
 
 های تهران/  گالری 5931 مهر اولهای هفته برنامه افتتاحیه

 تاریخ عنوان هنرمند نام گالری آدرس

 گالری دید 91 پالک – غربی 91 خیابان – اتحاد خیابان –تهرانپارس 

محمد احصايی ،هانیبال الخاص ،فرح اصولی ،غالمحسین 

امیرخانی ،ناصر اويسی ،هوشنگ پزشکنیا ،صادق تبريزي ،کوروش 

اکبر صنعتی ،ناصر عصار ،منصور گران ،سهراب سپهري ،علیشیشه

،پرويز کالنتري ،پريیوش گنجی ،فريده الشايی ،رضا مافی  قندريز

،لیلی متین دفتري ،حسین محجوبی ،گیزال وارگا سینايی 

،اسماعیل توکلی ،ابراهیم جباربیک ،میشا شهبازيان ،محسن 

 سهیلی ،م فکور

 مهر 1 آثاری از پیشکسوتان هنر ایران زمین

وبی( خیابان کريمخان زند، خیابان شهید عضدي )آبان جن

 ٩1خیابان سپند پالک 
 مهر 1 مروری بر آثار حسینعلی ذابحی حسینعلی ذابحی شهرگالری ایران

 22خیابان ولیعصر بین زرتشت و فاطمی خیابان پرستو پالک

 9واحد
 گالری برسام

ر وکار ،بهارک سريري ،بهزاد بزرگی ،مولود پیلهعلی سبزهمحمد

 انابريشم ،وحید شیخ حسنی ،مهرداد اصفهانی
 مهر 1 سلوک رنگ و خط )گروه آرشید(

بزرگراه چمران، خیابان اوين، ابتداي خیابان شهید کچويی، 

 9، واحد 99پالک 
 مهر 1 خط مهدی موحدینمایشگاه نقاشی مهدي موحدي 2نگارخانه سهراب 

خیابان ولی عصر قبل از چهارراه پارک وي کوچه خاکزاد 

 22پالک 
 مهر 1 دمت گرمآغا محمدخان،   گالری آتبین

اتوبان ستاري بلوار فردوس شرق نبش وفا اذر مجتمع ايريک 

 902واحد3سنتر جنوبی طبقه
  گالری آیریک

نمایشگاه نقاشی هنرمندان معاصر 

 ایران
 مهر 1

 مهر 1 نمایشگاه نقاشی علی میرزایی علی میرزايی گالری گلستان 32خیابان دروس، خیابان کماسايی، پالک 

 مهر 1 کجاهیچ پويان شادپور گالری شماره شش ،طبقه همکف2ي شیرازي،کوچه بیستم، پالک خیابان میرزا



قیطريه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنايی، کوچه دالرارم، 

 ، زنگ سوم33پالک 
 گالری نگر

مهديه ابوالحسن ،پونه اوشیدري ،تارا آزرم ،سپیده بهروزيان 

تقیپور ،مريم تکللو ،امین تیمار جعفر پاکروان ،نسیم ،محمد

،مهرداد جعفري ،شبنم جهانشاهی ،ساغر دئیري ،مهدي شیري 

،حسین طادي ،الناز عزتی ،محمد علیزاده ،محمدعلی فاموري 

،نگار قیامت ،مهسا کريمی ،نیلوفر کسبی ،محمد رضايیکالنتري 

پور ،امیر محمدزاده ،مهتاب مولوي ،برديا ،صادق مجلسی

صوره باغگرايی ،هستی جدي ،نازيال جهانگیر لو ،مناسمعیل

آبادي ،زاهره آبادي ،اعظم حسین،مصطفی مظفري ،سپهر حاجی

آرزو زاده ،فر ،احسان شايق ،نیلگون صالحیدنیاديده ،مريم رمضانی

فروتن ،مونا کلهرودي ،راضیه کوشکی ،زهرا محمدي ،الناز 

 فرمستعان ،نیلوفر محمدي

 مهر 1 گُل

کريمخان. خیابان ايرانشهر. کوچه مهاجر.  تهران. خیابان

 30پالک 
 مهر 1 هزاران هزار نفرین بر این و بر آن علی شايسته گالری دلگشا

 خیابان پاسداران، مقابل پارک نیاوران، فرهنگسراي نیاوران
گالری فرهنگسرای 

 نیاوران دو
 مهر 1 آب حیات پورنیره مصري

ربی )جنوبی(، کوچه میرداماد، نرسیده به شريعتی، رودبارغ

 22کاووسی، پالک 
 مهر 1 سنگ صبور  گالری شلمان

خیابان ولیعـصر، نرسیـده به میـدان ونک، خیابان عباسپـور 

 23) توانیــر ( شمـالـی، بعـد از پـل همت، پـالک 
 مهر 1 های رویاییواقعیت محمدرضا آتشزاد نگارخانه آتشزاد

خیابان کريمخان زند، خیابان سنايی، کوچه ي سیزدهم، 

 5پالک
 مهر 1 کاوشگر سلمان خوشرو گالری شیرین

خیابان کريمخان زند، خیابان سنايی، کوچه ي سیزدهم، 

 5پالک
 مهر 1 آن سوی دیوارها خواهحسین عدالت گالری شیرین دو

، رصقموزه شريعتی ، باغ انتهاي خیابان مطهري،بعد از خیابان

 مارکوف گالري کافه
 گالری مارکوفکافه

زاده ،جالل ساز ،ابوالفضل سلمانجاويد تفضلی ،احمد حلبی

 شمس آذران ،علی فتحی

های نمایشگاه گروهی عکس

 اینستاگرام )بخش سوم(
 مهر 1

 مهر 1 حقیقت یک فرم فروغ فطرتی نگارخانه صا ، طبقه همکف932پاسداران ، بوستان هشتم، پالک 



تهران، خیابان کريمخان زند، خیابان ايرانشهر، ضلع غربی 

 ، طبقه همکف3شهر،شماره بست نیکوپارک هنرمندان، بن
 گالری هپتا

کوروش اديم ،مريم اسفندياري ،اشکان تیرداد ،امیر علیمی ،مريم 

آقاجري ،آرش ابراهیمی ،هديه جمشیديان ،مرجان محمدي 

 وسفی،سیما میرزايی ،نهال نجاحی ،مرتضی ي

 مهر 1 تنهایی

خیابان دکتر بهشتی، خیابان صابونچی)مهناز(، خیابان هويزه 

 930شرقی، نبش خیابان شهید يوسفی، پالک 
 مهر 1 شهر دل سعید نقاشیانمحمد گالری ساربان

 مهر 1 چهره ها سخن می گویند. بهروز پنديدن نگارخانه احسان 22اقدسیه، آجودانیه، خیابان چهاردهم شرقی، شماره 

خیابان ولیعصر، باالتر از سه راه عباس آباد، کوي زرين، پالک 

90 
 مهر ٩ Second View |چشم انداز دوم  Ulrika Eller-Ruter گالری آریا

خیابان مقدس اردبیلی ،خیابان پسیان، خیابان سینايی 

 22،پالک
 مهر 1 بداهگی میالد زينلی گالری سیحون دو

راه کردستان جنوب، شیراز ونک، خیابان مالصدرا، بزرگ

متري گلستان،  20تر از همت، بلوار علی خانی، جنوبی، پايین

 3متري دوم، پالک  92

 مهر Non-symposium 1 |مهمانی -نا نگار عالمزاده گرجی نگارخانه آرته

گیشا) کوي نصر( ، خیابان شهید علیالی)پیروزي غربی(، 

 53خیابان جوادي ، پالک 
 مهر 1 درنوردیدنِ فانتزی حرومی ،بابک کاظمی ،سپهر بختیار ،ياسر رجبعلیمحمود م گالری ابد

خیابان شريعتی، پل رومی، خیابان شريفی منش، بن بست 

 1رامین، پالک 
 مهر 1 نمایشگاه گروهی جمعی از نقاشان نسرين تقوي ،بنفشه رحیمی ،مهرناز فرهمند ،آزاده توحیدي نگارخانه آوا

 مهر 1 ماندن در وضعیت آخر مونس محمودي پالسگالری ویستا 99خیابان مطهري ، خیابان میرعماد ، کوچه دوازدهم ،پالک

 گالری ویستا 99خیابان مطهري ، خیابان میرعماد ، کوچه دوازدهم ،پالک
شیرين اتحاديه ،توران زنديه ،طلیعه کامران ،مینو اسعدي ،فرشته 

 رادغازي
 مهر 1 های ترنّمتکه

خیابان کريم خان زند، خیابان شهید عضدي) آبان جنوبی(، 

 31شماره 
 مهر W 1 نجمه شوکتی نگارخانه مهروا

پاسداران شمالی، ضلع غربی فرهنگسراي نیاوران، کوچه خان 

 ، طبقه دوم، سمت چپ90سفید، پالک 
 محمدعلی سجادي نگارخانه شمس

نگاهی به هدایتِ بوف  -گلدان راگا 

 کور
 مهر 1

خیابان ولیعصر )عج(، خیابان فتحی شقاقی، میدان 

 5سلماس،پالک
 مهر Irony 1 |آیرونی  هامسعود مومن گالری طراحان آزاد



 مهر 1 های مانوینقاشی نیکزاد نجومی گالری موسسه ماه مهر 2خیابان آفريقا، کوچه نیلوفر، پالک 

،کوچه نیاوران،خیابان جمشیديه )فیضیه( ،خیابان امیدوار 

 3آقاخانی، پالک
 مهر Void 1 |کاواک  لیال معظمی گالری سایه

خیابان ظفر ،انتهاي فريد افشار ،خیابان دولتشاه غربی 

 2٩،خیابان پروين ،کوچه تايباد ،پالک 
 مهر 1 بخش خورشیدکهربا سنگ زندگی  نگارخانه کاوه

فر، نیاوران،از میدان ياسر يه سمت تجريش، کوچه همايون

اهلل محمودي، کوچه سعدي، کوچه حافظ، خیابان آيت

 1پالک

 مهر 1 رنگ خیال کیوان کاسب جهاننگارخانه نقش

 مهر 1 ضربان زندگی اللهیمريم آيت نگارخانه گلهای من 202، واحد 95٩فرمانیه غربی)شهید لواسانی(، پالک

 


