
 

 

 
 

 
 

 

 های تهران/  گالری 1396 ماه مهر چهارم های هفتهبرنامه افتتاحیه

 تاریخ عنوان هنرمند نام گالری آدرس

خيابان مطهري، خيابان کوه نور، کوچه پنجم، 

 مهر 28 نمایشگاه نقاشی ابوالفضل ليره ابوالفضل ليره ثمر 7گالري  8شماره 

الهيه،انتهاي خيابان مریم شرقی،ابتداي خيابان 

 مهر 28 رنگ خيال مهرنوش تحریریان گالري آریانا 9فرشته)شهيد فياضی(،شماره 

هر کدام از رویدادهاي این پروژه در مکانی 

شود، براي مشاهده آدرس به متفاوت برگزار می

 مهر 28 ١-مولتيپلسيتى  خارج از دستان صفحات رویدادها مراجعه کنيد.

ظهير،شماره  پورفرمانيه شرقی، خيابان سلمان

 26گالري  3،واحد 26

زاده ابریشمی ،مهدیه اسکویی ،ستاره اسماعيلنسرین 

پناه ،فهيمه ،محمد اميري ،فتانه رحيمی ،فرشيد ریاحی

 مهر 28 فراموش شدگی صفاري ،ارشاد مظلومی

تهران، خيابان کریمخان زند، خيابان ایرانشهر، 

بست ضلع غربی پارک هنرمندان، بن

 مهر 28 بازمانده روز گانهزهرا اميری گالري هپتا ، طبقه همکف3شهر،شماره نيکو



لقانی، خيابان موسوي شمالی)فرصت(، خيابان طا

 ي هنرمندان ایرانضلع جنوبی باغ هنر،خانه

هنرمندان گالري خانه

  پایيز

نمایشگاه گروهی دانشجویان 

 مهر 26 سازي دانشگاه تهرانمجسمه

 پورآرمان یعقوب گالري گلستان 34خيابان دروس، خيابان کماسایی، پالک 

نمایشگاه نقاشی آرمان یعقوب 

 مهر 28 پور

خيابان مطهري ، خيابان ميرعماد ، کوچه 

 مهر 28 نادیدنی است آن بينی آنچه... ليال گودرزي پالسگالري ویستا ١١دوازدهم ،پالک

خيابان مطهري ، خيابان ميرعماد ، کوچه 

 مهر 28 مونولوگ فاطمه پاکدل گالري ویستا ١١دوازدهم ،پالک

، طبقه ١34پاسداران ، بوستان هشتم، پالک 

 مهر 28 بنفش مبهم کژال نيازمند نگارخانه صا همکف

شریعتی،نرسيده به پل سيدخندان،کوچه 

 نگارخانه چهار 4اشراقی،شماره 

سودابه آراسته، ایرج اسکندري، مارال اصفهانی، آزاده 

اکثير منفرد، محمدرضا امانی، فاطمه پور بصير، الهه پنجه 

شی، محسن حيدري، حميد دستگردي، کيوان روشن با

بين، بهناز زنگی، بهنام زنگی، حسن سلطانی، همایون 

سليمی، فرشيد شيوا، حبيب اهلل صادقی، ادهم ضرغام، 

کيوان عسگري، شيرین غازي، مرضيه قاسم پور، حامد 

قلی پور، مصطفی گودرزي، معصومه مظفري، فرشيد 

جواد نوبهار، اکبر  پور، علی ندایی،ملکی، وانا نبی

 مهر 28 سی نام پور، حسن یاقوتی، سرا یوسف پناه، مرتضی یمانینيکان

فراهانی، پایين تر از خيابان مقامخيابان قائم

 مهر 28 سه خواهر نوجوان افغانستانی  گالري نات 3مطهري، کوچه شبنم، پالک استاد

قيطریه، ضلع جنوبی پارک، خيابان روشنایی، 

 مهر 28 سار سایه  نگارخانه نگر ، زنگ سوم33کوچه دالرارم، پالک 

خيابان کریم خان زند، خيابان سنایی، کوچه 

 مهر 29 خيابان ریوولی عليرضا آستانه گالري هما ، واحد یک8چهارم غربی، پالک 



به  خيابان شریعتی ، خيابان کالهدوز ، نرسيده

 مهر 28 آثار نقاشی سعيد فالح فر فرسعيد فالح گالري ایده پارسی 28وردي آذر ، پالک راه نشاط ، کوچه الهسه

خيابان پاسداران، مقابل پارک نياوران، 

 فرهنگسراي نياوران

گالري فرهنگسراي 

 مهر 28 آثار نقاشی خط رضا عمادي رضا عمادي نياوران دو

خيابان کریم خان زند، خيابان شهيد عضدي) 

 مهر 28 تعامل مهتاب مولوي نگارخانه مهروا 38آبان جنوبی(، شماره 

تهران. خيابان کریمخان. خيابان ایرانشهر. کوچه 

 مهر 28 هَمهَمه یاسمن نوذري گالري دلگشا 30مهاجر. پالک 

بلوار کشاورز، بين وصال شيرازي و قدس، 

 2١0پالک  ساختمان تکنو آجر،

 -گالري راه ابریشم 

 مهر 28 عکس هاي آرنو فيشر آرنو فيشر پارک الله

شریعتی، پایين تر از حسينی ارشاد، خيابان 

کوشا، خيابان بدیعی، بن بست بشر دوست، پالک 

 مهر 28 , ابيات2فتو آرت  شهریار سيروس ،پویا طالبی گالري دارگون 2، زنگ١4

 مهر 28 مفاعول مونا مجاوري نگارخانه والی 72ميدان ونک، خيابان شهيد خدامی، پالک 

فرمانيه.بلوار شهيد اندرزگو.خيابان سليمی 

 مهر 28 گذشته حاضر است!  گالري شکوه ١9شمالی.کوچه امير نوري.پالک 

خيابان وليعصر، باالتر از پارک وي، کوچه خيام، 

 مهر Y 28نمایشگاهی از مجموعه   گالري جرجانی ١، زنگ 4پالک 

خيابان ولی عصر قبل از چهارراه پارک وي کوچه 

 مهر 28 حيرانی نو برزین بهارلویی گالري آتبين 42خاکزاد پالک 

 مهر 28 حکم مهرداد ختایی نگارخانه ماه 26خيابان آفریقا، بلوار گلستان، شماره 

اتوبان ستاري بلوار فردوس شرق نبش وفا اذر 

 گالري آیریک ١02واحد3مجتمع ایریک سنتر جنوبی طبقه

تهمينه رحمانی، نفيسه صالحی، مهدي منتصري، الهام 

طاهایی، آتنا فرقانی، پرنيا اسدي، هيمن قهرمانی، حجت 

پویا منش، سمانه نصيري، محمد بابایی، مهناز مراد،  UNTITLED 1 28 مهر 



 وس افشاریانسعيده بناءزاده، اوران

خيابان انقالب، قبل از پل حافظ، خيابان خارک، 

 مهر 28 نوازندگان زینب علی نيا گرجی نگارخانه هنر ایران ١9ضلع غربی تاالر وحدت، پالک 

بزرگراه مدرس شمال، خيابان ظفر،خيابان 

 مهر 28 تنازع انبهناز فاضلي گالري نک 7تخارستان، انتهاي نيل، کوچه سينا، پالک 

گيشا) کوي نصر( ، خيابان شهيد عليالی)پيروزي 

 مهر 28 بی خوابی رضا صادقی گالري ابد 53غربی(، خيابان جوادي ، پالک 

 5١4تهران،ميدان فلسطين،طالقانی غربی،پالک 

گالري خانه گفتمان 

 شهر و معماري

تتاري ،آرش توکلی ،آرمان جدي ،پریسا محمدرضا ترک 

داودي ،نرجس غالمعليان ،مهرناز معصومی ،سجاد 

 مهر 26 فضاي شهري منصورنيا ،جواد موالنيا

ميرداماد، ميدان مادر، خيابان شاه نظري، ميدان 

کاظمی، خيابان کاظمی، کوچه مازیار، کوچه 

 گالري آرتيبيشن 6دریا، پالک 

ر قليخان ، سپيده ستاري جواد یوسف زاده ، مرضيه مي

نژاد، محمد جاهد، علی گنجی، مرجان ميرخاتمی ، 

سيما، محمدحسين کاميابی ، حسين بهرامی ، مهران نيک

کيارش یعقوبی، محمود وطن خواه، آرش الهيجی، سامان 

 مهر 27 ي مهر ماه آرتيبيشنفروش ویژه مومنی، حسين شيرازي

خانه  ،١4خيابان انقالب، خيابان خارک، پالک 

 مهر 28 خيال سپيد مراد کوروش قاضی ١4گالري خانه نگار  ١4نگار 

خيابان مطهري، خيابان جم )فجر(،خيابان 

 گالري نگاه 64غفاري،شماره 

پور ،سميه سارا سعادتفرد ،معصومه خدابخشی ،الهه نجفی

صبرلویی ،حسنيه طباطبایی عطااللهی ،سارا خودیکار ،ندا 

،نگار کيا ،بهناز مرادي ،پگاه مالحسنی ،زینب همتی 

 مهر 28 حيرانی ،ستاره فرهنگی

 


