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نام : آزاده
نام خانوادگی : یعقوب پور

۱۳۵۱ مرداد ۲۰تاریخ تولد : 

محل تولد : تهران - ایران

مدرک تحصیلی :
- کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی (دانشگاه آزاد اسالمی- واحد تهران مرکزی)

- کارشناسی زمین شناسی (دانشگاه خوارزمی - تربیت معلم تهران سابق)
- کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی (دانشگاه آزاد اسالمی- واحد تهران شمال)

 سالگی شروع به نقاشی کردم.۱۰من از 



 سالگی یاد داد، الهام گرفتم و تا به امروز به این سبک نقاشی میکشم.۱۰این سبک را از گل سرخی که پدرم به من در 
همه آثار با انواع روان نویس و خودکار کشیده شده اند.

سبک هنر و نقاشی منحصربفرد من، تماما اصل و به هیچ وجه کپی برداری از کار فرد یا گروهی نمی باشد.

) است.cubism) و کوبیسم(abstractسبک من تلفیقی از آبستره(

نام سبک را "آزاده" گذاشتم؛ زیرا هر کس مانند اسم من آزاد است هرگونه که حس می کند برداشت شخصی از نقاشی های من
را داشته باشد و هر چیزی را در نقاشی های من ببیند و تصور کند.

در چند جشنواره شرکت کردم:
۱۳۹۷- جشنواره هنر ایران 

۱۳۹۷- جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
2019World Art Dubai- داشتن غرفه اختصاصی برای آثارم در نمایشگاه 

- پذیرفته شده در بخش مسابقه جشنواره لندن؛
The Azhurst Emerging Artist Prize 2019

 - دوبی ZeeArts Exhibition 2019- جشنواره 
2019MC ART PRIZE- جشنواره 
HongKong Art Fair 2019- جشنواره  

- جشنواره
Mauritius Internaional Art Fair 2019  

Contemporary Art Curator Magazine- مجله 
- جشنواره و نمایشگاه:

Carrousel du Louvre, Louvre Museum, Paris, France, 2019

- جشنواره و نمایشگاه
Shenzhen and Hong Kong City Art Fair 2019/2020

- نمایشگاه =
World Art Dubai 2020

- نمایشگاه =
Artists of The World Events;
Art in Rome -Art Gallery Rome 2019
Contemporary WebArt 2019
www.artintheworld.net

- جشنواره ها و نمایشگاه های =
PAKS Gallery, MAMAG Museum, International Contemporary Art Biennial Basel, 3rd
International Fine Art Cannes Biennale, 2020-2021

۱۳۹۸- نمایشگاه هنرهای تجسمی گروهی مهرگان - گالری گلهای داودی- تهران - مهرماه 



۱۳۹۸- نمایشگاه هنرهای تجسمی گروهی آبانگان - گالری گلستان علی - مشهد - آبان ماه 

۱۳۹۸- نمایشگاه هنرهای تجسمی گروهی آذرگان "هارمونی" - گالری فرهنگسرای سرو - تهران - آذر ماه 

۰۹۱۲۶۰۷۸۱۸۶شماره تماس = 

Instagram = @azadeh_drawings

Email = 
azadeharyan_leo@yahoo.com
azadeharyanbunny@gmail.com
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