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علی ندایی
ترکیب مواد روی بوم
 x 210 210 سانتی متر
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ــی ــهرام کریم ش
shahram karimi

دســت در تاریکــی اســت کــه گاهــی در مــن بیــدار میشــود،و مــی نویســم و هنــر کالم میشــود. ایــن وسوســه کاغذ 
ســفید اســت . وقتــی تصویــر بخواهــد تعریــف شــود. کــه امــری بــی جاســت وقتــی تصویــر خــود همــه حــرف 
اســت. و کالم در بــاز کردنــش میماند.هنــر شــکل شــخصی مــا بادنیاســت . بــه قــول »نیچه« خدارا شــکر هنراســت 
مــارا از زیــر بــار واقعیــت هــا رهــا مــی ســازد.این بــودن »هنــر« در عیــن ســاده گــی- امــا فــارغ از تفکــر حطــی 
اســت-احترامی اســت بــه نجابــت چشم.جســتجویی کــه حاصــل اش خالقیــت و پتانســیل » زمــان« را دارد.همان 

“dasein”انجــا بــاش هایدگــر.
زمــان مبنــا و ســنجش و محــک چگونــه بــود مــا مــی شــود. و امــا کارهــای مــن حاصــل آدمــی اســت در راه. 
ســالها چمــدان بدســت. کــه زمــان زیــادی را در بــاال  مــی گذرانــد. از ابرهــا رد میشــود.جایی نمانــده ام- دنیــا مــرا 
مــی کشــاند بــا خــود. از گوشــه کافــه روشــنفکر ی شــهر زیبــای مکزیک-بنــام » واهــاکا« تــا اتــاق گالــری » کتــاب« 
کازابالنــکا- از ارت کلــن آلمــان و ارت ابوظبــی و اســتانبول بینالــه همــه حاصــل عشــقی اســت کــه به هنر و ســینما و 
زندگــی داشــته ام. ســینما و طراحــی صحنــه بــا کار خانــم شــیرین نشــاط منــو بــه ســینما کشــاند. مــن نــگاه و فهم 
نقاشــی ام را وارد فیلــم کــردم. فیلــم هایــی کــه خــود هنــر بودنــد. و کارگــردان کــه هنرمنــد بزرگی اســت ایــن امکان 
را بــه مــن مــی داد. کــه امضــاء مــن بــر فیلــم بماند. مــن فیلــم را نقاشــی مــی کردم.صحنــه هــا- تابلوهای بعــد دار 
بودنــد. کــه داســتان خودشــان را داشــتند.و اســتقالل تصویــری. ایــن ســاخت و ســاز ســینمایی- پایــه هــای تفکر و 

عمــل هنرمندانــی شــد کــه بعــد خــودرا در اینستالیشــن»installation«  پیــدا کــرد.
فضاهــای چنــد بعــدی و بــازی بــا فکــر و فضــا. »باغ پوســت مــن است«شــعر کالم را گذاشــت.کالم شــعری خــود را 
بــه عناصــری داد تــا در فضاجــا بگیرنــد. و خــود شــکلی دیگــر از شــعر شــوند. اتاقــک مثــل آالچیــق بــا تــور روی آن-
تــوری کــه امــروز دیگــر ماهــی نمیگیرد.آدمهــای در راه- از دریامیگیردبــا گلهــای ســرخ رز. روی آن و شــعرهای آویزان و 
یــک حوضچــه آب کــه خــود مملــو از شــعرهای نوشــته شــده اســت. روی چمنــی طبیعــی در فضــای لوکس ســالن 

درت کلــن« اســمش گم شــدن در بهشــت.
ایــن چیندمــان فکری-شــعری تصویــری اســت کــه مــی شــود در آن قــدم زد و لمــس اش کــرد. تصویــری اســت 
کــه تعریــف شــعر بــوده. تنهــا اجســام جــای کالم را گرفتــه انــد. و مــن را تعریــف دیگری.کــه روزمره نیســت.حکایت 
کشــف اســت. و قــدم زدن در مــن. دعــوت بــرای خوانشــی متفاوت.کــه مــن بــا تــو مخاطــب فکرشــویم. قــدم در 
نــا اشــنایی کــه باهــم آشــنا شــود.جزیی ازمــن. امضــاء بمانــد. و ایــن من؛همــان فردیتــی اســت کــه همــه چــراغ 

بدســت بدنبــال آن.همــه تــالش چگونــه بودنمن.هنــر. و ایــن تعریــف ))زمــان(( اســت.

 زنان قجری | ترکیب مواد روی پارچه | 95x108 سانتی متر | 1388

 پنجره | چیدمان | 90x50 سانتی متر | 1395

Qajar Women | Mixed media on fabric | 95×108 cm | 2009 

window | Installation | 90×50 cm | 2016 با تشکر از شهرام کریمی
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ــری ــه اکب اله
elahe akbari

ــالمی  ــای اس ــی و هنره ــری ایران ــاری نگارگ ــواره در آث ــال هم خی
مــورد توجــه بــوده اســت ، و هنرمنــد ایرانــی کوشــیده اســت کــه 
بــا بهــره گیــری از عناصــری چــون رنــگ ؛ خــط و فــرم بــه جهــان 
تمثیلــی دســت یابــد . مفاهیمــی چــون نــور ، اتــش ،در خلــق ایــن 
قبیــل از آثــاری  کــه بــر پارچــه نقــش میبنــدد بــرای مــن ، آفریــدن 
عشــقی اســت درونــی کــه رســیدن بــه آمــال  و آرزوهایــم  رو معنــا 

بخشــیده اســت. 
و پارچه که بنیادی ترین پوشش انسان بوده است ، اینک بستری 

 است برای نگاشتن جهانی تمثیلی .

غزال زارع

Idealism has long ago been interested in Iranian Painting 
and Islamic arts. And the Iranian artist has tried to reach 
the Figurative world using the elements like paint, hand 
writing and forms.
The concepts like light and fire in creating such impressions 
which are stamped on cloth for me is like creating an in-
ner love in reaching my goals and wishes and cloth which 
was the Fundamental coverage of the human being 
is now the confinement of figurative world of writing. 

Ghazal zare

ققنوس
اکریلیک روی پارچه جیر
 80x120 سانتی متر
1397

Phoenix 
Acrylic on Suede 

80x120 cm 
2018
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بهرامــی آوا 
ava bahrami

آوا بهرامــی نیــز یکــی از نقاشــانی اســت کــه روایــت خــود از رابطه ی انســان 
ــی  ــًا فضای ــه اساس ــد ک ــه میده ــری ارائ ــب تصاوی ــت را در قال و طبیع
المکانــی و الزمانــی را نمایــش مــی دهنــد. نــگاه عاطفــی و بیــان نمادیــن 
او در ســطوح تخــت و رنگهــای روشــن پدیــدار میشــود. طبیعــت گرایــی 
ــی  ــی م ــک را تداع ــردی نئورومانتی ــاش رویک ــیو نق ــمبلیک و اکسپرس س
کنــد. موقعیتــی آخرالزمانــی کــه گویــی پــس از انفجــاری عظیــم و نابــودی 
تمــدن بشــر امــروز پدیــد آمــده اســت و انســان را به بازگشــت بــه طبیعت 
وحشــی و زندگــی بــه شــیوه ی انســان آغازیــن وادار کرده اســت؛ انســانی 
بــا هیئتــی امــروزی در کنــار حیوانــی همچــون ســگ، کــه در دشــتهای بــاز 
و کوهپایــه هــای غریــب در پــی همزیســتی بــا آن ســگ وحشــی بــه خوی 
و زندگــی طبیعــی نزدیــک شــده اســت. انــگار کــه آوا بهرامــی بــه دنبــال 
 انســان وحشــی شــریف اســت؛ آن ســان کــه ژان ژاک روســو گفتــه اســت.

زروان روحبخشان | تیر 1397

Among such artists, Ava Bahrami, presents her works about the 
relationship of human and nature in the form of images that are 
basically timeless and placeless. Her emotional point of view 
and her symbolic expression is formed in the flat surfaces 
and light colors. Symbolic and expressive naturalism of the art-
ist reminds us of a neo-romantic approach. An apocalyptic 
situation which  is  presumably  created  after  a huge 
explosion and termination of today’s human civilization; 
human, is his/her figure today, who has lived with an animal, a 
dog, getting close to its wild sense and natural life in meadows 
and strange mountains. It is, as John Jacque Rousseau has 
mentioned, as if Ava Bahrami, is looking for the descent wild human! 

Zarvan Rouhbakhshan | July 2018
اکریلیک روی بوم
 120x136 سانتی متر

Acrylic on Canvas 
120x136 cm
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ع زار غــزال 
ghazal zare

مراتــب اصلــی وجــود، تنهــا در تجّلــی اثــار تصویــری خــود را مــی نمایانــد، 
ــد متــون، بــی بدیــل تریــن اســناد موجــود تاریــخ اســت. اینــک،  هــر چن
ــر  ــتگان، ه ــراث گذش ــه می ــم ب ــرده ای ــدا ک ــتی پی ــه بازگش ــت ک روزگاریس
اثــری بــا بیانیــه و یــا شــرح مطلبــی، گفتــه هــا را وضــح تــر و ناگفتــه هــا را 

ســتودنی تــر مــی ســازد.
در ایــن ازدحــام، تنهــا بــه طبیعــت بکــر و یــا بــه تنهایــی طبیعــت کوچیــدن، 
خــود مفاهیــم نوینــی را بــا رویکــردی معاصــر بدنبــال دارد و تعبیــر فضا های 

هژمونیــک را در ســاختار هنرهــای جدیــد بیشــتر معنــا می بخشــد.
ــا  ــه قــدم، همــان پیــروی از اســتاد اســت کــه در خلــوت انجمــن ب نظــر ب
انتخــاب کویــر، بعنــوان پهنــۀ بــی کــران ایــن زمیــن پــر هیاهــو، اســتعاره ای 

از جــان داران در ســکوت و مکــث خواهــد بــود.
ــم از  ــاد مــی کنی ــر، ی ــی دیگ ــا ســفر در وطن ــم و ب هــوش در َدم، مــی گیری
گذشــتگان و بــه یــاد هــا مــی آوریــم کــه زمزمــه هایمــان در ایــن بیابــان، 
تجّســمی نویــن بخشــیم. آگاهــی و حضــور مــی یابیــم، بــه کار مشــغول می 
شــویم و بــا هــم و از هــم بــا خبــر مــی گردیــم. اّمــا هیــچ قطعّیتــی نمــی 

یابیــم،. ایــن رابطــۀ انســاِن جغرافیاســت.

The main points of existence are only in the manifestation of their artistic 
images. Magazine is a return to the past and the art of the past and by 
moving to the virgin and pure civic. 
By the way, according to the contemporary  perspective, we  have  
a hegemonic  space.
With the patience and travel to another home, we remember the tragedy 
and we will stay in the memories by creating structures and workings.
Then we get to work. And we get to know each other. But we don’t 
get any definition and this is the relationship between man geography.

 کویر
ترکیب مواد
 30x21 سانتی متر

Desert 
Mixed media 

30x21 cm
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ــرمدی وش س ــور ک
kourOsh sarmadi

ــر روز آدم  ــویم. ه ــی ش ــه رو م ــادی رو ب ــای زی ــا آدم ه ــر روز ب ه
هــای زیــادی را مــی بینیــم؛ بــر صفحــه ی مجلــه، تلویزیــون، دنیــای 
مجــازی و نیــز در خیابــان آن هنــگام کــه از کنارشــان عبــور مــی کنیم؛ 
آن هنــگام کــه از کنارمــان عبــور مــی کننــد. برخــی را بــا نــگاه دنبــال 
ــه  ــد.  گاه لحظ ــی کنن ــال  م ــا را دنب ــز م ــان نی ــم و گاه آن ــی کنی م
ــاز بــه راه خــود ادامــه مــی دهیــم. در جهــان  ای  مــی ایســتیم و ب
امــروز کــه ســرعت زندگــی بســیار باالســت و چنــدان فرصــت تأمــل 
ــاه  گاه  تأثیرگــذار  ــم، همیــن لحظــات  کوت در اطــراف خــود را نداری

مــی شــوند؛ نــگاه بــه دیگــران و دیــدن نــگاه آنــان!
ــل و  ــخص تبدی ــی مش ــه داده های ــا را ب ــرعت م ــای پرس ــر دنی اگ
تقســیم  مــی کنــد، کــوروش ســرمدی در مجموعــه ی »صفــر و یک« 
ــدازه نمایــش  ــه میانجــی چهــره هایــی هــم ان همیــن مســئله را ب
مــی دهــد. بــا اینکــه در میــان ایــن چهــره هــا کــه اغلــب ناشــناس 
باقــی مــی ماننــد، افــراد مشــهور هــم بــه چشــم مــی خورنــد، امــا 
گویــی کــه بــرای ســرمدی چنــدان تفاوتــی بیــن مشــاهیر و دیگــر 
افــراد نیســت. البتــه کــه تنــوع تکنیــک و برخــورد متفــاوت نقــاش 
بــا هــر کــدام از ایــن چهــره هــا  نشــانگر  خــاص بــودن  هــر کــدام از 
آنهــا در عیــن عــام بــودن همــه ی افــراد در مقابــل زندگی اســت. و در 
نهایــت هــر کــدام از ایــن چهــره هــا هــر کــدام از ماســت؛ همچنــان 

کــه خــود هنرمنــد اســت.
 

زروان روح بخشان | مرداد 1397
اکریلیک روی مقوا
 20x15 سانتی متر
1396 - 1397

Acrylic on Board 
20x15 cm 

2017 - 2018
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هنگامــه عابدیــن
hengameh abedin

بعــد از ســه ســال از گذشــتن تاریــخ آخریــن نمایشــگاه انفرادیــم ، هــم چنــان 
بــر ایــن بــاورم کــه جهــان پیرامــون مــن در بســتری بهم ریختــه- نــا هماهنگ 
و تکثــری پــر ســرعت راه خــود را مــی رود. مــن ایــن انســاِن وامانــده و از خود 
بیگانــه ، مبهــوت و گنــگ ازیــن چنــد پــاره گــی بــی عمــل مانــده ام.  بســتری 
از پدیــده هــای جــدی و کمیــک کــه ماهیتــی تراژیــک  هــم دارد. لمپــن های  
بــی خیــال و شــاد اطرافــم  در بســتری خشــونت زا ، بــه مــن مــی گوینــد کــه: 

مــن در جهانــی کامــال »کاریکاتــوری« زندگــی مــی کنم.

Hengameh Abedin; Iranian poet, art writer, painting artist and a 
member of Iranian Painting Artists Association with 30 years of 
active artistic career will show the result of her last 3 years artistic 
journey in a solo exhibition in Golestan Gallery in Tehran, Iran from 
December 8 to 13, 2017.

“Take It Easy” is a continuation of her last exhibition in 2014 as 
mentioned in her exhibition statement: “After three years from the 
date of my last solo exhibition, I still believe that the world around 
me continues its path in a messy, inconsistent way with rapid 
entropy. I; this wandering, alienated human-being, have been left 
stunned and dumb from this idle segregation.” 

 بدون عنوان
از مجموعه ی » جدی نگیر«
اکریلیک روی بوم
 60x50 سانتی متر
1396

Untitle 
Frome the series of ( Take it easy) 

Acrylic on canvas 
60x50 cm 

2017
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ســاناز معتمــد رســتگار
sanaz motamed rastegar

مجموعــه جــاده ابریشــم معاصــر براســاس مفهوم شــکل گیــری جاده ابریشــم 
همــان دادوســتد یــا بــه گونــه امــروزی صــادرات و واردات و تاثیــرو تغییــر و 
تقابــل و همنشــینی  فرهنگهــا و اقــوام بــر یکدیگــر بــه خصــوص در هنــر و 
هنرمنــدان  پایــه ریــزی شــده اســت .در هشــت ســال گذشــته بــر اســاس 
ذوق و عالقــه شــروع بــه تحقیــق در زمینــه نقاشــی آبســتره کــردم و تعــدادی 
تابلــو در ایــن زمینــه روی بــوم خلــق کــردم کــه زمــان زیــادی در گوشــه انبــار و 
پــس زمینــه ذهنــم بودنــد. گوئــی چیــزی در آن کــم بــود .یــک هویــت از من 
معاصــر شــرقی بــا تمــام بافــت هــا و رنگهــاو نقوشــی کــه بــه آن خــو گرفتــه 
بــودم. ایــن دلتنگــی موجــب شــد کــه بــه ایــن پــس زمینــه هــای آوانــگارد 

غربــی هویــت شــرقی را نیــز اضافــه کنــم. 

It started by the thought of Han Dynasty in china, it continued 
through  the  Persian  Royal road  and,  the  first pretty  oriental 
hybrid was born, exchanging trades and culture, ideas and believes, 
continued to go throw the African horn, spread the Byzantines and 
more… and the east and the west became acquainted, silk and  
satin glowered the world and it used to call silk road…. The para-
dox come out with human greed and it ended with horror, and was 
rebuilt somewhere else.  And the story will be repeated again and 
again…. And the roads will have  rebuilt again and again with the  
same  paradox and collateral damages for the desperate desire of 
wanting more.
The artworks are made by the transformation of my previous works 
to new series with the concept of globalization in abstract mixed 
media on canvases and board by using and inspiring Asian and 
middle Eastern textile motives combine with western expressive 
abstract movements at the background of the paintings, part of the 
series called contemporary silk road I finished 2018.

ترکیب مواد روی بوم
100x70 سانتی متر

mixedmedia on canvas 
100x70 cm
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شــانلی مومنــی
shanly momeni

تقابــل هــای دوگانــه همــواره موضــوع تفکــر انســان بــوده اســت؛ از جهــان 
باســتان و تقابــل نــور و تاریکــی و خیــر و شــر در اســاطیر و ادیــان گذشــته تــا 
پیــش پــا افتــاده تریــن مســائل زندگــی امــروز. در ایــن میــان تقابــل انــدوه و 
شــادی، کــه هــر کــدام بــه ســادگی بــه عوامــل بســیار بســتگی دارند، مســئله 
ای اســت کــه مــی توانــد بســیار فــردی و همزمــان متأثــر از موقعیتــی جمعی 
باشــد. خاصــه آنجــا کــه بــا تقابــل کودکــی و بزرگســالی پیونــد مــی خــورد. 
ــدوه هــای آن  ــه خاطــره و ان ــه ب ــب شــادی هــای کودکان در بزرگســالی، اغل
بــه ترومــا تبدیــل مــی شــوند. شــاید بــرای رهایــی از همین مکانیســم اســت 
کــه شــادمانی هــای مــا پیچیــده تــر مــی نمایــد؛ گاه در تــالش بــرای تجربــه 
ی شــادمانی کودکانــه اســت کــه کــودک درون را در موقعیتــی سرخوشــانه و 

تقریبــًا مســلط مــی یابیــم. 
ــه ی  ــوده و مجموع ــی ب ــانلی مؤمن ــی ش ــه ی اصل ــوع دغدغ ــن موض همی
»دســتگاه بــازی ســاز« را شــکل داده اســت؛ مکانیســم ناخــودآگاه فــردی در 
ــگ هــای  ــار هــم نشــینی رن ــروز مــی دهــد. کن ــی شــلوغ، خــود را ب فضای
تنــد و درخشــان در فضایــی کــه در نهایــت ســیاه بــر آن چیــره شــده اســت 
و نیــز شــکل هــا و صــورت هــای نمادینــی کــه اغلــب در وضعیتــی معلــق 
قــرار گرفتــه انــد و چرخــش مــدام همــه چیــز کــه گویــی قصــد دارد ســرگیجه 
ای میــان انــدوه و شــادمانی را توصیــف یــا تداعــی کنــد؛ دنیایــی درونــی و 
کودکانــه کــه بــه رقــص رنــگ و شــور و غوغــای بــازی و شــادی متمایــل اســت 
و فضــای بیرونــی و پیرامونــی آن کــه تیــره و تاریــک اســت و گاه جرقــه ای یــا 
شــراره ی رنگــی لحظــه ای در آن خودنمایــی مــی کنــد و خامــوش مــی شــود؛ 

دنیایــی شــادمان امــا گرفتــار میــان گرفتــاری هــای بســیار

زروان روح بخشان | مرداد 1397
 گالری زمان هنر
دستگاه بازی ساز
 نمایشگاه انفرادی نقاشی 
گشايش: 16 شهریور 1397
پایان: 21 شهریور  1397

Art Time Gallery
Game-maker Device

Solo Painting Exhibition 
Opening: 7 Sep 2018

End: 12 Sep 2018
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Autumn Gallery, Iranian 
Artists Forum, Mousavi 
Street, After Iranshahr, 
Taleghani Street
Tehran, Iran
Tel: +98 [21] 88310475
Sat to Fri: 2  – 10 pm 

 خیابان طالقانی، بعد از 
 ایرانشهر، خیابان موسوی 
 شمالی، خانه ی هنرمندان 

ایران، گالری پاییز
تلفن: 88310457

سـاعات بـازديد: 2 تا 10
گــالری شـنبه ها تعطیل اسـت.

www.iranartists.org 
www .outsiderart.ir 

ذبیح اهلل محمدی
شهر ایران

نمایشگاه انفرادی نقاشی                               
گشايش:9 شهریور  1397
پایان: 20 شهریور  1397

Zabihullah Mohammadi
City Of Iran

Solo Painting Exhibition
Opening: 31 Aug  2018

End: 11 Sep  2018

IRANIAN ARTISTS FORUM
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No. 10
Zarrin Alley
Next to the Beheshti Ave 
Vali - e - Asr St  
Tehran, Iran
Tel: +98 [21] 88727083
+98 [21] 88716401
Sat to Thu: 2 – 8 pm 
Opening & Fridays: 4 – 8 pm

خـیابان ولـی عـصر، باالتر از سه 
راه دکـتر بــهشتی، کـوچه زرین 

شماره 10
تلفن: 88727083 | 88716401
8 تا   2 بــازديـد:    ســاعـات 
افـتتاحـیه و جـمعه هـا: 4 تا  8
گـالری هـمه ی روزهـا بـاز است.
ariagallery-artclasses.com ARIA  GALLERY

کپی برابر اصل
نمایشگاه گروهی چاپ دستی                                 

گشايش:19 مرداد  1397
پایان: 16 شهریور  1397

نمایشگاه گروهی  تصویر سازی               
گشايش:23 شهریور  1397

پایان: 6 مهر  1397

Certified Copy
Group Printmaking 

Exhibition
Opening: 10 Aug 2018

End: 7 Sep 2018

Illustration Group Exhibition
Opening: 14 Sep  2018

End: 28 Sep  2018



3839

No.48, 19th St 
Jahanara St
Yousefabad Ave 
Tel: +98[21] 88012334 
Fax: +98 [21]  88336757
Fri: 4 – 8 pm
Opening: 4 – 9 pm 
Gallery is Closed on 
Saturdays.

یوسف آباد، جهان آرا، خیابان 19
)جـالل حــسینی(، شـماره 48

 تلفن: 88012334
نمابر: 88336757

سـاعات بـازديد:   4 تا 8 عـصر
افـتتاحـیه ها : 4 تا 9 شـب
گــالری شـنبه ها تعطیل اسـت.
www.afrandgallery.com AFRAND ART GALLERY

بازآفرینی
شیرین بابازاده

محمدجعفر پاکروان
 علی پسندیده
علی حسینیان

 علی رازقندی
شیما سمسار

ماندانا شریفی
نسرین صادقی بجد

 ایمان صادقی
جواد عظیمی

ندا عظیمی، جواد قنبرپور
مریم میرزایی کجوری

الهام یوسفی
 کیوریتور : سمیرا طوسی

نمایشگاه گروهی                                  
گشايش: 2 شهریور  1397

پایان: 16 شهریور  1397

The Art of Quotation
Shirin Babazadeh

Mohammadjafar Pakravan
Ali Pasandideh 
Ali Hosseinian
Ali Razghandi 

Shima Semsar
Mandana Sharifi

Nasrin Sadeghi Bojd
Iman Sadeghi

Javad Azimi,Neda Azimi
Javad Ghanbarpour

Maryam Mirzaee Kajouri
Elham Yousefi

Curator: Samira Toosi
Group Exhibition

Opening: 24 Aug 2018
End: 7 Sep 2018
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No 43, South Azodi St, 
Karimkhan St.
Tehran, Iran.
Tel: +98 [21] 88802000 
Fax: +98 [21] 26851908
Visiting Hours: 15:00 – 21:00 

 خیابان کریمخان،  خیابان عضدی 
جنوبی، پالک 43
 تلفن: 88802000
نمابر : 26851908

ساعات بازدید: 15 تا 21
www.aggalerie.com A G   G A L E R I E

مهرعلی رزاق منش 
اشارات

نمایشگاه انفرادی عکاسی                               
گشايش: 23 شهریور  1397

پایان: 20 مهر  1397

Mehrali Razaghmanesh
Allusions

Solo Photography Exhibition
Opening: 14 Sep 2018

End: 12 Oct 2018
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18 Shahin (Khedri) St., 
Sanaee St.
Tehran, Iran 
Tel: +98 [21] 88324828
Visiting Hours: 
Sun – Thu
12 – 8 pm | Fri 4 – 9 pm
Gallery is Closed on 
Saturdays.

خـیابان سنایی، خیابان شـاهین 
)خدری(، پالک 18، طبقه ی اول

تلفن: 88324828
ساعات بازديد:

یکشنبه تا پنجشنبه 12 تا 8 شب 
جمعه ها 4 تا 9 شب 

گالری روزهای شنبه تعطیل است.
w w w . o g a l l e r y . n e t  O ART GALLERY

حامد سوداچی  
نقطه ی کور

نمایشگاه انفرادی عکس                                        
گشايش: 26 مرداد 1397

پایان: 7 شهریور 1397

Hamed Sodachi 
Blind Spot

Solo Photography Exhibition
Opening: 17 Aug 2018

End: 29 Aug 2018

حاج جعفری زاده  مسعود 
نزدیک شدن

نمایشگاه انفرادی عکس                                        
گشايش: 9 شهریور 1397

پایان: 21 شهریور 1397

بی پروا   امیرحسین 
هندسه ی ُکل

نمایشگاه انفرادی عکس                                        
گشايش: 23 شهریور 1397

پایان: 4 مهر 1397

Masood Hajjafarizadeh 
Approaching

Solo Photography Exhibition
Opening: 31 Aug 2018

End: 12 Sep 2018

Amirhossein Biparva 
Total Geometry

Solo Photography Exhibition
Opening: 14 Sep 2018

End: 26 Sep 2018
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No.1
Hamid Alley Lessani st
Jebheh st Mahdiyeh st 
Elahiyeh.
Tel: +98 [21] 22612142 -43
Fax:+98 [21] 22612144
Visiting Hours: 4 – 8 pm
Opening: 5 – 9 pm
Gallery is Closed on 
Saturdays. 

الـهیـه ، خـیـابـان مـهـدیــه 
خـیابان جـبهه ، کـوچه لـسانی
داخل بن بست حمید ، شماره 1

تلفن : 22612142-43 
نمابر : 22612144

سـاعـات بـازديـد: 4 تا 8 عصر
گـشایش: 5 تا 9

گـالری  شـنبه هـا تعطیل است.
www.e1art.gallery.com e1   ART  GALLERY

سیاوش حاتم
سینکرونیسیتی

نمایشگاه انفرادی نقاشی                                     
گشايش: 2 شهریور 1397

پایان: 9 شهریور 1397

تهمینه میالنی
فیلم هایی که نساختم

نمایشگاه انفرادی نقاشی                                     
گشايش:16 شهریور 1397

پایان: 23 شهریور 1397

Siavash Hatam
Synchronicity

Solo Painting Exhibition
Opening: 24 Aug 2018

End: 31 Aug 2018

Tahmineh Milani
The movies I have not made

Solo Painting Exhibition
Opening: 7 Sep 2018

End: 14 Sep 2018
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WHITE LINE GALLERY

خیابان ولی عصر، روبروی جام جم
کوچه پروین، پالک 22

 تلفن: 22045245
نمابر : 26290313

ساعات بازدید: 4 تا 8:30
گالری سه شنبه ها تعطیل است.
www.whitelinegallery.com

No.22, Parvin Alley
Vali-e-Asr Ave
Tel: +98 [21] 22045245 
Fax:+98 [21] 26290313
Visiting Hours:  
4 – 8:30 pm
Gallery is Closed on 
Tuesdays.

الهه خان محمدی
آیدا رجبی، نیوشا نیکفال آذر

هاله اردالن، مژده ربیعی
نوا ثابت ایمانی

ژیال عبادی، سمیرا پیشنماز
نرگس امانی

فائزه اسدی طاری
فواد بنکدار طهرانی

غنچه ستوده
12 نگاه

نمایشگاه گروهی نقاشی                                     
گشايش: 2 شهریور 1397

پایان: 12 شهریور 1397

Elahe Khanmohammadi
Aida Rajabi

Nyousha Nikfalazar
Hale Ardalan,Mojde Rabiei

Nava Sabetimani
Samira Pishnamaz

Narges Amani, Zhila Ebadi
Faezeh Asadi tari

Foad Bonakdar Tehrani
Ghoncheh Sotoudeh

12 Viewpoints 
Group Painting Exhibition

Opening: 24 Aug 2018
End: 3 Sep 2018
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2nd Floor, #8 Beedar St
Freshshteh St.
Tel: +98[21] 26309645
Visiting Hours:11am – 7pm
Opening Day: 4 – 8pm
Saturdays, Sundays and 
Public Holiday, By 
Appointment Only.
info@dastangallery.com

خیابان فـرشته )فیاضی(، خیابان
بیدار، پالک 8، طبقه 2

تلفن: 26309645
ساعات بازديد:  11 تا  19

افتتاحیه: 16 تا 20
روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیالت 
رسمی فقط با تعیین وقت قبلی

Dastan.gallery
 

DASTAN+2

بهاره نوابی
 اکو - 13:13

نمایشگاه انفرادی
گشايش: 2 شهریور 1397

پایان: 16 شهریور 1397

Bahareh Navabi
Un Écho - 13:13 

Solo Exhibition
Opening: 24 Aug 2018

End: 7 Sep 2018
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No.6.Beedar St
Fereshteh St
Tel: +98 [21] 22023114
Visiting Hours:11am – 7 pm
Opening Day: 4 – 8 pm
Saturdays, Sundays 
and Public Holidays, by 
Appointment Only.
info@dastangallery.com

خـیابان فـرشته ، خـیابان بـیدار 
شماره 6

تلفن: 22023114
ساعات بازديد:  11 صبح تا  7 عصر

افتتاحیه: 16 تا 20
روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیالت 
رسمی فقط با تعیین وقت قبلی

Dastan.gallery
 

DASTAN'S  BASEMENT

اوژن زرگرباشی
مکاشفات

نمایشگاه انفرادی
گشايش: 16 شهریور 1397

پایان: 30 شهریور 1397

Ojan Zargarbashi
Revelations

Solo Exhibition
Opening: 7 Sep 2018

End: 21 Sep 2018
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No3. Noshahr alley. 
Iranshahr st.
Tel: +98[21] 88491108
Visiting Hours : 4 – 9 Pm 
Gallery is Closed on Saturdays.

ایرانشهر ، کوچه نوشهر، پالک 3
تلفن: 88491108

ساعات بازدید : 4 تا 9 شب
گــالری شـنبه ها تعطیل است.  JALEH  GALLERY

سابو ریکا
کیوریتور: محمود مکتبی

 فراتر از درون
نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشايش: 26 مرداد 1397
پایان: 16 شهریور 1397

Sabo Reka
Curator: Mahmud Maktabi

Beyond Inside 
Solo Installation Exhibition 

Opening: 17 Aug 2018
End: 7 Sep 2018

کارگاه هنر چیدمان با حضور 
هنرمند مجارستانی سابو ریکا 

 در تاریخ 8 و 9 شهریور 
در گالری برگزار می شود

بعلت ظرفیت محدود گالری 
اولویت با کسانی است که از 

قبل ثبت نام نمایند
 تلفن تماس: 

88491108 
09059516419 

)در ساعات کاری گالری(

Two days installation 
 workshop by Reka Sabo

30th and 31th August 
 at Jaleh gallery
Call : 88491108  

or 
 09059516419 

 to register
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No. 130, Howeyzeh st.,  
Sohrevardi Ave
Tehran , Iran
Tel: +98 [21] 88504226
Fax: +98 [21] 88513347
Visiting Hours: 4 – 8 pm
Gallery is Closed on 
Tuesdays.

خیابان سهروردی شمالی، خیابان 
هویزه غربی ، نبش شهید یوسفی 

پالک 130     
تلفن: 88504226
نمابر: 88513347

سـاعـات بـازديـد: 4 تا 8 عصر
گـالری  سه شنبه  ها  تعطیل  است.
www.sareban.gallery SAREBAN ART GALLERY      

علی اکبر جهانگرد)قصری(
این خانه اگر هست...

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشايش: 16 شهریور 1397

پایان: 26 شهریور 1397

Ali Akbar Jahangard 
(Ghasri)

If There is A Home...
Solo Painting Exhibition

Opening: 7 Sep 2018
End: 17 Sep 2018
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No.21, Sanaei St, 13 th
Alley, Karimkhan St.
Tel: +98 [21] 88827886
Fri  5 – 9 pm
Sat to Wed: 11 am – 8 pm
Gallery is Closed on 
Thursdays.

خـیابان کـریم خـان، خـیابان 
سنایی، کوچه سیزدهم، پالک 21 

تلفن: 88827886
افـتتاحیه : جمعه: 5 تا 9 شب

شنبه  تا  چهارشنبه: 11  تا  8 شب
گالری پنج شنبه ها تعطیل است.
www.sayeartgallery.com SAYE ART GALLERY

عکس: مهدی شادی زاده
آهنگ ساز: مهسا سیاوشی

پیانیست: سیاوش دمیریان
فتح باغ

 نمایشگاه گروهی عکاسی 
و اجرای موسیقی

گشايش: 2 شهریور 1397
پایان: 7 شهریور 1397

Photography: 
Mehdi Shadizadeh

Composer: Mahsa Siavashi
Pianist: Siavash Damirian

Conquer the garden
Group Photography and 

Music Performance 
Exhibition

Opening: 24 Aug 2018
End: 29 Aug 2018

مهری موسوی منفرد
محبوس در زمان

نمایشگاه انفرادی مجسمه
گشايش:9 شهریور 1397
پایان: 14 شهریور 1397

Mehri Mousavi Monfared
Locked in Moment 

Solo Sculpture Exhibition
Opening: 31 Aug 2018

End: 5 Sep 2018

فرهاد جاوید
عکس تیاتر

نمایشگاه انفرادی عکاسی
گشايش: 16 شهریور 1397

پایان: 21 شهریور  1397

Farhad Javid
Theater Photography

Solo Photography Exhibition
Opening: 7 Sep 2018

End: 12 Sep  2018
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میـرداماد ،  نـرسیده به شـریعتی 
رودبـار غـربی )جـنوبی( ، کـوچه 

کاووسی ، پالک 27
تلفن : 22221944

نمابر: 22270051
ساعات بـازيد: 4 تا 8

افتتاحیه ها: 4 تا 8:30 
گـالری  پنجشنبه    ها  تعطیل است.
www.shalmanartgallery.com SHALMAN ART GALLERY

Apt. 1, No. 27, Kavoosi Str., 
West Roodbar, Mirdamad 
Blvd
Tel: +98 [21] 22221944
Fax: +98 [21] 22270051
Opening:  4 – 8:30  pm
Visiting Hours:  4 – 8  pm
Gallery is Closed on 
Thursdays.

اميرعلی کيانی ، راحله زمانی، 
 پريدخت نوايی، خاطره آخوندی، 

 ترانه هزاوه، نازنين ميری،
 ليال اميری، رونانک نوری،

صالحه ناظری، نگار قاسمی
نمایشگاه گروهی آبرنگ

گشايش: 2 شهریور 1397
پایان: 7 شهریور 1397

AmirAli Kiani, Raheleh Zamani, 
Paridokht Navaie, 

Khatereh Akhondi, 
Taraneh Hezaveh,Nazanin Miri, 

Leila Amiri, Ronak Nouri, 
Saleheh Nazeri, Negar Ghasemi

Group Watercolour Exhibition
Opening: 24  Aug  2018

End: 29  Aug  2018

 آرزو ممویی، مهدی اسماعیلی،
بهدخت بهروزی، پیمان دانشور 

 آقچای، پرستو شعاریان،
 پریناز طالعات، نیما کوچک 

 شوشتری، سارا مفتح،
 شهاب الدین منتظری،

 امیرعباس ثابت مظفری،
بهاره مظفری ، مهدی اسماعیلی
 کیوریتور : دکتر پژمان دادخواه،

علی مزارعی
تجربه های نو در هنرهای تجسمی 1

نمایشگاه گروهی عکس و حجم
گشايش: 9 شهریور  1397

پایان: 14 شهریور 1397

Peyman Daneshvar Aghchay 
Behdokht Behroozi 

Arezoo Mamooi 
AmirAbbas Sabet Mozafari 
Nima Koochak Shooshtari 

Sara Mofateh 
Shahabedin Montazeri 

Sabet Mozafari 
Bahareh Mozafari 

Parastoo Shoarian 
Parinaz Taleat 

Mehdi Esmaeeli 
Curators: Dr.Pejman Dadkhah, 

Ali Mazarei
New experiences in 

visual arts 1
Group Photography 

and sculpture Exhibition
Opening: 31 Aug  2018

End: 9  Sep  2018 
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میـرداماد ،  نـرسیده به شـریعتی 
رودبـار غـربی )جـنوبی( ، کـوچه 

کاووسی ، پالک 27
تلفن : 22221944

نمابر: 22270051
ساعات بـازيد: 4 تا 8

افتتاحیه ها: 4 تا 8:30 
گـالری  پنجشنبه    ها  تعطیل است.
www.shalmanartgallery.com SHALMAN ART GALLERY

Apt. 1, No. 27, Kavoosi Str., 
West Roodbar, Mirdamad 
Blvd
Tel: +98 [21] 22221944
Fax: +98 [21] 22270051
Opening:  4 – 8:30  pm
Visiting Hours:  4 – 8  pm
Gallery is Closed on 
Thursdays.

فائزه افجه نيا، رويا ارمکيان، 
مژگان بخشی ، طناز پريشان زاده ، 
آيناز دقيقی ، صغری دميرچی لو ، 

 عاطفه حيدری، غزال جوان،
 ليال گازر، الهام گردون زاده،

 مريم عيسوی، آيالر محمدی،
 سمانه محمدی، ميرفرهاد مقيمی،

 ليال موسوی، ماهرخ ملک،
نازنين نبوی، هاله يزدانی

 کیوریتور : دکتر پژمان دادخواه،
علی مزارعی

 تجربه های نو در 
هنرهای تجسمی 2

نمایشگاه گروهی نقاشی
گشايش: 16 شهریور 1397

پایان: 21 شهریور 1397

Fatemeh Afjehnia, Mojgan 
Bakhshi, Aynaz Daghighi, 

Soghra Damirchiloo, Elham 
Gardoonzadeh, Leila Gazor, 

AtefehHeidari, Maryam 
Eisavi, RoyaEramkian, 

Ghazal Javan, 
Aylar Mohammadi, 

Samaneh Mohammadi, 
Mahrokh Malek, 

Mir Farhad Moghimi, 
Leila Mousavi, 

Nazanin Nabavi, 
Haleh Yazdani

Curators : Dr. Pejman 
Dadkhah, Ali Mazarei

New experiences in visual 
arts 2

Group Painting Exhibition
Opening: 7  Sep 2018

End: 12  Sep 2018
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No.5, Salmas Sq
Golha Sq, Fatemi Sq
Tehran, Iran
Tel: +98 [21] 88008676
Fax:+98 [21] 88027181
Fri to Wed: 4 – 8 pm 
Gallery is Closed on 
Thursdays.

مـیدان فـاطمی ، مـیدان گـلها  
مـیدان سلماس ، جنب پاسارگاد  

شمـاره  5
تلفن: 88008676

تلفکس:  88027181
سـاعـات بـازديـد: 4 تا 8 عصر
گالری  پنجشنبه    ها  تعطیل است.
www.azadartgallery.com AZAD  ART  GALLERY

سعید بنی حسینیان                                                    
 سرزمین مه 

نمایشگاه انفرادی مولتی مدیا 
گشايش: 16 شهریور  1397

پایان: 21  شهریور  1397

 نیلوفر کسبی                                                     
 تحديد

نمایشگاه انفرادی طراحی  
گشايش: 23 شهریور  1397

پایان: 3  مهر   1397

Saeed Banihosiniyan
LAND OF FOG

Solo Multimedia Exhibition
Opening: 7 Sep 2018

End: 12 Sep 2018

Niloofar Kassbi
Delimit

Solo Drawing Exhibition
Opening: 14 Sep 2018

End: 25 Sep 2018

مسعود مومن ها                                                          
آن - جا - بودگی 
 نمایشگاه انفرادی

عکس و ویدئو 
گشايش: 2  شهریور   1397

پایان: 7  شهریور   1397

لیال شاه حسینی                                                           
شب نشینی

 نمایشگاه انفرادی طراحی
 با استین زیر لعابی
بر روی ِگل سفید 

گشايش: 9  شهریور   1397
پایان: 14  شهریور   1397

Masoud Momenha
Having-been-there
Solo Photo & Video 

Exhibition
Opening: 24 Aug 2018

End: 29 Aug 2018

Leila shahhosseini
By night

Solo Drawing Underglaze 
stain on white clay Exhibition

Opening: 31 Aug 2018
End: 5 Sep 2018



6465

No.1671, Shariati st.
Tehran.Iran
Tel: +98[21] 22608109
Visiting Hours:
Sun to Thur 12 Am – 8 Pm
Fri: 5 – 8 Pm 
Opening:  5 – 9  pm
Gallery is Closed on 
Saturday.

شـريعتی، پایین تر از پـل صدر 
 جـنب شـهركتاب فرشته، 

شماره 1671
تلفن: 22608109  

 ساعات بازديد:
 يكشنبه تا پنجشنبه

12 الی 8 شب
 جمعه ها : 5 تا 8 شب
افتتاحیه ها: 5 تا 9 شب

گـالری شـنبه هـا تعطیل است.  FERESHTEH  GALLERY

روشنك نورى  
وحيد بيك وردى  

ساناز شفقى  
الميرا يوسفى  

صبا قاسمى زاده 
شاهرخ خواجه نورى  

سورن عالء  
نسرين طالبى  

يكتا َتركى  
موژان آذر  

سمانه فياض  
ميشا شريفى مقدم  

عاطفه غفارى 
شكوفه خرم رودى  

هانيه فرهادى نيك  
سكينه عالئى 

مريم على آبادى  
فاطمه كاظمى  
ياسين كاظمى  

مريم فرشاد  
ِزهرا نازلى  

سينا قدكساز  
شيده شكرآبى  

بهارناز واثقى  
حميد قندچى  

 فرزانه هنركار
 سيری بی انتها در چشم انداز

 نمايشگاه گروهی نقاشی 
گشايش: 16  شهریور   1397

پایان: 3 مهر  1397

Group Painting Exhibition
A Timeless Journey 

in Landscape
Opening: 7 sep 2018

End: 25 Sep 2018
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Darouss, shahid Kamasai 
Ave. No.34
Tel: +98 [21] 22541589
Visiting Hours: 4 – 8 pm
Opening: 4 – 8 pm
Gallery is Closed on 
Thurdays.

دروس، خیابان شهید کماسایی
شماره 34

تلفن: 22541589
سـاعـات بـازديـد: جـمعـه تا 

چـهارشـنبه 4 تا 8 عـصر
گالری  پنجشنبه    ها  تعطیل است .
www.golestangallery.com GOLESTAN      GALLERY

لوییزا افشان فر
نمایشگاه نقاشی

گشايش: 2 شهریور 1397
پایان: 7 شهریور 1397

Luiza Afshanfar
Painting Exhibition

Opening: 24 Aug 2018
End: 29 Aug 2018

مریم عاشوری 
نمایشگاه  دوخت - نقاشی
گشايش: 9 شهریور 1397

پایان: 14 شهریور 1397

Maryam  Ashouri   
Sewing And Painting 

Exhibition
Opening: 31 Aug 2018

End: 5 Sep 2018
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Darouss, shahid Kamasai 
Ave. No.34
Tel: +98 [21] 22541589
Visiting Hours: 4 – 8 pm
Opening: 4 – 8 pm
Gallery is Closed on 
Thurdays.

دروس، خیابان شهید کماسایی
شماره 34

تلفن: 22541589
سـاعـات بـازديـد: جـمعـه تا 

چـهارشـنبه 4 تا 8 عـصر
گالری  پنجشنبه    ها  تعطیل است .
www.golestangallery.com GOLESTAN     GALLERY

سارا جعفری  
نمایشگاه نقاشی

گشايش: 16 شهریور 1397
پایان: 21 شهریور 1397

Sara Jafari  
Painting Exhibition
Opening: 7 Sep 2018

End: 12 Sep 2018

شیرین محسنی نسب 
نمایشگاه نقاشی

گشايش: 23 شهریور  1397
پایان: 27 شهریور 1397

Shirin Mohseninasab    
Painting Exhibition

Opening: 14 Sep 2018
End: 19 Sep 2018
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خـیابان آفـریقا ،  کـوچه نـیلوفر
پالک 7

تلفن: 22013178 | 22013179   
نمابر : 89787338  

سـاعـات بـازديـد:  3تا 8 عصر  
جمعه: 4 تا 8 عصر

گــالری هـمه روزه بــاز است. MAH E MEHR GALLERY

No.7, Niloufar Alley, Africa
Ave
Tel: +98 [21] 22013178
Fax: +98 [21] 89787338
Visiting Hours : 3 - 9 pm
Fridays: 4 - 8 pm
The gallery is open every 
day.

 آرزو لطفی
 ارمغان عباسی
 آیدا حسینیان
 حسام یاوری
 صنم آفتابگرد
 صونا یدالهی

 عاطفه قیصری
 گیتا قاضی

نادیا یادگاری
کیوریتور : یعقوب عمامه پیچ

طراحی مدرن
نمایشگاه گروهی  طراحی

گشايش: 16 شهریور  1397
پایان: 2 مهر  1397

Arezo lotfi 
Armaghan Abbasi 

  Aida Hoseinian 
Hesam Yavari 

Sanam Aftabgard 
Sona Yadollahi 

Atefeh Gheysari 
 Gita Ghazi 

   Nadia Yadegari
  Curator: 

Yaghoub Amamepich
Modern Drawing

 Group Drawing Exhibition
Opening: 7 sep 2018

End: 24 sep  2018
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No.33, Delaaram Ave
Roshanayee St., 
Gheytareyeh
Tel: +98 [21] 22399588
+98 [21] 22677459
Visiting Hours: 4 – 8 Pm
Opening: 4 – 9 Pm
Gallery is Closed on Saturdays.

خـیابان قـیطریه ، ضلع جنوبی 
پـارک، خیابان روشنایی، کـوچه 
دالرام، پـالک 33، زنـگ سـوم
تلفن: 22399588 | 22677459
سـاعـات بـازدیـد: 4 تا 8 شب
افـتتـاحـیه هـا: 4 تا 9 شـب
گـالری شـنبه ها تعطیل است. NEGAR ART GALLERY

کانیا ایران زاده
رویای جزیره 

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی   
گشايش: 2 شهریور 1397

پایان: 7 شهریور 1397

Kania Iranzadeh  
Dream of Island 

Solo  Painting  Exhibition
Opening: 24 Aug 2018

End: 29 Aug 2018

 امیر کبیرنژاد
 شقایق احمدیان

 پارسا پاینده
 سبا سلیمانی

 جالل الدین مشمولی
 علیرضا آدم بکان

 یلدا جمالی
 حسین شاه طاهری

 مهتاب مولوی
 مریم رضوی سالستانی

 نسیم پیرهادی
 یحیی رویدل

 محسن فوالدپور
واهیک هارطونیان

کیوریتور : علیرضا آدم بکان و 
یلدا جمالی  

کمتر غنی تر است     
نمایشگاه  گروهی نقاشی       

گشايش: 9 شهریور 1397
پایان: 15 شهریور 1397

Amir Kabirnejand 
Shaghayegh Ahmadian 

Parsa Payandeh 
Saba Soleymani 

Jalaleddin Mashmouli 
Maryam razavi salestani 

Alireza Adambakan 
Yalda Jamali 

Hosssein Shahtaheri 
Mahtab Molavi 
Nasim Pirhadi 

Yahya Rouydel 
Mohsen Fouladpour 

Vahik hartoonian
Curators: Alireza Adambakan 

and Yalda Jamali 
Less is more 

Group Painting Exhibition
Opening: 31 Aug 2018

End: 6 Sep 2018
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No.33, Delaaram Ave
Roshanayee St., 
Gheytareyeh
Tel: +98 [21] 22399588
+98 [21] 22677459
Visiting Hours: 4 – 8 Pm
Opening: 4 – 9 Pm
Gallery is Closed on Saturdays.

خـیابان قـیطریه ، ضلع جنوبی 
پـارک، خیابان روشنایی، کـوچه 
دالرام، پـالک 33، زنـگ سـوم
تلفن: 22399588 | 22677459
سـاعـات بـازدیـد: 4 تا 8 شب
افـتتـاحـیه هـا: 4 تا 9 شـب
گـالری شـنبه ها تعطیل است. NEGAR ART GALLERY

گروهی از هنرمندان منتخب گالری 
گل  

نمایشگاه گروهی نقاشی، طراحی 
و حجم          

گشايش: 16 شهریور 1397
پایان: 21 شهریور 1397

Selected Artists of Gallery 
Flower 

Group Painting, Drawing 
and Sculpture Exhibition

Opening: : 7 Sep 2018
End: 12 Sep 2018

به کوشش و انتخاب ماهیار 
چرمچی

چشم بگردان، پیدایش می کنی  
نمایشگاه  گروهی نقاشی          

گشايش: 23 شهریور 1397
پایان: 27 شهریور 1397

Select and Curate by 
Mahyar Charmchi 

Seek and you shall find 
Group Painting Exhibition

Opening: 14 Sep 2018
End: 18 Sep 2018
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خیابان مطهری ، خیابان میرعماد 
کــوچــه دوازدهــم ، پـالک 11  

 تلفن: 88513933
نمابر : 88751433

سـاعـات بـازديـد: 4 تا 8 عـصر 
گالری روزهای شنبه تعطیل است.
www.vistaartgallery.com

No.11, Twelfth street, Mir 
Emad Ave. Tehran  
Tell: +98 [21] 88513933 
Fax: +98 [21] 88751433
Sun to Fri: 4 – 8 pm
Gallery is Closed on 
Saturdays. VISTA ART GALLERY

کوروش سرمدی
صفر و یک

نمایشگاه  انفرادی نقاشی       
گشايش: 2 شهریور 1397

پایان: 9 شهریور 1397

Kourosh Sarmadi
Zero And One

Solo Painting Exhibition
Opening: 24 Aug 2018

End: 31 Aug 2018

سرمه عرب
نمایشگاه  انفرادی نقاشی  و دوخت      

گشايش: 16 شهریور 1397
پایان: 26 شهریور 1397

Sormeh Arab
Solo Painting & Tapestry 

Exhibition
Opening: 7 Sep 2018

End: 17 Sep 2018
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HEPTA ART GALLERY

ایـرانـشهر، ضـلع غـربی خـانه 
هـنرمـندان، بـعـد از شــاداب
بـن بـست نـیکوشهر، پـالک 3 

زنـگ اول
تلفن: 88309940 

سـاعـات بـازديـد: 4 تا 8 عـصر 
www.heptagallery.com

No.3, Nikooshahr
Deadened
Iranshahr St.,
Karimkhan St.
Tell: +98 [21] 88309940
Sat to Fri: 4 – 8 pm

ندا شعاعی
 26 مارچ 1976

نمایشگاه انفرادی میکس مدیا
گشايش: 26 مرداد  1397

پایان: 7 شهریور  1397

فرهاد منطق
زهرا رضی

محمد شاه حیدری
زهرا شاهچراغی

 سروش نعیمی ذاکر
به انتخاب : مهدی وثوق نیا

 نگاه میدانی ،
 میدان امام حسین، 1395

نمایشگاه گروهی عکس
گشايش: 9 شهریور  1397

پایان: 14 شهریور  1397

Neda Shoaei
26 March 1976  

Solo Mix Media Exhibition 
Opening: 17 Aug 2018

End: 29 Aug  2018

Farhad Mantegh 
Zahra Razi

Mohammad Shah Heydari
Zahra Shahcheraghi

Soroush Naeimi Zaker 
Curator : 

 Mehdi Vosoughnia 
Field View of  

Imam Hussein Square, 2015 
Group Photo Exhibition 
Opening: 31 Aug 2018

End: 5 Sep  2018
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No.12, Naeemi st, North 
Mirzaye, Shirazi Ave
Tehran Iran.
Tel: +98 [21] 88706984
Sun To Fri: 3 – 8 pm 
Opening: 4 – 8 pm
Gallery is closed on 
Saturdays.

خیابان مطهری ، میرزای شیرازی 
شمالی ، کوچه نعیمی ، پالک 12

تلفن : 88706984
ساعات بازيد: یکشنبه تا جـمعه 

3 تا 8 
افـتتاحـیه: 4 تا 8    

گـالری  شـنبه  ها  تـعطیل است .
www.hoorartgallery.com HOOR   ART  GALLERY

بیژن اخگر
 دایر - بایر

نمایشگاه انفرادی نقاشی 
گشايش: 2 شهریور 1397
 پایان: 23 شهریور 1397

لوازم سنگین ایران
1392

160x300 سانتی متر

و سایر نقاط
1393

100x200 سانتی متر

Bijan Akhgar
In Circulation/Un-Circulation 

Solo Painting Exhibition 
Opening: 24 Aug 2018

End: 14 Sep 2018



1.موزه هنرهای معاصر تهران: خيابان کارگر شمالی، جنب پارک الله | تلفن: 89۵196۵8

2.آ: خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی)آبان جنوبی(، کوچه اردشیر ارشد، شماره 7 | تلفن: 88919547

3.آب/ انبار: هفت تیر، مفتح جنوبی، بعد از تقاطع سمیه، خیابان بوربور، خاقانی، روشنمنش، شماره 2 | تلفن: 88860703

4.آتبین: خیابان ولیعصر، جنوب چهارراه پارک وی، کوچه تورج، کوچه خاکزاد، شمار ه 42 | تلفن: 26210395

5.اثر: خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، روبه روی خانه هنرمندان، شماره 16 | تلفن: 88326689

6.آرته: ونک، بزرگراه کردستان، بلوار علیخانی، 20 متری گلستان، 12 متری دوم، شمار ه 3 | تلفن: 880316۵2

7.آریا: خیابان ولیعصر، باالتر از سه راه بهشتی، کوچه زرین، شماره 10 | تلفن: 8871640

  8.آس: شریعتی، باالتر از پل رومی ،جنب بانک پارسیان ،پالک 1831 | تلفن: 22678593 

9.آیه: خیابان آزادی،بـعد از خـوش شـمالی، نـبش کـوچه کامیاران، دانشگاه سوره | تلفن :66358953

10.افرند: یوسف آباد، جهان آرا، خیابان 19 )جالل حسینی(، شماره 48 | تلفن: 88012334

11.الهه: بلوار آفریقا، انتهای خیابان گلفام)سمت راست(، بن بست امینی، شماره 3 | تلفن: 26202611

12.اعتماد: ميدان هفت تير، خ مفتح جنوبى، بن بست شيرودى پالك 25 | تلفن: 88821271

13.امکان: میـدان هفت تیـر،کوچـه آقامحمدی،پالک 77 | تلفن: 88824520

14.ُا: خـیابان سنایی، خیابان شـاهین )خدری(، پالک 18، طبقه ی اول | تلفن: 88324828

15.ای.جی: خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، پسیان جنوبی، شماره 3 | تلفن: 26851748

16.ایرانشهر: خیابان کریمخان، خیابان عضدی) آبان جنوبی (، خیابان سپند،شماره 3 | تلفن: 86036944

17.ایوان: الهیه، خیابان مهدیه،خیابان جبهه، کوچه لسانی،داخل بن بست حمید، شماره 1 | تلفن: 22607126

18.بهارستان: بهارستان، پایین تر از متروی بهارستان، نرسیده به میدان بهارستان، پالک 6 | تلفن: 331140013

19.تم: خیابان کریم خان، ابتدای خیابان ویـالی شـمالی،کوچه زبـرجد، پـالک 10 | تلفن: 86037840

20.بهنام دهش پور: خیابان شهیدلواسانی)فرمانیه غربی(، روبروی مدرسه بوعلی،کوچه شهید جباریان

)فروردین سابق( کوچه مسجدی،کوچه مرمری، پالک 13 | تلفن: 22208797-111  

21. گالری 26 : خیابان فرمانیه )لواسانی(شرقی، بعد از دیباجی شمالی، خیابان سلمانپور ظهیر، پالک 26، واحد   3  |  تلفن : 22287547

22.جرجانی: خیابان ولیعصر، باالتر از فرشته، خیابان خیام، شماره 4، زنگ 1 | تلفن: 22668740

23.خانه هنرمندان: خیابان ایرانشهر، بوستان هنرمندان | تلفن: 88310457

24.خط سفید: خیابان ولیعصر،رو به روی جام جم،کوچه پروین،پالک 22 |  تلفن: 22045245

25.دارگون: شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، خیابان کوشا، کوچه بدیعی، بن بست بشردوست، پالک 14 | تلفن: 22903649

 26.دبلیو صفر یک:  هفت تیر ، مفتح جنوبی، بعد از تقاطع سمیه، خیابان بوربور خیابان خاقانی ،بعد از کوچه طبرسی نبش

کوچه روشن منش، پالک 28  |  تلفن: 09356040055

27.دنا: سپهبد قرنی، باالتر از چهارراه طالقانی،کوچه سوسن، پالک 4 | تلفن: 88931744

28.دستان + 2: خیابان فرشته، خیابان بیدار، پالک 8، طبقه 2 | تلفن: 26309645

29.راه ابریشم: خیابان شهید لواسانی، بین کامرانیه و دزاشیب، شماره 103 | تلفن: 22727010

30.راه ابریشم: پارک الله: بلوار کشاورز، بین وصال شیرازی و قدس، ساختمان تکنو آجر، شماره 210 | تلفن: 88977148

31.زیرزمين دستان: خيابان فرشته، خيابان بيدار، شماره 6 | تلفن: 22023114

32.ژاله: ایرانشهر ، کوچه نوشهر ، پالک 3 | تلفن: 88491108

33.ساتیا: خیابان فرشته، خیابان شبدیز، بن بست افشار، پالک 14 | تلفن: 22009309 

34.ساربان: خیابان سهروردی شمالی،خیابان هویزه غربی، نبش شهید یوسفی،پالک130 | تلفن: 88504226

35.سایه: خیابان کریم خان، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم، پالک 21 | تلفن: 22810015

36.سهراب: خیابان سمیه، قبل از رامسر، شماره 142 | تلفن: 88865762 | 88349076

37.سیحون: خیابان وزرا، کوچه چهارم، شماره 11 | تلفن: 88711305

38.سیحون 2: مقدس اردبیلی، خیابان کیهان، کوچه سینایی، شماره 24 | تلفن: 22174346

 39.شماره شش: خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره2، واحد 1 | تلفن: 88346029

40.شلمان: میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبارغربی )جنوبی(، کوچه کاووسی، شماره 27 ، واحد 1 | تلفن: 22221944

41.شیرین: خيابان كريمخان زند، خيابان سنايی، كوچه ی سيزدهم، پالك 5 | تلفن: 88343969

42.طراحان آزاد: میدان فاطمی، میدان گلها، میدان سلماس، شماره 5 | تلفن: 88008676

  43.فرشته: شريعتی، پایین تر از پل صدر جنب شهركتاب فرشته، شماره 1671 | تلفن: 22608109

44.فرمانفرما: خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه اعرابی 2 | تلفن: 88316977

45.گلستان: دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره 34 - تلفن: 22541589

  46.ماه: خیابان آفریقا، بلوار گلستان،پالک 26 - تلفن : 22045879 /22026037

  47.ماه مهر: خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر، پالک 7 | تلفن : 22013178  

 48.مهرمریم: بلوار قیطریه روبروی پارک نبش شب تاب پالک 1 واحد 10 طبقه سوم | تلفن: 22241197

   49.مژده: سعادت آباد، خيابان عالمه شمالی، خيابان 18 شرقی، پالک27، زنگ 1 | تلفن: 22067442

50.محسن: بزرگراه مدرس شمال، ظفر شرقی، ناجی، فرزان، نوربخش، بلوار مینای شرقی، شمار ه  42  |  تلفن: 22255354  

51.نک: مدرس شمال، خیابان ظفر، کوچه ناجی، خیابان فرزان، کوچه پیروز شرقی، کوچه سینا، پالک 7 | تلفن: 26409567-8

52.نگاه: خیابان مطهری، خیابان جم ) فجر ( خیابان غفاری، پالک 64 | تلفن : 88493141  

53.نگر: خیابان قیطریه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنایی، کوچه دالرام، پالک 33، زنگ سوم | تلفن: 22677459

 54.وارطان: میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پالک514، خانه وارطان | تلفن: 66963018

55.والی: میدان ونک، خیابان خدامی، شماره 72 | تلفن: 88047698

56.ویستا: خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، شماره 11 | تلفن: 88513933-4

57.هپتا: ایرانشهر، ضلع غربی خانه هنرمندان، بن بست نیکوشهر، پالک 3، زنگ اول | تلفن: 88309940

58.هور: خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی شمالی، کوچه نعیمی، شمار ه 12 | تلفن: 88706984

59.هفت ثمر: خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره 8 | تلفن: 88731403

60.تیاتر باران: خیابان انقالب، خیابان فلسطین جنوبی پالک 292 | تلفن: 66176825 | 66176812

61.تماشاخانه دا: میدان فاطمی، خیابان جهان مهر، پالک26 | تلفن: 88016074

62.تماشاخانه دراما: خیابان فلسطين جنوبی،خیابان لبافی نژاد،كوچه زحل،بن بست اول، پالک2، طبقه 1  |  تلفن: 66176802

63.تماشاخانه سه نقطه:  بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین، خیابان کبکانیان، نبش مرتضی زاده، شماره  12 |  تلفن: 88952440

 64.تماشاخانه فانوس: ضلع شمال شرقی میدان هفت تیر، جنب فروشگاه یاس، کوچه آذری، پالک 25 | تلفن: 88319270

65.مکتب تهران: خیابان آبان جنوبی، کوچه کیوان، پالک 8 | تلفن: 88891512

66.تماشاخانه موج نو: خیابان شریعتی، خیابان میرداماد،خیابان رودبارشرقی)شمالی(، پالک۵7 | تلفن: 22224۵18

67.بنیاد الجوردی: کریمخان، نجات الهی)ویال(، سپند شرقی، پالک 20، ساختمان 32 | تلفن: 88911490

68.خانه هنرمندان ایران: خیابان ایرانشهر، بوستان هنرمندان | تلفن: 883104۵7

 69.سینمای هنر و تجربه:  خیابان ولیعصر، باالتر از باغ فردوس، خیابان طوس، نبش تقاطع دوم، کوچه دلبر، پالک 13

 تلفن:  22734891 | 227349۵3 | 22734939  

70.پردیس چارسو: ضلع جنوب شرقی تقاطع خیابان جمهوری اسالمی و حافظ | تلفن: 61724444

71.سالم: خیابان ولیعصر، باالتراز چهارراه پارک وی،خیابان فرشته، مجتمع سام سنتر، طبقه 1- | تلفن: 22669425



34.Sareban: No.130, Howeyzeh St., Sohrevardi Ave | Tel: +98 [21] 88504226
35.Saye: No.3, Aghakhani Alley, Omidvar St., Jamshidieh St.Niavaran St. | Tel: +98 [21] 22810015
36.Sohrab: No.142, Somayeh Ave. | Tel: +98 [21] 88349076
37.Seyhoun: No.11, 4th St., Vozara St. | Tel: +98 [21] 88711305
38.Seyhoun2: No.24, Sinaei Alley, Keihan St, Moghadas Ardebili Ave | Tel: +98 [21] 22174346
39.NO.6: Ground Floor, No.2, 20th St, Mirza Shirazi St. | Tel: +98 [21] 88346029
40.Shalman: Apt. 1, No.27, Kavoosi St., West Roodbar, Mirdamad Blvd | Tel: +98 [21] 22221944
41.Shirin: No.5, 13th St, Sanaee St, Karimkhan Zand Ave. | Tel: +98 [21] 88343969
42:Azad Art: No.5, Salmas Sq, Golha Sq, Fatemi Sq. | Tel: +98 [21] 88008676
43.Fereshteh: No.1671, Shariati St. | Tel: +98[21] 22608109
44.Farmanfarma: East A rabi St, North Kheradmand St, Karimkhan Zand Ave. | Tel: +98 [21] 88316977
45.Golestan: Darouss, Shahid Kamasai Ave. No.34 | Tel: +98 [21] 22541589
46.Mah: No.26, Golestan Blvd, Africa Ave. | Tel: +98 [21] 22045879
47.Mah e Mehr: 1.No7, Niloufar Alley, Africa Blv. | 2.No7, Niloufar Alley, Aramesh St, Valiasr St.
Tel: +98 [21] 22013178
48.Mehr Maryam: Unit 10, NO.1, Shabtab St, Gheytariyeh Blv. | Tel: +98 [21] 22241197
49.Mojdeh: No.27, East18, North Allameh Ave, Saadatabad. | Tel: +98 [21] 22067442
50.Mohsen: No.42, Mina Blvd., Nurbakhsh St., Farzan Alley, Naji Alley, Zafar Ave., Modarres Exp
Tel: +98 [21] 22255354
51.Knack: No.7, Sina Alley, East Pirouz Alley, Farzan St, Naji Alley, Zafar Avenue, North Modarres 
Highway. | Tel: +98 [21] 26409567
52.Negah: No.64, Golzar St, Negar St, Shokoufeh St, Mtahari AVE. | Tel: +98 [21] 88493141
53.Negar: No.33, Delaaram Ave, Roshanayee St., Gheytareyeh. | Tel: +98 [21] 22399587
54.Vartan: Vartan Gallery, Vartan House, No.514, West Taleghani Ave. Felestin Sq. | Tel: +98 [21] 66963018 
55.Vali: No.72, ShahidKhoddami, (BijanSt.) Vanak Sq. | Tel: +98 [21] 88047698
56.Vista: No.11, Twelfth St, Mir Emad Ave. | Tel: +98 [21] 88513933
57.Hepta: No.3, Nikooshahr, Deaddened, Iranshahr St., Karimkhan St. | Tel: +98 [21] 88309940
58.Hoor: No.12, Naeemi st, North Mirzaye, Shirazi Ave. | Tel: +98 [21] 88706984
59.7 Samar: No.8, 5th Alley, Koohenoor St, Motahari Ave. | Tel: +98 [21] 88731403
60. Baran Theater: No.292, South Felestin St. Enghelab Ave. | Tel: +98 [21] 66176825
61.Da Theater: No.26, Jahanmehr St, Fatemi Sq. | Tel: +98 [21] 88016074
62.Drama Theater: No.2, 1 St Ddend, Zohal Alley, Labafinejad St, South Felestin St. | Tel: +98 [21] 66176802
63.SeNoghteh Theater: No12 , Morteza Zadeh St , Kabkanian St , After Felestin St , Keshavarz Blv. 
Tel: +98 [21] 88952440
64.Fanous Theater: No.25, Azari Alley, Near Yas Shop, Haft Tir Sq. | Tel: +98 [21] 88319270
65.Tehran School: No.8, Keyvan Alley, South Aban St. | Tel: +98 [21] 88891512
66.Moj E No Theater: No.57, Roudbar e Sharghi [North] St., Mirdamad St., Shariati Ave. | Tel: +98 [21] 22224518
67.Lajevardi Foundation: Ground floor, Building No. 32, No. 20, Sepand St., Villa St., Karim Khan 
Tel: + 98 [21] 88911690 
68.Iranian Artists Forum: Honarmandan Park , Iranshahr St. | Tel: 88310457
69.Art & Experince Cinema: No. 13, Delbar Alley, Toos St., Vali-Asr Ave., | Tel: +98 [21]  22734939
70.Charsou Cineplex: South East Corner of the Jomhouri & Hafez Crossing. | Tel: +98 [21] 66724444                                                                             
71.Salam: Floor -1,Sam Center, Fereshte St, Tehran | Tel: +98 [21] 22664925                                                                          

1.Tehran Musum of Contemporary Art: [TMOCA], Park Laleh, North Kargar St. | Tel: +98 [21] 89519658

2.A: No.7, Arshad Alley, Azodi St, Karimkhan St, Tehran | Tel:  +98 [21] 88919547

3.Ab/Anbar: No.2, Roshan manesh Alley, Khaghani St, Bour Bour St, South Mofatteh St, Haftetir Sq

Tel: +98 [21] 88860703

4.Atbin: No.42, Khakzad St, South of , Parkway Crossing, Vali-e-asr Ave | Tel: +98 [21] 26210395

5.Assar: No.16, Barforoushan, Alley, Iranshahr St, Karimkhan Blvd | Tel: +98 [21] 88326689 

6.Arte: No.3, Second Alley, Golestan St, Alikhani Blvd, Kordestan Exp (South of Hemat Exp.) Vanak

Tel: +98 [21] 88031652

7.Aria: No.10, Zarrin Alley, Next to the Beheshti Ave, Vali - e - Asr St. | Tel: +98 [21] 88727083

8.Ace: No.1831 North Shariyati St. | Tel: +98 [21] 22678592

9.Aye: Soore University, Kamyaran Allay, Khosh St, Azadi St. | Tel: +98 [21] 66676741

10.Afrand: No.48, 19th St, Jahanara St, Yousefabad Ave | Tel: +98 [21] 88012334

11.Elaheh: No.3, Amini Dead End Nazanin St, End of Golfam St, (on the right side) Afrigha Blvd

Tel:+98 [21] 26202611

12.Etemad: No. 25, Shiroodi Dead End, Mofateh Ave. Hafteh Tir Sqr. | Tel: +98 [21] 88821271

13.Emkan: Hafte Tir Sq, Aghamohamadi Alley, No.77 | Tel: +98 [21] 88824520

14.O: 18 Shahin (Khedri) St., Sanaee St. | Tel: +98 [21] 88324828

15.Ag: No.3, Pesyan St, Moghaddas Ardebili St, Zafaraniyeh St, Valiasr Ave | Tel: +98 [21] 26851748

16.Iranshahr: No.69\1, Sepand St, azodi St, Karimkhan | Tel: +98 [21] 86036944

17.e 1: No.1, Hamid Alley Lessani St, Jebheh St Mahdiyeh St, Elahiyeh | Tel: +98 [21] 22607126

18.Baharestan: No.6, Baharestan St, Next to Baharestan Sq | Tell: +98 [21] 33114013

19.Theme: No.10, Zebarjad, North Villa St, Karimkhan St. | Tel: +98 [21] 86037840

20.Behnam Dahshpour: Shahid Lavasani [West Farmanieh] St, In Front of Booali school, Shahid 

Jabarian [Farvardin] Alley, Masjedi Alley, Marmary Alley, #13 | Tel: +98 [21] 222087971

21.Twenty Six: Unit 3, No.26, Salmanpour Zahir(Sonbol) St, Farmaniyeh | Tel: +98 [21] 22287547

22.Jorjani: No.4, Khayyam St, Valiase Ave, After Parkway | Tel: +98 [21] 22668740

23.Iranian Artists Forum: Honarmandan Park, Iranshahr St. | Tel: 88310457

24.White Line: No.22, Parvin Alley, Vali-e-Asr Ave | Tel: +98 [21] 22045245

25.Daargoun: No.14, Bashar doust Alley, Eastern Roudbar St., Mirdamad St. | Tel: +98 [21] 22903649

26.W01: No.28, Khaghani St, Darvazeh Dowlat, Enghelab St. | Tel: +98 935 604 0055

27.Dena: Apt.2, No. 4, Sousan Alley, Sepahbod Gharani st. (to the north of Taleghani Junction)

Tel: +98 [21] 88931744

28.Dastan+2: 2nd Floor, #8 Bidar St, Fereshteh St. | Tel: +98 [21] 26309645

29.Silk Road: Silk Road Art Gallery-Park, LalehTechno Ajor Building, 210, Keshavarz Blvd 

Tel: +98 [21] 88977148

30.Silk Road: No.103, Lavasani St, [Farmanieh] | tel: +98 [21] 22727010

31.Dastans Basement: No.6, Beedar St, Fereshteh St | Tel: +98 [21] 22023114

32.Jaleh: No.3, Noshahr alley, Iranshahr st. | Tel: +98 [21] 88491108

33.Satia: No.14. Afshar DE., Shabdiz St., Freshteh | Tel: +98 [21] 22009309





ما معتقدیم
 ھنرمند نمی تواند ھمزمان، 
وشنده، منتقد و گالری دار، فر
یاب آثـار خـودش باشد  بازار

.

.

.
ید. این کارھا را به ما بسپار

i n f o @ a v a m c o . c o m
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اطالع رسانى، خدمات نمايشگاه
طراحى كمپيــن هنــرمندان


