
 
 های تهران/  گالری 5931 آذر دومهای هفته برنامه افتتاحیه

 تاریخ عنوان هنرمند نام گالری آدرس

ام )جالل حسيني(،بعد 91آرا،خيابان بزرگراه جالل آل احمد،خيابان جهان

 84شهر، پالک از تقاطع اشک
 آذر 91 آرامستان آرمان استپانيان گالری افرند

 آذر G11 91های احمد عالی با خودنگاره احمد عالي گالری اِمکان 77تير ، کوچه آقامحمدی، پالک ميدان هفت

تهران، خيابان کریمخان زند، خيابان ایرانشهر، ضلع غربي پارک هنرمندان، 

 ، طبقه همکف3شهر،شماره بست نيکوبن
 آذر 91 مکانبی -زمان بی سوسن اتحاد گالری هپتا

تر از ونک، خيابان مالصدرا، بزرگراه کردستان جنوب، شيراز جنوبي، پایين

 3متری دوم، پالک  91متری گلستان،  12همت، بلوار علي خاني، 
 آذر 91 من اکبری هستم احمدرضا اکبری نگارخانه آرته

 آذر 91 نقاشی خوانی دشتگلدشتگل، هلنا شينيهلنا شين 62گالری  3،واحد 16ظهير،شماره  پورفرمانيه شرقي، خيابان سلمان

 آذر 91 های نونمایشگاه فرش محبوبه رضایي گالری گلستان 38خيابان دروس، خيابان کماسایي، پالک 

 آذر 91 رویای من و فتحعلی میرزا سعيد خزایي، سعيد خضایي گالری سیحون 99خيابان وزراء، کوچه چهارم، شماره 

، 33قيطریه، ضلع جنوبي پارک، خيابان روشنایي، کوچه دالرارم، پالک 

 زنگ سوم
 آذر 91 های رنگینگاره منصور خداویسي گالری نگر

 آذر 91 دگردیسی رضا جوادی، عليرضا جوادیعلي گالری نگاه 68خيابان مطهری، خيابان جم )فجر(،خيابان غفاری،شماره 

 آذر 91 وارهغزل رضا لواساني گالری اثر ، روبروی خانه هنرمندان96خيابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره 

الهيه،انتهای خيابان مریم شرقي،ابتدای خيابان فرشته)شهيد 

 1فياضي(،شماره 
 آذر 91 نمایشگاه حجم و نقاشی مرجان شکری مرجان شکری گالری آریانا

 آذر 91 5921ماسوله  ساسان مویدی گالری شماره شش ،طبقه همکف1کوچه بيستم، پالک خيابان ميرزای شيرازی،

 آذر 91 گمگشته مانوش نبوی گالری جرجانی 9، زنگ 8خيابان وليعصر، باالتر از پارک وی، کوچه خيام، پالک 



گيشا) کوی نصر( ، خيابان شهيد عليالي)پيروزی غربي(، خيابان جوادی ، 

 33پالک 
 آذر ceramic breast 91 سودابه کردی گالری ابد

 آذر 91 تکرار جمالت سخت مهسا کریمي نگارخانه مهروا 34خيابان کریم خان زند، خيابان شهيد عضدی) آبان جنوبي(، شماره 

خيابان سهروردی شمالي، خيابان هویزه غربي، نبش شهيد یوسفي، پالک 

 ، طبقه اول932
 آذر 91 دیوانگان قربانیانبیچارگان  سينا ربيعي گالری ساربان

راه نشاط ، کوچه خيابان شریعتي ، خيابان کالهدوز ، نرسيده به سه

 14وردی آذر ، پالک اله
 رزیتا نگاهي شيرازی گالری ایده پارسی

نمایشگاه انفرادی نقاشی رزیتا نگاهی 

 شیرازی
 آذر 91

بزرگراه صدر، خروجي کامرانيه، بعد از زیرگذر صدر، خيابان عباسي، کوچه 

 8پيشتاز، بن بست بعثت، پالک 
 آذر 91 در نگاه او پرستو محقق گالری سبحان

 گالری مستقل تهران 32چهارراه وليعصر،ضلع شرقي پارک دانشجو)تئاترشهر(،خ رازی پالک 

 الهام احمدی، سعيد گادیاری، سميرا معماری،

مشکات طالبي، نازنين موسایي، اشکان آشوری، 

، آبادی، آبتين باغبانسعيده شریفي، نفيسه صالح

 پور، مرتضي آخوندیساینا قادری، خاطره شمسي

 آذر 91 زُل

خيابان شریعتي،پل رومي،خيابان شریفي منش،نبش کوچه الدن 

 1،واحد17پالک
 امير نوروزی باراننگارخانه ترانه

نقاشیخط و هفتمین نمایشگاه 

 های استاد امیر نوروزیمشقسیاه
 آذر 91

خيابان شهيد لواساني) فرمانيه(، خيابان شهيد جباریان)قروردین(، کوچه 

 93مسجدی، کوچه مرمری، پالک 
  پورنگارخانه بهنام دهش

گردهمایی بزرگ هنرمندان معاصر در 

 پورنگارخانه خیریه بهنام دهش
 آذر 91

 آذر 91 چشم سوم مهرداد برآغوش نگارخانه کبیری 62خيابان دیباجي جنوبي، باالتراز پارک ارغوان، پالک 

 


