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ي اصلي اين از ابتداي فعاليت، هسته.  به شكلي كامال مستقل فعاليت خود را آغاز كرد1381از سال  "هنرمند :حرفه"

 تقسيم شده كه دبيري و تصميم گيري هر بخش هنرهاي جديد و  نقاشيعكاسي،نشريه به سه قسمت مجزاي 

  .نهايتا به طور مستقل انجام گرفته و مي گيرد

 معرفي شده و گزيده هايي از آثارشان يك هنرمند ايراني و يك هنرمند خارجيدر هر يك از اين بخشهاي سه گانه، 

يم، عمدتا سراغ كساني برويم كه تا كنون كمتر در معرض ادر انتخاب اين هنرمندان سعي داشته. نيز منتشر مي شود

هنرمنداني جدي و پركار كه در تنهايي و خلوت . انداند و در متن هنر غالب روز قرار نداشتهديد عمومي قرار گرفته

افراد ي هنرمندان خارجي نيز از ميان عمده. اند به كار شخصي شان دلبسته-كارگاهشان به دور از جريانهاي مد روز

. اند تا از اين طريق وجوه پنهان مانده ي هنر روز دنيا بيشتر شناخته شودكمتر شناخته شده در ايران، انتخاب شده

 منتشر شده كه در ان از آراي -  در هر شماره- همچنين سلسله مطالبي در خصوص مباحث تئوريك هنر ايران و جهان 

ي هنر جهان، تا كنون مطالب كليدي و اصلي در خصوص  در زمينه.انديشمندان بنام جهان و ايران استفاده مي شود

ي هنر ايران نيز هنرمندان و نويسندگاني منتشر و در زمينه... ، و هنر كيچ، پست مدرنيسم، فمينيسم، مدرنيسم

 امير ابراهيمي، آرياسپ دادبه، ثميال، رويين پاكباز، آيدين آغداشلو، داريوش شايگان، مراد فرهاد پورچون 

، فرديت در هنر، اصالتدر خصوص سلسله مطالبي چون ...  ويحيي دهقانپور، تورج حميديان، منصور براهيمي

 جامعه شناسي نقاشي معاصر ايران، هنر عصر قاجار، شاهكارهاي نگارگري، ي تاريخيحافظه، آموزش در هنر

  .اندوارد بحث شده... و

هاي كشور و با توجه به فقدان مطالب تخصصي مورد نياز به زبان آموزشگاهها و با توجه به تعداد كثير هنرجويان دانشگاه

هنرمند سعي داشته تا با انتشار مطالب تخصصي همراه و مشوق هنرجويان جدي اين رشته باشد و بر آن :فارسي، حرفه

 كه در دانشگاه هاي ما متاسفانه كمتر به ان پرداخته - ي معرفي هنر روز دنيا و ايرانبوده تا به طور غيرمستقيم وظيفه

 را -ي شكل گيري اليه هاي عميق تر ذهني هر هنرمندي است كه الزمه-مي شود و نيز آموزش مفاهيم بنيادين در هنر

  .به انجام برساند

  .هنرمند موجود مي باشد :ي مباحث مربوط به هر شماره در سايت اختصاصي حرفهفهرست و گزيده
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 ..........................................................................................................................................................................:...............................نشاني

توانند مبلغ عالقمندان مي. ريا ل مي باشد160000هر شماره در تهران و شهرستان 4 حق اشتراك نشريه براي
ت در قابل پرداخ(حسن معصومي نام محمد  بانك تجارت، شعبه شاهين شمالي به337463428اشتراك را به حساب 

فتوكپي رسيد (و اصل آن را به همراه فتوكپي فرم اشتراك به نشاني دفتر نشريه ارسال كنند ) كليه شعب بانك تجارت
اضافه ) بابت هزينه پست( ريال 240000براي اشتراك ساليانه خارج از كشور مبلغ  ).بانكي را نيز نزد خود نگه داريد

باشد كه  امكان پذير مي) 44605339 ، 44464998 :اره تلفنهايبا شم(اشتراك نشريه به صورت تلفني  .مي شود
 . هزينه اي عالوه بر مبلغ اشتراك بابت پيك دريافت مي گردد

  16315-1895:صندوق پستي  /  22887284-22845170:   تلفن نشريه
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