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تاریخ

عنوان

هنرمند

نام گالری

آدرس

سومين جشنواره دانشجويی نقاشی
 ٤خرداد

ژكال

گالری ثالث

كريم خان زند بين ايرانشهر و ماهشهر شماره١٤٨

منوچهر يگانه دوست ،علی آذرنيا كماری ،احمد نصيرپور
،شاپور بيرانوند ،ابراهيم صفاريان برمی ،ميرحسين ميرابی
فلکه دوم تهرانپارس انتهای خيابان جشنواره

،محمد عليزاده خرسند ،عباس قادری برمی ،مژده سادات
 ١خرداد

پرتو نور

ابراهيمی ،شهال شهراسبی ،مريم حسنی برچلويی

نگارخانه آفرينش نقش

 ٤خرداد

جای خالی

شقايق احمديان ،ماريانه رودريگز كالويکو

گالری عمارت روبرو

 ٤خرداد

نيستی در هست

نرگس ملکی ،داريوش رحمانی

نگارخانه ملل

 ٤خرداد

گذر شقايق

نگار كام خواه

گالری طراحان آزاد

 ٤خرداد

گذر خاموش

فرهنگسرای اشراق نگارخانه آفرينش نقش
خيابان انقالب (شرق به غرب)  .نرسيده به چهارراه
وليعصر.جنب بانک شهر .بن بست كيانپور  .پالک 7
بزرگراه آيت اهلل صدر -بلوار قيطريه -بوستان
قيطريه -فرهنگسرای ملل
خيابان وليعصر (عج) ،خيابان فتحی شقاقی ،ميدان
سلماس،پالک5
خيابان مقدس اردبيلی ،خيابان پسيان ،خيابان

گالری سيحون دو

سينايی ،پالک2٤

خيابان مطهری ،خيابان كوه نور ،كوچه پنجم ،شماره

نمايشگاه نقاشی های نسيم
 ٤خرداد

ذوالفقار

نسيم ذوالفقار

گالری  7ثمر

٨

 ٤خرداد

گلپر

بابک خدابنده

نگارخانه سهراب

خيابان سميه ،قبل از رامسر،شماره ١٤2

 ٤خرداد

ساكنان دل

سعيد صادقی

گالری فرشته

روبرو ساختمان رويال پارک ،پ 7١/١6

گالری خانههنرمندان

خيابان طالقانی ،خيابان موسوی شمالی(فرصت)،

 2خرداد

نمايشگاه آثار جشنواره ناجيانمان

تابستان

ضلع جنوبی باغ هنر،خانهی هنرمندان ايران

 3خرداد

محض اطالع

 ٤خرداد

خواب و خيال

علیاصغر پتگر ،جعفر پتگر ،نامی پتگر ،نيما پتگر

شريعتی ،پايينتراز پل صدر ،جنب شهر كتاب فرشته،

1UP ،Banksy ،Beejoir ،Black Hand
،Blu ،Canavar ،David De La Mano
،Escif ،FRZ ،Hyuro ،Icy And Sot ،Ill
،Mad ،Madc ،Martin Whatson ،Mcity
 ،Nafir ،Obey ،Pezگالری سيحون

خيابان وزراء ،كوچه چهارم ،شماره ١١
خيابان وليعصر ،باالتر از پارک وی خيابان فياضی(

گالری سالم

فرشته) ،مجتمع سام سنتر طبقه ١-

گالری فرهنگسرای

خيابان گلبرگ ،ميدان هالل احمر ،خيابان گلستان،

 5خرداد

نسيم صلح به رنگ ياس

ياسمين مخابر

گلستان

فرهنگسرای گلستان

 ٤خرداد

نمايشگاه حسن قائمی

حسن قائمی

گالری افرند

بزرگراه جالل آل احمد،خيابان جهانآرا،خيابان ١9ام
(جالل حسينی)،بعد از تقاطع اشکشهر ،پالک ٤٨

مجيد آقايی ،متين باستان فرد ،مريم تمجيدی ،شبنم
جعفری ،سپيده چکامه ،عاطفه چراغ چشم ،فاطمه حاجی
زاده ،فراز حبيباللهيان ،كيميا خشکرود منصوری ،محسن
خادمی اسالم ،مژگان خليلی پور ،مريم سرمست ،محمدرضا
شهبازی ،پيام شيرزادی ،مريم طاهری ،سارا عباسی نيا ،حميد
فيروزدهقان ،حسنا كوشکی ،سيد محسن پور محسنی شکيب،
مسعود مافی ،نرگس مصلحی فر ،لقمان محمدی ،سمانه

گالری خانه عکاسان

 3خرداد

بدون عنوان 3

محمدی ،محمد محمدلو ،مسعود نصيری ،نرگس ورمقانی

جوان

يوسفآباد ،خيابان چهارم ،پالک  ،3طبقه دوم

 ٤خرداد

عبور

فرشيد ملکی

گالری اِمکان

ميدان هفتتير  ،كوچه آقامحمدی ،پالک 77

آرش الهيجی ،احسان تحويليان ،احمد مرادی ،احياء مرادی
،البرز توكلی ،الهام شيروی ،آرزو جباری ،آيدا روزبيانی ،بهزاد
بادامی ،تارا نظمعليزاده ،جواد بوربور ،جواد بياد ،حسين
خوشرفتار ،حسين شاهطاهری ،رامتين زاهد ،رزيتا نصرتی
،رضا براتی ،ژاله اكبری ،سارا سرافراز ،سميرا حمزه زاده ،شهره
اميراحمدی ،صادق ادهمی ،صادق مجلسیپور ،علی انصاری
،فاطمه شکوری ،فراز حبيباللهيان ،فرناز شعار ،كيانا عقابيان
،مانی كومار ،ماهيار چرمچی ،محمدعلی فاموری ،مهرناز
غفوريان ،مهسا ملکی ،ميثم رضايینيا ،نسرين فيروزروستا
قيطريه ،ضلع جنوبی پارک ،خيابان روشنايی ،كوچه

،نويد اديب ،نيوشا خطيب ،هانی نجم ،همايون حياتی ،هيرو
 ٤خرداد

 ٤0انتخاب

شيخاالسالمی

نگارخانه نگر

 ٤خرداد

نگفتنی ها

مريم باغبانی ،جواد فتحلی زاده ،ايمان صادقی

نگارخانه آرته

دالرارم ،پالک  ،33زنگ سوم
تهران ،شيرازجنوبی ،پايين تر از پل همت ،بلوار علی
خانی20 ،متری گلستان١2 ،متری دوم ،پالک3

اليکا يحيايی ،سارا بوذری ،راحيل نظری ،سهيل عطاران،
مهرنوش خرسند ،فريبا باقری ،مليکا خندان ،هادی
پوالدوندی ،ساينا بيات ،نيلوفر اسدی ،نيوشا اكبری اصل،
مريم ابراهيمی ،فهيمه حيدری ،سميه عطايی ،معصومه
 ٤خرداد

نمايشگاه گروهی نقاشی هنرمندان

تركاشوند ،نسيم براكه پور ،اميررضا رسولزاده ،آيدا لطفی،

معاصر

فاطمه مداح ،فهيمه مهدی پور ،مهديه جوزايی

نمايشگاه باغ پرندگان  -نقاشی

آنيتا اسمی ،پانيذ باالزاده ،مليسا بقايی ،كيانا دوسيه ،نارا

های هنرجويانِ نوجوانِ صدف بی

سليمانی ،فانيذ صادقی ،بهار فضلی ،روژينا معظمی ،زهرا

اتوبان ستاری بلوار فردوس شرق نبش وفا اذر مجتمع
گالری آيريک

ايريک سنتر جنوبی طبقه3واحد١02

گيشا( كوی نصر)  ،خيابان شهيد عليالی(پيروزی

 ٤خرداد

نياز

ياوری

گالری ابد

غربی) ،خيابان جوادی  ،پالک 53

 ٤خرداد

پرده ها

عسل پيروی

گالری زيرزمين دستان

خيابان فرشته ،خيابان بيدار ،پالک 6

 ٤خرداد

تفرّخ

فرخ نورونی

گالری دلگشا

 ٤خرداد

سروده های روی داربست

تهران .خيابان كريمخان .خيابان ايرانشهر .كوچه
مهاجر .پالک 30

سيمون آيوازيان ،هوشنگ مهر اردالن ،كاترين اسپريدونف
،عطااهلل اميدوار ،داويد اوشانا ،مهرداد ايروانيان ،بابک
بهارستانی ،مهدی پناهی ،ضيا جاويد ،ماهان جاويد ،كوروش
حاجی زاده ،محمد خسروشاهی ،رضا دانشمير ،ايمان دانشور

خيابان كريمخان ،خيابان سنايی ،خيابان سيزدهم،
گالری سايه

شماره 2١

،كامران ديبا ،بابک رستميان ،كورش رفيعی ،سعيد ساداتنيا
،هوشنگ سيحون ،فرامرز شريفی ،فريد شاهسوارانی ،علی اكبر
صارمی ،ايرج كالنتری ،بهارک كشانی ،اليانا شمس لنگرودی
،جمشيد ليثی ،پريس مهتاش ،هادی ميرميران ،كوشا موسوی
،علی نجاتی ،رضا نجفيان ،حميد نوركيهانی ،محمدرضا
نيکبخت
خيابان مطهری ،خيابان ميرزای شيرازی شمالی،
 ٤خرداد

چيزها و جاها

ثميال اميرابراهيمی

نگارخانه هور

كوچه نعيمی ،شماره ١2

 ٤خرداد

آغوش ها

علی سبوكی

گالری اعتماد نگارستان

ميدان بهارستان ،خ دانشسرا ،باغ نگارستان

ساناز البرزی ،محسن دايينبی ،مهرداد شوقیحقدوست
ميدان هفت تير ،خيابان قائم مقام ،ميدان شعاع،

،عليرضا جوادی ،خليل كويکی ،محسن كرمی ،رايکا ميالنيان
 ٤خرداد

خط ،معنا

،اهورا محمدی ،حسين نوروزياحمدآبادی

گالری ايده

 ١خرداد

طراحیهای خورشيدی

اوالف پروبست

موزه طراحی

 5خرداد

قاب منظر ايرانی

 ٤خرداد

نمايشگاه گروهــی پارچـه سـازی

 3خرداد

كلوپ 29

خيابان هجدهم ،پالک26
خيابان طالقانی ،خيابان موسوی ،كوچه محمدپور،
پالک 9

مهگل احمری ،ريحانه حجتی ،سحر حميدی ،الهام خدادادی،
افسر رخی ،عليرضا رهبر ،سميرا عابدی ،مونا عزيز ،نيوشا
قاسم

خيابان آزادی ،خيابان دكتر قريب ،شماره  .23گالری
گالری نظرگاه

نظرگاه

غزاله بيضائی ،گلنار توكلی ،مرضيه حسام زاده ،سارا حسين
زاده قشالقی ،پريسا دره ،رابعه سادات حسينی راد ،كيميا
سورانی ،رويا شاه دايی زاده ،الهام شيرانی ،مريم صادقی
فاضل ،احالم طرف ،الله عباسی ،بيتا فوالدی ،شميال كاظمی،
محدثه كوهزادی ،زهرا مرعشی ،نسيم معافی جوزانی ،مينا
مهرپرور

ميرداماد ،نرسيده به شريعتی ،رودبارغربی (جنوبی)،
گالری شلمان

وداد فامورزاده ،سهراب كاشانی ،كلی اليکن ،دريا آكای ،ناتالی
پرشويتس ،رضا حائری

كوچه كاووسی ،پالک 27
تهران ،خيابان كريمخان ،خيابان عضدی جنوبی،

گالری Ag

پالک ٤3

