
 

 

 
 

 های تهران/  گالری 139۷ ماه آبان اول های هفتهبرنامه افتتاحیه

 تاریخ عنوان هنرمند نام گالری آدرس

ایران، تهران، خیابان پاسداران، خیابان گلستان دهم، 

، ساختمان فرین، طبقه دوم، کدپستی ۴۴پالک 

 آبان ۴ تفاوتیبی مصطفی مجیدی گالری کاما ۱۶۶۸۶۳۵۹۱۴

شریعتی،نرسیده به پل سیدخندان،کوچه 

 آبان ۴ های پاپیه و ...عروسک  نگارخانه چهار ۴اشراقی،شماره 

 آبان ۴ در باغ اشکان عبدلی گالری اعتماد نگارستان میدان بهارستان، خ دانشسرا، باغ نگارستان

خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره 

 آبان ۴ های منیر زمانینمایشگاه نقاشی منیر زمانی ثمر 7گالری  ۸

خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی 

 آبان ۴ گذشتهگذشته ن زهرا امیریگانه IIلری شیرین گا ۵سیزدهم، پالک

قیطریه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنایی، کوچه 

 آبان ۴ تودگی حمیده حجار نگارخانه نگر ، زنگ سوم۳۳دالرارم، پالک 

، ورودی ۵لوشاتو، کوچه لوالگر،پالک خیابان نوفل

 آبان ۴ پود و تار بیژن قاسمینژاد های آرانپروژه حیاط

 آبان ۴ کهن الگو لوعلی اسماعیل گالری سیحون ۱۱خیابان وزراء، کوچه چهارم، شماره 



، روبروی ۱۶خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره 

 آبان ۴ پرده رضا لواسانی گالری اثر خانه هنرمندان

، ۱۸خیابان سنایی، خیابان شاهین )خدری(، پالک 

 آبان ۴ در نقاشیشعر  شیده تامی گالری ا   طبقه ی اول

 آبان ۴ پورنمایشگاه طراحی کورش هاشم پورکورش هاشم گالری گلستان ۳۴خیابان دروس، خیابان کماسایی، پالک 

شریعتی، پایین تر از حسینی ارشاد، خیابان کوشا، 

، ۱۴خیابان بدیعی، بن بست بشر دوست، پالک 

 گالری دارگون 2زنگ

نژاد، وحید ایروانی، حامد امامی، ابراهیمی، ایمان ایرانبهارگل 

ساناز بهشتی، ماهنی تذهیبی، امیرعباس ثابت مظفری، طال 

رنجبران، سمیه رحمانی، شیرین صادقیان، گلریز گرگانی، 

حسین مبینی، زهرا مقصودی، فرناز منصوری، علیرضا 

 آبان ۴ فروشی نیستند هاگربه ناصحی، جمیله وفاکیش، رضا هدایت ، حسین یکتاپور

 آبان ۴ نمایشگاه نقاشی حسین چراغچی حسین چراغچی نگارخانه ماه 2۶خیابان آفریقا، بلوار گلستان، شماره 

لقانی، خیابان موسوی شمالی)فرصت(، خیابان طا

 آبان ۴ نمایشگاه هفته تصویرگری  هنرمندانگالری خانه ی هنرمندان ایرانضلع جنوبی باغ هنر،خانه

خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک الله،روبروی 

 نگارخانه الله پارکینگ طبقاتی

االسالمی ،پروانه نژاد ،هیرو شیخف اخالقی ،صفورا اسماعیل

رزاقی ،ناهید رسام ،محمدهادی فدوی ،امیررضا کوهی ،بهنام 

 آبان ۴ های خیالالیه ولدوند ،مینا نادری

 نگارخانه سهراب ۱۴2ه خیابان سمیه، قبل از رامسر،شمار

اکبر صنعتی، کیخسرو خروش، نامی پتگر، عبدالرضا علی

دریابیگی، سیاوش کسرایی، منوچهر نیازی، صادق تبریزی، 

اهلل گران، فریده الشایی، ناصر اویسی، نصرتکوروش شیشه

 آبان ۴ هنرمندان نوگرا از دیروز تا امروز اهلل عاقلیمسلمیان، بهرام دبیری، مجتبی رمزی، قدرت

خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه اعرابی 

 آبان ۴ رخ.داد حمید حلیمی گالری فرمانفرما 2

خیابان ظفر ،انتهای فرید افشار ،خیابان دولتشاه 

 نآبا ۴ ایدمری پاپینز به اصفهان می بهاره کریمی، مهسا رجبی نگارخانه کاوه 2۶غربی ،خیابان پروین ،کوچه تایباد ،پالک 

اتوبان ستاری بلوار فردوس شرق نبش وفا اذر مجتمع 

 گالری آیریک ۱02واحد۳ایریک سنتر جنوبی طبقه

مریم زاده نیل ساز، فاطمه جمشیدی، نیکتا صمیمی، نگین 

فرد، مینو مسعودی، پور، مرضیه جعفری، آمنه کریمیرفیعی

رحیمی، زاده، سیمین شادی علیپور، مینا ذاکری، لیال ابراهیم
 آبان ۴ تصویر خیال



فرزانه مالکی دیزجی، شادی بقایی مروزی، نوشین خوشنودی، 

امید اکبری، نوره خشنو، آیدا بیابانگرد، نفیسه سعادتی، محمد 

کیوان مرز، پریسا رسولی، احمد پازوکی، رعنا نویدی، محبوبه 

محمد صادقی، فریناز طیاری، شهرزاد عسگری عالم، گلناز 

 ی، مهدیس مهرجواکبری، مونا ابراهیمی، مریم مقدس

 آبان ۴ ضحوک پی بک گالری زیرزمین دستان ۶خیابان فرشته، خیابان بیدار، پالک 

خیابان آفریقا، انتهای خیابان گلفام، سمت راست، بن 

 آبان ۴ نمایشگاه نقاشی نوید ظفر علیزاده نوید ظفرعلیزاده نگارخانه الهه ۳بست امینی، پالک 

 گالری ثالث ۱۴۸د بین ایرانشهر و ماهشهر شمارهکریم خان زن

احمد خلیلیفرد ،احمد وکیلی ،ترانه صادقیان ،محمدرضا 

روان ،آذر شیخ مختاری ،نسرین زندیآ بیاتای ،پانتهفیروزه

زاده العریضی ،فرانه جاللیزاده ،نازنین امامیبهاءالدین

میترا ،امیرحسین موالیی زاده ،فریبا بروفر ،آزاده پذیرا ،

 آبان ۴ ضربآرنگ بستانی نصرآبادی ،فاطمه محمدی

خیابان انقالب، بین خیابان وصال شـیرازی و خیابان 

 گالری زرنا ، طـبــقـه دو۱0دانشگاه، کوی اسکـو، شـماره 

مهسا ابوالفتحی، نغمه اسدیان، فرناز انصافی، سیمین بایرامی، 

پیامی، لیال مشتاقی، منیره حسینی، کیمیا برناش، الچین 

فهیمه حسینی، ستاره حیدری، سزار زینعلی، فریبا سلطانی، 

بهناز سلیمی، غزاله فدوی، سیمین کبریا پاشا، هانیه لواسانی، 

زاده حقیقی، نگین مشیری، فهیمه محمدی، آزاده حسنعلی

 انآب ۴ یادها ماهرخ ملک، نوا یوسف، محبوبه یوسفی یکتا، مهدیس مهرجو

خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی 

 گالری شیرین ۵سیزدهم، پالک

پری بهزادی، نیلوفر رهنما، الهام یزدانیان، علیرضا جدی، شاه

 آبان ۴ حافظه مشترک داوود موسوی، حمیدرضا اندرز

خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعی، کوی ساعی 

 آبان ۵ آب و رنگ زهره ثقفی سروگالری فرهنگسرای  دوم، فرهنگسرای سرو

خیابان مطهری ، خیابان میرعماد ، کوچه دوازدهم 

 آبان ۴ هادستان دست نفیسه عمران گالری ویستا ۱۱،پالک

 آبان ۴ های رنگ و زمانسفری در یاخته شایان افشار گالری موسسه ماه مهر 7خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر، پالک 

میرداماد،میدان مادر،خیابان شهید سنجابی)بهروز 
 آبان ۴ کپی آوا شهاب سلیمیان نگارخانه شمیده



 ۱2،طبقه اول،واحد۸سابق(،بن بست یکم،پالک

روبروی -بزرگراه نیایش-خیابان ولیعصر-تهران

 آبان ۴ هایی از آفرینشقاب رضا باقری گالری پردیس ملت گالری پردیس ملت-کردستان

بان کریم خان زند. خیابان عضدی)آبان تهران. خیا

 آبان ۴ حوالی شهر علی شیری (2گالری آ )سالن  7جنوبی(. کوچه اردشیر ارشد. شماره

تهران. خیابان کریم خان زند. خیابان عضدی)آبان 

 آبان ۴ نابودگی مرجان ترابی گالری آ 7جنوبی(. کوچه اردشیر ارشد. شماره

تهران. خیابان کریمخان. خیابان ایرانشهر. کوچه 

 آبان ۴ آوازخوان و گربه هایش نیاز باباتبار گالری دلگشا ۳0مهاجر. پالک 

استان تهران، بلوار اندرزگو، عبداللهی جنوبی، پالک 

 آبان ۴ همپوشانی آنیتا عسکری ،دنیا فرد ،صبا پویا ،هامد بابائی ،یاسمن زارعی ۳پلتفرم  ۱2

هفت تیر، خیابان قائم مقام، میدان شعاع،  میدان

 آبان ۴ پیک مشتاقان مهدی کاوش گالری ایده 2۶خیابان هجدهم، پالک

خیابان سپهبد قرنی، بعد از چهار راه طالقانی، کوچه 

 آبان ۴ این زمان متورم احسان ارجمند ،فاطمه پاشا ،عنایت سیگارودی ،مریم فرهنگ گالری دنا 2، زنگ۴سوسن، پالک

فرمانیه.بلوار شهید اندرزگو.خیابان سلیمی 

 آبان ۴ رویای نامیرا پورکامبیز حضرت گالری شکوه ۱۹شمالی.کوچه امیر نوری.پالک 

خیابان کریمخان، خیابان سنایی، خیابان سیزدهم، 

 آبان ۴ شباهنگام علی گنجوی گالری سایه 2۱شماره 

تهران، الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه 

 آبان ۴ ایران روستا هم دارد حسام راد، معین فیوضی گالری ایوان ۱بست حمید، شماره سانی، بنل

تهران، خیابان کریم خان زند، نجات الهی شمالی، 

 آبان ۴ فرافرش مریم طاهری گالری تم ۱0کوچه زبرجد، پالک 

 


