
 

 کورش گلناری

 : مجسمھ سازی ومدیاھای جدیدگرایش ھا

 تحصیالت

 کارشناسی ارشد پژوھش ھنر، دانشگاه ھنر، ایران.   ۱۳۷۹ 

 کارشناسی مجسمھ سازی، دانشکده ھنرھای زیبا، دانشگاه تھران، ایران.   ۱۳۷۶

 دیپلم معماری، شیراز، ایران.  ۱۳۶۲

 نمایشگاه ھای انفرادی

 وسبیدی، خانھ ھنرمندان ایران، تھران، ایران."ھرمز"سیاھی  ۱۳۹۳

  "سالطین"، گالری آن، تھران، ایران. ۱۳۹۰

 شھرک بین المللی ھنرمندان، پاریس، فرانسھ.    ۱۳۸۸

 " ھست ونیست"، گالری خاک ، تھران، ایران.  ۱۳۸۸

 "زمین جایی برای ھمھ" اثرمحیطی ، دماوند، ایران. ۱۳۸۶ 

 ز،ایران.گالری عطروش، شیرا   ۱۳۶۹ 

 

 منتخب نمایشگاه ھای گروھی

 نمایشگاه گروھی ھنر محیطی ایران، رومانی.  1394

 نمایشگاه گروھی، گالری نیکوالس فالمل، باریس.  ۱۳۹۳

 "شھر قصھ" گالری نیکوالس فالمل، پاریس.  1392

 "پل ایرانی" کالج سلطنتی ھنر" لندن، انگایس. ۱۳۹۲

 دوبی."ھنر خاورمیانھ" گالری ایام،  ۱۳۹۲

 "گستره معنا" گالری ملت، تھران، ایران. ۱۳۹۲

 ھنر ایران" اپرا گالری، دبی. “۱۳۹۲

 اولین جشنواره ھنرھای محیطی تھران، پارک اللھ، تھران، ایران 1391



 " زمین وزمان" اولین نمایشگاه جمعی ھنرمندان محیطی ایران، خانھ ھنرمندان ایران، ۱۳۹۱

 تھران، ایران.

 جمعی بی مرز، خانھ ھنرمندان ایران، تھران، ایران.نمایشگاه  ۱۳۹۱

 اولین نمایشگاه ساالنھ خانھ ھنرمندان ایران، خانھ ھنرمندان ایران، تھران، ایران. ۱۳۹۱

 انسان ازنگاه معاصر، بھ انتخاب کورش گلناری، گالری فروھر، تھران، ایران. ۱۳۹۱

 سفیر بلژیک، تھران، ایران. نمایشگاه جمعی، بھ انتخاب محمد حسین عماد، خانھ ۱۳۹۱

 گزیده ای از فرایند مجسمھ سازی معاصر ایران،گالری فروھر،تھران،ایران.   ۱۳۹۰

 دومین جشنواره محیطی ھنر بازیافت،قزوین،ایران.    ۱۳۹۰ 

 دومین جشنواره ھنر محیطی، "سایھ" شیراز، ایران. ۱۳۹۰

 فروھر، تھران،ایران. نگاھی بھ سھ نسل از مجسمھ سازان ایران، گالری   ۱۳۸۹

 اولین جشنواره ھنر محیطی، بازیافت، شیراز، ایران. ۱۳۸۹

 ششمین نمایشگاه مجسمھ ھای کوچک، گالری فروھر، تھران، ایران ۱۳۸۹

 منتخبی از مجسمھ سازان ایران ،گالری آرت سنتر،تھران،ایران. ۱۳۸۹ 

 .نخستین بینال مجسمھ ھای شھری،گالری برگ،تھران، ایران   ۱۳۸۷

 نمایشگاه رسانھ، خانھ ھنرمندان ایران، تھران، ایران.   ۱۳۸۷

 جلوه ھای ھنرمعاصردرایران، موزه ھنرھای معاصرتھران، ایران.  ۱۳۸۶ 

 پنجمین بینال مجسمھ سازی تھران،ایران.   ۱۳۸۶

 دوازدھمین بینال آسیایی داکا،بنگالدش.  ۱۳۸۵

 اسمیرالدا، مکزیک.  منتخب مجسمھ سازان معاصرایران، دانشگاه    ۱۳۸۵

 چھارمین دوساالنھ مجسمھ سازی معاصرتھران،ایران.    ۱۳۸۴

 نمایشگاه ھنرمعنوی،فرھنگسرای نیاوران،تھران،ایران.   ۱۳۸۴

 نمایشگاه جمعی موزه ھنرھای معاصر،آبادان،ایران.    ۱۳۸۴

 سومین نمایشگاه ھنرجدیدایران، تاالرمولوی، تھرا ن، ایران.   ۱۳۸۳

 شگاه جمعی "تاثیر طبیعت درآثار ھنرمندان" نگارخانھ جھان نما، تھران، ایران.نمای ۱۳۸۲

 نمایشگاه جمعی مجسمھ، فرھنگسرای بھمن، تھران، ایران. ۱۳۸۲

 سمپوزیوم مجسمھ ھای برفی، اجرای پروژه عظیم "خواب بم"، توچال، تھران، ایران.   ۱۳۸۲

 نمایشگاه منتخب فارغ التحصیالن مجسمھ سازی دانشگاه تھران، نگارخانھ تھران، ایران. ۱۳۸۱   



 نمایشگاه جمعی مدرسین دانشگاه ھنر، گالری ھنر، تھران، ایران. ۱۳۸۰

 دومین بینال مجسمھ سازی معاصر تھران،موزه ھنرھای معاصرتھران،ایران.   ۱۳۷۸

 تجسمی دانشجویان کشور، دانشگاه ھنر، تھران، ایران. ھاینخستین جشنواره تخصصی ھنر ۱۳۷۷

 دومین بینال دانشجویی سراسرکشور، موزه ھنرھای معاصرتھران،ایران.   ۱۳۷۴

 اولین نمایشگاه تجسمی دانشکده ھای ھنری ایران، کتابخانھ مرکزی دانشگاه تھران، تھران، ایران. ۱۳۷۲

 یما، شیراز، ایران.جشنواره سراسری نقاشی استان فارس، صداوس ۱۳۶۸

 نمایشگاه جمعی نقاشی، نگارخانھ وصال، شیراز، ایران.  ۱۳۶۶

 

 

 

 جوایز 

 برگزیده نخستین بینال مجسمھ ھای شھری گالری برگ، تھران، ایران.    ۱۳۸۷ 

 برگزیده پنجمین بینال مجسمھ سازی تھران، ایران.   ۱۳۸۶ 

 ایران. برگزیده چھارمین بینال مجسمھ سازی تھران،  ۱۳۸۴  

 برگزیده دومین بینال دانشجویی سراسر کشور، موزه ھنرھای معاصرتھران، ایران. ۱۳۷۴

 برگزیده نخستین جشنواره تجسمی دانشجویان کشور، دانشگاه ھنر، تھران، ایران.  ۱۳۷۷ 

 سمت وعضویت

 .تھرانگروه مجسمھ سازی دانشگاه ھنر یتمدیرسال  ھشتت علمی واعضوھی 

 بیر انجمن مجسمھ سازان ایران، سھ دوره.عضو ھیات مدیره ود

 ھای داخلی.ه ، نمایشگاه ھا و جشنوارھات داوری وانتخاب بینالاعضو ھی 

 عضو شھرک بین المللی ھنرمندان پاریس.

 دبیر اولین اکسپوی مجسمھ سازی تھران.

 پروژه ھا

 اجرای چند پروژه در ایستگاه ھای متروی تھران. ۱۳۷۸

 چیدمان محیطی "گرده افشانی"، ابتدای اتوبان حقانی، تھران، ایران.اجرای پروژه  ۱۳۹۰

 اجرای پروژه "درود"، اتوبان حکیم، تھران، ایران. ۱۳۹۲

 اجرای اثر"برفراز" بام برج آلتون کورت، تھران، ایران. ۱۳۹۳


