
 

 

 
 

 
 

 

 های تهران/  گالری 1396 ماه مهر چهارم های هفتهبرنامه افتتاحیه

 تاریخ عنوان هنرمند نام گالری آدرس

خيابان وليعصر )عج(، خيابان فتحي شقاقي، ميدان 

 آبان 26 نوروزگار علي شایسته گالري طراحان آزاد 5سلماس،پالک

نياوران،خيابان جمشيدیه )فيضيه( ،خيابان اميدوار 

 آبان 26 دگردیسي دوست علمداريجواد وطن گالري سایه 3،کوچه آقاخاني، پالک

 کوچه –خيابان حسيني  -خيابان کریم خان زند

 آبان 26 خط پيروز پایندهنمایشگاه نقاشي پيروز پاینده گالري فردا دوم طبقه – 2 پالک -6اعرابي

قيطریه، ضلع جنوبي پارک، خيابان روشنایي، کوچه 

 نگارخانه نگر ، زنگ سوم33دالرارم، پالک 

نژاد، تانيا پاکزاد، آ معماریان، پونه جعفريپانتهپگاه الري ، 

ساغر مسعودي، سميرا حمزه زاده، سبا سليماني، فرناز 

ثابت، هونيا عباسي، زاده، نسرین ملکبين، فرناز نعمتجهان

 آبان 26 خاطرات پراکنده االسالمي، یلدا جمالي، صدف فرساهيرو شيخ

ت راست، بن خيابان آفریقا، انتهاي خيابان گلفام، سم

 آبان 26 نمایشگاه نقاشي باسم رسام باسم الرسام نگارخانه الهه 3بست اميني، پالک 

تهران. خيابان کریم خان زند. خيابان عضدي)آبان 

 گالري آ 7جنوبي(. کوچه اردشير ارشد. شماره

راد ،پگاه رجامند ،هما عبداللهي ،بهناز فاطمى باران احمدي

 آبان 26 خاموشي ي،گالره گودرزي ،بهناز نعمت



 آبان 26 هاي خط خوردهسيب ميترا ابراهيمي گالري گلستان 34خيابان دروس، خيابان کماسایي، پالک 

راه خيابان شریعتي ، خيابان کالهدوز ، نرسيده به سه

 گالري ایده پارسي 28وردي آذر ، پالک نشاط ، کوچه اله

بهاره  فر،مریم استادي مقدم، حسين احصایي، حميد اميني

بيات، حسين بهرامي ، الهام جهانفرد، اميرحسين جباري، 

اميرحسين جباري، بهار رضانيا، علي زندي شفق، حسين 

 شيرازي، وحيد شيخ حسني

لعل خاموش چهارم، رونمایي از 

 آبان 26 کتاب لعل خاموش

 آبان 26 دوپامين مژده اتراک نگارخانه والي 72ميدان ونک، خيابان شهيد خدامي، پالک 

باالتر از پل سيدخندان، خيابان جلفا، نبش کوچه 

 آبان 25 رنگ و زندگي نيره فکر آزاد نگارخانه سيمرغ سيمرغ، ساختمان کيانا، واحد سوم

خيابان ظفر ،انتهاي فرید افشار ،خيابان دولتشاه غربي 

 آبان 26 زیور و زمان چينپگاه نوین، متين خوشه نگارخانه کاوه 26،خيابان پروین ،کوچه تایباد ،پالک 

نياوران،از ميدان یاسر یه سمت تجریش، کوچه 

فر، کوچه سعدي، کوچه حافظ، خيابان همایون

 محمود صنعتي جهاننگارخانه نقش 9اهلل محمودي، پالکآیت

هاي محمود نمایشگاه نقاشي

 آبان 29 صنعتي

 


