برنامه افتتاحیههای هفته دوم آبان ماه  / 1396گالریهای تهران
تاریخ

عنوان

هنرمند

نام گالری

آدرس

 1۲آبان

همگرایی( )۲سیاه

هاوار امینی ،احسان ضیافتی ،بهناز فاطمى

گالری ژاله

کریم خان،ایرانشهر،نوشهر،پالک 3

 1۲آبان

نمایشگاه نقاشی های ملک رسولی

ملک رسولی

گالری  7ثمر

 1۲آبان

حضور

فرسام سنگینی

گالری طراحان آزاد

 1۲آبان

تازه ترین آثار اسماعیل رشوند

اسماعیل رشوند

گالری فرشته

 1۲آبان

خیال بافی

کاوه ایرانی

گالری زیرزمین دستان

خیابان مطهری ،خیابان کوه نور ،کوچه پنجم ،شماره
8
خیابان ولیعصر (عج) ،خیابان فتحی شقاقی ،میدان
سلماس،پالک5
شریعتی ،پایینتراز پل صدر ،جنب شهر کتاب
فرشته ،روبرو ساختمان رویال پارک ،پ 71/16
خیابان فرشته ،خیابان بیدار ،پالک 6

نغمه مصطفوی ،آذر جهانیار ،زهرا فرحی بیلویی ،مریم
 1۲آبان

نمایشگاه گروهی نگارگری،
تذهیب ،گل و مرغ آوای نقش

قنبری ،زهرا مشایخی ،رویا طهماسبی ،سیده فاطمه حسینی
سعادتی ،پریسا ترابی ،مینا ارجمند ،شریفالسادات سیدعلی،

گالری ژینوس

مونا متین پارسا ،شبنم حقیری ،مهرنوش عرب شیبانی،

خیابان دکترحسینفاطمی ،ابتدای خیابانولیعصر
،پالک ، ۲1طبقه اول

سوگند تیموری
 11آبان

از آدما حذر کن

 1۲آبان

واقعیت مبهم

ملیکا ظهوریان
ایران درودی ،علیرضا اسپهبد ،قاسم حاجیزاده ،حسین
محجوبی ،نیکزاد نجومی ،وحید چمانی ،نزار موسوینیا ،امین

گالری مستقل تهران
گالری فرمانفرما

چهارراه ولیعصر،ضلع شرقی پارک
دانشجو(تئاترشهر)،خ رازی پالک 50
خیابان کریمخان زند ،خردمند شمالی ،کوچه اعرابی
۲

باقری ،محسن فوالدپور ،امیرنصر کمگویان ،علی اسماعیللو،
مرتضی یزدانی ،الهام فالحی  ،سولماز نباتی
سارا آتش هوش ،ملینا اسدی ،کوثر برکتی ،محیا بشیری،
مریم پوربصیر ،شرمین حسین پور ،پریسا رحمانی ،بوژان
رحیمی ،مونا رستمنژاد نمین ،احمد رئیسی ،اعظم ساوری،
 1۲آبان

در امتداد سکوت

 1۲آبان

رنگ واره

 1۲آبان

سایه های بی سایه

مریم سلیمی ،امیررضا سمواتی ،نسیم شجاع ،راضیه شریفی،
زهرا شهرابادی ،پرگل شوبیری ،هانیه عباس قهرمانی ،سارا

گالری فردا

خیابان کریم خان زند -خیابان حسینی – کوچه
اعرابی -6پالک  – ۲طبقه دوم

غالمی ،عطیه فرجی ،سحر کاکاوند ،گلنوش مرتضوی ،یاسمین
مردانی ،مهسا مکی  ،نیلوفر منادیان ،نیره موسوی ،مینا
ناظمزاده  ،فاطمه همتی ،زهرا یار محمدی

 1۲آبان

نمایشگاه نقاشی های علیرضا

نگارخانه مینا
فریماه فرهتنیا ،فرزانه خانعمو ،نسرین هادیان ،مانا صدری،
علی شجاع

گالری آس

علیرضا آدمبکان

گالری اثر

 1۲آبان

کلروفیل

شیرین عربی ،مریم بهنژاد

گالری هپتا

 1۲آبان

دنیای دیگر

آرزو جباری

نگارخانه نگر

 1۲آبان

انتزاع خویشتن

آدمبکان

خیابان پاسداران ،گلستان دوم (فالح زاده) شماره
1۲0
شریعتی ،باالتر از پل رومی ،جنب بانک پارسیان
،پالک 1831
خیابان ایرانشهر ،کوی برفروشان ،شماره  ،16روبروی
خانه هنرمندان
تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر ،ضلع
غربی پارک هنرمندان ،بنبست نیکوشهر،شماره ،3
طبقه همکف

رضا افسری ،همایون تک ،حسین چراغچی ،رضا حسینی،
یوسف شریفکاظمی ،رضا عنصری ،احمد منتظری رودباری

قیطریه ،ضلع جنوبی پارک ،خیابان روشنایی ،کوچه
دالرارم ،پالک  ،33زنگ سوم
شریعتی ،پایین تر از حسینی ارشاد ،خیابان کوشا،

گالری دارگون

خیابان بدیعی ،بن بست بشر دوست ،پالک ،14
زنگ۲

 1۲آبان

آرایهها در گذر زمان

مریم خزعلی ،فریش البرزکوه

نگارخانه چهار

 1۲آبان

سر

نسیم داوری

گالری آران

 1۲آبان

من را در هال خانهات بگذار

هدیه خانعلی

گالری آتبین

 1۲آبان

پرسه ۲

نازنین ازدیادی

 1۲آبان

پرسه در سکوت

محمد حدادی ،پریسا زیار

گالری آ (سالن )۲

 1۲آبان

دوآن

مونا نجفیزاده

گالری آ

شریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،کوچه
اشراقی،شماره 4
کریم خان زند ،خیابان خردمند شمالی ،کوچه دی،
پالک 1۲
خیابان ولی عصر قبل از چهارراه پارک وی کوچه
خاکزاد پالک 4۲

گالری فرهنگسرای

خیابان پاسداران ،مقابل پارک نیاوران ،فرهنگسرای

نیاوران دو

نیاوران
تهران .خیابان کریم خان زند .خیابان عضدی(آبان
جنوبی) .کوچه اردشیر ارشد .شماره7
تهران .خیابان کریم خان زند .خیابان عضدی(آبان

جنوبی) .کوچه اردشیر ارشد .شماره7
 1۲آبان

دِردِر

 11آبان

منطق گنگ

امید معصومی

گالری دلگشا

تهران .خیابان کریمخان .خیابان ایرانشهر .کوچه
مهاجر .پالک 30

امیرارسالن احمدی نژاد ،اورانوس افشاریان ،زهرا نوید بنه
کهل ،محمد بهشتی راد ،پریناز ترکیان ،فهیمه جمالی ،شیرین
جواهری ،مصطفی حسینی ،سحر خسروی ،آیدا ذاتی ،پرستو

گالری خانه عکاسان

رحمانی ،فائزه شیخزاده ،یگانه صفری ،رضیه صفریان ،سپیده

جوان

یوسفآباد ،خیابان چهارم ،پالک  ،3طبقه دوم

عابدی ،مریم کریمی ،لیال کالمی فرد ،هنگامه کلیایی ،ریحانه
نوایی لواسانی ،افسانه مسگرزاده ،مهسا نیکنام
 1۲آبان

در امتداد رنگ

ساغر انواری

گالری شَلمان

 1۲آبان

اشاره

مرتضی شمیسا

گالری شکوه

 1۲آبان

نابودگی

سعید رفیعیمنفرد

گالری ایوان

 1۲آبان

شلیک

بهمن نیکو

گالری گلستان

 1۲آبان

نمایشگاه آثار اسماعیل شیشهگران

اسماعیل شیشهگران

گالری افرند

 1۲آبان

بیخبری

مهسا لطیفی

نگارخانه آتشزاد

 1۲آبان

گل نگاران

مراد فتاحی

نگارخانه والی

 1۲آبان

ناشناختگی

میرداماد ،نرسیده به شریعتی ،رودبارغربی (جنوبی)،
کوچه کاووسی ،پالک ۲7
فرمانیه.بلوار شهید اندرزگو.خیابان سلیمی
شمالی.کوچه امیر نوری.پالک 19
تهران ،الهیه ،خیابان مهدیه ،خیابان جبهه ،کوچه
لسانی ،بنبست حمید ،شماره 1
خیابان دروس ،خیابان کماسایی ،پالک 34
بزرگراه جالل آل احمد،خیابان جهانآرا،خیابان 19ام
(جالل حسینی)،بعد از تقاطع اشکشهر ،پالک 48
خیابان ولیعـصر ،نرسیـده به میـدان ونک ،خیابان
عباسپـور ( توانیــر ) شمـالـی ،بعـد از پـل همت،
پـالک ۲3

محمدرضا عربخزائلی ،نازلی کالنی ،ماریسا حبیبی جویباری
،پوریا احیایی ،مریم کوچکنژاد ،محمد حبیبی ،تاتیانا شینول

گالری نگاه

،آیدا روزبیانی ،بنفشه انیش

میدان ونک ،خیابان شهید خدامی ،پالک 7۲
خیابان مطهری ،خیابان جم (فجر)،خیابان
غفاری،شماره 64
نیاوران،از میدان یاسر یه سمت تجریش ،کوچه

 1۲آبان

نقش رنگ

مجید غزنوی

نگارخانه نقشجهان

 1۲آبان

از چشم باران

فاطمه خاورزمینی

کافه گالری هیالج

 1۲آبان

جنون

تورنگ سلیمانی

گالری ابد

 1۲آبان

تهران  ...که خیره می نگرد!

شهرام رستمی

نگارخانه احسان

همایونفر ،کوچه سعدی ،کوچه حافظ ،خیابان
آیتاهلل محمودی ،پالک9
خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر ،کوچه
مهاجر ،پالک ۲۲
گیشا( کوی نصر)  ،خیابان شهید علیالی(پیروزی
غربی) ،خیابان جوادی  ،پالک 53
اقدسیه ،آجودانیه ،خیابان چهاردهم شرقی ،شماره
۲۲

 1۲آبان

نیمروز

 1۲آبان

مجموعه پرتره

مریم کیاحمدی

گالری فرهنگسرای

خیابان پاسداران ،مقابل پارک نیاوران ،فرهنگسرای

نیاوران

نیاوران

گالری سایه

نیاوران،خیابان جمشیدیه (فیضیه) ،خیابان امیدوار
،کوچه آقاخانی ،پالک3

