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: هنر برگزار می کندفرهنگستان

 انديشی چند صدايی در هنر ايرانیهم
 و هنری ایران، روز یکشنبه، یازدهم هم اندیشی چند صدایی در عرصه نقد ادبی:خبرگزاری ایسکانيوز -تهران

. آغاز می شود با سخنرانی شاهين فرهت، در ساختمان مرکزی فرهنگستان هنرصبح، 9اسفند ماه، ساعت 

 اداره کل روابط عمومی فرهنگستان هنر، این هم گزارش گروه فرهنگی هنری خبرگزاری ایسکانيوز به نقل از            به
که در پانـلپانل نظرپردازی، نمایش، سينما، ادبيات، معمـاری و تجسـمی            اندیشی در شش  شود   برگــزار مـی 

مير علـی نجوميـان در زمينـه                    های صبح روز یکشنبه بهمن نامور       یب رضـا غالمحسـين زاده و ا  نظریــه مطلق، غر
صادقی، در زمينــه نمـایش و حسـنپردازی منصور براهيمی، احسان مقدسی، اردشير صالح پور             و قطب الدین 

بعدازظهر یکشنبه نيز بابک.  خواهند کرد   یموت زواره و سجاد باغبان ماهر درباره سينما سخنرانی            بلخاری، طيبه 
 عابدینی، محمد رضا گودرزی و مریم کریميان، سهيال صالحی مقدم، اسماعيل امينی، حسن مير               معين، فرزانه   

سی، غـزال                           حسينی، درباره ادبيات،    نژاد، حامـد کامـل نيـا، ایمـان رئي هدوی   کرامـتی و غالمرضـا محمد جواد م
 را جالل الدین کاشفی و مریم الری در زمينه تجسـمی مقـاالت خـود            اسالمی، درباره معماری و بهنام کامرانی،       

 .ارائه خواهند داد
واقـع 53  ميدان فلسطين، خيابان طالقانی، خيابان بـرادران مظفـر، پـالک                     ساختمان مرکزی فرهنگستان هنر، در      

 110./شده است

251:خبرنگار
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 سخنرانی در فرهنگستان هنر

 برنامه هم انديشي چند صدايي در هنر ايراني

 11/12/87يكشنبه 

 50/14 -15: پذيرايي 

  

  

 50/14 -15: پذيرايي 

 )1سالن (پانل ادبيات : نشست سوم 

 فاطمه راآعي: رئيس پانل 
 زمان عنوان سخنراني/ سخنران  

طنين چند صدايي و بينش زيبايي شناسي / بابك معين  
 داستايوفسكي در رمان نو

50/13 – 
30/13 

موضوع : ديدگاه جامع در آتاب شاه سرگرمي ندارد /فرزانه آريميان  
 چند صدايي در اثر ژيونو

10/14- 50/13 

 10/14-30/14 گفتگومندی و چند صدایی در شعر حافظ/ سهيال صالحی مقدم  

نشانه هایی از چند صدایی و منطق گفتگو در / اسماعيل امينی  
 شعر قيصر امين پور

50/14- 30/14 

  )1سالن (پانل ادبيات : نشست چهارم 

 فاطمه راآعي: رئيس پانل
 زمان عنوان سخنراني/ سخنران  
 15-20/15 نظریه باختين و داستان نویسی ایران/ حسن مير عابدینی  

چند صدایی یا تک صدایی در ادبيات داستانی / محمد رضا گودرزی  
 ایرانيان در سال های پس از انقالب

40/15-20/15 

از سووشون تا ( چند صدایی در رمان زنان ایران / مریم حسينی  
 )بازی آخر

16- 40/15 

  )2سالن (پانل معماري : نشست سوم 

 حبيب درخشاني: رئيس پانل
 زمان عنوان سخنراني/ سخنران  

چند صدایی در معماری ، / محمد جواد مهدوی نژاد و حامد کامل نيا  
 تجلی مفهوم مشارکت در معماری کشورهای در حال توسعه

50/13 – 
30/13 

 50/13 -10/14 معماری افقی ـ معماری چند صدا/ ایمان رئيسی  
 10/14-30/14 مظاهر طبيعت ، آواهای گمشده خانه ایرانی/ غزل کرامتی  

چند صدایی و ضرورت مشارکت مردم در فرایند / غالمرضا اسالمی  
 طراحی و ساخت محيط زیست خود

50/14- 30/14 

  )2سالن (پانل تجسمي : نشست چهارم 

 منيژه آنگراني: رئيس پانل
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