيات و ھنر نيز بدون توجه به مرزھا،رنگھا  و نژادھا 

  .،علقه و تفاھم مشترک را در ميان انسانھا باعث شده است
برای شناسائی و يادآوری ادبيات ،دانش و ھنرھای مختلف " بنياد توس"اس و بر اين اس

  :در ايران به ملل غير ايرانی به وجود آمد تا پيام
تا عشق و ھنر ھنوز مفاھيمی انسانی و عرفانی در دنيا دارند انسانھا مرزھا را نميبينند " 

  "و قلبھا با تفاھم بيشتر به يکديگر نزديک ميشوند
  .جھانيان برساندرا به گوش  

در ھر نشست توس سعی کرده ايم که گوشه ھائی از ھنرھا و ادبيات ايران را که ميرود تا 
به فراموشی سپرده شود از البالی جزوه ھای خاک خورده کتابخانه ھا با رنگ و بوی 

  :موسيقائی و ھنری به صحنه بکشانيم و اين پيام انسانی را تکرار کنيم که
مسائل دردآور ،تروريسم ،خون و جنگ که پيوسته دنيا از آن ياد  سرزمين ايران جز" 

ميکند ،از دير باز پاسدار آزادی ملتھا و اديان مختلف بوده است و نبايد تصميم و اراده 
برای ھنر و ھنرمند ،مرزی .دولتھا با خواستارھای قلوب مردم ايران اشتباه و امتزاج شود

  "ا به يکسان ميطپدنيست و قلوب عاشقان ادب در تمام دني
بنياد توس سعی دارد چونان پلی پيام شرق و غرب را از طريق ادب،فرھنگ و ھنر به 

يکديگر برساند و در اين يافت مفاھيم مشترک انسانيت، پيروز شود که مکتبی واالتر از 
  .آن نيست

ھنرمند رامين ذولفنون،پيانيست معتبر و ھنرمندی ارشمند است که در خانواده ای بسيار 
پدر او محمود ذولفنون، نوازنده ماھر ويلن و آھنگساز معروفی بود که با .زاده شده است 

ھنرمندانی چون روح هللا خالقی و ابوالحسن صبا ،فخر ھنرمندان زمان خود، در يک 
ارکستر ھمکاری ميکردو عموی او جالل ذولفنون، ھمچنان يکی از استادان مسلم سه تار 

  .در ايران بود



ين ذوالفنون تحت تاثير الھامات ھنری مرتضی محجوبی که يکی از بزرگترين رام
آثار بی نظيری را به وجود  ١٩٩٠تا  ١٩۶۵او در سالھای .پيانيست ھای زمان خود بود 

  .آورد
ما مفتخريم که بنياد توس توانست رامين را، از سرزمين ھای دور به زير اين سقف 

نواھای ايرانی " فلويد پيانو"ار،با اين پديده شگفت انگيز بياورد تا برای شما برای اوولين ب
 را بنوازد

  
 به اميد روزھای سرشار تر

 
 


