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A
فراخوان مقاله همایش  ملی »تبارشناسی و سیر تحول 
نقد هنر در ایران« 
همایش ملی »تبارشناســی و ســیر تحول نقد هنر در ایران« به همت 
پژوهشــکده هنــر و بــا هــدف بررســی زمینه هــای ظهــور جریان هــا و 
روش هــای جدیــد نقــد و ســیر پیدایــش و تحــول حلقه هــای نقــد 
اســتنادی  پایــگاه  برگزیــده در  مقــاالت  و  برگــزار خواهــد شــد  هنــر 
کتــاب مجموعه مقــاالت ایــن  علــوم جهــان اســام )ISC( ثبــت و در 

همایــش منتشــر خواهــد شــد.

پژوهشــگران می تواننــد یافته هــای پژوهشــی خــود را حــول محورهــای 
کهــن  مطالعاتــی چــون »ســابقه نقدنــگاری هنــر و ادبیــات در متــون 
ایرانــی )متن پژوهشــی(«، »خاســتگاه ها و زمینه هــای شــکل گیری 
نقــد هنــر در ایــران معاصــر«، »گفتمان هــای مســلط در حــوزه نقــد 
یخ نــگاری هنــر و نقــد هنــر در ایــران«،  هنــر در ایــران«، »نســبت تار
ایــران«،  در  هنــر  جدیــد  نقــد  یکردهــای  رو و  جریان هــا  »شــناخت 
یخــی  »ســیر تحــول روش هــای نقــد هنــر در ایــران«، »تأثیــر تحــوالت تار
ــر نقــد هنــر در ایــران«، »آسیب شناســی ترجمــه متــون  و اجتماعــی ب
غربــی در حــوزه نقــد هنــر«، »مناســبات نقــد هنــری و ادبیــات در 
ــر در نشــریات تخصصــی هنــر«،  ــگاه نقــد هن ــران«، »اهمیــت جای ای
»آسیب شناســی  ایــران«،  ادبیــات  و  هنــر  در  طنــز  و  نقــد  »نســبت 
آمــوزش نقــد هنــر در دانشــگاه ها و مؤسســات پژوهشــی«، »نســبت 
نقــد هنــر بــا تفســیر و تأویــل در هنرهــای ســنتی ایــران« بــه دبیرخانــه 

کننــد. علمــی ایــن همایــش ارســال 

چکیــده  می تواننــد  همایــش  ایــن  در  شــرکت  بــرای  عاقه منــدان 
کثــر تــا 15 اســفند 1399، بــه نشــانی رایانامــه   مقــاالت خــود را حدا
اصــل  ارســال  مهلــت  کننــد.  ارســال   genealogy@aria.ac.ir
داوری  از  پــس  همچنیــن  بــود.  خواهــد   1400 خــرداد   15 مقــاالت 
نهایــی، عناویــن مقــاالت برگزیــده تــا 31 تیــر 1400 اعــام خواهــد 
یــخ برگــزاری ایــن همایــش ملــی، روزهــای 26 و 27 مهــر 1400  شــد. تار

خواهــد بــود. 

یافــت اطاعــات بیشــتر بــه دبیرخانــه  ــرای در مخاطبــان می تواننــد ب
ایــن همایــش بــه نشــانی خیابــان ولیعصــر، باالتــر از خیابــان امــام 
کوچــه شــهید حســن ســخنور، شــماره 29، مراجعــه  خمینــی، نبــش 
ایــن  بگیرنــد.  تمــاس  2ـــــ66956190  شــماره های  بــا  یــا  و  کننــد 
کیفــی اطاع رســانی،  دبیرخانــه همچنیــن به منظــور باالبــردن ســطح 
اختیــار  نشــانی genealogy.honar.ac.ir در  بــه  را  وب گاهــی 

قــرار خواهــد داد. پژوهشــگران 

A
استاد علی نصیریان عضو پیوسته فرهنگستان هنر شد
گــروه تخصصــی نمایــش و ادبیــات نمایشــی و تصویــب   بــا پیشــنهاد 
مجمــع عمومــی فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران، اســتاد 

علــی نصیریــان بــه عضویــت پیوســته فرهنگســتان هنــر درآمــد.

اســماعیلی،  علیرضــا  توســط  کــه  ایشــان  حکــم  از  بخشــی  در 
سرپرســت فرهنگســتان هنــر بــه ایشــان  ابــاغ شــد، آمــده اســت:

عمومــی  مجمــع  جلســه  پانزدهمیــن  مصوبــه  بــه  عنایــت  بــا 
فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران، و نظــر بــه شایســتگی ها 
ســتودنی  همــت  و  تــاش  ســال  ســالیان  و  ارزشــمند  تجــارب  و 
هنرهــای  عرصــه  مانــدگار  و  فاخــر  آثــار  خلــق  در  جناب عالــی 
منصــوب  فرهنگســتان  ایــن  پیوســته  عضویــت  بــه  نمایشــی، 

. ید می شــو

یــخ  کــه نقش هایــی منحصربه فــرد و مانــدگار در تار اســتاد نصیریــان 
گــروه تخصصــی نمایــش  کــرده اســت، عضــو  هنرهــای نمایشــی ایفــا 
و ادبیــات نمایشــی فرهنگســتان هنــر بــوده و در ســال 1380 به عنــوان 
یگــری تئاتــر و ســینما شــناخته  چهــره مانــدگار ایرانــی در رشــته باز

کــرد. یافــت  شــد و نشــان درجــه یــک هنــری را نیــز در

A
چهارمین شماره فصلنامه پژوهشنامه فرهنگستان هنر 
منتشر شد
چهارمیــن شــماره فصلنامــه پژوهشــنامه فرهنگســتان هنــر در حــوزه 
بــه   ،1398 زمســتان  ویــژه  هنــر،  نقــد  و  میان رشــته ای  مطالعــات 

ســردبیری بهمــن نامورمطلــق منتشــر شــد.

از:  عبارت انــد  شــماره  ایــن  در  منتشرشــده  مقــاالت  عناویــن 
در  لفــور  هنــری  یســت محیطی’  ‘ز ی  ضرباهنــگ کاو »ســازوکار 
و  بی جــان’  ‘طبیعــت  فیلــم  دو  بــه  نگاهــی  بــا  ســینمایی  بیــان 
‘بــاد مــا را خواهــد بــرد’«؛ »طبیعــت پیــدا و ناپیــدا در رمــان بزرگــراه 
‘زیبایی شناســی  مســائل  و  مؤلفه هــا  »تحلیــل  بــن«؛  فرانســوا  اثــر 
بوم فمینیســم  »فلســفه  کلــود«؛  کریســتو  آثــار  در  یســت محیطی’  ز
ســه گانه  بازخوانــی  هنــری:  آفرینــش  در  ذات گرایــی  پارادوکــس  و 
فرهنــگ / طبیعــت / جنســیت در هنرهــای تجســمی معاصــر«؛ 
کودیزاینینــگ«؛ »نقــد  کولیبلینــگ تــا ا کوبرندینــگ: از ا »ســیر تحــول ا
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یســت محیطی داســتان های بیــژن نجــدی )مطالعــه مــوردی ســه  ز
داســتان(«.

کتاب فروشــی  از  را  فصلنامــه  ایــن  می تواننــد  عاقه منــدان 
فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان ولیعصــر، قبل از تقاطــع خیابان 
کننــد یــا بــه وب گاه تخصصــی ایــن  ک 1550، تهیــه  طالقانــی، پــا
نشــریه بــه نشــانی اینترنتــی http://pazhouheshnameh.ir مراجعــه 

کننــد. 

A
انتشار فصلنامه علمی کیمیای هنر
 ســه شــماره از فصلنامــه کیمــای هنــر ویــژه زمســتان 1398، بهــار 
هنــِر  پژوهشــکده  صاحب امتیــازی  بــا   1399 تابســتان  و   ،1399
فرهنگســتان هنــر و بــه ســردبیری حســن بلخاری قهــی منتشــر شــد.

)ویــژه  هنــر،  کیمیــای  علمــی   فصلنامــه  شــماره  سی وســومین  در 
زمســتان 1398(، »تقابــل روابــط محورهــای هم نشــینی و جانشــینی 
شــاهنامه نگاری  رســانه اِی  نقــش  بــا  نســبت  در  آن  دگرگونــی  و 
مکتــب نگارگــری شــیراز« از ســتاره احســنت و امیررضــا اســتخریان 
گروتســک’ در چهــار نقــاش  حقیقــی؛ »بررســی ویژگی هــای ‘بــدن 
کامرانــی؛ »نظــام تفکــر عالمــان  معاصــر ایــران« از مونــا امامــی و بهنــام 
ــه  ــا دوره معاصــر در نگــرش ب مســلمان ایرانــی ســده هفتــم هجــری ت
ایقــاع« از پژمــان رادمهــر؛ »مطالعــه تطبیقــی پدیدارشناســی معمــاری 
محمدامیــن  از  هــال«  اســتیون  و  پاالســما  یوهانــی  نظریــات  در 
شــریفیان، نّیــر طهــوری، ایــرج اعتصــام و حســین ذبیحــی؛ »بررســی 
زمینــه معرفــی ‘زیبایی شناســی’ در تأمــات دربــاره شــعر الکســاندر 
گوتلیــب باومگارتــن« از صبــا غــروری؛ و »شناســایی وجــه شــمایلی 
رســتم در نگاره هــای رزم رســتم و ســهراب« از امیــن مجلســی و نادیــا 

ــت. ــده اس ــر ش ــاالت منتش ــن مق ــی؛ عناوی معقول

 )1399 بهــار  )ویــژه  فصلنامــه  ایــن  شــماره  ســی وچهارمین  در 
تصویــری  الگوهــای  آیکونوگرافیــِک  اســتحاله  »مطالعــه  مقــاالت 
نگاره هــای مریخ/بهــرام در دوره اســامی« از عاطفــه امیــری و ناهیــد 
ینــب صابــر؛ »کاربــرد باغــت دیــداری بــرای رمزگــذاری  عبــدی و ز
کروگــر« از صدرالدیــن طاهــری؛  ــارا  کاژهــای بارب پیــام نشــانه ای در 
ایــراِن  در  هنــر  میان متنــی  خوانــش  بــاب  در  انتقــادی  یکــرد  »رو
ــا  ــی و هم ــالی امین ــد ش ــدی و وحی ــژاد مجی ــحر علی ن ــر« از س معاص
یابــِی مجســمه  ایرانی بهبهانــی و محمــد ضیمــران؛ »هــردر و بازارز

همچــون هنــِر لمســی« از بردیــا حیــدری؛ »نســبت ویژگی هــای فرمــی 
ی« از ســیده ملیکا  یتگنشــتاین و فلســفه ورزی و و ســبکی نگارش و
مکان نــگاری  عکاســی  در  مــکان  »پدیدارشناســی  ســفیداری؛ 
نویــن« از عفت الســادات افضل طوســی و فاطمــه یوســفی؛ عناویــن 
کیمیــای هنــر منتشــر شــده  کــه در ایــن شــماره از  مقاالتــی اســت 

اســت.

بازی هــای  تعاملــی  تخیلــی  جهــان  در  آواتــار  نقــش  ی  کاو »وا
ــه رفیــع زاده  یحان ــه« از ر ــه بینــش دوگان ــا اســتفاده از نظری یدئویــی ب و
کارکردهــای ارتباطــی  ی  کاو و میتــرا معنــوی راد و نیــکا لیبراتــی؛ »وا
یکــرد  بــا رو ایــران(  در تایپوگرافــی )اعان هــای اسماءالحســنی در 
پورمنــد؛  حســنعلی  و  عســگری  فاطمــه  از  کوبســن«  یا نظــری 
ایلخانــی  دوره  نگاره هــای  در  پیامبــر)ص(  پیکرنــگاری  »مطالعــه 
کبــر  علی ا و  رفیعــی  مریــم  از  پانوفســکی«  آیکونوگرافــی  بــه  اتــکا  بــا 
نقــِش  بــا  ــ مغولــی’  ترکی ـــ ‘اســاطیر  ارتبــاط  »مطالعــه  جهانگــرد؛ 
یکــرد  یــخ )بــا رو ‘درخــِت’ نگاره هــای شــاهنامه دمــوت و جامع التوار
مهــدی  و  حســین پورمیزاب  منصــور  از  فرهنگــی(«  نشانه شناســی 
محمــدزاده و اهلل شــکر اســداللهی تجرق؛ »نظــام تناســبات بــدن نــزد 
آلبرتــی: حــد وســط امــر طبیعــی و امــر متعــال« از مهرانگیــز بصیــری؛ 
»بازخوانــی روایــت در نگاره هــای شــاهنامه ابراهیم ســلطان )مکتــب 
یکــور«  شــیراز تیمــوری( بــا اســتناد بــه نظریــه هرمنوتیــک فلســفی پل ر
کــه در  از نوشــین نوحــی و فرزانــه فرخ فــر؛ نیــز عناویــن مقاالتــی اســت 
پنجمین شــماره ایــن فصلنامــه )ویــژه تابســتان 1399( درج  ســی و

ــت.  ــده اس ش

مقــاالت منتشرشــده در فصلنامــه کیمــای هنــر از طریــق وب گاه ایــن 
نشــریه، بــه نشــانی www.kimiahonar.ir، در دســترس عاقه منــدان 

است.

A
سومین شماره فصلنامه مطالعات عالی هنر منتشر شد

ــژه  ــر، وی ــی هن  ســومین شــماره فصلنامــه تخصصــی مطالعــات عال
ــردبیری  ــه س ــر و ب ــتان هن ــازی فرهنگس ــا صاحب امتی ــار 1399، ب به

گــودرزی منتشــر شــد. مصطفــی 

کــه بــه انتشــار پژوهش هــا و  مطالعــات عالــی هنــر نشــریه ای اســت 
مقــاالت علمــی، تألیفــی و تصنیفــی پژوهشــگران و صاحب نظــران 
مطالعــات  و  دیــداری  هنرهــای  و  تجســمی  هنرهــای  قلمــرو  در 
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میان رشــته ای آنهــا بــا دیگــر حوزه هــای هنــر و ســایر علــوم می پــردازد.

ُکپــی، بدل ســازی و جعــل در اصالــت نقاشــی« از  »بررســی نقــِش 
از  هنــر«  در  پیشــرفت  »مفهــوم  یوســفیانی؛  آذیــن  و  ادهــم ضرغــام 
گروتســک؛  محمدرضــا ابوالقاســمی و ناصــر مقــدم؛ »نقاشــی و امــر 
ــروگل پــدر« از آبتیــن رادمنــش؛  گروتســک پیتــر ب پژوهشــی در جهــان 
ی و تجلی آن در پوسترســازی«  »درآمدی بر تبلیغات سیاســی شــورو
از مینــو ندافیــان؛ »مربــِع هنرمنــد، اثــر هنــری، مخاطــب و محیــط در 
گــودرزی؛ »گفتمان هــای  هنــر امــروز« از محمــد شــمخانی، مصطفــی 
بــر  کیــد  تأ بــا  قاســم حاجــی زاده  یــاد ســبز  یادرفتــه در مجموعــه  از
یکــرد تحلیلــی فــرکاف« از محبوبــه پهلوان نــوده و ترنــم تقــوی؛  رو
و »مقایســه مبانــی آفرینــش هنــری در سوررئالیســم و مبانــی خلــق 
عناویــن  امینــی؛  محمدصــدرا  از  متعالــی«  حکمــت  در  هنــری 
مقــاالت منتشرشــده در ایــن شــماره از نشــریه مطالعــات عالــی هنــر 

ــت. اس

عاقه منــدان بــرای تهیــه ایــن نشــریه می تواننــد بــه نشــانی تهــران، 
تقاطــع خیابــان طالقانــی، شــماره  بــه  نرســیده  ولیعصــر،  خیابــان 
کتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر، و یــا بــه نشــانی اینترنتــی   ،1550

کننــد. مراجعــه   http://artstudies.honar.ac.ir 

A
هجدهمین شماره فصلنامه گلستان هنر منتشر شد
هجدهمیــن شــماره فصلنامــه گلســتان هنــر، ویــژه زمســتان 1398، 
بــا صاحب امتیــازی فرهنگســتان هنــر و ســردبیری مهــدی مکی نــژاد 

منتشــر شــد.

ــر  ــخ هن ی ــر نخســتین فصلنامــه تخصصــی در زمینــه تار گلســتان هن
یخــی هنــر و معمــاری حــوزه تمدنــی ایــران اســت.  و مطالعــات تار
ــر و  ــخ هن ی ــه مباحــث نظــری تار ــن نشــریه در دو بخــش ب مقــاالت ای

یخــی هنرهــای ایرانــی اختصــاص دارد. مطالعــات تار

یاســپ دادبــه؛ »بــاغ ایرانــی در  »مفهمــوم زمــان در بــاغ ایرانــی« از آر
گلــزار  و  بــاغ  »تجلــی  حســینی؛  مهــدی  از  جامــی«  هفت اورنــگ 
بــر پارچــه در دوران اســامی« از زهــره روح فــر؛ »بــاغ دلگشــای یــزد« 
از  کرمــان«  در  سروشــیان  فریــدون  »خانه بــاغ  مزداپــور؛  کتایــون  از 
منطقــه  شــکل گیری  در  آب  »نقــش  ســلیمانی روزبهانی؛  پیمــان 
طراحــی  تــا  منطقــه ای  برنامه ریــزی  از  آن:  یخــی  تار بــاغ  و  فیــن 

مریــم رضایی پــور؛ »خطــاط  و  از حمیدرضــا جیحانــی  معمــاری« 
از  قرآنــی  یابــی  ارز و  ی  هــرو طبــاخ  عبــداهلل  احــوال  آشــوب:  دوره 
گــرد؛  صحرا مهــدی  از  رضــوی«  قــدس  آســتان  کتابخانــه  در  او 
کاخ هــای ســلطنتی« از  »صورت مجلــس هزینــه تعمیــرات تابلوهــای 
محمدصــادق میرزاابوالقاســمی؛ »گنج الصنایــع مظفریــه« از ســعید 
کــه در ایــن شــماره از  خودداری نایینــی؛ عناویــن مقاالتــی اســت 

گلســتان هنــر منتشــر شــده اســت.

عاقه منــدان بــرای تهیــه ایــن نشــریه می تواننــد بــه نشــانی تهــران، 
تقاطــع خیابــان طالقانــی، شــماره  بــه  نرســیده  ولیعصــر،  خیابــان 

کننــد. مراجعــه  هنــر  فرهنگســتان  کتاب فروشــی   ،1550

A
نمایش آثار »شمس فرهنگستان هنر« در فضای مجازی
گنجینــه هنــری   مجموعــه آثــار »شــمس فرهنگســتان هنــر« از آثــار 

ایــن فرهنگســتان، بــه نمایــش درآمــد. 

شــمس  و  مولــوی  محمــد  جال الدیــن  بزرگداشــت  بــا  هم زمــان 
تبریــزی، در هفتــم و هشــتم مهرمــاه، آثــار »شــمس فرهنگســتان هنــر« 
بــا یادداشــتی از ســیدمهدی حســینی، عضــو پیوســته فرهنگســتان 

ــه نمایــش درآمــد. ــر، در فضــای مجــازی ب هن

محمــد  از  می تــوان  مجموعــه  ایــن  در  اثــر  صاحــب  هنرمنــدان  از 
احصایــی، ســیدمهدی حســینی، حبیــب اهلل صادقــی، مصطفــی 

کــرد. کــوروش شیشــه گران یــاد  کاظــم چلیپــا و  گــودرزی، 

 A
نمایش »جنایت آمریکا علیه بشریت« در رواق هنر

در آســتانه فرارســیدن یــوم اهلل 13 آبــان، روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار 
هنــِر  رواق  در  بشــریت«  علیــه  آمریــکا  »جنایــت  نقاشــی  جهانــی، 

فرهنگســتان هنــر بــه نمایــش درآمــد.

ایــن اثــر متعلــق بــه حبیــب اهلل صادقــی، عضــو پیوســته فرهنگســتان 
بــا  و  دارد  نــام  بشــریت«  علیــه  آمریــکا  »جنایــت  کــه  اســت  هنــر، 
کشــیده شــده اســت. ایــن اثــر بــا  تکنیــک ترکیــب مــواد بــه تصویــر 
معاصــر  هنرهــای  مــوزه  صبــا،  فرهنگی هنــری  مؤسســه  همــکاری 
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فلســطین، بنیــاد فرهنگــی روایــت فتــح، و انجمــن تجســمی انقــاب 
و دفــاع مقــدس، در رواق هنــر فرهنگســتان هنــر نصــب شــد و از 12 

ــد. ــته ش گذاش ــش  ــه نمای ــان 1399 ب ــا 25 آب ت

 A
نماهنگ محمد رسول اهلل)ص( منتشر شد

ــا موضــوع طراحــی نشانه نوشــته محمــد رســول اهلل)ص(  نماهنگــی ب
بــه نمایــش درآمــد.

کــرم)ص(« بــا موضــوع  آثــار منتخــب نخســتین جشــنواره »پیامبــر ا
ــف،  ــه تألی ــه مؤسس ک ــول اهلل)ص(  ــد رس ــته محم ــی نشانه نوش طراح
شــهرداری  همــکاری  بــا  را  آن  )متــن(  هنــری  آثــار  نشــر  و  ترجمــه 
کــرده بــود، بــه همــت مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین  تهــران منتشــر 
فرهنگســتان هنــر در قالــب نماهنگــی زیبــا، در وب گاه فرهنگســتان 

ــه نمایــش درآمــد. هنــر ب

رکهــا  »اهلل  ســاخته  نماهنــگ  ایــن  موســیقی  اســت  ذکــر  شــایان 
مجیــد  اثــر  رســول اهلل)ص(«  »محمــد  فیلــم  از  و  اســت  رحمــان« 
گرفتــه شــده اســت. مجیــدی، عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر، وام 

A
تسهیالت انتشارات فرهنگستان هنر 

برای خرید کتاب های هنری
مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن(، بــه مناســبت 
کتاب خوانــی، همــگام بــا معاونــت فرهنگــی  کتــاب و  آغــاز هفتــه 
ــرای عاقه منــدان  تی را ب وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، تســهیا

کــرد. کتاب هــای هنــری فراهــم  بــه 

ــا ســقف  کتــاب ت ایــن تســهیات شــامل 20درصــد تخفیــف خریــد 
کتــاب و ادبیــات ایــران، و عــاوه بــر آن،  200هــزار تومــان، ســهم خانــه 
کتاب هــای انتشــارات فرهنگســتان  تخفیــف 20درصــد بــرای خریــد 
اســتقبال  بــا  کــه  بــود  خریــد  ســقف  محدودیــت  بــدون  هنــر، 

روبــه رو شــد. عاقه منــدان 

A
 گنج سلطان با تخفیف

گرفت   در اختیار عالقه مندان قرار 
گنــج ســلطان  کتاب خوانــی، کتــاب  کتــاب و  بــه مناســبت هفتــه 
ســلطان محمد  اســتاد  آثــار  کرمــان،  گنجعلی خــان  )مجموعــه 
عاقه منــدان  دســترس  در  ویــژه  تخفیــف  بــا  معماریــزدی( 
آثــار  معرفــی  بــا  ارتبــاط  در  کــه  فیلمــی  همچنیــن  گرفــت.  قــرار 
ســلطان محمد اســت در فضــای مجــازی فرهنگســتان هنــر منتشــر 

شــد.

مجموعــه مقــاالت همایــش »کنکاشــی در آثــار و احــوال معمــاران 
ایران زمیــن« را مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن(، 
کوشــش مهــدی  کتابــی بــا نــام گنــج ســلطان بــه  چنــدی پیــش در 
کتــاب بــا تخفیــف ویــژه در دســترس  کــه ایــن  کــرد  مکی نــژاد، منتشــر 

گرفــت. عاقه منــدان قــرار 

ی ســیزده مقالــه بــا عنوان هایــی چــون »جســتار  کتــاب حــاو ایــن 
کرمــان«،  گنجعلی خــان  کاروانســرا )مدرســه( و میــدان  پیمــون در 
»ربــاط زین الدیــن، شــاهکار اســتاد ســلطان محمد معماریــزدی«، 
»تأملــی در رقــم و امضــای ســلطان محمد«، »طبقه بنــدی بــر مبنــای 
عناصــر فضایــی معمــاری در حمام هــای بومــی ایــران بــا تعقیــب 
کرمــان«،  ردپــای ســلطان محمد معماریــزدی در حمام هــای شــهر 
گنجعلی خــان  کتیبه هــای مســجد  »بررســی جایــگاه، تزیینــات و 
زمینه هــای  »شــناخت  شــیعی«،  و  اســامی  مبنــای  بــر  مبتنــی 
کاشــی ها در آثــار  کرمــان بــر نقــوش  تأثیرگــذار هنرهــای بومــی منطقــه 
کرمــان(«،  گنجعلی خــان  ســلطان محمد معماریــزدی )مجموعــه 
»هم نشــینی شــیوه های آرایه پــردازی مکاتــب هــرات و اصفهــان در 
کرمــان )میــدان اصلــی،  گنجعلی خــان  برخــی بناهــای مجموعــه 
گــذار  کاروانســرا، حمــام و آب انبــار(«، »تأثیــر ســلطان محمد طــراح 
گنجعلی خــان بــر حمام هــای پــس از خــود  کاربنــدی حمــام  آموزشــی 
کرمــان«  گنجعلی خــان  کرمــان«، »رّدپــای چــوگان در مجموعــه  در 
تمام نمــای  آیینــه  یــزدی،  معمــار  ســلطان محمد  اســتاد  »اثــر  و 

اســت. گنجعلی خــان«  شــخصیت 

ــار هنــری  کتــاب گنــج ســلطان را مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آث
 262 در  و  نســخه  هــزار  شــمارگان  در  رنگــی،  به صــورت  )متــن( 

کــرده اســت.  صفحــه و بــا بهــای 80هــزار تومــان منتشــر 
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A
تمدید رایگان عضویت اعضای کتابخانه فرهنگستان هنر
کتــاب  کتابخانــه تخصصــی فرهنگســتان هنــر، بــه مناســبت هفتــه 
کتابخانــه را بــه مــدت یــک  کاربــران ایــن  کتاب خوانــی، عضویــت  و 

کــرد. ســال تمدیــد 

عــدم  و  گذشــته  مــاه  چنــد  در  کرونــا  ویــروس  شــیوع  دلیــل  بــه 
کتابخانــه  بــه اعضــای خــود،  کتابخانه هــا  امــکان خدمات دهــی 
کتاب خوانــی  کیــد بــر اهمیــت  تخصصــی فرهنگســتان هنــر بــا تأ
کتــاب، عضویــت اعضــای خــود  و نیــز بزرگداشــت و تکریــم هفتــه 
کــرد. همچنیــن  را بــه مــدت یــک ســال به صــورت رایــگان تمدیــد 
شــد. تمدیــد  اعضــا  بــرای  خــودکار  به صــورت  امانــی  کتاب هــای 

کتابخانــه تخصصی فرهنگســتان  اعضــا می تواننــد از طریــق وب گاه 
آخریــن  از   ،http://speciallibrary.honar.ac.ir نشــانی بــه  هنــر، 
اطاعــات  یافــت  در بــرای  یــا  و  گاه شــوند  آ کتابخانــه  ایــن  اخبــار 

ــد. ــا شــماره تلفــن 4ـــــ66974793 تمــاس بگیرن بیشــتر ب

A
قلبی به نام قدس
هم زمــان بــا »روز جهانــی همبســتگی بــا مــردم فلســطین« نمایشــگاه 
مجــازی »قلبــی بــه نــام قــدس« بــه همــت مــوزه هنرهــای معاصــر 

ــد. ــش درآم ــه نمای ــر ب ــتان هن ــطیِن فرهنگس فلس

کــه بــه مناســبت  »قلبــی بــه نــام قــدس« عنــوان نمایشــگاهی اســت 
29 نوامبــر، روز جهانــی همبســتگی بــا مــردم فلســطین، بــا همــکاری 
هنــری  و  فرهنگــی  ســازمان  و  فلســطین  معاصــر  هنرهــای  مــوزه 

شــهرداری تهــران، به صــورت مجــازی برپــا شــد.

گرافیــک  ایــن نمایشــگاه منتخبــی از آثــار دوســاالنه های عکــس و 
بــا موضــوع فلســطین، از  جهــان اســام و همچنیــن نقاشــی هایی 
کــه در  گنجینــه فرهنگســتان هنــر اســت  مجموعــه آثــار موجــود در 

گذاشــته شــده اســت.  وب گاه فرهنگســتان هنــر بــه نمایــش 

ــا  ــه همیــن مناســبت مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین ب همچنیــن ب
همــکاری دفتــر ادبیــات بیــداری حــوزه هنــرِی ســازمان تبلیغــات 
اســامی، محفــل شــعر مجــازی ای، بــا عنــوان »قلبــی بــه نــام قــدس«، 

کــرد. برگــزار 

در ایــن برنامــه حســین اســرافیلی و علــی داودی، شــاعران ایرانــی، بــه 
همــراه مصطفــی غافلــی و حمیــد حلمــی زاده، شــاعران عراقــی، بــه 

شــعرخوانی بــا موضــوع فلســطین و مقاومــت پرداختنــد.

A
دومین جشنواره آثار هنرمندان توان خواه برگزار شد
بــه مناســبت روز جهانــی معلولیــن، دومیــن جشــنواره هنرمنــدان 
بــا حضــور محمــد شــریعتمداری، وزیــر تعــاون،  دارای معلولیــت 
کار و رفــاه اجتماعــی؛ وحیــد قبادی دانــا، رئیــس ســازمان بهزیســتی 
ــران ایــن ســازمان و نیــز سرپرســت مؤسســه  ــان و مدی کشــور؛ و معاون
فرهنگی هنــری صبــای فرهنگســتان هنــر در نگارخانه هــای آینــه و 

گشــایش یافــت. خیــال شــرقی صبــا 

از  اثــر   850 شــامل  مجموعــه ای  جشــنواره  ایــن  دوره  دومیــن  در 
نقاشــی  قالب هــای  در  معلولیــت،  دارای  هنرمنــد  هــزار  از  بیــش 
ایــن  در  شــد.  گذاشــته  نمایــش  بــه  نگارگــری  و  تصویرســازی  و 
گــروه حرفــه ای، و  ــار هنرمنــدان دارای معلولیــت در دو  نمایشــگاه آث

بــه نمایــش درآمــد. نوآمــوز و هنرجــو 

حضــور  بــا  تفاهم نامــه ای  جشــنواره  ایــن  برگــزاری  طــی  در 
صبــا،  فرهنگی هنــری  مؤسســه  سرپرســت  یــارزاده،  ســجادمحمد 
و وحیــد قبادی دانــا، معــاون امــور توان بخشــی ســازمان بهزیســتی 
اقتصــاد  و  هنردرمانــی  دبیرخانــه  راه انــدازی  یــت  محور بــا  کشــور، 
بیشــتر  همکاری هــای  و  معلــول  هنرمنــدان  کارآفرینــی  و  هنــری 

شــد. منعقــد  فی مابیــن 

A
احکام
اســماعیلی،  علیرضــا  ســوی  از  حکمــی  طــی  اربابــی  محمــود 
گــروه  سرپرســت فرهنگســتان هنــر، بــه مــدت دو ســال بــه عضویــت 

شــد. منصــوب  هنــر  فرهنگســتان  ســینمای  تخصصــی 

یــارزاده طــی احکامــی از  محمدمهــدی مظاهــری و ســجادمحمد 
ســوی علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، بــه مــدت 
گــروه تخصصــی معمــاری و شهرســازی  دو ســال بــه عضویــت در 

ــد. ــر درآمدن ــتان هن فرهنگس

احمــد رجبــی طــی حکمــی از ســوی علــی تقــوی، معــاون پژوهشــی 
گــروه علمــی همایــش بازخوانــی  فرهنگســتان هنــر، بــه عضویــت در 

آرای فارابــی در بــاب موســیقی درآمــد.

معــاون  تقــوی،  علــی  ســوی  از  حکمــی  طــی  فتح اللهــی  محمــود 
گــروه نمایــش و ادبیــات  پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، بــه ســمت دبیــر 

نمایشــی فرهنگســتان هنــر منصــوب شــد.


