
 

 
 
 

 

 های تهران/  گالری 6931 شهریور ماه دوم های هفتهبرنامه افتتاحیه

 تاریخ عنوان هنرمند نام گالری آدرس

لقاني، خیابان موسوي شمالي)فرصت(، ضلع خیابان طا

 ي هنرمندان ایرانجنوبي باغ هنر،خانه

هنرمندان گالری خانه

 مهر 2 به یاد وحید سهرابي ابد وحید سهرابی ابد تابستان

 شهریور 96 زنآشویتس میالد موسوی گالری زیرزمین دستان 1خیابان فرشته، خیابان بیدار، پالک 

خیابان پاسداران، مقابل پارک نیاوران، فرهنگسراي 

 نیاوران

گالري فرهنگسراي 

 علیرضا اسکندری، شاهین اسکندری نیاوران

خط آثار نمایشگاه نقاشی و نقاشی

 شهریور 96 علیرضا و شاهین اسکندری

ظفر، خیابان ناجي، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، 

 شهریور 96 طبیعت بیجان: کنش/شفافیت سورنا زمانی گالری محسن 22بلوار میناي شرقي، پالک

قیطریه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنایی، کوچه 

 شهریور 96 تجسم نور و سایه فرنام فرشاد نگارخانه نگر ، زنگ سوم99دالرارم، پالک 

خیابان ولیعصر )عج(، خیابان فتحي شقاقي، میدان 

 شهریور 96 در جستجو الناز بندگی گالري طراحان آزاد 5سلماس،پالک

 شهریور 96 نمایشگاه نقاشی مهدی صبورمنش مهدی صبورمنش گالري گلستان 92خیابان دروس، خیابان کماسایي، پالک 

نیاوران،خیابان جمشیدیه )فیضیه( ،خیابان امیدوار 

 شهریور 96 لپسکینگ  گالری سایه 9،کوچه آقاخاني، پالک

فرمانیه.بلوار شهید اندرزگو.خیابان سلیمی 

 شهریور 96 نقش گفتار هادی مجاهد گالری شکوه 63شمالی.کوچه امیر نوری.پالک 



ضلع شرقی خانه هنرمندان، خیابان عاصم ترابی، 

 شهریور 22 نمایشگاه آثار حجم ژیال مبصر ژیال مبصر گالری دید ، طبقه دوم22نبش کوچه اردالن، پالک 

ن زند، خیابان خردمند شمالي، کوچه دي، کریم خا

 گالری آران 62پالک 

فریدون آو، سعید روانبخش، هما امامی، حامد جابرها، سینا 

علی قاسمی، المیرا سیفی، فواد فراهانی، مریم فرشاد، امیر

 شهریور 96 نمایشگاه ساالنه کتاب هنرمندان میرمیران، بهزاد متبحری، معصومه مهتدی ، عال ابتکار

خیابان ولي عصر قبل از چهارراه پارک وي کوچه 

 شهریور 96 عنصر هشتم سروژ بارسقیان گالري آتبین 22خاکزاد پالک 

 کوچه –خیابان حسینی  -خیابان کریم خان زند

 شهریور 96 یاد منصور قندریزآثار زنده منصور قندریز گالری فردا دوم طبقه – 2 پالک -1اعرابی

تهران، خیابان کارگر شمالی، جنب پارک الله، موزه 

 هنرهای معاصر

موزه هنرهای معاصر 

  تهران

هفتمین دوساالنه مجسمه سازی 

 شهریور 62 تهران

 61واحد  6بلوار قیطریه، نبش کوچه شب تاب، پالک 

 شهریور 22 نقلشیخط های علی گنجی علی گنجی گالری مهرمریم طبقه سوم

 شهریور 96 دگردیسی الهه فرمانیان گالری ُبن 11ه، خیابان احمدپور، پالک تهران، خیابان درک

خیابان ولیعصر باالتر از میدان ونک تقاطع بلوار 

میرداماد مرکز خرید اسکان.طبقه زیر همکف پالک 

 شهریور 96 خانواده عزیز شفق کلهر گالری کافه عکس 22

 


