
 
 های تهران گالری/   6931 ماه مرداد چهارم های هفته برنامه افتتاحیه

 تاریخ عنوان هنرمند نام گالری آدرس

 مرداد 62 دوئت نيلوفر ساساني، سارا رشيدی 61گالری  3،واحد 62ظهير،شماره   پور فرمانيه شرقي، خيابان سلمان

 62 وليعصر ،پالک فاطمي ،ابتدای خيابان حسين خيابان دکتر

 ، طبقه اول
 مرداد 62 نمایشگاه گروهی تصویرسازی گروهي گالری ژینوس

، خيابان فتحي شقاقي، ميدان (عج)خيابان وليعصر 

 5سلماس،پالک
 مرداد 62 خوام برم تو آفتافه می قاسم لطفي گالری طراحان آزاد

 خيابان پاسداران، مقابل پارک نياوران، فرهنگسرای نياوران
گالری فرهنگسرای 

 نیاوران دو
 فرزانه کالنتری

آثار نقاشی روی کاشی نمایشگاه 

 فرزانه کالنتری
 مرداد 62

 مرداد 62 انصاری نمایشگاه نقاشی مونا معین انصاری مونا معين گالری گلستان 33خيابان دروس، خيابان کماسايي، پالک 

راه نشاط  خيابان شريعتي ، خيابان کالهدوز ، نرسيده به سه

 62وردی آذر ، پالک  ، کوچه اله
 مرداد 62 نمایشگاه نقاشی آزیتا هدایتی آزيتا هدايتي گالری ایده پارسی

(. آبان جنوبي)خيابان عضدی. خيابان کريم خان زند. تهران

 2شماره. کوچه اردشير ارشد
 مرداد 62 عملی بی مهرداد کريمي گالری آ

خيابان وليعصر بين زرتشت و فاطمي خيابان پرستو 

 2واحد 66پالک
 مرداد 62 ریزان برگ علي محمد صادقي گالری برسام

ضلع شرقي خانه هنرمندان، خيابان عاصم ترابي، نبش 

 ، طبقه دوم63کوچه اردالن، پالک 
 مرداد 62 های ایرانی بازیگوشی در باغ نيوشا نيوژپور گالری دید

 مرداد 62 تر نزدیک ياشار صالحي زیرزمین دستانگالری  2خيابان فرشته، خيابان بيدار، پالک 

خيابان سهروردی شمالي، خيابان هويزه غربي، نبش شهيد 

 ، طبقه اول231يوسفي، پالک 
 مرداد 62 روایت جنون کيومرث کياست گالری ساربان



کوچه .خيابان سليمي شمالي.بلوار شهيد اندرزگو.فرمانيه

 21پالک .امير نوری
 مرداد 62 بازی با اشعار شاهنامه نقش  گالری شکوه

بزرگراه مدرس شمال، خيابان ظفر،خيابان تخارستان، 

 2انتهای نيل، کوچه سينا، پالک 
 گالری نک

زاده ،پويا صديقي  اکبری ،طاهر تاتاری ،مسعود ثابت الميرا علي

 ،عليرضا فاتحي
 مرداد 62 هرم واژگون

تهران، خيابان کريمخان زند، خيابان ايرانشهر، ضلع غربي 

 ، طبقه همکف3شهر،شماره  بست نيکو پارک هنرمندان، بن
 مرداد 62 گذر افشان ستاره گالری هپتا

 مرداد 61 های قدیمی رشت نمایشگاه عکس  ی شهر ی عکسخانه  موزه تهران، خيابان بهارشيراز، بوستان بهارشيراز

خيابان شريعتي،پل رومي،خيابان شريفي منش،نبش کوچه 

 6،واحد62الدن پالک
 مرداد 62 «ترانه باران»پرفورمنس کالیگرافی  مهدی حاجي محمدی فريماني باران نگارخانه ترانه

 مرداد 62 ما رشد خواهند کردو چیزها از  سهيال نوروزی نگارخانه صا ، طبقه همکف233پاسداران ، بوستان هشتم، پالک 

خيابان شريعتي، نرسيده به ميدان قدس، کوچه ماهروزاده، 

، پالک (ايزد)کوچه رمضانيان، ابتدای کوچه احمدی مقدم 

 ، طبقه اول32

 مرداد 62 زندگی سهراب معاوني نگارخانه علیها

 مرداد 62 عطر سیب لعيا حسين رشيدی نگارخانه کبیری 21خيابان ديباجي جنوبي، باالتراز پارک ارغوان، پالک 

 نگارخانه ماه 62خيابان افريقا، کوچه گلستان، شماره 

لو، اکبر ميخک، اميرحسين زنجاني،  احمد پرمو، احمد مرشد

بهرام حنيفي، بهمن محمدی، اميرصادق تهراني، آيدين آغداشلو، 

پرويز کالنتری، پروانه اعتمادی، جالل شباهنگي، حسين احمدی 

زاده، دنيا رستمي، رامين  نسب، حسين چراغچي، خسرو حسن

جمشيدی، رسول اکبرلو، رضا امير يارمحمدی، رضا بانگيز، رضا 

زاده، زهرا شفيع،  بهاروند، رضا عظيميان، رضا مافي، رضوان صادق

يخانزاده، شاهو بابايي، شنتيا ذاکرعاملي، شهريار احمدی، سميرا عل

صادق تبريزی، علي ترقيجاه، عليرضا دياني، علي علوی، فرزانه 

زاده، کيوان بيرانوند، محسن فوالدپور، محمد  حسيني ، قاسم حاجي

احصايي، محمد رحيمي، مرتضي يزداني، مرجان مرتضوی، منوچهر 

طايي، مهرداد فالح، مهشيد عزيز معتبر، مهدی فرهاديان، مهرداد خ

محسني، نازنين اصغرزاده، واحد خاکدان، هاوار اميني، هوراد گرجي، 

 پيچ يعقوب عمامه

 مرداد 62 تابستانه

قيطريه، ضلع جنوبي پارک، خيابان روشنايي، کوچه 

 ، زنگ سوم33دالرارم، پالک 
 مرداد 62 تکس نیس  جایی که هیچ ع فر سعيد فالح نگارخانه نگر

 


