برنامه افتتاحیهها  /گالریهای تهران
تاریخ

عنوان

هنرمند

نام گالری

آدرس

 22دی

عنصر پنجم

عاطفه محمدپور  ،رها شرفی

گالری ژاله

کریم خان،ایرانشهر،نوشهر،پالک 3

 22دی

شکارگاه

آتوسا خلج

گالری جرجانی

 22دی

کابوس فرم

حامد دائی

گالری دنا

 22دی

لحظههای ناب ما

خيابان وليعصر ،باالتر از پارک وی ،کوچه خيام ،پالک
 ،4زنگ 1
خيابان سپهبد قرنی ،بعد از چهار راه طالقانی ،کوچه
سوسن ،پالک ،4زنگ2
اتوبان ستاری بلوار فردوس شرق نبش وفا اذر مجتمع
گالری آیریک

ایریک سنتر جنوبی طبقه3واحد102

گالری فرهنگسرای

خيابان پاسداران ،مقابل پارک نياوران ،فرهنگسرای

 22دی

نوستالوژیا

احمد مقدسی ،مریم قاسمی ،ليال توتونچی

نياوران دو

نياوران

 23دی

رازها و نگارهها

مهناز مرادی

نگارخانه پردیسان

 22دی

آفتاب

تهران ،فلکه دوم صادقيه ،بلوار فردوس شرق  ،بعد از
چهار راه شهيد سليمی جهرمی (مخابرات)،

محمد احصایی ،هانيبال الخاص ،بهمن بروجنی ،فرامرز پيالرام
،پرویز تناولی ،ایرج زند ،هوشنگ سيحون ،نصرتاهلل مسلميان
،منوچهر معتبر ،محسن وزیریمقدم ،مهدی ویشکایی ،اردشير

فرهنگسرای فردوس
خيابان کریم خان زند -خيابان حسينی – کوچه

گالری فردا

اعرابی -6پالک  – 2طبقه دوم

بروجنی ،مسعود کشميری ،اصغر کفشچيان مقدم ،داریوش
فرددهکردی ،محمدهادی فدوی ،جواد نوبهار ،رضا هدایت
 22دی

هنر

مجيد عسگری

گالری سيحون

 22دی

شهادت

مجيد بيگلری

گالری محسنهمکف

خيابان وزراء ،کوچه چهارم ،شماره 11
ظفر ،خيابان ناجی ،خيابان فرزان ،کوچه نوربخش،
بلوار مينای شرقی ،پالک42
ظفر ،خيابان ناجی ،خيابان فرزان ،کوچه نوربخش،

 22دی

 Ruin Is The Beginningرویا رجایی ،کسری صالحی ،حسام رهبر

گالری محسن (پاسيو)

نمایشگاه گروهی شاگردان استاد

بلوار مينای شرقی ،پالک42
زعفرانيه ،آصف ،کوچه پرویز وهابى (نشاط) ،پالک

 22دی

ایرج شافعی

ایرج شافعی

گالری زمان هنر

 22دی

گلشن

شهره رضوی ،سميه سيفی

نگارخانه شيث

 22دی

ما ،ماشين های تصویرساز هستيم

هدا زرباف

پروژههای آران

 22دی

دیدگان

 22دی

سورئال

14
چهارراه وليعصر  ،ضلع جنوبی پارک دانشجو کوچه
شيرزاد شرقی نگارخانه شيث
خيابان نوفللوشاتو ،کوچه لوالگر،پالک  ،5ورودی
حياط

زهرا نوایی ،الهام برادران ،سعيد ميرزایی ،نير عابدی ،الهام
احمدی ،خدیجه رجبی ،مهرنوش خالدی ،مينا هاشمی ،سمانه
سرکشيکيان ،آزاده اوتادی ،مهسا حقيقت ،ندا شعاعی ،علی
امينی ،الهام پورخانی ،معصومه محمدی ،الهه صفویه ،سميه
وليان ،حاجر محمدی ،مریم رئيسی ،ليال چوپانی ،سيد طيبه
موسوی ،آرزو اکرمی ،مریم فتحی ،مریم قنبری ،مونا نعمتيان،
طناز عدلی ،نگار جمشيدینژاد ،مرضيه ازگلی ،آزاده سوری

خيابان دکترحسينفاطمی ،ابتدای خيابانوليعصر
گالری ژینوس

زهرا پرکاه ،سوسن شریفی ،راضيه وطنخواه ،طناز پریشانزاده،
مژده هراتی ،هليا ميرزایی ،احسان سيفی

،پالک ، 21طبقه اول
قيطریه ،ضلع جنوبی پارک ،خيابان روشنایی ،کوچه

نگارخانه نگر

دالرارم ،پالک  ،33زنگ سوم
نياوران،خيابان جمشيدیه (فيضيه) ،خيابان اميدوار

 22دی

 Telepathy of Linesميثم رضایینيا

گالری سایه

،کوچه آقاخانی ،پالک3
خيابان دکتر فاطمی ،ضلع شمالی پارک الله،روبروی

 22دی

دوساالنه تصویرگری جزیره نامی

نگارخانه الله

پارکينگ طبقاتی

 22دی

نمایشگاه عکس تهمينه نصوری

تهمينه نصوری

گالری گلستان

 22دی

زنمردگی

طيبه نصراللهی ،سارا ساسانی

گالری آس

 22دی

دیو گاوپای و دانای دینی

 21دی

نجوای زندگی

 22دی

بینقطه سرخط

خيابان دروس ،خيابان کماسایی ،پالک 34
شریعتی ،باالتر از پل رومی ،جنب بانک پارسيان
،پالک 1831

مهرنوش اسکندری ،زهرا اميریگانه ،طاها حامد ،سعيد لزرجانی،
اميرحسين موالیی زاده ،حوریه هادی ،محمد افتخاری ،فاطمه

شریعتی ،پایين تر از حسينی ارشاد ،خيابان کوشا،

پشنگپور ،سيدحجت حسينی ،مينوش حقيقی ،غالمرضا

خيابان بدیعی ،بن بست بشر دوست ،پالک ،14

سماوی ،عليرضا مژده  ،سيدطاهر موسوی

گالری دارگون

زنگ2
الهيه،انتهای خيابان مریم شرقی،ابتدای خيابان

گالری آریانا

فرشته(شهيد فياضی)،شماره 9
الهيه،انتهای خيابان مریم شرقی،ابتدای خيابان

علی شجاع ،نسرین هادیان

گالری آرت هاب آریانا

فرشته(شهيد فياضی)،شماره 9

فریبا اختراعی ،آزیتا اصغری ،هليا باقری ،دریا رضایی ،عطيه
فرمانيه.بلوار شهيد اندرزگو.خيابان سليمی

پنجمين نمایشگاه نقاشی گروهی

رمضانی ،مریم سليميان ،شقایق شيرازی ،هما فارسیپور

 22دی

آتليه بیتا محبتی

،فرانک مقدم ،نگار مطهری ،رزیتا ميری

گالری شکوه

 22دی

تروما از کلن

اکبر یادگاری

گالری آتبين

 22دی

تفکر مستند

شمالی.کوچه امير نوری.پالک 19
خيابان ولی عصر قبل از چهارراه پارک وی کوچه
خاکزاد پالک 42

آنتوان سوریوگين ،آرمان استپانيان ،مریم زندی ،اميد شلمانی،
نازلی عباسپور ،کامران عدل ،سميرا عليخانزاده ،مریم فيروزی،
مجيد کورنگبهشتی ،آقا رضا عکاسباشی ،آتيال پسيانی ،مژگان
پارسا مقام

بزرگراه جالل آل احمد،خيابان جهانآرا،خيابان 19ام
گالری افرند

نمایشگاه عکس های ميوه فرزاد

(جالل حسينی)،بعد از تقاطع اشکشهر ،پالک 48
خيابان مطهری ،خيابان کوه نور ،کوچه پنجم ،شماره

 22دی

امامی

فرزاد امامی

گالری  7ثمر

 21دی

نمایشگاه عيناهلل شيرازی

عيناهلل شيرازی

نگارخانه کاوه

8
خيابان ظفر ،انتهای فرید افشار ،خيابان دولتشاه غربی
،خيابان پروین ،کوچه تایباد ،پالک 26

