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A
فراخوان هم اندیشی

 »محمودخان ملک الشعرا )صبا(؛ از سنت تا نوگرایی«
از برگــزاری هم اندیشــی »محمودخــان  فرهنگســتان هنــر جزئیاتــی 
تــا نوگرایــی« را در قالــب فراخــوان  ملک الشــعرا )صبــا(؛ از ســنت 

مقالــه ارائــه داد.

هم اندیشــی  دارد  نظــر  در  فرهنگســتان  ایــن  پژوهشــی  معاونــت 
)صبــا(؛  ملک الشــعرا  »محمودخــان  عنــوان  تحــت  یــک روزه ای 
ایــن  ناشــناخته  وجــوه  شــناخت  به منظــور  نوگرایــی«  تــا  ســنت  از 
هنــری  ویژگی هــای  بازجســت  همچنیــن  و  چندوجهــی  هنرمنــد 
ی، بــا حضــور  آثــار، خاقیــت و نــوآوری هنــری و نقــش تأثیرگــذار و
بررســی  و  بحــث  بــه  هنرمنــدان  و  اندیشــمندان  صاحب نظــران، 

بگــذارد. 

از  و  خوش نویــس  شــاعر،  )صبــا(،  ملک الشــعرا  محمودخــان 
نقاشــان نوگــرای دوره قاجــار اســت. نوگرایــی، ابتــکار و خلــق وجــوه 
ــا اصــول و قواعــد نقاشــی  ــران، ب ــازه از تلفیــق ســنت های هنــری ای ت
پایــی از دســتاوردهای مهــم او در نقاشــی اســت. مهــارت بــاالی  ارو
ــور و ســایه در  کیفیــت ن ــه  او در منظره ســازی، ژرف نمایــی و توجــه ب

بســیاری از آثــار به جامانــده از او به خوبــی نمایــان اســت.

مخاطبــان  و  می شــود  برگــزار   1۳۹۹ بهمن مــاه  هم اندیشــی  ایــن 
وب گاه  بــه  آن  فراخــوان  اطاعــات  یافــت  در بــرای  می تواننــد 
کننــد. مراجعــه   www.honar.ac.ir نشــانی  بــه  هنــر  فرهنگســتان 

A
فراخوان هم اندیشی

 »میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران« 
ایــران،  اســامی  جمهــوری  هنــر  فرهنگســتان  هنــِر  پژوهشــکده 
فراخــوان هم اندیشــی »میــرزا آقــا تبریــزی؛ پیشــگام ادبیــات نمایشــی 

کــرد. در ایــران« را منتشــر 

گــروه تخصصــی نمایــش و  ایــن پژوهشــکده در نظــر دارد بــا مشــارکت 
ادبیــات نمایشــی فرهنگســتان هنــر و بعضــی از نهادهــای فرهنگــی 
ــا تبریــزی؛ پیشــگام ادبیــات نمایشــی  ــرزا آق هنــری، هم اندیشــی »می
در ایــران« را بــا هــدف مطالعــه زمینه هــای پیدایــش و ســیر تحــول 
از نخســتین  نویــن  ارائــه خوانش هــای  و  ادبیــات نمایشــی  و  تئاتــر 
کنــد.  پژوهشــگران می تواننــد  آثــار ادبیــات نمایشــی در ایــران، برگــزار 
بــه نشــانی  را در وب گاه فرهنگســتان هنــر  ایــن همایــش  فراخــوان 

کننــد. www.honar.ac.ir مشــاهده 

هم اندیشــی میــرزا آقــا تبریــزی؛ پیشــگام ادبیــات نمایشــی در ایــران، 
در روزهــای ۴ و ۵ اســفند 1۳۹۹ برگــزار می شــود.

A
نام استاد امیرخانی در فهرست نادره کاران میراث 
فرهنگی ناملموس ثبت شد

فرهنگســتان  پیوســته  عضــو  امیرخانــی،  غامحســین  اســتاد  نــام 
»نــادره کاران  فهرســت  در  بشــری  زنــده  گنجینــه  به عنــوان  هنــر، 

شــد. ثبــت  ناملمــوس«  فرهنگــی  میــراث 

و  میــراث فرهنگــی  تشــکیل ســازمان  قانــون   1 مــاده  اجــرای  طبــق 
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بین المللــی  کنوانســیون  و   1۳۸۲ ســال  در  مصــوب  گردشــگری 
گنجینــه زنــده  حفــظ میــراث فرهنگــی ناملمــوس، لــوح ثبــت ملــی 
بشــری در خــط نســتعلیق بــا عنــوان »اســتاد غامحســین امیرخانــی« 
یــخ ۲۹ اســفند 1۳۹۸ در فهرســت ملــی  کــه در تار بــه شــماره ۴۵ 
امضــای  بــا  ناملمــوس  فرهنگــی  میــراث  حامــان  نــادره کاران، 
ــع  ــگری و صنای گردش ــی،  ــراث فرهنگ ــر می ــان، وزی ــر مونس علی اصغ

دســتی بــه ثبــت ملــی رســید.

فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســامی ایــران ضمــن تبریــک و تهنیــت 
هنرمنــد  ایــن  بیشــتر  توفیقــات  مســرت بخش،  خبــر  ایــن  بــرای 

اســت. از درگاه خداونــد متعــال خواســتار  را  گران مایــه 

A
تقدیر از خانواده شهدا و ایثارگر فرهنگستان هنر در 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس

سرپرســت فرهنگســتان هنــر بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد دفــاع 
مقــدس از رزمنــدگان و خانــواده شــهدا و ایثارگــر ایــن فرهنگســتان 

کــرد. تجلیــل 

در ایــن مراســم علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، 
ضمــن پاسداشــت یــاد و خاطــره شــهدا و رزمنــدگان هشــت ســال 
گسســتنی از هویــت ملــی مــا،  دفــاع مقــدس، به عنــوان بخشــی نا
کــرد: رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع مقــدس بــرای حفــظ کیان  اظهــار 
جمهــوری اســامی ایــران و دفــاع از ســرزمین عزیزمــان حضــوری 
رشــادت های  و  جان فشــانی ها  و  داشــتند  جبهه هــا  در  ایثارگرانــه 
آنــان به عنــوان نمادهایــی عالــی از پایــداری و مقاومــت، همیشــه در 

ذهــن و یــاد مــا باقــی خواهــد مانــد.

سرپرســت فرهنگســتان هنــر در ســخنان خــود بــه مدافعــان حــرم 
کــرد و آنــان را ادامه دهنــده راه رزمنــدگان اســام و هشــت  نیــز اشــاره 

ــاع مقــدس دانســت. ســال دف

او در ادامــه بــه نقــش و رســالت هنرمنــدان در مستندســازی حماســه 
یــج فرهنــگ پایــداری، ایثــار و مقاومــت  دفــاع مقــدس و انتقــال و ترو
برنامه هــای  و  نمایشــگاه ها  برگــزاری  بــه  همچنیــن  و  پرداخــت 
بــا موضــوع هنــر دفــاع مقــدس اشــاره  پژوهشــی فرهنگســتان هنــر 
کــرد و از پــاره ای از برنامه هــای آتــی فرهنگســتان در خصــوص هنــر 
دفــاع مقــدس، ازجملــه برنامه هایــی در حوزه هــای موســیقی، فیلــم 

گروه هــای  کــه بــا همراهــی و همــکاری  کــرد  و هنرهــای تجســمی یــاد 
ــه ثمــر خواهــد نشســت. تخصصــی فرهنگســتان ب

ایثارگــر  خانــواده  و  رزمنــدگان  از  تــن  چنــد  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت  از  خاطراتــی  ذکــر  بــه  فرهنگســتان 
از خانــواده شــهدا و  لــوح تقدیــر  بــا اهــدای  پایــان  پرداختنــد و در 

شــد. تجلیــل  هنــر  فرهنگســتان  ایثارگــر 

A
تبریک فرهنگستان هنر به مجید مجیدی و جامعه 
سینمای کشور

جادویــی  فانــوس  مجیــدی،  مجیــد  ســاخته  »خورشــید«  فیلــم   
یگــر آن نیــز موفــق  کــرد و باز بخــش جنبــی جشــنواره ونیــز را از آن خــود 

یانی« شــد. کســب جایــزه »مارچلــو ماســترو بــه 

جوایــز  ایــن  کســب  ایــران،  اســامی  جمهــوری  هنــر  فرهنگســتان 
فرهنگســتان  پیوســته  عضــو  مجیــدی،  مجیــد  بــه  را  افتخارآمیــز 
ایرانــی  هنرمنــداِن  دیگــر  و  خورشــید؛  فیلــم  نوجــوان  یگــر  باز هنــر؛ 
درگاه  از  و  می گویــد  تبریــک  جشــنواره  ایــن  در  شــرکت کننده 
کشــور را در دیگــر عرصه هــای  پــروردگار، توفیقــات جامعــه هنــری 

اســت. آرزومنــد  جهانــی 

ســه فیلــم »خورشــید«، »جنایــت بی دقــت« و »دشــت خامــوش« 
کــه  امســال بــه نمایندگــی از ســینمای ایــران در ونیــز حضــور داشــتند 
توانســتند در بخش هــای اصلــی و جنبــی هفتادوهفتمیــن جشــنواره 

کننــد. کســب  فیلــم ونیــز، جوایــزی معتبــر 

ســاخته  »خورشــید«  فیلــم  ونیــز،  فیلــم  جشــنواره  از  دوره  ایــن  در 
مجیــدی مجیــدی توانســت جایــزه »فانــوس جادویــی« را در بخــش 
یگر  یــداد از آن خــود کند. همچنیــن روح اهلل زمانی، باز جنبــی ایــن رو
یانی«  ــترو ــو ماس ــزه »مارچل ــب جای کس ــه  ــق ب ــم موف ــن فیل ــوان ای نوج

یگــر نوظهــور جشــنواره شــد. ویــژه باز

کشــورمان، در نشســت خبــری  کارگــردان برجســته  مجیــد مجیــدی، 
فیلــم خورشــید در جشــنواره فیلــم ونیــز، صــدای مــردم ایــران نیــز بــود 
کرونایــی،  کمبــود دارو در ایــران در شــرایط  بــه بحــث  بــا اشــاره  و 
کــرد و تحریم هــای ظالمانــه آن  از سیاســت دولــت امریــکا انتقــاد 
ــروز  ــردم و ب ــج م ــث رن ــته را باع گذش ــال  ــران در ۴0 س ــه ای ــور علی کش

مشــکات اجتماعــی و اقتصــادی دانســت.
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A
سی ودومین شماره از

 فصلنامه علمی کیمیای هنر منتشر شد
پژوهشــکده هنــِر فرهنگســتان هنــر، ســی  ودومین شــماره فصلنامــه 

کــرد. ــژه پاییــز 1۳۹۸ را منتشــر  علمیکیمیــای هنــر، وی

کیمیــای  علمــی   فصلنامــه  هشــتم  ســال  از  شــماره  ســی  ودومین 
هنــِر  پژوهشــکده  صاحب امتیــازی  بــه   ،1۳۹۸ پاییــز  ویــژه  هنــر، 

شــد. منتشــر  بلخــاری  حســن  ســردبیری  و  هنــر  فرهنگســتان 

»بازجســت معانی عرفانی در شــکل و ســاختار نگاره مســتی الهوتی 
گلنــار علی بابایــی و خشــایار قاضــی زاده؛ »ماهیــت  و ناســوتی« از 
میــاد  از  چارچــوب«  و  پنجــره  اســتعاره  پرتــو  در  ســینمایی  قــاب 
ســماچه  بــا  مــوزون  آیینــی  حــرکات  »تبارشناســی  روشــنی پایان؛ 
یعقــوب  از  اجتماعی ــــ  اعتقــادی(«  خاســتگاه  و  یخــی  تار )فراینــد 
آژنــد و ســیدناصر آقایــی و شــاهرخ امیریان دوســت؛ »مرگ بــاوری در 
آثــار ســاموئل بکــت« از عبدالحســین اللــه؛ »تحلیــل نــگاره یوســف و 
کمال الدیــن بهــزاد بــر اســاس نظریــه ترامتنیــت ژرار ژنــت«  زلیخــا اثــر 
ینــب رجبــی و حســنعلی پورمنــد؛ »مرگ اندیشــی و نســبت آن  از ز
بــا هنراندیشــی هیدگــر« از بهــروز الیاســی و محمدجــواد صافیــان؛ 

ــت. ــی اس ــریه علم ــن نش ــده در ای ــاالت منتشرش ــن مق عناوی

نشــانی             بــه  نشــریه  وب گاه  طریــق  از  می تواننــد  عاقه منــدان 
شــماره  ایــن  در  منتشرشــده  مقــاالت  بــه   www.kimiahonar.ir

یابنــد. دسترســی 

A
 پایگاه الکترونیکی فصلنامه پژوهشنامه فرهنگستان هنر 
راه اندازی شد

هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــنامه  فصلنامــه  الکترونیکــی  پایــگاه 
گســترش  نشــریه،  عملکــرد  اطاع رســانی  در  تســریع  به منظــور 
خدمات رســانی بــه پژوهشــگران رشــته های مرتبــط، و ایجــاد امــکان 

شــد. راه انــدازی  رشــته  ایــن  محققــان  بیــن  ارتبــاط  برقــراری 

نشــریات  جملــه  از  هنــر  فرهنگســتان  پژوهشــنامه  فصلنامــه 
معرفــی  اهــداف  بــا  کــه  اســت  هنــر  فرهنگســتان  تخصصــی 
یکردهــای معاصــر و نــو در عرصــه مطالعــات و نقــد هنــری؛ توســعه  رو
کم شناخته شــده در عرصــه نقــد  یکردهــای  ــه رو شــناخت نســبت ب
نقــد  و  هنــر  عرصــه  در  مطالعــه  یکردهــای  رو کاربردی کــردن  هنــر؛ 

در  بینارشــته ای  مناســبات  گســترش  ایرانــی؛  هنــر  به ویــژه  هنــری 
بــا حوزه هــای دیگــر معرفتــی، منتشــر می شــود. مطالعــات هنــری 

پیگیــری  و  ارســال  امــکان  فصلنامــه  ایــن  وب گاه  راه انــدازی  بــا 
نشــریه  ایــن  پیشــین  یافــت شــماره های  در و  و مشــاهده  مقــاالت 
فراهــم شــده اســت. دور جدیــد انتشــار ایــن نشــریه بــه ســردبیری 
دانــش  ســطح  اعتــای  و  گســترش  به منظــور  نامورمطلــق  بهمــن 
مطالعــات  و  هنــر  نظریه پــردازی  و  نقــد  حوزه هــای  در  پژوهــش  و 

اســت. شــده  آغــاز  گذشــته  ســال  از  میان رشــته ای 

اینترنتــی                                                                                   نشــانی  بــه  الکترونیکــی  پایــگاه  ایــن 
 www.pazhouheshnameh.ir قابــل دســترس اســت. عاقه منــدان 
یافــت اطاعــات بیشــتر بــا دفتــر نشــریه بــه شــماره  می تواننــد بــرای در

بگیرنــد. تمــاس   ۶۶۴۹۹۷۷۲ تلفــن 

A
دومین شماره فصلنامه مطالعات عالی هنر منتشر شد
ــر،  ــر فرهنگســتان هن ــی هن دومیــن شــماره فصلنامــه مطالعــات عال
ویــژه زمســتان 1۳۹۸، بــرای هنرمنــدان، پژوهشــگران و عاقه منــدان 

بــه حــوزه هنرهــای تجســمی منتشــر شــد.

کــه  فصلنامــه تخصصــی مطالعــات عالــی هنــر، نشــریه ای اســت 
بــه انتشــار نتایــج پژوهش هــا و مقــاالت علمــی، تألیفــی و تصنیفــی 
تجســمی  هنرهــای  قلمــرو  در  صاحب نظــران  و  پژوهشــگران 
دیگــر  بــا  آنهــا  میان رشــته ای  مطالعــات  و  دیــداری  هنرهــای  و 
ــردبیری  ــه س ــریه ب ــن نش ــردازد. ای ــوم می پ ــایر عل ــر و س ــای هن حوزه ه
منتشــر  هنــر،  فرهنگســتان  پیوســته  عضــو  گــودرزی،  مصطفــی 

می شــود.

»هنــر، ظهــور امــر معقــول در فــرم محســوس )رأی مشــترک تولســتوی 
و  »تصویرپــردازی  بلخاری قهــی؛  حســن  از  ایرانــی(«  حکمــای  و 
ــرزاده عشــقی«  ــم از می “رأی العیــن” در نمایش نامــه ســه تابلــوی مری
یکــرد  رو ی  کاو »وا یــاوری؛  فــراز  و  علی محمدی اردکانــی  جــواد  از 
کارگاه  ــر تابلــوی  کیــد ب ــا تأ ــار هنــری ب فمینیســم در نقــد و تحلیــل آث
کوربــه« از مریــم عــادل؛ »مطالعــه تطبیقــی ســردر  گوســتاو  نقــاش اثــر 
مســجد جورجیــر اصفهــان و مســجد األقمر قاهــره« از نازنین عنایتی؛ 
یکتــور برگــن«  »هنــر، عمــارت بی بنیــاد: نگاهــی بــه پایــان نظریــه هنــر و
از آبتیــن رادمنــش؛ »درآمــدی بــر نقــد روان کاوانــه پساســاختارگرا از 
کفش هــای منــدرِس ونســان ون گــوگ« از ناصــر مقدم کوهــی؛  نقاشــی 
موضــوع  بــا  نگاره هایــی  در  چــوگان  بازنمایــی  تطبیقــی  »مطالعــه 
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از  شــاهنامه«  در  افراســیاب”  حضــور  در  ســیاوش  “چوگان بــازی 
مجتبــی رحمانــی و مینــو خانــی؛ »بررســی عناصــر نوشــتاری در هنــر 
ــه ســنتی و مــدرن آن )پیشــنهاد طرحــی  ــع تغذی ــران، مناب نوگــرای ای
بــرای تفکیــک مفاهیــم خوش نویســی، خطاطــی، ِلتریســم و  کلــی 
گرایش هــای نوشــتاری در هنــر ایــران(« از محمــد فدایــی؛ و  ســایر 
»درآمــدی بــر نســبت میــان هنــر و اخــاق در اندیشــه اومانیســتی« از 
کــه در ایــن شــماره از نشــریه  طیبــه معینــی؛ عناویــن مقاالتــی اســت 

منتشــر شــده اســت.

مرتبــط  پژوهش هــای  پذیــرای  هنــر،  عالــی  مطالعــات  فصلنامــه 
یــخ هنــر، نقــد و تحلیــل هنــری، فلســفه و زیبایی شناســی و  بــا تار
یکــرد  مطالعــات میان رشــته ای در عرصــه مباحــث یادشــده، بــا رو
تحلیلــی، تطبیقــی و انتقــادی اســت. ایــن نشــریه را می توانیــد در 
مشــاهده    http://artstudies.honar.ac.ir الکترونیکــی نشــانی 

کنیــد.

A
نمایشگاه مجازی پوسترهای »تموز مقاومت«
پنج شــنبه  مقاومــت«،  »تمــوز  پوســترهای  مجــازی  نمایشــگاه 
وب گاه  در  اســامی،  مقاومــت  روز  بــا  همزمــان   ،1۳۹۹ مــرداد   ۲۳

شــد. گذاشــته  نمایــش  بــه  هنــر  فرهنگســتان 

در ایــن نمایشــگاه ۵0 پوســتر بــا موضــوع مقاومــت، دربرگیرنــده آثــاری 
از هنرمندانــی همچــون قبــاد شــیوا، علــی وزیریــان، حمیــد عجمــی 

گرفــت. و... در معــرض دیــد عاقه منــدان قــرار 

ایــن نمایشــگاه را مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطیِن فرهنگســتان هنــر 
کــرد. بــا همــکاری حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــات اســامی برگــزار 

A
نمایشگاه مجازی »سرچشمه سرخ«، یادبود شهدای 
هفتم تیر

مناســبت  بــه  ســرخ«  »سرچشــمه  تجســمی  هنرهــای  نمایشــگاه 
یادبــود شــهدای هفتــم تیــر در مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین برگــزار 
بــرای عاقه منــدان در وب گاه فرهنگســتان هنــر به صــورت  شــد و 

مجــازی بــه نمایــش درآمــد.

کــه عصــر دوشــنبه ۹ تیــر 1۳۹۹، بــا حضــور جمعــی  در ایــن نمایشــگاه 
هنرهــای  حــوزه  در  اثــر   ۶۳ شــد،  افتتــاح  مدیــران  و  هنرمنــدان  از 
یادبــود شــهدای  بــا موضــوع  و عکــس،  نقاشــی  تجســمی، شــامل 

ــد. ــته ش گذاش ــش  ــه نمای ــر ب ــم تی هفت

ــا همــکاری بنیــاد  نمایشــگاه سرچشــمه ســرخ را فرهنگســتان هنــر ب
کــرد. شــهید و امــور ایثارگــران برگــزار 

A
انتصاب سه عضو جدید همایش فارابی
ــر  ــه پیشــنهاد دبی ــوار ب ــار و ســید عبــداهلل ان ی ــر ماز احمــد رجبــی، امی
بــا  و  بــاب موســیقی«  فارابــی در  آرای  »بازخوانــی  علمــی همایــش 
بــه  هنــر،  فرهنگســتان  سرپرســت  اســماعیلی،  علیرضــا  حکــم 

ایــن همایــش منصــوب شــدند. گــروه علمــی  عضویــت 

A
اعضای کارگروه دیپلماسی هنر منصوب شدند
علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر،  طــی حکمــی 

کــرد. کارگــروه دیپلماســی هنــر را منصــوب  اعضــای 

کیــوان  علــی تقــوی، معــاون علمــی و پژوهشــی فرهنگســتان هنــر؛ 
رحیمــی، دبیــر فرهنگســتان هنــر؛ ســجادمحمد یــارزاده، سرپرســت 
پلنگــی،  محبوبــه  هنــر؛  فرهنگســتان  هنــری  و  فرهنگــی  معاونــت 
مدیــرکل روابــط بین الملــل فرهنگســتان هنــر؛ مهــدی مقیســه، عضــو 
هیئت عامــل مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنــری )متــن(؛ 
علیرضــا دلخــوش، معــاون دیپلماســی عمومــی مرکــز دیپلماســی 
کیانــی،  محمدعلــی  خارجــه؛  امــور  وزارت  رســانه ای  و  عمومــی 
خــارج  ایرانیــان  امــور  و  فرهنگــی  همکاری هــای  اداره  مدیــرکل 
کارگــر،  اســامی؛ محمــد  ارتباطــات  و  فرهنــگ  کشــور ســازمان  از 
یخــی وزارت میــراث  مدیــرکل موزه هــا و امــوال منقــول فرهنگــی، تار
گردشــگری و صنایــع دســتی؛ محمــد حیــدری، مشــاور  فرهنگــی، 
کارگــروه را  ــران؛ اعضــای ایــن  کمیســیون ملــی یونســکو در ای هنــری 

می دهنــد. تشــکیل 

A
انتصاب سرپرست مؤسسه فرهنگی هنری صبا 
علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان هنــر، طــی حکمــی 
ســجادمحمد یــارزاده را بــه سرپرســتی مؤسســه فرهنگــی هنــری صبــا 

کــرد. منصــوب 

پیــش از ایــن محمدرضــا حســین خانی، مدیرعاملــی ایــن مؤسســه 
را بــر عهــده داشــت.


