
 ٩٥٣١ متولد درويش يكتا

  باشد مي ٩٥٣٥ سال از سينما كارگردانى ى آموخته دانش

 بوده مشغول تجربى هاى فيلم ساخت به و كرده شركت كيارستمى عباس هاى وركشاپ در سال ٣ مدت به ٩٥٣١ سال از وى

  است

 به تناولى پرويز سازى جسمهم كارگاههاى در سال سه و آورده روى سازى مجسمه به فيلمسازى كنار در ٩٥١١ سال از

 است كرده شركت انفرادى نمايشگاه يك و گروهى نمايشگاه چندين در و پرداخته سازى مجسمه

 

 : انفرادى نمايشگاه

 شد اجرا ژاله گالرى در " ديليت اينستاليشن عكس ويدئو " نمايشگاه عنوان با ٩٥١١ ارديبهشت در وى انفرداى نمايشگاه

 

 : گروهى نمايشگاه

 ( پوشيدنى هاى مجسمه)  ١٣ ارديبهشت نياوران فرهنگسراى در تناولى استاد شاگردان از گروه سه يشگاهِ نما -٩

 ( آرت ويدئو)   چارسو سينما در ١٣ مهر كيارستمى نما ٥٣ نمايشگاه -١

 ( آرت ويدئو)  ثالث نشر گالرى در ١٣ مهر كيارستمى نما ٥٣ نمايشگاه -٥

 ( مجسمه)   نياوران فرهنگسراى در ١٣ دى  نگاه هفت نمايشگاه -٤

 (ويدئوآرت) ١٣ هنرمندان خانه سال تصوير جشن در آرت ويدئو تا سه نمايش -٣

 ( پوشيدنى مجسمه)  ژاله گالرى در ١٣ اسفند خاك و فلز نمايشگاه -١

 سنتر هارمونى هنر خانه گالرى در ٩٥١١ دى مفهومى هاى پيرايه نمايشگاه-١

 ژاله گالرى ٩٥١١ اسفند ، پوشيدنى هاى مجسمه و مجسمه گروهى نمايشگاه ، فلزى شرايط نمايشگاه -٣

 شميده گالرى ، ٩٥١١ اسفند ، پوشيدنى هاى مجسمه گروهى نمايشگاه ، پانزده نمايشگاه -١

 هنرمندان خانه ، ٩٥١١ اسفند ، سال تصوير جشن در بازى فيلم نمايش -٩٣

 ملت پرديس گالری ، ٩٥١١ ارديبهشت ، ١ معاصر هنر در ها گرايش و رويكردها گروهي نمايشگاه-٩٩

 ژاله گالری در ٩٥١٣ آبان ، «گاه» اينستاليشن ويديو گروهي نمايشگاه -٩١



 www.phonebook.gallery:  وبسايت در ٩٤٣٣ فروردين ، تلفن جهاني آنالين نمايشگاه-٩٥

 

 : كوتاه هاى فيلم

  اللمونى فيلم -٩

  ثانيه ٩١فيلم -١

 شغل -٥

  كوچه -٤ 

  غربت در -٣

 عصيان -١

  كيارستمى عباس ياد به -١

  ها مرغ تخم -٣

 بازى -١

... 

 و ويدئوآرت ساخت به فيلمسازى ى زمينه در و YEKTA برند تحت پوشيدنى هاى مجسمه و مجسمه ساخت به اكنون هم

 است مشغول آرت ويدئو آموزش


