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AZADI TOWER 
45 METERS HIGH - PLACE OF 5 HECTARES
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INSTALLATION
3 VIDEO PROJECTORS OF 20,000 LUMENS EACH
QUADRAPHONIC SOUND (20 SPEAKERS AROUND THE AUDIENCE)
COMPUTER CPU 7980, GPU 1080TI, RAM 64, DIGITAL MIXER AND 8 OUTPUTS 
SOUND CARD
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PRESS CONFERENCE
JULY 18, 2018, 2018 
TV, RADIO, PRINT MEDIA 
WITH S. DE GERANDO
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THE CREATION



19



20



21



22



23



24



25



5

PUBLIC REACTION
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OFFICIAL 
ACKNOWLEDGMENTS
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Official gifts from Iran offered to Mr. de Gérando
Cadeaux officiels de l'Iran  offerts à M. de Gérando 



7

PRESS EXTRACTS  
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Italian Pagina principale  Notiziario  Radio

Mondo Iran Medio Oriente Italia Galleria Products

Iran, un video mapping del francese de Gérando
sulla Torre Azadi

TEHERAN- Stéphane de Gérando il compositore e artista francese ha

proiettato un video mapping sulla Torre Azadi di Teheran. Lo ha riportato il

quotidiano iraniano Tehran Times.

Il progetto intitolato "Il labirinto del tempo e la torre Azadi" è promosso in

collaborazione con l’ambasciata di Francia in Iran e si è realizzato giovedì sera

alle 21:00(ore locali) nella capitale iraniana.

"L'Iran gode di una cultura unica e di un popolo gentile", ha detto Gérando

aggiungendo:” Questa proibizione intende rappresentare il concetto di

imprevedibilità”.
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7 3 ore fa

Mossad ammette di aver collaborato con
Mujahedin contro Iran

La delegazione Usa in Turchia per discuere sanzioni
anti-Iran

Gen. Hatami: industria difensiva Iran tra le migliori al
mondo

Siria: liberazione di Idlib, chiave per porre fine alla
guerra

Attacco di Trump a Fed, Cina e UE: "manipolano
valute e tassi"

7 2 ore fa

Cina apoggia presenza russa
in Siria. "USA destabilizzano
M.O."

7 1 ora fa

Ora è legge: Israele non è una
democrazia

7 1 ora fa

Riunione degli ambasciatori e
diplomatici iraniani a Teheran

Italia: persi contatti con Airbus 330, scatta allarme

M.O.: Ala militare Hamas a Israele, pagherete

Ucraina convoca l'ambasciatore italiano dopo
dichiarazioni Salvini

Italia isolata sulla fine della missione Sophia: 27 paesi
contro uno

Russia testa i missili 'invincibili'

Cina avverte Usa: non giocate col fuoco su Taiwan

Putin descrive chi è nemico della Russia negli USA

Putin: chi vuol Georgia, Ucraina nella Nato, non pensa
conseguenze

Cina, «I bambini non possono più credere nella
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Sul Time Trump e Putin diventano la stessa persona
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7/24/2018 Print - Stéphane de Gérando to stage projection mapping on Azadi Tower - Tehran Times

http://www.tehrantimes.com/print/425552/St%C3%A9phane-de-G%C3%A9rando-to-stage-projection-mapping-on-Azadi-Tower 1/2

CultureJuly 18, 2018

Stéphane de Gérando to stage projection mapping
on Azadi Tower

TEHRAN – The French composer and multimedia artist Stéphane de Gérando is scheduled to stage
a projection mapping performance on Tehran’s Azadi Tower tonight.

The performance entitled “The Labyrinth of Time and Azadi Tower” will begin at 9 p.m., the Azadi Art
and Cultural Complex announced during a press conference on Wednesday.
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Français | Deutschsamedi, 21 juillet 2018 11:17 | اردو | Türkçe | Español | Pусский | العربیة | English | فارسی

Code:Code:  82975818 82975818 (6585780)(6585780)       Version imprimableVersion imprimable   Envoyer à un amiEnvoyer à un ami

Un artiste français va projeter une oeuvre
visuelle et sonore sur la tour Azadi

Téhéran, 19 juillet, IRNA L'artiste français Stéphane de Gérando va projeter ce jeudi soir une œuvre
visuelle et sonore sur la tour Azadi dans le cadre du projet « Le labyrinthe du temps ».

Porté en Iran par Karan Salajagheh, compositeur et ancien étudiant de Stéphane de Gérando au conservatoire de Paris et
Behjat Kariman, professeure de physique à l’université Azad de Téhéran, le projet « Le labyrinthe du temps » s’appuie
essentiellement sur les arts visuels et la musique et comprend, pour sa première phase en juillet 2018, une conférence, des
ateliers de formation ainsi qu’une installation visuelle et sonore sur la tour Azadi.

  
L'artiste français a assisté mercredi à une conférence de presse à Téhéran pour répondre aux questions des journalistes
iraniens sur son œuvre.

  
Stéphane de Gérando a fondé le Festival de la Création et de l’Innovation. Il est titulaire du Premier Prix et 3ème Cycle, premier
de composition du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en France, et détendeur de plusieurs prix
internationaux dont celui du Festival de Darmstadt en Allemagne.

  
Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

 9422**
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7/22/2018 خبرگزاری شبستان ، رسانه حوزه دین ، فرھنگ و اندیشه - در پروژه «ھزار توی زمان» برج آزادی صدا مھم تر از نور است

http://shabestan.ir/TextVersionDetail/716714 1/1

تاریخ مخابره : ۱۳۹۷/۴/۲۷ - ۱۴:۲۸شناسه خبر: ۷۱۶۷۱۴

مقدم در نشست پروژه �هزار توی زمان�:

در پروژه �هزار توی زمان� برج آزادی صدا مهم تر
از نور است

مدیر شرکت کلید طالیی با بیان ا�نکه اثر هزار توی زمان اولین کار �ک هنرمند فرانسوی
در ایران است؛ گفت: در این اثر صدا مهم تر از نور است؛ مپینگ �ادمان وار صدا محور

است.

به

گزارش خبرنگار شبستان، نشست پروژه و�دیو مپینگ هزار توی زمان و برج آزادی با حضور استفان دو
ژراندو، هنرمند فرانسوی، �ا�ان رییس برج آزادی، سیدعلی مفاخر�ان، شهردار منطقه 9 و مقدم، مدیر

شرکت کلید طالیی پیش از ظهر امروز چهارشنبه 27 تیر در برج آزادی برگزار شد.

 

در این نشست مقدم، مدیر شرکت کلید طالیی نیز گفت: اثر هزار توی زمان اولین کار �ک هنرمند
فرانسوی در ایران است، �ک هنرمند ارو�ایی در ایران سال گذشته اثری را در برج آزادی اجرا کرد؛ در

این اثر صدا مهم تر از نور است؛ مپینگ �ادمان وار صدا محور است، به لحاظ سبقه هنری که استفان دو
ژراندو است.

 

وی افزود: این اثر برای برج آزادی ساخته شده است و المان اسکن سه بعدی شده است و در نرم افزار طراحی شده است، در این کار 80 درصد کار مپ است چون منطبق با خطوط برج و مقرنس است؛ ما
ژانو�ه این را اسکن کرد�م و برا�شان فرستاد�م.

 

مقدم درباره پروژه صلح و اجرای ان در برج آزادی اظهار کرد: سیمرغ صلح اثر فاخری بود که درخواست شده است در چند کشور اجرا شود که قرار است در اپرای سیدنی هم اجرا شود.

مدیر شرکت کلید طالیی خاطر نشان کرد: و�دئو مپینگ �هزارتوی زمان� توسط استفان دو ژراندو هنرمند فرانسوی �نجشنبه ۲۸ تیر از ساعت 21 در برج آزادی به مدت 45 دقیقه اجرا می شود.

چاپ خبر
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TEHRAN – The French com -
poser and mul ti me dia artist
Stéphane de Gérando is
sched uled to stage a pro jec -
tion map ping per for mance on
Tehran’s Azadi Tower
tonight.

The per for mance en ti tled
“The Labyrinth of Time and
Azadi Tower” will be gin at 9
p.m., the Azadi Art and Cul -
tural Com plex an nounced
dur ing a press con fer ence on
Wed nes day.

The pro gram has been or ga -

nized in col lab o ra tion with
the Em bassy of France.

“It is an honor to be with you
here,” De Gérando said at the
press con fer ence. “Iran en -
joys a unique cul ture and kind
peo ple,” he added. He said
that the pro jec tion map ping
has been de signed at the Mu -
sic Mu seum of Iran and the
Univer sity of Tehran.

“This per for mance in tends to
rep re sent the con cept of un -
ex pect ed ness,” he noted.

Gérando was trained as an or -
ches tra di rec tor at the Con -
ser va toire Na tional de Ré gion
de Paris and is also mu si cal
di rec tor of icarEnsem ble and
has re cently recorded with the
Phil har monic Or ches tra of
Ra dio-France.

His mul ti me dia works have
been staged on nu mer ous
sites across the world.
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Tehran Times
19 juil. 2018 (16)
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7/22/2018 ویدئو مپینگ ھزار توی زمان به صورت اختصاصی برای برج آزادی ساخته شده است | موسیقی فارس

http://musicefars.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86%da%af-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d… 1/4
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   اخبار  نمایش نورپردازی هزارتوی زمان بر پیکره برج آزادی

نمایش نورپردازی هزارتوی زمان بر پیکره برج آزادی
دسته: اخبار  منتشر شده در 28 تیر 1397

اولین اجرای پروژه ویدیومپینگ یا تلفیق نور و موسیقی هنرمند فرانسوی استفان دوژراندو اولین بار
بر روی برج آزادی تهران اجرا شد. این برنامه با تلفیق مفاهیمی همچون حافظه، زمان، فضا و
موسیقی، با توجه به مختصات برج آزادی، نورها را در اشکال الگوریتمیک روی بنا میتاباند

 

هزارتوی زمان در تهران 
با حمایت سفارت فرانسه در ایران 

و با همکاری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، جامعهی نیومدیا،  
کمیته ملی موزه های ایران - ایکوم و موزه موسیقی ایران

دیدار با آهنگساز و محقق فرانسوی استفان دو ژراندو و معرفی هزارتوی زمان

استفان دو ژراندو 
استفان دو ژراندو استاد آهنگسازی و تکنولوژیهای نو در CMA5 پاریس است.  

وی دارای جایزه نخست و منتخب اول آهنگسازی از کنسرواتوار ملی پاریس در فرانسه، برنده جوایز
بینالمللی ازجمله جایزه فستیوال دارمشتات در آلمان، دارای بیش از نود اثر شامل چیدمانهای

موزهای، همکاری های بینالمللی با حمایت سفارت فرانسه، خالقیتهای چندهنری هنرهای
دیجیتال، تصاویر با سنتز، متخصص در زمینه تکنولوژیهای نو در ارتباط با خالقیت هنری، دکترای

دانشگاهی، دارای سابقه ی نویسندگی کتابها و مقاالت متعدد است و پروژههای بسیاری را به
سفارش دولت فرانسه و رادیو فرانسه به انجام رسانده است. 

با گسترش مداوم ، «هزارتوی زمان » اثر استفان دو ژراندو اثری است عظیم همچون بنایی یادبود،
تالشی است برای یگانهسازی رشتههایی عملی که هم فنآورانه هستند و هم چندهنری.

 

مصاحبه خانم دكتر ميريام گوتس- رهگشاي مدير سراموزه دكتررهگشاي بادرود با شبكه جام جم
پيرامون نمايش پروژه ويديو مپينگ بر روي پيكره برج آزادي تهران:

2:50

مصاحبه خانم گوتس درمورد اجرا ویدیومپینگ برروی برج آزادی

حضور مسئولین سراموزه در نشست
اعضای رسمی انجمن مجموعه داران

ایران

نمایش نورپردازی هزارتوی زمان بر
پیکره برج آزادی

سفيران صلح و دوستی شریک شادی
اهالی شهر نیس فرانسه در مراسم

تجليل از مربی نيسی

عروسکهای صلح و دوستی در مراسم
يادبود فاجعه كشتار ٨٦ تن در ژوئيه

٢٠١٦ نیس - فرانسه

رونمایی از لوح ثبت ملی مكتب
نستعلیق میرعماد

جدیدترین خبرها

این مطلب را به اشتراک بگذارید...

تقویم مناسبتها

سالروز انتشار روزنامه اطالعات

04-19
19
تیر

روز قلم

04-14
14
تیر

� �جشن تیرگان شاد باد

04-13
13
تیر

تماس با مادرباره ما© 2018 سراموزه رهگشای تمامی حقوق محفوظ است. 

انتخاب زبان:انتخاب زبان:تماس با ما /

جستجو...

درباره موزهتقدیرنامه هاجرایداخبارعروسکهای بومی بخشها 
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HOME  SOCIETY/CULTURE/ARTS  MAG IRAN ARTS : PROJECTION MAPPING ON AZADI TOWER 

Posted By: iranpeople on: July 20, 2018 In: Society/Culture/Arts No Comments  Print  Email

mag Iran Arts : Projection mapping on Azadi Tower

To report Iran People 

 

20 July 2018 / 11:58

Tehran (ISNA) – There was a beautiful projection mapping on Azadi Tower of Tehran on

Thursday July 19.

This projection mapping called “The Labyrinth of Time” was created by the French composer,

conductor, multimedia artist and researcher Stéphane de Gérando.

 

 

Source link

Projection mapping on Azadi Tower
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خبر خوب براى مو سفیدها, راهکار دائمی سیاه شدن موی سر + فیلم
خانه بخریم یا دست نگه داریم؟/ برآوردی از بازار مسکن در ماههای آتی

یک رژیم 3 روزه با 4.5 کیلوگرم کاهش وزن!
شکست ٤ گله حریف استقالل در آسیا
حاج قاسم خادم حرم امام رضا(ع) شد

«کریس رونالدو» در حال رکوردزنی در میدان اینستاگرام!
3 دروازه بان سرشناس آماده حضور در پرسپولیس

چگونه موهای کم پشت خود را پرپشت کنیم+راهکار گیاهی + فیلم
توصیه های طالیی برای رفع جوش صورت + فیلم

قلعه «محمود خاوری» اختالس گر بزرگ در کانادا +عکس
استیضاح وزیر آموزش و پرورش کلید خورد

خودکشی تمام اعضای یک خانواده برای رهایی از بدهی! +عکس
۲ بازیکن قرمز و آبی به جان هم افتادند!

یک رژیم 3 روزه با 4.5 کیلوگرم کاهش وزن!
کتاب «کوروش بزرگ و عصر هخامنشی» منتشر گردید.

دسترس� به تارنمای فراخوانده شده امكان پذیر نم� باشد.

کنيد. کليک اینجا شکایات و گزارشها به رسيدگی جهت

Topic Photos Search in photos �

/photo news/

Projection mapping on Azadi Tower
4  ¬ Ø

2 20 July 2018 / 11:58
Tehran (ISNA) – There was a beautiful projection mapping on Azadi Tower of Tehran on Thursday July 19.

This projection mapping called “The Labyrinth of Time” was created by the French composer, conductor, multimedia artist and researcher Stéphane de Gérando.

استخدامحوادثاقتصادیسیاسیاخبار ورزشیآخرین اخبارپربیننده ترین اخبار روزخبر پو

ساده ترین راه سیاه شدن
موهای سفید

خواستگاری فوتبالیست
سرشناس از معشوقه اش پس از

داشتن 3 فرزند! عکس

معجزه رفع چروکهای صورت در
کمترین زمان ممکن!!!

آپارتمان های ۲خوابه تهران چند؟
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استفان دو ژراندو در نشست پروژه �هزار توی زمان�

�هزار توی زمان� در برج آزادی به صورت
الگور�تم زنده اجرا می شود

هنرمند فرانسوی با بیان ا�نکه هزار توی زمان به شکل الگور�تم زنده در برج آزادی اجرا
می شود؛ گفت: در این شکل الگور�تمی زنده ما نمی دانیم کامپیوتر چه طراحی می کند؛
اثر متنوع و متفاوت است و ما نمی دانیم چه هست و تنها مسئله ارتباط را به نما�ش می

گذارد.

به

گزارش خبرنگار شبستان، نشست پروژه و�دیو مپینگ هزار توی زمان و برج آزادی با حضور استفان دو
ژراندو، هنرمند فرانسوی، �ا�ان رییس برج آزادی، سیدعلی مفاخر�ان، شهردار منطقه 9 و مقدم، مدیر

شرکت کلید طالیی پیش از ظهر امروز چهارشنبه 27 تیر در برج آزادی برگزار شد.

 

در این نشست استفان دو ژراندو، هنرمند فرانسوی با تقدیر از کلیه دست اندرکاران در ایران و فرانسه که شرا�ط اجرای پروژه �هزار توی زمان� در برج آزادی را برا�ش فراهم کردند،گفت: می خواهم بدانید که
برای من �ک افتخار است که در بین شما در ایران هستم، ایران �ک فرهنگ باورنکردنی و مردمی بی نظیر دارد که من در حال کشف کردنشان هستم، ایرانی ها خیلی درونگرا و مهربان هستند. از لحظه ای که به

ایران آمدم هر لحظه اش برای من �ک اتفاق است.

 

وی افزود: پروژه در زمان های مختلف در نظر گرفته شده است؛ بخشی از آن شامل اتفاقات آموزشی و کارگاه آموزشی در حوزه موسیقی است و بخش های د�گر آن در سال آ�نده در موزه هنرهای معاصر و در
شیراز اجرا می شود؛ شانس بزرگی من دارم که در بین شما هستم و اثر معاصر را اجرا کنم.

 

استفان دو ژراندو درباره پروژه �هزار توی زمان� توضیح داد: این اثر مالقات برج آزادی و هزار توی زمان است؛ برج آزادی این توانایی را دارد که این ابعاد مختلف را با هم �کی کند، این اثر اثری معاصر است که
به لحاظ بین المللی و امکانات امروزی بی سابقه است؛ می خواهم از ایران برای امکان اجرای این اثر تشکر کنم؛ من از 15 سال پیش بر روی زمان کار می کنم در جستجوی ارتباط و عدم ارتباط زمانی که فردی

را مالقات می کنیم در ابتدا نمی دانیم آن نما�نده چه هست تا حدودی تفکر �شت اثر چیست رسیدن به عدم قابلیت پیش بینی است؛ تصاویر به شکلی انتزاعی هستند و در عین حال شاعرانه هستند گاهی
اوقات شامل اجزایی از مغز هستند و تمام ا�نها در عین حال به وسیله الگور�تم کنترل می شوند.

 

وی افزود: در همین لحظه من در فرانسه پروژه بزرگی دارم که مپینگ �ادوار زمان است و در �ک فضای زیرزمینی از قرون وسطی که 70 متر ارتفاع دارد و میراث تار�خی فرانسه است اجرا می شود.

 

وی درباره اجرای پروژه �هزار توی زمان� در کشورهای د�گر گفت: عمل من الزاما با ترجیح دادن کشوری بر کشور د�گر نیست، ولی شا�د نها�تا پروژه ای در برلین در پیش دارم که بحث بر سر آن شروع شده
است.

 

استفان دو ژراندو در �اسخ به سئوال خبرنگار شبستان مبنی بر ا�نکه آ�ا اجرای آزادی با اجرا در د�گر المان ها متفاوت است �ا به �ک شکل اجرا می شود ،گفت: هزار توی زمان در شکل الگور�تم زنده اجرا می
شود، در این شکل الگور�تمی زنده ما نمی دانیم کامپیوتر چه طراحی می کند؛ اثر متنوع و متفاوت است و ما نمی دانیم چه هست و مسئله ارتباط را به نما�ش می گذارد.

وی در �اسخ به این سئوال که موسیقی که در این اثر اجرا می شود به شبستان گفت:موسیقی این اثر متعلق به فرهنگ موسیقی جدی ارو�ایی در ارتباط است و مبتنی بر تحقیقات مواد مصالح موسیقیایی و
جهانی به وسیله محققان فرانسوی و محاسبات   آنها بر روی فاصله است.
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By: Mohammad Moheimany

Video mapping at Tehran’s Azadi Tower

TEHRAN, Jul.  21  (MNA) – The  iconic Azadi Tower underwent  video mapping by French artist Stéphane de Gérando on Thursday night. Accompanied by

music, the show was titled ‘Le Labyrinthe du Temps et la Tour Azadi’ [ The Labyrinth of Time and Azadi Tower]. Video mapping is a projection technology used

to turn objects, often irregularly shaped, into a display surface for video projection. These objects may be complex industrial  landscapes, such as buildings,

small indoor objects or theatrical stages.
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استفان دو ژراندو:

«ھزارتوی زمان» از لحاظ بین المللی اثری
بی سابقه است

ھنرمند فرانسوی گفت: ھزارتوی زمان اثری در ارتباط با حافظه، زمان و

فضا است و احساس می کنم برج آزادی این توانایی را دارد که این ابعاد

را به نمایش در بیاورد. این اثر یک اثر معاصر است که از لحاظ

بین المللی اثری بی سابقه می باشد و از ایران برای امکانی که برای

من فراھم کرد، تشکر می کنم.

 

به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تھران نیوز،  استفان دو ژراندو، مسئول

فرانسوی  برنامه ویدئو مپینگ ھزار توی زمان و برج آزادی در جمع خبرنگاران در مورد این اثر و ضمن تشکر از

حمایت ھای شھردار منطقه ٩، مدیر برج آزادی و سفارت فرانسه اظھار داشت: حضور در جمع شما برای من افتخار

بزرگی است؛ مردم ایران خیلی مھربان و درون گرا ھستند.

دو ژراندو گفت:  از زمانی که من به ایران آمدم، ھر لحظه احساس بزرگی دارم. این پروژه در زمان ھای مختلفی در

نظر گرفته شده است که بخشی از آن شامل مباحث آموزشی در دانشگاه تھران است و بخش ھای دیگر ھم سال

آینده در شیراز به اجرا درخواھد آمد.

وی با بی سابقه خواندن این اثر معاصر افزود:  ھزارتوی زمان اثری در ارتباط با حافظه، زمان و فضا است و

احساس می کنم برج آزادی این توانایی را دارد که این ابعاد را به نمایش در بیاورد. این اثر یک اثر معاصر است که از

لحاظ بین المللی اثری بی سابقه می باشد و از ایران برای امکانی که برای من فراھم کرد، تشکر می کنم.

این ھنرمند فرانسوی اذعان داشت: من از حدود ١۵ سال پیش  روی این طرح کار می کنم، در جستجوی یک ارتباط

ھستم، زمانی که فرد دیگری را مالقات می کنیم، نمی توانیم در اولین نگاه تصور کنیم که نماینده چه چیزی ھست و

الزاما من از ابتدا نمی توانم پیش بینی کنم.

دو ژراندو درباره این اثر ھنری  اعالم کرد: تصاویر به شکل تصاویری انتزاعی و شاعرانه و گاھی اوقات ھم شامل

اجزایی از مغز ھستند و تمام این ھا به وسیله الگوریتم کنترل می شوند. در ھمین لحظه من یک پروژه بزرگی را در

فرانسه دارم که نوعی یادمان است و به میراث تاریخی فرانسه تعلق دارد. این پروژه را در ماه آگوست، بالفاصله

پس از بازگشت به فرانسه، آغاز خواھم کرد.

وی اذعان داشت: شاید پروژه ای در برلین آلمان پیش رو داشته باشم که مذاکرات برای آن  آغاز شده است. ھزار

توی زمان در شکل الگوریتمیک زنده خودش است که ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که کامپیوتر چه چیزی را انتخاب

می کند و ما نمی توانیم شروع و پایانش را پیش بینی کنیم.

این ھنرمند فرانسوی می گوید:زمانی که من مشغول ھزار توی زمان ھستم، گاھی برای برخی سواالت خودم ھم

جواب خاصی ندارم. ھزارتوی زمان از جنبه ای جستجوی خود و دیگران است. من خیلی خوشحالم که توانسته ام
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STÉPHANE DE GÉRANDO TO STAGE PROJECTION MAPPING ON AZADI TOWER

CULTURE NEWS

STÉPHANE DE GÉRANDO TO STAGE PROJECTION MAPPING ON AZADI TOWER

Stéphane de Gérando to stage
projection mapping on Azadi Tower

Stéphane de Gérando to stage projection
mapping on Azadi Tower
 

TEHRAN – The French composer and multimedia artist Stéphane de Gérando is scheduled to

stage a projection mapping performance on Tehran’s Azadi Tower tonight. 

The performance entitled “The Labyrinth of Time and Azadi Tower” will begin at 9 p.m., the Azadi

Art and Cultural Complex announced during a press conference on Wednesday.

The program has been organized in collaboration with the Embassy of France.

“It is an honor to be with you here,” De Gérando said at the press conference.

“Iran enjoys a unique culture and kind people,” he added.

He said that the projection mapping has been designed at the Music Museum of Iran and the

University of Tehran.

“This performance intends to represent the concept of unexpectedness,” he noted.  

Gérando was trained as an orchestra director at the Conservatoire National de Région de Paris

and is also musical director of icarEnsemble and has recently recorded with the Philharmonic

Orchestra of Radio-France.

His multimedia works have been staged on numerous sites across the world.
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7/22/2018 ایرنا - «ھزار توی زمان» از سخنان ھنرمند فرانسوی تا آنچه می گویند

http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=82974866 1/2

«هزار توي زمان» از سخنان هنرمند فرانسوي تا آنچه می گویند

تهران- ایرنا- رییس برج آزادي معتقد است هنرمند فرانسوي ویدیو مپینگ یادمان «هزار توي زمان» را براي برج آزادي طراحی
کرده در حالی که این هنرمند فرانسوي می گوید، این طرح را براي ایران نساخته بلکه آن را به طور کلی طراحی کرده است.

کد خبر: 82974866 | تاریخ خبر: 27/04/1397 - 16:33

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، استیفان دو ژراندو هنرمند فرانسوي، براي نخستین بار در جهان پروژه نورپردازي خود را که «هزار
توي زمان» نام گذارده، فردا پنجشنبه ساعت 21 روي برج آزادي اجرا می کند که امروز نشست خبري این برنامه در مجموعه

 
فرهنگی هنري برج آزادي برگزار شد.

ویدئو مپینگ یا پروجکشن مپینگ ترکیبی از نور و تصویر همراه با صدا و موسیقی است که به واسطه آن می توان سطوح نامتعارف را
به سطوح نمایشی ویدئویی تبدیل کرد و با ارائه تصاویر و طرح هاي سه بعدي بر روي سطوح هماهنگ با موسیقی مناسب، تصاویر

 
نمایشی متفاوتی عرضه کرد.

نعمت اهللا پایان رییس برج آزادي در این نشست خبري گفت: این پروژه براي برج آزادي طراحی شده است، ما مختصات و ابعاد برج

 
آزادي را براي این هنرمند به فرانسه فرستاده ایم و او نیز این موسیقی و تصاویر را براي برج آزادي طراحی کرده است.

وي افزود: این طرح اگر روي یک المان دیگر به عنوان مثال در آلمان اجرا شود، این پروژه در مختصات آن المان طراحی خواهد شد و

 
اینگونه نیست که موسیقی را از قبل طراحی کرده اند و همان را براي برج آزادي اجرا می کنند.

پایان با بیان اینکه در حاشیه این برنامه دو جشنواره برگزار می کنیم، اظهار داشت: جشنواره عکاسی از این اثر و همچنین کارگاه

 
نقاشی هم برپا می شود تا از این ویدئومپینگ، آثاري تولید شود.

وي همچنین خطاب به شهردار منطقه 9 که در نشست خبري حضور داشت گفت که وي همواره در برگزاري رویدادهاي هنري در کنار

 
ما بوده است.

به گفته وي، این تصاویر همراه با موسیقی مخصوص این کار اجرا می شود و موسیقی الکترونیکی این تصاویر نیز توسط این هنرمند

 
فرانسوي ساخته شده است.

سیدعلی مفاخریان شهردار منطقه 9 تهران گفت: پروژه «هزار توي زمان» با رویکرد بین المللی، ترکیبی موسیقی و نورپردازي است،

 
برج آزادي نیز تنها نماد مدرنیته تهران محسوب می شود و  نماد سه دوره تاریخی ایران است که هویت خاصی به شهر داده است.

 

 
**هزار توي زمان، تقویت نظام پیاده راه در میدان آزادي 

 
وي تصریح کرد: این کار، فضایی را براي مکث بیشتر شهروندان و تقویت نظام پیاده راه ایجاد می کند.

 
شهردار منطقه 9 افزود: امیدواریم این ویدئومپینگ روي برج آزادي، آغازگر فعالیت هاي فرهنگی روي برج باشد.

مفاخریان ادامه داد: امیدوارم بتوانیم هویت تاریخی گذشته میدان را بازآفرینی کنیم، اینجا در دوران انقالب قدمگاه امام (ره) محسوب

 
می شود و همچنین رودیدادهاي مهم ملی در این نقطه اتفاق افتاده است.

به گفته وي، با اجراي این برنامه ها در حوزه شهري و مدیریت شهري می توان نظام پیاده راه و سرزندگی را در میدان آزادي تقویت

 
کرد. 

شهردار منطقه 9 با اشاره به اینکه می توان محل تجمعات فرهنگی، هنري و  گردشگري را در میدان آزادي تقویت کرد، اضافه کرد:
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Stephane de Gerando, a French composer and multimedia artist who recently
visited Iran for the very �rst time to put on a video-mapping performance, said
he is impressed by the beauties of Iran and the nation’s hospitality.

De Gerando, who staged a projection mapping performance at Tehran’s Azadi Tower last

week, told IRNA the Iranians’ rich culture and their lavish hospitality has fascinated him.

Projection mapping, also known as video mapping and spatial augmented reality, is a

projection technology used to turn objects, often irregularly shaped, into a display surface

for video projection.

Accompanied by music, the show was dubbed “Le Labyrinthe du Temps et la Tour Azadi”

(The Labyrinth of Time and Azadi Tower).

De Gérando, 53, has written several works for orchestras performed at Radio France and

has won national and international awards.

His multimedia works have been staged on numerous sites across the world.

IRNA has conducted an interview with the French artist. The following is the full text of the

interview:

Tell us about your goal of staging this performance. Did you intend to convey a

message?

In fact, my goal is not to have a goal. I’ve been working on video mapping projects for 20

years, since I was a student. My goal of creating this work is not to have a goal. I wanted

to create something that I cannot imagine. I wanted to do something that amazes the way

I was amazed by seeing such performances. It is difficult to convey this feeling through the

words.

Why did you choose Iran to put on your performance?

I made this decision following talks with one of my Iranian students. Iran’s culture and land

has really impressed me and I found Iran has an incredible culture.

Is this your first trip to Iran?

Yes. This is the first time I’m visiting Iran and hear people speaking Persian language.

How many days will you stay in Iran after the performance?

I will be in Iran for one more week. These days are a big opportunity for me to get familiar

with this culture.

What was your perception of Iran before coming to our country? Has this trip

changed the perception?

I’ve talked about Iran with my Iranian friends in France and my perception of Iran has

always been positive. The Iranian people are known for their cordiality and hospitality.

During my trip to Iran, it was quite interesting for me to see Iranians approaching us with a

smile and being eager to talk with us.

Describe Iran in words?

Breadth, culture, goodness, cordiality, generosity and dynamism.

Will this video mapping project run only in Iran?

This performance comes out of 20 to 30 years of experience. Art does not belong to a

special place and it belong to the whole globe. Art is a way of creating connections and

getting to know cultures. Yes, this show is about Iran, but it is not exclusive to Iran.

Tell us about your future plans?

After Iran, I will stage a performance in Berlin. Next year, I intend to give more

performances in Iran, particularly Shiraz.

What follows are photos of the videomapping performance in Tehran’s iconic Azati Square:
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تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۵کد خبر: ۲۱۸۲۳۴۳

از مهم ترین خواسته های مردم از مسؤوالن؛

شفاف سازی اقتصادی در صفحه نخست مطبوعات
در آخرین شنبه تیر ۱۳۹۷ مطبوعات تیتر نخست خود را به موضوع اقتصاد اختصاص دادند و درباره شفاف

سازی اقتصادی که از مهم ترین خواسته های مردم از مسؤوالن است، نوشتند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه

جام جم با تیتر «درخواست کارگران برای

بازنگری در دستمزد ۹۷» نوشت: نمایندگان

کارگری عضو شورای عالی کار به دلیل شرایط

فعلی اقتصاد کشور و افزایش گرانی ها طی

نامه ای به معاون وزیر کار درخواست کردند

دستمزد امسال کارگران مجدد افزایش یابد.

نمایندگان کارگری از مشیریان، معاون وزیر کار و

دبیر شورای عالی کار درخواست کرده اند موضوع بازنگری در دستمزد سال ۹۷ در دستور کار نخستین جلسه

شورای عالی کار قرار گیرد.

همین روزنامه در تیتر دیگری با عنوان «تأکید بر حقوق برابر زندانیان» در گزارشی نوشت: درپی درج گزارشی

با عنوان «لژنشین های دربند» در روزنامه جام جم مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان زندان ها با

ارسال نمابری اعالم کرد: با احترام نظر به این که در گزارش شماره ۴۸۶۷۰۶ مورخ ۷/۳/۹۷ تحت عنوان

«گزارش عجیب از زندان های ایران و زندگی الکچری با خرید تخت ۵ میلیونی» اخبار سراسر کذبی در

خصوص زندان و وضعیت زندانیان منتشر شده و این امر عالوه بر این که متضمن ایراد تهمت و افترا به

مسؤوالن خدوم سازمان زندان ها درخصوص نحوه اداره زندان ها و برخورد با زندانیان است، تشویق اذهان

عمومی را نیز درپی دارد، به همین جهت الزم است مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات پاسخ این سازمان را به

شرح ذیل در نخستین شماره در همان صفحه درج و منتشر کنید. سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و

تربیتی کشور به عنوان متولی اجرای مجازات حبس براساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله آ�ن نامه

اجرایی سازمان زندان ها مصوب ۲۰/۹/۸۴، نسبت به اداره زندان ها و رعایت حقوق زندانیان اقدام می کند و

مسؤوالن محترم خدوم زندان ها نیز براساس آموزه های دینی و حرفه ای، همواره تمامی سعی و تالش خود را

می کنند که حقوق همه زندانیان را به طور مساوی رعایت کرده و امکانات موجود را به طور عادالنه در اختیار

همه زندانیان قرار دهند و در این ارتباط هیچگونه تبعیضی قائل نشوند و دستگاه های نظارتی از جمله

«اداره کل ارزیابی عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات» و «اداره کل حفاظت و اطالعات» برای حسن

اجرای وظایف قانونی براعمال کلیه مسؤوالن و کارکنان نظارت کافی داشته و با تخلف و متخلف احتمالی

58
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تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۸کد خبر: ۲۱۸۱۶۲۸

نمایش نورپردازی هزارتوی زمان بر پیکره برج آزادی
اولین اجرای پروژه ویدیومپینگ یا تلفیق نور و موسیقی هنرمند فرانسوی استفان دوژراندو اولین بار بر روی

برج آزادی تهران اجرا شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ این برنامه با تلفیق مفاهیمی همچون حافظه، زمان، فضا و

موسیقی، با توجه به مختصات برج آزادی، نورها را در اشکال الگوریتمیک روی بنا می تاباند. 

این برنامه که با استقبال خوب مردم همراه بود با حمایت سفارت فرانسه در تهران ، بنیاد فرهنگی هنری

رودکی شهرداری منطقه ۹ تهران و موسسه کلید طالیی برگزار شده است.
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تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۷کد خبر: ۲۱۸۰۵۴۴

پروژه «هزار توی زمان» روی برج آزادی
مدیر برج آزادی گفت: طرح «هزار توی زمان» با هدف برقراری تعامل بیشتر با دیگر کشور ها در برج آزادی

تهران برگزار می شود.

نعمت اهللا پایان در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره برگزاری طرح «هزار توی زمان» اثری از

هنرمند فرانسوی در برج آزادی افزود: این طرح ویدیو مپینگ «هزار توی زمان» برای برج آزادی ساخته شده

است و این اثر برای نخستین بار بر روی نمای برج آزادی اجرا می شود و پس از آن در کشور های دیگر بر

نماد های جهانی می نشیند.

وی گفت: برج آزادی به واسطه جایگاه ویژه اش از اهمیت خاصی برای هنرمندان مختلف به خصوص در

بخش جدید ویدیو مپنیگ برخوردار است و درخواستی که از طرف هنرمند کشور فرانسه «استفان دوژراندو»

ارسال شد، که در آن اعالم داشته بود می خواهد موضوعی را بر روی برج آزادی اجرا کند ما نیز پس از

بررسی های متعدد آن را پذیرفتیم با توجه به اینکه پیش از این بر روی همین برج ۲ بار با موضوعات مختلف

ویدیو مپنیگ انجام گرفته بود.

مدیر برج آزادی افزود: موضوعات اجرایی این برنامه، تصاویر انتزاعی با یک نوع موسیقی هنری که ارتباط

مابین انسان ها در زمان را با زبان هنری که مخصوص خود غربی هاست نشان می دهد و این تعامالت

فرهنگی، رفت و آمد ها باعث می شود تا هنرمندان کشور ما نیز به آن کشور ها بروند تا فرهنگ و آداب رسوم

ما را روی نماد های کشور های دیگر انجام بدهند. همان طور که سمفونی صلح پس از اجرا در برج آزادی، به

درخواست استرالیا در سیدنی اجرا می شود.

مدیر برج آزادی گفت: ویدئو مپینگ «هزار توی زمان» توسط استفان دو ژراندو هنرمند فرانسوی روز

پنجشنبه ۲۸ تیر ساعت ۲۱ به مدت ۴۰ دقیقه برروی برج آزادی اجرا می شود.

نشست طرح ویدیو مپینگ «هزار توی زمان» با حضور استفان دو ژراندو، هنرمند فرانسوی، نعمت اهللا پایان

رئیس برج آزادی، سیدعلی مفاخریان، شهردار منطقه ۹ و مقدم، مدیر شرکت کلید طالیی امروز در برج آزادی

برگزار شد.
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جامعه خبری تحلیلی الف
سه شنبه ۲ َامرداد ۱۳۹۷  برابر با  ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۸

3970429022
هزارتوی زمان

گروه عکس الف،  ۲۹ تیر ۱۳۹۷، ۰۸:۳۰  
۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

نخستین اجرای جهانی ویدئو مپینگ استفان دوژراندو، هنرمند فرانسوی با نام «هزارتوی زمان»
شامگاه پنجشنبه ۲۸ تیر در در برج آزادی برگزار شد.

Xمومن شوخ و بامزه است  

7/22/2018 نسخه چاپی

http://www.entekhab.ir/fa/print/419802 1/8

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۷کد خبر: ۴۱۹۸۰۲

اجرای «ویدئو مپینگ» هنرمند فرانسوی در برج آزادی با حضور دو نماینده زن
مجلس +عکس

نخستین اجرای جهانی ویدئو مپینگ استفان دوژراندو، هنرمند فرانسوی با نام «هزارتوی زمان»
شامگاه پنجشنبه ۲۸ تیر در برج آزادی با حضور فاطمه ذوالقدر و طیبه سیاووشى نمایندگان مجلس،

برگزار شد.

7/24/2018 www.pana.ir/newsprint?id=838670

http://www.pana.ir/newsprint?id=838670 1/2

دو ژراندو هنرمند فرانسوی، برای نخستین بار در جهان پروژه نورپردازی خود را که «هزار توی زمان» نام گذارده،
ساعت 21 پنجشنبه 28 تیر ماه ساعت روی برج آزادی اجرا کرد.

«استیفان دو ژراندو» در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: هرگاه که با دوستان ایرانی از ایران سخن به میان می آید،

 
همواره تصویر ذهنی ام، مثبت است چرا که خونگرمی و مهمان نوازی ایرانیان زبانزد بوده است.

وی اینگونه افزود که من در فرانسه، سخن منفی در مورد ایرانیان نشنیده ام و اکنون در سفر به ایران، دیدن مردمی که
در خیابان مهربانانه، لبخند برلب به سمت ما می آیند و مایلند که با ما گفت و گو کنند، برای من بسیار جالب و فوق

 
العاده است.

«ویدئو مپینگ» یا پروجکشن مپینگ ترکیبی از نور و تصویر همراه با صدا و موسیقی است که به واسطه آن می توان
سطوح نامتعارف را به سطوح نمایشی ویدئویی تبدیل کرد و با ارائه تصاویر و طرح های سه بعدی روی سطوح

 
هماهنگ با موسیقی مناسب، تصاویر نمایشی متفاوتی عرضه کرد.

گفت وگوی تفضیلی با این هنرمند فرانسوی که ویدئومپینگ «هزار توی زمان» را طراحی کرده و در ایران به اجرا

 
گذارده است، جالب و برای خواننده جذاب است.

 

 
هدف خود را از اجرای این ویدئومپینگ بگو�د. آیا به دنبال به اشتراک گذاشتن موضوع خاصی هستید؟

** دو ژراندو: در واقع باید بگویم که هدف من بی هدفی است، من بیش از 20 سال است که روی این پروژه
ویدئومپینگ کار می کنم، از زمانی که دانشجو بودم. هدف من از خلق اثر، هدف نداشتن است. در واقع با این کار می
خواستم اثری را خلق کنم که نمی توانم تصور کنم. هنرمندان از طریق آثار خود همواره به دنبال ایجاد چالش و طرح
سوال هستند، این کار برای من، یک عالقه شخصی و احساسی است که سعی داشتم از طریق آن وارد دنیای شگفتی

 
ها شوم، (با خنده ادامه می دهد) شاید عجیب به نظر برسد، اما این عقیده من است.

من به دنبال این نبودم که ایده ای از پیش ساخته شده را خلق کنم چون این کار از نظر من جذابیتی ندارد. بلکه می
خواستم کارم عجیب و تعجب برانگیز باشد همانطور که خودم با شنیدن و دیدن این نوع آثار این حس را به دست

 
می آوردم، البته بیان این حس با کلمات، کار دشواری است.

 

 
پس از ایران قصد دارید در کدام کشورها این پروژه را اجرا کنید؟

** دو ژراندو: بعد از اجرا در ایران پروژه ای را در برلین خواهم داشت. البته تصمیم دارم سال آینده نیز بار دیگر در

 
ایران و در شهر شیراز، اجرا داشته باشم.

 

 
چرا ایران را برای اجرا انتخاب کردید؟

** دو ژراندو: زندگی متشکل از برخوردها است، برای تمامی اتفاقات زندگی توضیح خاصی وجود ندارد. اما اگر
بخواهم به طور مختصر توضیح دهم، این تصمیم من به ارتباطم با یکی از شاگردان ایرانی ام بازمی گردد و منشاء این

 
ایده ضمن تماس های من با شاگردم شکل گرفت.

آشنایی من با فرهنگ ایران و سرزمین پارس مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد و پی بردم که ایران دارای فرهنگی

 
باورنکردنی است.

 

 
آیا برای نخستین بار است که به ایران سفر می کنید؟

کد خبر : 838670
تاریخ : جمعه 29 تیر 1397 20:19

هنرمند فرانسوی: در ایران جز لبخند بر لب های مردم، هیچ ندیدم

تهران(پانا) - هنرمند فرانسوی طراح «ویدئو مپینگ» یادمان «هزار توی زمان» روی برج آزادی می گوید: آشنایی با
فرهنگ ایران و سرزمین پارس، من را به شدت تحت تاثیر قرار داد؛ در ایران جز لبخند بر لب های مردم، هیچ ندیدم.
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CONTACT  



Contact 

sdegerando@gmail.com

Tél. : 06 84 15 92 23

https://www.facebook.com/degerando.stephane
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Interview de Stéphane de Gérando 

• Agence de presse IRNA
http://www.irna.ir/fr/News/82977263

• Rahgoshay museum
http://www.rahgoshaymuseum.com/fr/news-fr/

1096-labyrinth-of-time-video-mapping-by-
stephane-de-gerando-in-azadi-tower-fr

• Iran Front Page
http://ifpnews.com/exclusive/french-video-

mapping-artist-impressed-by-iranians-lavish-
hospitality/

Conférence de presse 

• Capital of Iran News
http://tehrannews.ir/-نشست-خبری-ویدئو-مپینگ-هزار

/توی-زمان-و-بر

• Cafeh Danesh News 
http://cafehdanesh.com/irannews/culture/-ویدئو

/مپینگ-هزار-توی-زمان-به-صورت-اختصا

Mapping - photos d’agences de presse

• Honora agency
http://www.honaronline.ir/Section-

visual-4/121232-french-artist-lights-up-tehran-
azadi-tower

• ISNA Agency
https://en.isna.ir/photo/97042915756/

Projection-mapping-on-Azadi-Tower

• Fars news Agency
http://en.farsnews.com/imgrep.aspx?

nn=13970430000299

• Wenoor agency

https://wenoor.com/fa/news/273164/-هزارتوی
زمان-و-برج-آزادی

• IribNews agency
http://www.iribnews.ir/fa/news/2180544/-پروژه

هزار-توی-زمان-روی-برج-آزادی

Articles

• Financial Tribune 
https://financialtribune.com/articles/art-and-

culture/89957/video-mapping-over-azadi-tower-
by-french-artist

• TehranTimes 
http://www.tehrantimes.com/news/425552/

Stéphane-de-Gérando-to-stage-projection-
mapping-on-Azadi-Tower

• Fondation Roudaki
http://www.bonyadroudaki.com/خبرها/fa-IR/

lang=fa-IR?هزار-توی-زمان-به-برج-آزادی-می-پیچد/5925
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