
 

 
 بهنام کامرانی

 شیراز/  1347

 تحصیالت

 دکتراي پژوهش هنر / دانشگاه هنر1388 

 فوق لیسانس نقاشی / دانشگاه هنر 1378

 لیسانس نقاشی / دانشگاه هنرهاي زیبا 1373

 انفرادي هاي نمایشگاه

 آنجا که مهم نیست کجاست/ نگارستان آن /تهران 19/2/1393

 تهراننگارستان آن /آتش در .../ 7/9/1391

 لبه/ نگارستان آن/تهران 5/3/1391

 ایرانگردي بر روي اسکناس/نگارستان آن/تهران2/7/1389

 گیاهان/ گالري طراحان آزاد / تهران  6/10/1387

 لباسی براي ما ، لباسی براي جبرییل / گالري خاك / تهران  3/9/1385

 مینیاتورهاي بهشتی / گالري الله / تهران  25/8/1383

 اسبها و اعداد رمزي / گالري الهه / تهران  8/11/1382

 گلهاي اساطیري  / گالري برگ / تهران  20/10/1380

 لباسهاي اساطیري / گالري برگ / تهران  7/8/1379

 خاطرات باستان / گالري فرشته / تهران  18/8/1378

 آتش و سنگ / گالري هفت ثمر / تهران  10/3/1378

 آقاي عید / گالري شیو / تهران  4/12/1377

 عطروش / شیراز گالري 20/8/1368



 ینمایشگاه هاي گروهمنتخب 

   26همیشه / نمایشگاه جواهر و مجسمه مشترك بابنفشه ي همتی /گالري  1393

 نمایشگاه گروهی ویدیو آرت نارنج/ کوریتور بهنام کامرانی/گالري ویستا1393

 معاصر تهران سنت گرایی نو /موزه ي هنرهاي 1393

 بینال کاسپین / باکو /آذربایجان1392

 ویدیو پرسی آرت /نمایشگاه ویدیو آرت /گالري کونگ جو/کره جنوبی  1392

 دن کیشوت/نگارستان آن 1392 

 صلح / گالري اپرا / لندن 1392 

 گالري ایام /حراج کلکسیونر هاي جوان/ دبی  1392

 /دبی اپرا گالري 1392

  شانگهاي/چیننهمین بینال  1392

 اکسیژن خانه هنرمندان ایران 1391

 موزه امام علی ع –نمایشگاه یک نقش صد نقاشی  1391

 خانه هنرمندان ایران-نمایشگاه پرس بوك (بخش داوران) 1391

 نگارخانه ماه مهر –به نمایشگردانی بهرنگ صمد زادگان  –پست پاپ  1391

 همراه با بینال سیدنی–گالري سیدنی  –نمایشگاه هنر معاصر ایران  1391

  اسپانیا -هاي رینا سوفیاموزه هنر -ویدیو آرت  فستیوال 1391

 چین  -شانگهاينهم بینال  1391

 بینابینیت/به انتخاب حمید سوري/نگارخانه ماه مهر 1391

 جشنواره دیجیتال آرت/گالري محسن 1390

 آمریکا-نمایش ویدیو آرت/به انتخاب سهراب کاشانی و آلیسون ویلیامز/نیویورك 1390

 اتریش-نمایشگاه هینترلند/گالري وین/وین 1390

 /امارات متحد عربی/به انتخاب گالري آنمتحد در تنوع/توتال آرت دبی1389

-کالیفرنیا-هجدهم/ سانتامونیکاکارت تبریک هایی از تهران/ به انتخاب نازیال نوع بشري/مرکز هنري خیابان 1389
 آمریکا

 تولوز / فرانسه-نمایش ویدئو / آرنس 1389

 ایتالیا-نگاه ایرانی /  موزه هنرهاي معاصر کام کاسوریا / ناپل 1389



 ایتالیا-بروبلو سیتا اسپتاکولو / ناپلآل نمایش ویدئو / 1388

 بریتانیا-دنرویال آکادمی / لن-مورواقعیات و پندارها /  گالري هنري  1388

 مادرید-برلین-آرت اکشن / پاریس 87-1386

 آمریکا-شیکاگو/رسانه هاي نو فستیوال 1386

 یونان-خط/مقدونیه-ئوفستیوال وید 1386

 سوییس-جابجایی سرزمین/فرایبورگ 1386

 /ترکیهنمایش ویدئویی-هوشیاري در کوما 1385

 تهران /موزه هنرهاي معاصر-خیال شرقی 1385

 /تهرانگالري طراحان آزاد-افسردگی عمیق 1385

 موزه هنرهاي معاصر/تهران-نقاشان معاصر ایران 1385

 موزه هنرهاي معاصر/تهران-نگاه معنوي 1383

 /فرهنگسراي نیاوران/تهرانقربانی1383

 /مرکز +30هنر جدید از گروه 1383

 هجرت هنر معاصر آسیا/هانگ زو زیجیانگ/چینلبه زمین/1382

 معاصر /گالري برگ/ تهرانطراحی 1381

 نمایشگاه گروهی/گالري هنر/تهران1381

 گرند آرك/فرانسهسه ساالنه پاریس/ 1381

 /تهرانهنر جدید/موزه هنرهاي معاصر1381

 هنر مفهومی/موزه هنرهاي معاصر/تهران1380

 +/موزه هنرهاي معاصر اصفهان30ه ونمایشگاه گر1380

 گینزا/توکیو/ ژاپن+/گالري 30نمایشگاه گروه 1380

 / ژاپن+/موزه هنر متروپولیتن30نمایشگاه گروه 1380

 /موزه هنرهاي معاصر/تهراننمایشگاه طراحی معاصر1379

 نمایشگاه گروهی/ارمنستان1379

 نقاشان معاصر ایران/اردن1378

 نقاشان معاصر ایران/سوریه1378

 تهران/رویاي فرشتگان/موزه هنرهاي معاصر1378



 

 عضویت

 هیات علمی دانشگاه هنر تهرانعضو 

 عضو انجمن نقاشان ایران

 1390عضو داوري مسابقه پرس بوك 

 1390خانه هنرمندان از  –عضو گروه پژوهشی هنر تطبیقی 

  1389تا1385عضو گروه هنر تطبیقی فرهنگستان هنر از 

 1388عضو شوراي نویسندگان هنر فردا از تا کنون

 1383ـ1386+  30عضو گروه 

   1386تا1384عضو شوراي نمایشگاه هاي بین الملل موزه ي هنرهاي معاصر 

 1389داوري مجسمه هاي شهري  عضو هیات

 1389انتخاب و داوري دو ساالنه دامون فر  عضو هیات

 1388 تهران-سراسر کشور  عضو هیات داوري جشنواره بین المللی دانشجویان

 1388عضو هیات انتخاب و داوري نسل نو 

 1387و1388هیات داوري در انتظار صبح عضو 

 1388عضو هیات داوري جشنواره امام رضا (ع) 

 1384تیر  -فرهنگسراي نیاوران–عضو هیات انتخاب هنر معنوي 

  1383دانشگاه بوعلی همدان -سراسر کشور ت داوري نمایشگاه دانشجویاناعضو هی

 1381ـ1382تهران/ت داوري(هنر جدید) موزه هنرهاي معاصراعضو هی

  جوایز

 نمایشگاه موزه فلسطین –برگزیده اثر  1389

 /تهراننمایشگاه بین المللی طراحی معاصر/موزه هنرهاي معاصربرگزیده اولین  1378

 دیپلم افتخار ترینال پاریس 1385

 

 


