
 

 
 
 

 

 های تهران/  گالری 6931 شهریور ماه دوم های هفتهبرنامه افتتاحیه

 تاریخ عنوان هنرمند نام گالری آدرس

خیابان ولیعصر )عج(، خیابان فتحي شقاقي، میدان 

 شهریور 42 سوارو مهدی ضیاءالدینی گالري طراحان آزاد 5سلماس،پالک

ظهیر،شماره  پورفرمانیه شرقي، خیابان سلمان

 شهریور 42 سفرنامه مهسا ذاکری 41گالري  9،واحد 41

 شهریور 42 بی جنبنده الناز صباغپورحمید زارع،  گالری ژاله 9کریم خان،ایرانشهر،نوشهر،پالک 

تهران. خیابان کریم خان زند. خیابان عضدی)آبان 

 شهریور 42 پیش از فراموشی مریم طباطبایي گالری آ 7جنوبی(. کوچه اردشیر ارشد. شماره

تهران. خیابان کریم خان زند. خیابان عضدی)آبان 

 فاطمه افشاري (4گالری آ )سالن  7جنوبی(. کوچه اردشیر ارشد. شماره

طراحی ها و نقاشی های فاطمه 

 شهریور 42 افشارى

خیابان پاسداران، مقابل پارک نیاوران، فرهنگسراي 

 نیاوران

گالري فرهنگسراي 

 ویدا جیالنچی، اکرم ابوالحسنی نیاوران دو

نمایشگاه نقاشی با الهام از اشعار 

 شهریور 42 موالنا

القاني، کوچه خیابان سپهبد قرني، بعد از چهار راه ط

 کیانا برومند گالري دنا 4، زنگ2سوسن، پالك

جرح "این نمایشگاه با کمی 

 شهریور 42 سانسور"

قیطریه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنایی، کوچه 

 شهریور 42 ایمورتال شقایق منتظر نگارخانه نگر ، زنگ سوم99دالرارم، پالک 

خیابان خیابان لواساني غربي)فرمانیه(،بین
 شهریور 42 گذشته استمراری تهمینه منزوي گالري راه ابریشم



 4،واحد 609آقایي، پالک وآبکوه

خیابان مقدس اردبیلی ،خیابان پسیان، خیابان 

 گالري سیحون دو 42سینایی ،پالک

الله فلسفي، جواد بختیاري، جواد بختیاري، عنایت احمدامیر

نظری نوری، علیرضا کرمي، اسماعیل رشوند ، امیرصادق 

زاده ، بهرام حنفی، الدین صادقتهراني، خلیل کویکي، عین

احمد محمدپور، محمد فدایی، علیرضا سعادتمند، اسرافیل 

 شهریور 42 دستهایی که بهم پیوسته است شیرچی، احمد آریامنش

 شهریور 42 انجیرُبن سجاد سلمان روغنی ِامکانگالری  77تیر ، کوچه آقامحمدی، پالک میدان هفت

 شهریور 42 نقاشی خط های شادی طالیی شادي طالیي نگارخانه سهراب 624خیابان سمیه، قبل از رامسر،شماره 

خیابان مطهري ، خیابان میرعماد ، کوچه دوازدهم 

 شهریور 96 ترانه های سرزمینم پرویز لطف الهی پالسگالری ویستا 66،پالک

خیابان مطهري ، خیابان میرعماد ، کوچه دوازدهم 

 خزائلیمحمدرضا عرب گالري ویستا 66،پالک

نمایشگاه چیدمان و ویدیو 

 شهریور 42 محمدرضا عرب خزائلی

اتوبان ستاری بلوار فردوس شرق نبش وفا اذر مجتمع 

 شهریور 42 رویاهای رنگی من  گالری آیریک 604واحد9ایریک سنتر جنوبی طبقه

 شهریور 42 پارادوکس نیاسارا واصف نگارخانه والی 74یدان ونك، خیابان شهید خدامي، پالک م

 شهریور 42 نمایشگاه نقاشی نسرین عتیقه چی نسرین عتیقه چی گالري گلستان 92خیابان دروس، خیابان کماسایي، پالک 

خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، نبش 

 شهریور 42 ما رسول کاظمی گالری ساربان ، طبقه اول690شهید یوسفی، پالک 

نیاوران،خیابان جمشیدیه )فیضیه( ،خیابان امیدوار 

 گالری سایه 9،کوچه آقاخاني، پالک

اللهیان، محدثه گلستانی، پریا سارا اصالن بیگی، فراز حبیب

فردوس، سپیده موستوفی، علیرضا عباسی، ثمره بدری، هما 

 صدر، پگاه پیرهادی

پرفورمنس و نمایشگاه گروهی 

 شهریور 42 عکس و نقاشی آتلوفوبیا

 کوچه –خیابان حسینی  -خیابان کریم خان زند

 شهریور 42 ذهن نیمه هوشیار آرنا زینلیان گالری فردا دوم طبقه – 4 پالک -1اعرابی

خیابان مطهری، خیابان جم )فجر(،خیابان 

 گالری نگاه 12غفاری،شماره 
پور امدادیان ،بابک کبود ،سیروان کنعانی ،آرمان یعقوبسعید 

ای ،هاشم بدری ،امید فاضلی ،مظفر بلسي ،محمدرضا فیروزه
 شهریور 42 گفتمان رنگها



 ،امین بختیاری ،سیروس والی زاده ،عباس نسل شاملو

خیابان شهید لواساني) فرمانیه(، خیابان شهید 

رمري، جباریان)قروردین(، کوچه مسجدي، کوچه م

  پورنگارخانه بهنام دهش 69پالک 

حراج آثار هنری گالری بهنام دهش 

 شهریور 49 پور

بزرگراه مدرس شمال، خیابان ظفر،خیابان تخارستان، 

 گالری نک 7انتهای نیل، کوچه سینا، پالک 

سمانه احمدی، رضا افسری، شروین امدادیان، وجید امینی، 

نثاري، علیرضا یزلی، آتوسا جانکتایون برزگر، فائزه بهارلو، هانا ب

علي، امیر جدیدی، علیرضا جهرمي ، جدي، مهرداد پورنظر

حسین حشمتي، آیدین خانکشیپور، داریوش حسیني، امیر

ور، علي ذاکري، نوید مهرداد ختایی، محمد خلیلي، پرهام دیده

االسالمی، آوا بخشان، رهام شامخ، هیرو شیخرسولی، زروان روح

پیچ، پور، یعقوب عمامهمبیز صبري، ژاله طالبشیرجعفري، کا

زاده، سوگل کاشاني، شیوا کاکاوند، امیر کریمي، مهسا کریمی

ثابت، ژوبین میراسکندري، تارا میرفخرایی، فرزانه نسرین ملک

مهري، عباس نسل شاملو، کریم نصر، رضا نصرتي، علیرضا 

 شهریور 42 ساالنه نمایشگاه گروهی فروش نکویي، احمد وکیلي، آنالی وکیلی

تهران، الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه 

 شهریور 42 بازگشته نیانازنین عالیی گالری ایوان 6بست حمید، شماره لسانی، بن

 


