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Ali Etebar

Title: Tragedy 

Technique: Ceramic 

Size: 4×4×2meters

Year: 2020

عیل اعتبار

اژدی عنوان:  �ت

تکنیک: رسامیک
اندازه: ۲×۲×۴ م�ت

سال: ۱۳۹۹
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Arezoo Baghsheikhi

Title: Warp

Technique: Video art

Year: 2020

غ شی�خ آرزو �ب

ر عنوان:  �ت

تکنیک: ویدیوآرت

 سال: ۱۳۹۹
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Fariba boroufar

Titled :Penthouse 

Technique: Tapestry

Size: 180×60×50 cm

Year: 2020

وفر فریبا �ب

عنوان:  پنت هاوس

ی پس�ت تکنیک:  �ت
اندازه: ۵۰×۶۰×۱۸۰ سان�ت م�ت

سال:  ۱۳۹۹
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Ali Vafainejad

Title: Reverence

Technique: Wood, Photo,Mirror

Year: 2020

Size: 1×1×1.5m

مو�خ جوال

زمانده عنوان:�ب

فت تکنیک : �ب

اندازه: ۴۵۰ × ۳۰۰ سان�ت م�ت 

سال:۱۳۹۹
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Mahshid RoshanTabar

Title: Interweaving Dream

Technique: Ceramic

Size: 120×120×40cm & 20000 tile in 2×2 cm

Year: 2020 

همشید روشن تبار
گ

عنوان: خواب تنید�

تکنیک:  رسامیک
اندازه: ۴۰×۱۲۰×۱۲۰ و ۲۰۰۰۰ اک�ش ۲×۲ سان�ت م�ت

سال: ۱۳۹۹
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Mehdi Shirahmadi 

Untitle

Technique: Wood, khatam

Size: 50×70×40 cm

Year: 2020

امحدی همدی ش�ی

بدون عنوان
تکنیک: چوب،  خا�ت

اندازه: ۴۰×۷۰×۵۰ سان�ت م�ت

سال: ۱۳۹۹
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Negar Farajiani

Title:Tattered Masterpieces: Adaptation from the 

Shahnameh, Known as the Juki Shahnameh, c.1444 

Technique: Digital Print on Fabric 

Size: 55x45 cm

Year: 2017 

ر فرجیا�خ
گ

ن�

گرفته از شاهنامه حممد جو� ،  عنوان: نسخه ی مندرس �ب

هرات، ٨۴۴ ٨۴٩ - ه. 

رچه  یتال �ب روی �پ ب تکنیک:چاپ د�ی

اندازه: ۴۵×۵۵ سان�ت م�ت 

سال: ١٣٩۶ 
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ر فرجیا�خ 
گ

ن�

اه�ی  گرفته از هفت اورنگ ا�ب عنوان: نسخه ی مندرس �ب

زا, مشھد. ٩۶٣ - ٩٧٢ ه.ق  م�ی

از منظومه هفت اورنگ جایم 

رچه  یتال �ب روی �پ ب تکنیک: چاپ د�ی

اندازه:۴۸×۶۸ سان�ت م�ت 

سال: ١٣٩۶ 

Negar Farajiani 

Title:Tattered Masterpieces:

Adaptation from Haft Awrang Ebrahim Mirza, 

Khorassan region,north-west Iran,1556-1565 

Technique:Digital Print on Fabric 

Size: 68x48 cm 

Year: 2017 
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Fatemeh Sadat Fazael Ardakani

Title: Moving Surfaces 

Technique: Printing on fabric & sewing

Size: Each single leaves :27/5 × 18 cm

Year: 2020

فاطمه سادات فضایل ارداک�خ

عنوان: سطوح لرزان

رچه و دوخت  تکنیک: چاپ روی �پ
گ  ۲۷/۵×۱۸ سان�ت م�ت اندازه: هر تک �ب

سال: ۱۳۹۹
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گس ها�ش �ب مه�رى اعظم واكرم ها�ش �خ

خ خانه ی س�ب  عنوان: رو�ی

ف�ت ( ز�ی خ اکموا ، پالستیك �ب
خ

�( 
خ

� تکنیک: قالب �ب

، ارتفاع ٣ م�ت و ٢٠ سان�ت م�ت  ، عرض ٢ م�ت اندازه:طول ٤ م�ت

سال: ۱٣٩٩

Nargess Hashemi with collaboration Aazam and 

Akram hashemi  

Title: The House’s Green Dream

Technique: Crochet (Yarn and recycle plastic)

Size: 4m /2m/320cm

Year: 2020
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اد ش عیل وفا�ی �خ

عنوان:  گرامیداشت

تکنیک: چوب، عکس، آینه
اندازه: ١/5×١ ×١ م�ت

سال: ١٣٩٩ 

Ali Vafainejad

Title: Reverence

Technique: Wood, Photo,Mirror

Year: 2020

Size: 1×1×1.5m
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وا�خ ندادرزی �ب مه�ری نغمه ش�ی

رص است 
ت

خ من � عنوان: رسزم�ی
خ

� تکنیک: قالب �ب
اندازه : ۱×۲م�ت

سال : ١٣٩٩

Neda Darzi  Collaboration with Naghmeh Shirvani

Title: My land is Ghamsar

Techinque: Crocheting

Size: 2×1m

Year: 2020
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ت
هدا اخال�

ش مشارك�ت خ �ب

ى پس�ت تکنیک:  �ت
اندازه: ۳×۳م�ت

سال: ۱۳٩٧

Hoda Akhlaghi

Participatory Section

Techinque: Tapestry

Size: 3×3 m

Year: 2018
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غگرا�ی منصوره  �ب

ش مشارك�ت  خ �ب
خ

� تکنیک: قالب �ب
اندازه: ۲ ×۴ م�ت

سال : ١٣٩٩

Mansooreh Baghgaraee

Participatory Section 

Techinque: Crocheting

Size: 4x2m

Year: 2020
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اهلام رحیمیان 
ش مشارك�ت خ �ب

ی  پس�ت تکنیک:  �ت
اندازه: ۱×۲ م�ت

سال: ۱۳۹۹

Elham Rahimian

Paricipatory Section

Techinque: Tapestry

Size: 2×1 m

Year: 2020
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ری فرزانه �ش
ش مشارك�ت خ �ب

ی و مکرمه پس�ت تکنیک: �ت
اندازه: ۱×۱۵۰م�ت

سال: ۱۳۹۹

Farzane Shahri

Participatory Section

Technique: Tapestry & Macrame

Size: 1/50×1m

Year: 2020
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فریده عبادی   
ش مشارك�ت خ �ب

تکنیک:  مکرمه 

اندازه: ۱۳۰×۱۶۰ سان�ت م�ت     

 سال: ۱۳۹۹           

Farideh Ebadi

Participatory Section 

Technique: Macrame

Size: 160×130 cm

Year: 2020
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ا سادات ماكو�ئ می�ت
ش مشارك�ت خ �ب

ی پس�ت تکنیک:  �ت
اندازه: ۱۷۰×۱۸۰ سان�ت م�ت

سال: ۱۳۹۹

Mitts Sadat Makuei

Paricipatory Section

Techinque: Tapestry

Size: 180×170cm

Year: 2020
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ن  گس حممد�ی �خ
ش مشارك�ت خ �ب

ی و دوخت  پس�ت تکنیک: �ت
اندازه: ٣٠/١×٧٠/٢سان�ت م�ت

سال: ١٣٩٩

Narges Mohamadian 

Participatory Section

Technique: Tapstry & Sewing 

Size: 2/70×1/30 m

Year: 2020
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تک�ت مه�ت 
ش مشارك�ت خ �ب

ی، خوشنوییس پس�ت تکنیک:  �ت

اندازه: ۱۵۰×۳۰۰

سال: ۱۳۹۹

Toktam Hemmati

Participatory Section 

Technique: Tapestry, Calligraphy 

Size: 150x300

Year: 2020


