
 
 های تهران/  گالری 5931 ماهاول بهمنهای هفته برنامه افتتاحیه

 تاریخ عنوان هنرمند نام گالری آدرس

 بهمن 1 62اولین دوره چاپ دستی نمایشگاه  گروهي 62گالری  3،واحد 62ظهير،شماره  پورفرمانيه شرقي، خيابان سلمان

اتوبان ستاری بلوار فردوس شرق نبش وفا اذر مجتمع ایریک سنتر 

 106واحد3جنوبي طبقه
 گالری آیریک

نصيری ،ناهيد پور ،راضيه حاجيالميرا شقاقي ،الهه قدرت

 بروجنيعلي
 بهمن 1 زندگی

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

 ، زنگ سوم33
 نگارخانه نگر

هادی پورصادقيان ،فرشته خالقي ،آزاده سفيدگران ،فاطمه 

 شکوری ،مریم صالحي ،فواد قرهي ،رویا کریمي
 بهمن 1 نچه نیستآ

 بهمن 1 عکس کوک سودابه رحيمي ثمر 7گالری  8خيابان مطهری، خيابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره 

، 4خيابان سپهبد قرني، بعد از چهار راه طالقاني، کوچه سوسن، پالک

 6زنگ
 محمد فدایي گالری دنا

 -( 4خوشنویسان مشغول کارند )

 محمدملک
 بهمن 1

، 8خيابان کریم خان زند، خيابان سنایي، کوچه چهارم غربي، پالک 

 واحد یک
 بهمن 1 اکتشاف کسری گلرنگ گالری هما

نياوران،خيابان جمشيدیه )فيضيه( ،خيابان اميدوار ،کوچه آقاخاني، 

 3پالک
 بهمن 1 همبی سعيده سعيدی گالری سایه

 بهمن 1 فراموشی زادهسمانه اميری گالری آتبین 46اد پالک خيابان ولي عصر قبل از چهارراه پارک وی کوچه خاکز

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

 4کوچه پيشتاز، بن بست بعثت، پالک 
 بهمن 1 در حاشیه اتفاق افتاد حامد راستي گالری سبحان

 بهمن 1 5931سفر فرنگ  طيبه دژدوست گالری ویستا 11خيابان مطهری ، خيابان ميرعماد ، کوچه دوازدهم ،پالک

 های آرانپروژه ، ورودی حياط5لوشاتو، کوچه لوالگر،پالک خيابان نوفل

پرستو احدی ،درسا اسدی ،پونه اوشيدری ،مهدیه پازوکي ،ليلي 

رشيدی ،رنه صاحب ،نسترن صفایي ،شبنم لهراسبي ،رقيه 

 نجدی

 بهمن 1 چند روایت معتبر



عتي باالتر از پل سيد خندان خيابان جلفا فرهنگسرای خيابان شری

 ارسباران

گالری هنر یک 

)فرهنگسرای 

 ارسباران(

 بهمن 1 از کابل تا جاکارتا جوریتفاطيما حسيني ،اردیپا ویرن

 نگارخانه الله خيابان دکتر فاطمي، ضلع شمالي پارک الله،روبروی پارکينگ طبقاتي

،پونه اوشيدری ،فریبا  نگين احتسابيان ،بنفشه احمدزاده

افالطون ،مرجان ثابتي ،هدا حدادی ،ليلي درخشاني ،فاطمه 

زاده ،امير سقراطي ،مهکامه شعباني رادپور ،پژمان رحيمي

،کمال طباطبائي ،نجوا عرفاني ،کيوان عسگری ،کيانوش 

پور ،بهرام کلهرنيا ،نرگس محمدی ،عطيه مرکزی ،مانلي غریب

 منوچهری ،مرجان وفایيان

 بهمن 1 ها؛ گذر از یک رویااعرانهش

 بهمن 1 نمایشگاه نقاشی پروین غفاری پروین غفاری گالری گلستان 34خيابان دروس، خيابان کماسایي، پالک 

فرمانيه.بلوار شهيد اندرزگو.خيابان سليمي شمالي.کوچه امير 

 11نوری.پالک 
 بهمن 1 ایران من سالم اهلل نظری نوریعنایت گالری شکوه

 بهمن 1 زندگی مهدی شيری گالری دلگشا 30تهران. خيابان کریمخان. خيابان ایرانشهر. کوچه مهاجر. پالک 

 بهمن 1 دوباره یکبار دیگر محمدرضا ميرزایي گالری اُ 42پالک  اللهي(، کوچه خسرو،خيابان ویال )نجات

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

 زنگ سوم، 33
 دی 64 وضعیت احسان تحویليان نگارخانه نگر

 بهمن 1 برگزیدگان فضلمحمدصادق حقاني 6گالری دلگشا  30تهران. خيابان کریمخان. خيابان ایرانشهر. کوچه مهاجر. پالک 

 – 6 پالک -2اعرابي کوچه –خيابان حسيني  -خيابان کریم خان زند

 دوم طبقه
 بهمن 1 تاسپیری یلدا فخيمي گالری فردا

تهران. خيابان کریم خان زند. خيابان عضدی)آبان جنوبي(. کوچه 

 7اردشير ارشد. شماره
 بهمن 1 هاخاک، زیر پای گرگ یاسر ميرزایي (6گالری آ )سالن 

تهران. خيابان کریم خان زند. خيابان عضدی)آبان جنوبي(. کوچه 

 7اردشير ارشد. شماره
 بهمن 1 سهمِ شک بهرام کلهرنيا گالری آ

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

 ، طبقه اول130پالک 
 بهمن 1 زمان بازیافته رضا افسری گالری ساربان



خيابان وليعـصر، نرسيـده به ميـدان ونک، خيابان عباسپـور ) توانيــر 

 63( شمـالـي، بعـد از پـل همت، پـالک 
 بهمن 1 های ناشکفتهآرایه پورليآرا قگل نگارخانه آتشزاد

 بهمن 1 ایران از نگاه من پای سایکالنگ مایر هوبرت نگارخانه والی 76ميدان ونک، خيابان شهيد خدامي، پالک 

، 10خيابان شریعتي، خيابان موسيوند، خيابان سليماني غربي، شماره 

 8، زنگ 4طبقه 
 نگارخانه بنفشه

خاني ،مهسا گذشتي ،حوریه یزداني ،الهام امينسارا طبيب 

 ،نيوشا طالقاني ،فریبا ميرعليپور
 بهمن 1 هانگاره

 بهمن 1 تنِ بحرانی مریم کوهستاني گالری سیحون 11خيابان وزراء، کوچه چهارم، شماره 

 بهمن 1 دالجور نازی رضازاده نگارخانه کبیری 20خيابان دیباجي جنوبي، باالتراز پارک ارغوان، پالک 

فر، کوچه نياوران،از ميدان یاسر یه سمت تجریش، کوچه همایون

 1اهلل محمودی، پالکسعدی، کوچه حافظ، خيابان آیت
 بهمن 1 به نام او هانيه بوربور کریمي جهاننگارخانه نقش

 


