برنامه هفته سوم تیر ماه  / ۱۳۹۷گالری های تهران
تاریخ

عنوان

15تیر

ایران نگار

هنرمند

نام گالری

آدرس
میرداماد،میدان مادر،خیابان شهید

نگارخانه شمیده

سنجابی(بهروز سابق)،بن بست
یکم،پالک،8طبقه اول،واحد12

طلیعه کامران ،صادق تبریزی ،حسین محجوبی ،رضا
دوستداران هفت ثمر نقاشی ،
15تیر

مجسمه  ،چاپ دستی ،
تاپیسری  ،عکاسی وسرامیک

بانگیز ،مهدی حسینی ،رضا حسینی ،شهال حبیبی ،مینا
نوری ،شهرزاد غروی ،علی خسروی ،فرشته ستایش،
یعقوب عمامهپیچ ،همایون سلیمی ،عبدالحمید پازوکی،

گالری 7ثمر

خیابان مطهری ،خیابان کوه نور ،کوچه پنجم،
شماره8

فرشته غازیراد ،شهابالدین عادل ،فاطمه
چاووشینسب

15تیر

فضای باز

15تیر

وارونا ۲

16تیر

معرق وصال

منصور غفاریان

15تیر

ایران ناسیونال

علی آل حسینی

گالری فرشته

15تیر

هر هنرمند یک صورت

زهرا پورحسنی ،زهرا سلیمیان ،شبنم شکوهی ،نیلوفر

گالری ایده

صدیقه فتحاهللزاده ،اورهان اموت

گالری سیحون

خیابان وزراء ،کوچه چهارم ،شماره 11

فراز حبیباللهیان ،شهرام رستمی ،هانیه شهمیرزایی،
پریزاد نوروزناصری ،راحله حاجیان ،نسرین چرخت،
ناهید دانشمند ،افسانه کوه کن ،فائزه اسدی طاری،

نگارخانه احسان

شبنم شهریاری ،سما حسینی ،عذرا نادری ،افسانه

اقدسیه ،آجودانیه ،خیابان چهاردهم شرقی،
شماره 22

درویش مال ،الهام اژدری ،سپیده حجت شمامی
گالری فرهنگسرای

خیابان گلبرگ ،میدان هالل احمر ،خیابان

گلستان

گلستان ،فرهنگسرای گلستان
شریعتی ،پایینتراز پل صدر ،جنب شهر کتاب
فرشته ،روبرو ساختمان رویال پارک ،پ 16/71
میدان هفت تیر ،خیابان قائم مقام ،میدان

شعاع ،خیابان هجدهم ،پالک۲۶

ده بزرگی ،شهین سعادتی ،عذرا رضایی ،الهام علوی
زاده ،ناهید پای رنج ،اکرم بهرامیان ،ندا جعفری ،حمیرا
اسدی ،پارمیس حکیمی ،زهرا انصاری ،سمیه قلندری،
نیلوفر محمدی ،سعید صابری ،عسل مراثی ،پرستو
خوش حساب ،زهرا فاضل ،سحر امینی ،فاطمه عباسی،
شورانگیز حسینی
15تیر

فریش توقیف شد

15تیر

طعم رنگ ها

14تیر

مفهوم بی رنگی

فریش البرزکوه

نگارخانه چهار

شریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،کوچه
اشراقی،شماره 4

فائزه احمدی ،بهناز آزاد ،صنم اسالمیه ،شهره اصحابی،
سیمین بایرامی ،احمد حسینی ،تینا حمیدی ،ابولفضل
دلزنده ،کوثر دوسیه ،فائزه راحت ،سما رحمانی
گرمارودی ،الهام روحبخش ،پری سیف اله زاده ،سارا
شاهمحمدیان ،لیال شاهنجرینی ،فرانک فتاحی ،شهره

خیابان ولیعـصر ،نرسیـده به میـدان ونک،
نگارخانه آتشزاد

خیابان عباسپـور (توانیــر )شمـالـی ،بعـد
از پـل همت ،پـالک 23

صدری خانلو ،الهام عسگری ،مهرنوش فرضالهی ،امیر
محمدخانی ،زهرا قنادیان ،مرضیه محمدزاده ،سارا
منفردخواه ،سپیده نوروزی شلمانی ،مریم هوشمند
سروستانی
گالری خانه عکاسان
جوان

15تیر

لحظه ها

بهاره افیونی ،ناهید سجاد ،رویا صلوتی

گالری شکوه

15تیر

هیچ و همه

پرویز تناولی

گالری باغ کتاب تهران

9تیر

رنگ ترانه

یوسفآباد ،خیابان چهارم ،پالک  ،3طبقه دوم
فرمانیه.بلوار شهید اندرزگو.خیابان سلیمی
شمالی.کوچه امیر نوری.پالک 19
بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق) ،بعد از
مترو شهید حقانی ،بلوار کتابخانه ملی ،باغ
کتاب تهران

15تیر

نمایشگاه نقاشی معلولین
هنرمند

گالری فرهنگسرای

خیابان شریعتی ،نرسیده به پل سیدخندان،

اندیشه

بوستان اندیشه ،فرهنگسرای اندیشه

نگارخانه نهاوند

بلوار میرداماد ،باالتر از ایستگاه مترو ،پالک
۲۱۴

