
 همایون سلیمی 
 

 متولد تهران 1327
   

فارغ التحصیل از بزار پاریس، رشته نقاشی 1357
 (جایزه رشورن) 

 فوق لیسانس زیبا شناسی از دانشکده هنر هاي 1360
 تجسمی دانشگاه سوربن پاریس

تخصصی زیبا شناسی و علوم هنر (   نسفوق لیسا 1362
نشگاه هنر) از  دانشکده هنر هاي تجسمی داتکنولوژي 

 سوربن پاریس
هنر دانشکده دکتراي زیبا شناسی و علوم هنر از  1369

 گاه سوربن پاریسنشهاي تجسمی دا
 

 تدریس ـ تجربه 
 دانشگاه تهران ، دانشکده هنر هاي زیبا 

    دانشگاه الزهراء ، دانشکده هنر 
 دانشگاه هنر ، دانشکده هنر هاي تجسمی ـ تهران 

 کده هنر و معماري ـ تهران دانشگاه آزاد اسالمی ، دانش
 دانشگاه هنر ، دانشکده هنر هاي تجسمی ـ اصفهان 

 مؤسسه آموزش عالی سوره ـ تهران 
 دانشکده هنر و معماري دانشگاه یزد 

 دانشکده هنر و معماري دانشگاه کرمان 
 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر 

  
 

 نمایشگاههاي انفرادي 
 یسگالري((سالن پِرمنان))ـ پار  1360
 پاریس ـ ))هاگالري ((کوي بین المللی هنر 1361
 گالري(( سالن پِرمنان ))ـ پاریس 1362

 گالري (( اُپاوه)) ـ پاریس   1363
 فرهنگسراي نیاوران ـ تهران   1364
 پاریس ـ ))هاگالري ((کوي بین المللی هنر  1365
 گالري (( اُپاوه)) ـ پاریس  1367
 سوئد گالري (( سیگما)) واکسجوـ  1369
 گالري گلستان ـ تهران 1370
 گالري گلستان ـ تهران   1373
 نگارخانه برگ ـ تهران   1374
 حجم سبز ـ نگارخانه برگ ـ تهران   1378
 نگارخانه برگ ـ تهران   1379
 حجم سبز ـ نگارخانه برگ ـ تهران   1379
 گالري هفت ثمر ـ تهران   1380
 گالري (( اُپاوه)) ـ پاریس   1381
 پاریس  ـ )) کوي بین المللی هنر ها گالري ((  1382
 گالري آریا ـ تهران  1383
 حجم سبز ـ گالري هفت ثمر ـ تهران  1383
 گالري آریا ـ تهران   1384
 حجم سبز ـ گالري آریا ـ تهران  1384
ـ مرکز رویاي سبز (( طبیعت در هنر شرق ))  1384

 فرهنگی هنري صبا ـ تهران  
 تهران. –ور گالري ه   1387
 تهران -گالري هفت ثمر  –چاپ دستی     1388
 کرمان  -گالري مس سرچشمه    1389
 تهران -گالري هور  –چاپ دستی    1390
 گالري آریا تهران -حجم سبز 1391
 گالري آریا –نمایشگاه حجم سبز  1391
موزه تاریخ معاصر  -هفته فرهنگی ایران در روسیه 1391

 مسکو
 ثمر 7گالري -چاپ دستی و حجم سبز نمایشگاه  1392

  

  اصفهان امروز متن گالري -1393
 گالري بوم تهران -الیه هاي انتزاع 1394

 نمایشگاههاي گروهی 
 مرکز فرهنگی (( داوي یِل)) ـ پاریس   1356
 (( حضور طراحی )) ـ بزارـ پاریس 1357
فرانسه  ـ  ژِرمن آنله ((ژاردن دزار)) سن 63-62-61-60 1359

 جایزه شهر سن ژَرمن) 1363( 
 گالري ( خانه بزار )) ـ پاریس 1359
بین المللی هنر  کوي گالري ((  ، 69-68-65-63-62 1361

 پاریس  ـ))  ها
 ، گالري (( اُپاوه )) ـ پاریس 64-62 1361
 ـ فرهنگسراي نیاوران ـ تهران  64 1363
 استراسبورك(( استامپ دورین)) ـ  1363
مجسمه سازي و  -ن المللی معاصران لیتو گرافی نمایشگاه بی 1363

 تهران  -معاصر  موزه هنرهاي   -عکاسی
 

 ترکیه  -آنکارا  -اروپا -بینال آسیا  1365
 گالري(( کلودوالفونتن)) ـ ویرُفله ـ فرانسه1366
 گالري(( دو اوورس))ـ بورژـ فرانسه  1366
 اه بین المللی ـ بوداپست گ((هنر امروز)) نمایش  1366
 - کوي بین المللی هنرها  فونداسیون فلورانس ـ   1367
 پاریس
شامپینی  –سالن جشن هاي شهرداري  C.R.A.C بینال -1368

 فرانسه. -سور مارن
 فرانسه . -ایسی لِ مولینو –پاله دزار  –بی نار نقاشی  -1368
 گالري ((آریچی))ـ پاریس 1369
هنر  موزه  اولین نمایشگاه دو ساالنه نقاشی ایران ـ 1370
 عاصر ـ تهران مهاي 

 گالري (( الهون)) ـ پاریس  1370

 
 



 نگارخانه نوین ـ اصفهان 1371
 دومین نمایشگاه دو ساالنه نقاشی ایران ـ موزه 1372

 ـ تهران اي معاصر ههنر 
 تاالر فخرادین اسعد گرگانی ـ گرگان  1373
 فرهنگسراي خاوران ـ تهران  1373
 زنجان تاالر فجر ارشاد ـ   1373
     سومین نمایشگاه دو ساالنه نقاشی ایران ـ موزه  1374

 هنرهاي معاصر ـ تهران  
نگی دانشکده علوم اجتماعی هسمینار توسعه فر 1374

 دانشگاه تهران  
 نگارخانه آریا ـ تهران   1374
 گالري هفت ثمر ـ تهران   1374
 نگارخانه آریا ـ تهران  1375
 ان گالري هفت ثمر ـ تهر 1375
 نگارخانه برگ ـ تهران  1375
پل اصفهان ـ گالري کالسیک ـ نگارخانه کوثر  1376

 اصفهان  
  گالري هفت ثمر ـ تهران  1376
 آثار نقاشان معاصر نگارخانه الله ـ تهران  1376
 تهران  -طراحی معاصر ایران ـ نگارخانه برگ  1377
  نمایشگاه آثار نقاشی اساتید دانشگاه ـ   1377

 ـ اصفهان ه هنر هاي معاصر موز
 گالري هفت ثمر ـ تهران  1377
 گالري نیل ـ تهران  1377
  بازتاب سنت د رنقاشی نوگراي ایران ـ  1377
 نر هاي معاصر ـ تهران هموزه 

 بنگالدش  -نهمین بینال آسیایی داکا  1378
 ـ تهران  طراحی معاصر ایران ـ نگارخانه برگ  1378
هنر هاي  پنجمین دو ساالنه نقاشی ایران ـ موزه  1379

 معاصر ـ تهران 

اولین دو ساالنه نقاشی جهان اسالم ـ موزه هنر  1379
 هاي معاصر ـ تهران 

موزه  دومین دو ساالنه مجسمه سازي ایران ـ  1379
 هنرهاي معاصر ـ تهران  

 گالري اثر ـ تهران   1379
معاصر ـ  ر هاي گفتگوي تمدن ها ـ موزه هن 1379

 اصفهان 
 –موزه هنرهاي ملی دمشق  –نمایشگاه نقاشی     1379

 سوریه. 
نمایشگاه آثار نقاشی اساتید دانشگاه ـ خانه  1380

 هنرمندان یزد 
نمایشگاه به مناسبت کنگره بین المللی  1380

 بزرگداشت سهروردي ـ فرهنگسراي امام ـ زنجان  
  گالري (( ملونی )) ـ آمریکا 1381
 گالري برگ ـ تهران  1381
 گالري (( آرتیتود)) ـ پاریس  1382
 پاریس  گالري (( کوي بین المللی هنرها)) ـ  1382
سومین دو ساالنه نقاشی جهان اسالم  1383

 مرکزفرهنگی هنري صبا ـ تهران 
 -موزه هنرهاي ملی ایروان  -هنرمندان معاصر ایران  1383

  ارمنستان 
ـ مرکز  نه مجسمه سازي ایران چهارمین دوساال 1384

 فرهنگی هنري صبا ـ تهران  
 گالري هور ـ تهران    1384
 گالري (( تائوزند اُکس)) ـ کالیفرنیا   1384
 گالري هور ـ تهران  1384
 هنر عاشورا ـ مرکز فرهنگی هنري صبا ـ تهران  1384
 چاپ معاصر ـ گالري دي ـ تهران   1385
 ـ گالري هور ـ تهران  گروه سن ( چاپ دستی ) 1385
 طراحی ـ گالري آریا ـ تهران  1385

 نگارخانه شفق ـ تهران  1385
 یو)) ـ کالیفرنیا دگالري (( هاي استو 1385
 تهران  -فرهنگسراي نیاوران  –هفت نگاه   1385
 تهران -موزه هنرهاي فلسطین 1386
 تهران  –گالري هفت ثمر   1386
فرهنگی  هنري  مرکز  –ران ششمین دوساالنه نقاشی ای  1386

 تهران -صبا 
 تهران  –فرهنگسراي نیاوران  –هفت نگاه  1386
موزه هنرهاي   –اولین نمایشگاه دوساالنه چاپ دستی ایران   1386

 معاصر تهران 
 تهران  –گالري هفت هنر   1386
 –دانشگاه هنر  نمایشگاه نقاشی اعضاي هیأت علمی  1387

 تهران –گالري هنر 
گالري طراحان   –نخستین یادمان فریدون مام بیگی  1387

 تهران  –آزاد 
 –هاي هنر تهران  منتخبی از آثار نقاشی مدرسین دانشکده   1387

 تهران  –موزه هنرهاي معاصر 
گالري هور  –هنر آموختگان مدرسه هنرهاي زیباي پاریس   1387

 تهران –
هنرهاي موزه  –هنرهاي تجسمی فجر  نخستین جشنواره   1387
 تهران. –معاصر 
 تهران –گالري هور  –چاپ دستی  1388
 تهران -خانه هنرمندان –اکسپو   1388
 تهران -کالکو گرافی (گراوور ) گالري هور   1389
 تهران -گالري ملت  –الیه هاي طبیعت   1389
 گالري هفت ثمر –طبیعت در آثار هنرمندان   1389
همراه رونمایی کتاب  سومین نمایشگاه چاپ معاصر (به 1390

 -گالري فروهر -سلیمیتالیف همایون  ]چاپ سنگی[لیتو گرافی 
 تهران
 تهران -گالري دیپلماتیک اکو   1390

 
 



 تهران -گالري آریا  –کارهاي کوچک   1390
 -موزه تاریخ معاصر -هفته فرهنگی ایران در روسیه 1391

 مسکو
مان ساز-تبادل فرهنگی ایران و ایتالیا-چاپ دستی 1391

 تهران –آب 
گالري -چاپ دستی(پنجاه و یک از هزار و یک) 1391

 تهران -آریا
 نگارخانه الله -کارهاي کوچک 1391
 ثمر 7گالري – "به یاد ایرج زند" 1392
 گالري پردیس ملت-"بیان و انتزاع" 1393
 تهران -هنرمندان خانه -صلح براي هنر-1393
 هاي هنر موزه -ایران معاصر هنر در گرایی سنت نو -1393

 تهران -معاصر
 تهران -نیاوران فرهنگسراي -نگاه هفت -1393
 گارخانه الله تهرانن -کارهاي کوچک 1393
 گالري ممیز تهران-خانه هنرمندان 1394
 گالري هور تهران 1394
 ثمر تهران 7گالري  1394

  نمایشگاه هاي بین المللی ساالنه
 ـ پاریسسالن هنرمندان فرانسه ـ گراند پاله  1358
1360 ن)) ـ آوینیون رِسالن (( کُنپز 
سالن واقعیت هاي نوین ـ گراند پاله  63-62 1361

 پاریس  ـ 
سالن طراحی و آبرنگ ـ گراند پاله ـ  69  1362

 پاریس 
ساگا (( فیاك ادیسیون )) ـ گراند پاله ـ   1369

 پاریس 
 
   

 آثار نگهداري شده در مجموعه ها 
 کتابخانه ملی پاریس 

 مرکز توسعه فضاهاي فرهنگی ـ تهران 
 موزه هنر هاي معاصر ـ تهران 
 موزه هنر هاي معاصر ـ آبادان 

 موزه هنر گرافیک ماشیدا ـ توکیو
 فرهنگستان هنر ـ تهران 

 تهران –موزه هنرهاي دینی امام علی 
 تهران –مرکز فرهنگی ، هنري صبا 

 تهران -مرکز توسعه هنرهاي تجسمی 
 کرمان-چشمهکارخانه مس سر

 تهران -مرکز توسعه هنرهاي تجسمی  
 تهران –مرکز توسعه هنرهاي تجسمی  
 

 هاي اجراییسمت
 انتخاب و داوران پنجمین دو ساالنه نقاشی ایران  عضو هیئت

هنرهاي تجسمی  بین المللی جشنواره دومین انعضو هیئت داور
 فجر

   عضو هیت انتخاب و داوران ششمین نمایشگاه تجلی احساس
     ایران ین دو ساالنه نقاشیعضو هیئت انتخاب هشتم 

جشنواره بین المللی هنرهاي   پنجمین عضو هیت داوران 
 تجسمی فجر

   
  

 
 


