
 

 

 
 

 
 

 

 های تهران/  گالری 1396 ماه آخر فروردین های هفتهبرنامه افتتاحیه

 تاریخ عنوان هنرمند نام گالری آدرس

، ٥١٤ميدان فلسطين، خيابان طالقاني غربي، پالك 

 گالری وارطان خانه وارطان

مصطفي اسدالهي، پوریا پرهيزکار، ندا توالیي، عليرضا چمک، 

مرتضي خسروی، اميرحسين پژمان حکيمي، سعيد خالقي، 

دزفولي، سهيل دانش اشراقي، سارا رحمانيان، صراحي رفعتي، 

سپيده سخایي، فرسام سنگيني، اميرحسين علویجه، کژال 

 فروردین 3١ ناطق فخری، سجاد قلي زاده، داوود موسوی، بهناز نعمتي

شریعتي،نرسيده به پل سيدخندان،کوچه 

 فروردین 3١ گناه يشدادیانعلي پ نگارخانه چهار ٤اشراقي،شماره 

خيابان وليعصر، روبروی جام جم، کوچه پروین، پالك 

 گالری خط سفيد ۲۲

کوه، سارا استخری، آالله اميني، مریم آهي اندی، سميرا البرز

فاطمه برهان، ویدا جيالنچي، رزا زرشناس، سپيده ميرزایي ، 

 فروردین 3١ نمای واقع ارغوان جعفری، زهرا کمالي )سينا(

خيابان وليعصر )عج(، خيابان فتحي شقاقي، ميدان 

 فروردین 3١ ۲بازیافت  احمد عالي گالری طراحان آزاد ٥سلماس،پالك

 فروردین 3١ آینه ای دیگر حميدرضا صبوری زاده گالری ثالث ١٤٨کریم خان زند بين ایرانشهر و ماهشهر شماره

 کوچه –خيابان حسيني  -خيابان کریم خان زند

 گالری فردا دوم طبقه – ۲پالك  -6اعرابي
الهه پنجه باشي، آنالي وکيلي، افسون منتظری، پریسا شاد 

قزویني، داریوش فرددهکردی، زهرا عيشي، زهرا پاکزاد، فرامرز 
 فروردین 3١ کوچکبهارانه های 



خاني، ليندا آهني، شيما بيات، مهنوش نادری، مينا محمدی 

 وکيل، مطهره ميرزایي، محمد علي عدیلي، نازنين زادمهر

خيابان مطهری، خيابان جم )فجر(،خيابان 

 فروردین 3١ آرام گذر کن زهره حاتمي پور گالری نگاه 6٤غفاری،شماره 

تهران، ميدان هفت تير، خ مفتح جنوبى، بن بست 

 فروردین 3١ صورت ناپایدار-مناظر بيروني/دروني یوشا بشير ۲گالری اعتماد  ۲٥شيرودى پالك 

 فروردین 3١ خزینه افشين باقری گالری سيحون ١١خيابان وزراء، کوچه چهارم، شماره 

 فروردین 3١ آپوپتوسيس زهرا قياسي گالری ثالث ١٤٨کریم خان زند بين ایرانشهر و ماهشهر شماره

خيابان پاسداران، مقابل پارك نياوران، فرهنگسرای 

 نياوران

گالری فرهنگسرای 

 فروردین 3١ داستان عشق جالليهميرجالل  نياوران دو

فراهاني، پایين تر از خيابان مقامخيابان قائم

 فروردین 3١ آن سوی خيال امير رکني گالری نات 3مطهری، کوچه شبنم، پالك استاد

شریعتي، پایين تر از حسيني ارشاد، خيابان کوشا، 

، ١٤خيابان بدیعي، بن بست بشر دوست، پالك 

 گالری دارگون ۲زنگ

دا اسحاقي، هادی حيدری، الميرا لکي، شادی اجباری، هي

مليحه اکبری، سپيده تقوایي، شيوا خدیویان، هما شعباني، آتنا 

شمس، امير حسين عالي، سارا علي نقيان، محمدرضا فراهاني، 

ستاره گلستاني نيا، سوده محمدعلي، محبوبه مصلحي، پرستو 

، رضا یساولي، ملکي، طاهره موالیي، نگار نقوی، مليحه نوروزی

 فروردین 3١ پرسه سمانه یوسفي

تهران، خيابان کریمخان زند، خيابان ایرانشهر، ضلع 

، 3شهر،شماره بست نيکوغربي پارك هنرمندان، بن

 ۲گالری هپتا طبقه  طبقه دوم

فاطمه جباری ،پریسا اصالنخاني ،سارا آرتنگ ،سيما بوستاني 

مریم خوش رو ،مریم بهبودی ،زهرا خطيبي ،شبنم خليلي ،

،یاسمن خوشه ،مرضيه دربانيان ،پگاه درخشان رکني ،هما 

رستمي ،ناهيد رضازاده ،مریم زرگر ،فاطمه زماني ،سارا 

شيرآوند ،نوشين صادقيان ،باران صدیقيان ،مرضيه طالیي 

،پریسا فارسي ،محبوبه فتوحي ،دالرام فغاني ،طاهره قاسم زاده 

ناز نجفي ،پروانه نعمتي ،مينا ،مائده قرباني ،آالله قنادیان ،فرح

 فروردین 3١ زنده ام که روایت کنم نعيمي

خيابان انقالب، دروازه دولت، خيابان خاقاني، کوچه 
 فروردین 3١ وای.زی.کامي زادهکامران یوسف انبار آب /



 ۲روشن منش، پالك 

تهران، ميدان هفت تير، خ مفتح جنوبى، بن بست 

 فروردین 3١ سهراب و زنبورها و گل و بلبل فریدون آو، محسن احمدوند ١ گالری اعتماد ۲٥شيرودى پالك 

 فروردین 3١ سهراب و زنبورها و گل و بلبل فریدون آو ،محسن احمدوند گالری زیرزمين دستان 6خيابان فرشته، خيابان بيدار، پالك 

قيطریه، ضلع جنوبي پارك، خيابان روشنایي، کوچه 

 نگارخانه نگر ، زنگ سوم33دالرارم، پالك 

ماهيار چرمچي، طاهره جنتي، سميه سرافرازی، ندا فروغ، آیدا 

 فروردین 3١ مرا آنيما صدا بزنيد کریمي، مهسا ملکي

کریم خان زند، خيابان خردمند شمالي، کوچه دی، 

 فروردین 3١ نگاهي از درون به مام ميهن کاميار کفایي گالری آران ١۲پالك 

خيابان ولي عصر قبل از چهارراه پارك وی کوچه 

 فروردین 3١ و باد، موج، ستاره، پرنده شهاب طایفه مهاجر گالری آتبين ٤۲خاکزاد پالك 

خيابان مطهری ، خيابان ميرعماد ، کوچه دوازدهم 

 آرش فاتح گالری ویستا ١١،پالك

نمایشگاه پيکره های جنبشي آرش 

 وردینفر 3١ "پدیدار شناسي روح"فاتح 

خيابان پاسداران، مقابل پارك نياوران، فرهنگسرای 

 نياوران

گالری فرهنگسرای 

  نياوران

نمایشگاه تصویرگری دو ساالنه 

 اردیبهشت ١ براتيسالوا

تهران، خيابان کریمخان زند، خيابان ایرانشهر، ضلع 

، 3شهر،شماره بست نيکوغربي پارك هنرمندان، بن

 فروردین 3١ نگران طناز توسلي گالری هپتا طبقه همکف

تهران. خيابان کریمخان. خيابان ایرانشهر. کوچه 

 فروردین 3١ بي گناه و دوستان مرجان سعيدی گالری دلگشا 30مهاجر. پالك 

خيابان کریمخان، خيابان سنایي، خيابان سيزدهم، 

 فروردین 3١ سُداب رضا ستایش گالری سایه ۲١شماره 

 فروردین 3١ نمایشگاه عکاسي سهراب پرواز سهراب پرواز گالری گلستان 3٤ماسایي، پالك خيابان دروس، خيابان ک

ميرداماد،ميدان مادر،خيابان شهيد سنجابي)بهروز 

 نگارخانه شميده ١۲،طبقه اول،واحد٨سابق(،بن بست یکم،پالك

رویا پارسا، الهه پناهي، سميه پناهي، جاوید سجاد آورند، 

تفضلي، فرید دغاغله، آزاده شهریاری، سما صفایي، سعيد 

 فروردین 3١ پنهان عامری، محمدرضا فرطوسي، مهدی قنواتي



زعفرانيه، آصف، کوچه پرویز وهابى )نشاط(، پالك 

 فروردین 3١ نقاب نازی فرهمند گالری زمان هنر ١٤

لي، خيابان هویزه غربي، نبش خيابان سهروردی شما

 سوگند نبي گالری ساربان ، طبقه اول١30شهيد یوسفي، پالك 

یک فنجان قهوه براى آقاى 

 فروردین 3١ فرانکنشتاین

الهيه،انتهای خيابان مریم شرقي،ابتدای خيابان 

 فروردین 3١ شوم پشت رنگ ها مورمور مي مرضيه مير جهاني گالری آرت هاب آریانا 9فرشته)شهيد فياضي(،شماره 

الهيه،انتهای خيابان مریم شرقي،ابتدای خيابان 

 فروردین 3١ مولتي ورس نادیا آل آقا گالری آریانا 9فرشته)شهيد فياضي(،شماره 

خيابان خردمند جنوبي، نرسيده به بلوار کریمخان 

 الهام جمشيدپور نگارخانه یاسمين ، طبقه اول٧0زند، ساختمان افسر، پالك 

زیورآالت؛صنایع دستي و  نمایشگاه

 فروردین 3١ هنرهای تجسمي

 ، طبقه دوم3آباد، خيابان چهارم، پالك یوسف

گالری خانه عکاسان 

 جوان

نازنين همایونپور، فاطمه کالنتری، سپهر ترابي، پيام شيرازی، 

زاده، نورا نجفي، مهرناز سبعوسيان، فواد زارع، ناهيد نصيری

ال اکرامي پور، محمد حامد باقری، زهرا زحمت کش، خي

مهدی کاظمي، مائده هادیزاده، علي بيژني، حانيه محرم، محمد 

حسين رضائي زاده، نسيم فراستي، پریناز لویي، محمد رضا 

غریب زاده، محمود رضا شهبازیان، مهتاب درویش، آیگين 

پور، مجتبي گلستاني، مظفری، پویا رمضانيان، البرز ملک

ين شاهرودی، کامبيز طاهری احسان زماني زاده نجاری، آی

 فروردین 30 بدون عنوان آبکنار

 نگارخانه صا ، طبقه همکف١3٤پاسداران ، بوستان هشتم، پالك 

پوریا پورابراهيم، فيروزه رضي، عليرضا روحي، مهرزاد روحي، 

 فروردین 3١ نگاه موازی جو، سعيد نوروزیپریسا ستوده، فيروزه قاسمي، مرجان کاشي

خان زند، خيابان سنایي، کوچه چهارم خيابان کریم 

 فروردین 3١ جذابيت پنهان حسين تمجيد گالری هما ، واحد یک٨غربي، پالك 

، ١٨خيابان سنایي، خيابان شاهين )خدری(، پالك 

 فروردین 3١ سمتِ خاموش محمد خليلي گالری اُ  طبقه ی اول

چهارراه وليعصر ، ضلع جنوبي پارك دانشجو کوچه 

 فروردین 3١ و انسان ... تکتم گذری نگارخانه شيث شيرزاد شرقي نگارخانه شيث



خيابان دکتر فاطمي، ضلع شمالي پارك الله،روبروی 

 نگارخانه الله پارکينگ طبقاتي

رضا بانگيز، مهدی حسيني، داریوش حسيني، صدف حساميان، 

کاظمي، فواد سعيد روانبخش، یوسف شریف حسينعلي ذابحي،

باقر ضيایي، گران، ترانه صادقيان، محمدشریفي، بهزاد شيشه

راد، فواد فراهاني، مریم طباطبایي، کيوان عسگری، فرشته غازی

نژاد، فرشته مریم فرشاد، داوود قنبری، بهنام کامراني، امير کبير

لميرا ميرميران، متقي، ساعد مشکي، نازیال مقدم، الهه مقدمي، ا

 جواد نوبهار، آنالي وکيلي، هليا دارابي، فرزاد ادیبي

پنجمين ساالنه تبادل چاپ دستي 

 فروردین 3١ )کارت پستال(

 فروردین 3١ درباره نقاشي سمانه تاری نگارخانه والي ٧۲ميدان ونک، خيابان شهيد خدامي، پالك 

شهرك قدس، خيابان ایران زمين شمالي، جنب شهر 

 کتاب ابن سينا، فرهنگسرای ابن سينا

گالری فرهنگسرای 

 سيناابن

اعظم عزیزی، امير محمدخاني، آوا درویش، بهراد صنعتي، 

الهي، حبيب بحریني، زهرا جمشدی پروانه نوربخش، حاتم جان

سرشت، سارا زمانيان، سحر صنيعي، سمانه حسيني، شادی 

بهزادمهر، صدیقه اشرفي، فاطمه سادات فقيه دزفولي، کيانا 

بخش، مونا ذراتي، ليال حقيقي، ماری طلوعي، مرضيه اهلل

فر، نيوشا جعفری سليم، مهنوش افتخاری، مينو عنایتي

 اردیبهشت ١ مرزطراحي بي راد، هستي مقدسيشيدایي

خيابان کریمخان زند، خردمند شمالي، کوچه اعرابي 

 فروردین 3١ بي در کجایي آالله نوایي فرمانفرما گالری ۲

تهران، الهيه، خيابان مهدیه، خيابان جبهه، کوچه 

 گالری ایوان ١بست حميد، شماره لساني، بن

فریدون آو، فریدون اميدی، امين اکبری، مهسا تهراني، صادق 

تيرافکن، سهند حساميان، اميد حالج، وحيد حکيم، علي رضا، 

گران، زارع، علي شایسته، کوروش شيشهعلي رضوی، ندا 

اشکان صانعي، کامبيز صبری، سارا عباسيان، یاشار 

مفخم، بيتا فياضي، ميترا فراهاني، نریمان فرخي، صميمى

زاده، حبيب فرج آبادی، عباس کيارستمي، مهسا کریمي

کسری گلرنگ، فرهاد مشيری، نوگل مظلومي ، احمد امير

اله محمدی، امير ، ذبيحمنتظری رودباری، سپهر مصری 

محمدزاده، اندی وارهول، نرگس هاشمي، علي پورنظر، محبوبه 

 فروردین 3١ سياه و سفيد آ رحمانيان، مریم کریمحسيني، پانته

فرمانيه.بلوار شهيد اندرزگو.خيابان سليمي 

 گالری شکوه ١9شمالي.کوچه امير نوری.پالك 

بهرامي ، علي ترقيجاه، هومن بيات، جواد بياد، حميد پور

فرامرز خاني، شيما پور، مهرداد جمشيدی، کامبيز حضرت

فر، فرناز خشخاشي، حکمت رحماني، سپيده سحر، سارا سهيلي
 فروردین 3١ سگ



االسالمي، پروانه صدیق، محمد شعار، ندا شعاعي، هيرو شيخ

نژاد، هونيا عباسي، بهنوش فروتن، طباطبایي، پردیس طبسي

تا محبتي، چي، آیدین قشالقي، متين کيامرزی، بيامين قرقره

ز، علي معتمدیان، وحيد معيني، ساغر مسعودی، فرهاد مفو

نژاد، عادل یونسي، بابک سدی نارئي، هاني نجم، حميد هادی

 یاقوتي، مينا غفاری، شقایق شجایان

 


