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و  سی  وششــم  شــماره های  هنــر  فرهنگســتان  هنــِر  پژوهشــکده 
کیمیــای هنــر، ویــژه پاییــز و زمســتان  ســی وهفتم فصلنامــه علمــی 

کــرد. منتشــر  را   ،1399

کیمیــای هنــر، بــه صاحب امتیــازی پژوهشــکده  فصلنامــه علمــی  
هنــِر فرهنگســتان هنــر و ســردبیری حســن بلخــاری منتشــر شــد.

»تأملــی در هستی شناســی هنــر مــردم به مثابــه هنــر پیشــرو« از علــی 
بینامتنــی«  کالژ  »زیبایی شناســی  شــایگان فر؛  نــادر  و  مهدی پــور 
کاوی  )وا عرفــان  آستـــانگی،  »ویدئــوآرت،  نامورمطلــق؛  بهمــن  از 
ــار بیــل ویــوال(« از حافــظ زینی اصالنــی؛ »از آن  کهن الگــو در آث چنــد 
خودســازی هنــری و تعییــن جایــگاه حقوقــی پدیدآورنــده« از آیســان 
کری؛ »دیالکتیــک “حقیقــت” و  شــیوا و منصــور حســامی و زهــرا شــا
گرهــارد  “مجــاز” در خوانشــی لکانــی از نقاشــی های عکــس ــــ بنیــاِد 
ریشــتر« از نســرین اســماعیلی و علــی مرادخانــی؛ و »تبییــن نقــش 
هندســه و خیــال در خلــق اثــر معمــاری« از ســواره امیرعشــایری و لیدا 
ــی  ــن مقاالت ــب؛ عناوی ــرح حبی ــوش ســتارزاده و ف ــل و داری بلیان اص
ایــن فصلنامــه منتشــر شــده  کــه در سی وششــمین شــماره  اســت 

اســت.

کات مناظــر اروپایــی در نقاشــی متأخــر صفــوی« از عبــداهلل  »محــا
در  ســبک  مطالعــات  »روش شناســی  رحیمــی؛  حنیــف  و  آقائــی 
یــک  طــرح و نقــش قالــی ایــران« از عبدالــه میرزایــی؛ »رویکــرد رتور
ابداعــات  و  تصاویــر  ارتبــاط  ســاخت بندی  بــه  زیبایی شــناختی 

کیمیای هنر فصلنامه علمی 

بصــری بــه سیاســت جهانــی« از آرش بیداله خانــی؛ »پدیدارشناســی 
ــولتز  ــرگ ش ــات نورب ــه نظری ــه ب ــا توج ــر ب ــه تئات ــا در صحن ــکان و فض م
رابــرت  اینشــتین در ســاحل  نمایــش  کارگردانــی  مــوردی  )مطالعــه 
افشــار؛  حمیدرضــا  و  موســالو  عبداللهــی  النــاز  از  ویلســون(« 
»تحلیــل معنــا در قالیچــه محرابــی موجــود در مــوزه متروپولیتــن بــا 
آژنــد و بهمــن نامورمطلــق و ســاحل  از یعقــوب  روش آیکونولــوژی« 
نحــوه  بــرای  قلمــرو  دو  به منزلــه  صنعــت  و  »هنــر  و  عرفان منــش؛ 
و  ریخته گــران  محمدرضــا  و  ســوزن کار  مرجانــه  از  دازایــن«  وجــود 
شــمس الملوک مصطفــوی؛ عناویــن مقــاالت ســی وهفتمین شــماره 

کیمیــای هنــر اســت. فصلنامــه  

ــه  ــه مقــاالت ایــن شــماره می تواننــد ب ــرای دسترســی ب عالقه منــدان ب
کننــد. ــه نشــانی www.kimiahonar.ir، مراجعــه  وب گاه نشــریه، ب


