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"تهران دیدن"

آرش اکبری سنه درباره هفتمین نمایشگاه عکس انفرادی خویش اینگونه می نویسد: من عاشق تهران هستم، 
اما بی رودرباستی تهران هر روز مورد حمالت بی پایان کالمی مختلفی قرار میگیرد؛  مثال مردمش میگویند فقط 

دو هفته آسمان آبییش در سال نمایان میشود و اینکه این بینوا چقدر کثیف و شلوغ و بد ریخت شده است.
قبول که شلوغ است و ترافیک دارد ولی طاقت ندارم زیبایی های شهرم را هم در کنار کمبودهایش ندید بگیرم؛ 
شهری که در و دیوارش پر است از ردپای هنرمندان کمتر بنام و معمارانی که جای جای شهر را با هنرشان برای 

ساکنانش زیبا کرده اند.
باور دارم میتوان تهران را واقعا دید، از آن دیدن ها که سهراب پس از شستن چشمها به آن اشاره کرده بود؛ دیدنی 
که یادمان می آورد شهر فقط معبری چند باندی برای عبور با سرعت زیاد و یا خانه ای بزرگ برای خوابیدن در 
آن نیست، بلکه شهر جاییست برای لذت بردن از زیبایی های پنهان و آشکاری که در پس هر کوچه و خیابانش 

منتظر کشف شدن دوباره توسط ساکنانش است.
آرش اکبری سنه | مهرماه ۱۳۹۸

“SEEING TEHRAN” 

To put it simply, I love Tehran, despite the crowded, noisy, dense, and gritty reputation that 
this gigantic metropolis has developed, and I'm not denying any of that, but what we cannot 
overlook is the work of all the lesser known and perhaps less appreciated artists, architects, and 
artisans that have managed to create the image, the soul, and the rich visual texture of the city.
From the gleaming, monumental and modern buildings, to the charming traditional architecture, 
to the colourful murals and street art, and even the graffitis, Tehran is a true melting pot. So 
much to observe and discover, and such a deeply personal and emotional journey.
I wholeheartedly believe we need to change our perspective regarding Tehran as a modern and 
tough city.

Arash Akbari Sene | October 2019

آرش اکبری سنه/ 
Arash Akbari Sene /
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کی�وان   بیترانوند/ 
Keivan Beiranvand / Beyranvandkeyvan@gmail.com

Instagram: @k1_sculpture
�ولد:13۵9

گیلگمش
مجسمه

فایبرگلس
3۰×3۰×75 سانتی متر

۱3۹7
ادیشن:۱/۱

از مجموعه درخت زندگی
مجسمه

برنز
4۰×5۰×6۰ سانتی متر

۱3۹6
ادیشن:۱/۱

از مجموعه درخت زندگی
مجسمه

برنز
۱۰×۱6×36 سانتی متر

۱3۹7
ادیشن:۱/۱

Gilgamesh
Sculpture

Fiberglass
75×30×30 Cm

2018
Edition:1/ 1

Tree of life series
Sculpture

Bronze & iron
60×50×40 Cm

2016
Edition:1/ 1

Tree of life series
Sculpture

Bronze & iron
36×16×10 Cm

2018
Edition:1/ 1

گیلگمش به عنوان نماد انسان-فرهنگ و انکیدو به عنوان نماد درخت طبیعت همواره در جنگ بودند تا به جاودانگی 
دست یابند و در این جنگ هميشه بخشی از طبيعت نابود مي شد اما به جاودانگی نیز برای گیلگمش دست نیافتنی 
میشد، چراکه بدون طبيعت، فرهنگ محکوم به فناست. اینگونه بود که گيلگمش و انکيدو راه دوستی را پیش گرفتند، 

شايد بتوان به زبان امروزی، تالشي براي »توسعه پايدار« عنوان کرد.
همانگونه که در سفر تاریخ و توسعه، انسان طبیعت را از دست داد و دانست بدون طبیعت خود نیز نابود خواهد 
شد، اکنون انسان ماشین شده، طبیعت رو به زوال را درجستجوی حیات با خود میبرد تا در پرتو حفظ طبیعت به 

جاودانگی دست یابد.
بیرانوند در کنار اشتغالش به فرهنگ کهن بومی خود و چالش زیستی امروزش، اثاری خلق میکند که انسان ماشین 
شده را نمایش میدهد که در جستجوی راهی برای بقا و حیات است انسانی که در عین زیستن در هیچ انگاری و رنج 

هماره امیدوار است. امیدی هرچند تلخ اما رهایش نمیکند.
علی پیروز
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سحر علیتزاده / 
Sahar Alizadeh /

از پدیده های سه بعدی  سایه ها همواره تصویری دو بعدی و تقریبا تک رنگ 
جهان رنگارنگ ما هستند. 

همین امر محور اصلی آثار سحر علیزاده است؛ سایه ها، تصاویر تخت حاصل 
از تاثیر نور بر افراد و اشیا در راستای روایتی پاره پاره از جهانی که در آن زندگی 
می کنیم. تاکید بر تخت نمایی در این آثار هم سو با واقعیت مادی نقاشی است؛ 

تصویری از جهان خاکستری سایه ها
زروان روحبخشان

سایه ها همواره تصویری دو بعدی و تقریبا تک رنگ از پدیده های سه بعدی جهان 
رنگارنگ ما هستند. از گوشه ديوار حياط آغاز شد؛جزئيات شاخه ها و برگ ها و 

بيش از آن ها سايه هاشان.
از سايه به سايه ها،سايه هایی نابجا،پراكنده و مشوش تا حضور نابجای هر كدام 

از ما.
سحر علیزاده

Instagram: @saharr_aliiizadeh
�ولد:1374

Shadows are always two dimensional and almost monochrome 
pictures of our three dimensional, colorful world. This is the main 
subject of Sahar Alizade 's artworks, shadows, flat pictures from 
the light over people and objects in alliance to ragged story of the 
world we are living in. emphasizing on flatness in these artworks is 
aligned with the material reality of painting ; a picture of shadows 
gray world.

Zarvan Roohbakhshan

It started from the corner of yard's wall, the details of branches, 
leaves and more than all, their shadows.
From shadow to shadows, misplaced, scattered and troubled to 
the misplaced presence of each of us.

Sahar Alizadeh 

بدون عنوان
اکریلیک روی بوم

4۰×۱۰۰ سانتی متر

بدون عنوان
اکریلیک روی بوم
۹۰×4۰ سانتی متر

بدون عنوان
اکریلیک روی بوم

7۰×3۰ سانتی متر

بدون عنوان
اکریلیک روی بوم
۹۰×4۰ سانتی متر

Untitled
Acrylic on canvas

100×40 cm

Untitled
Acrylic on canvas

40×90 cm

Untitled
Acrylic on canvas

30×70 cm

Untitled
Acrylic on canvas

40×90 cm



Artist of the month
Behrad Sanati

From the collection "Alkavira"
Pen, rapid & ink on cardboard

66 x 50 cm

 هنرمند این ماه
بهراد صنعتی
از مجموعه"آلکاویرا"
قلم فلزی، راپید و مرکب روی مقوا
x 50 66 سانتی متر
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آرزو شیروانی 
زیره

نمایشگاه انفرادی طراحی
گشايش: 5 مهر ۱3۹8

پایان: ۱5 مهر ۱3۹8

مجید فعال
جزیره سرگردانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشايش: 5 مهر ۱3۹8

پایان: ۱5 مهر ۱3۹8

جعفر صادقی
منظر گم

نمایشگاه انفرادی طراحی
گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8

پایان: 2۹ مهر ۱3۹8

شیوا پرهام
رنج فیلی

نمایشگاه انفرادی چاپ دستی،
طراحی و نقاشی

گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8
پایان: 2۹ مهر ۱3۹8

Arezoo Shirvani
Cumin

Solo drawing exhibition
Opening: September 27, 2019

End: October 7, 2019

Majid Faal
Wandering island 

Solo painting exhibition
Opening: September 27, 2019

End: October 7, 2019

Jafar Sadeghi
Missing sight

Solo drawing exhibition
Opening: October 11, 2019

End: October 21, 2019

Shiva Parham
Elephant’s pain

Solo print,drawing
 & painting exhibition

Opening: October 11, 2019
End: October 21, 2019

No.7, Arshad Alley, Azodi St, Karim khan St, Tehran, Iran.
Visiting Hours: 16  – 20 / Gallery is Closed on Saturdays. 

www.a-gallery.ir | Tel: +98 [21] 88919547

خیابان کریم خان زند، ابتدای عضدی)آبان جنوبی(، کوچه ارشد، شماره7
ساعات بازدید: 16 �ا 20

گالری  شنبه ها �عطیتل است.

A Gallery
گالری آ
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No.2, Roshanmanesh alley, Khaghani St, Enghelab St, Darvazeh Dolat, 
Tehran,Iran. / Visiting Hours: 10  – 19 / Fridays : 15 – 21  
Gallery is Closed on Saturdays.

www.ab-anbar.com | Tel: +98 [21] 88860703

میدان هفت �یتر،مفتح جنوبی،  بعد از �قاطع سمیه، خیابان ببورببور،
خیابان خاقانی، بن بست روشن منش، �الک2

ساعات بازدید: 10 �ا 19 / جمعه ها :  15 �ا 21
گالری شنبه ها �عطیتل است.

Ab - Anbar Gallery
گالری آب انبار

ژوبین میراسکندری
کیوریتور: بهزاد حاتم

نمایشگاه و کتاب “نگاهی از بیرون”
نمایشگاه انفرادی عکاسی
گشايش: 2۹ شهریور ۱3۹8

پایان: ۱7 آبان ۱3۹8

Joubeen Mireskandari
Curator: Behzad Hatam

Exhibition and book “View from outside”
Solo photography exhibition

Opening: September 20, 2019
End: November 8, 2019
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No. 42 ,Khakzad St, Touraj St, South of Parkway crossing, Vali-e-asr 
Ave, Tehran, Iran.
Visiting Hours: Sat to Fri: 16  – 21 

www.atbingallery.com | Tel: +98 [21] 26210395

خیابان ولیعصر، جنوب چهارراه �ارک وی،  کوچه �ورج،  کوچه خاکزاد، 
شماره 42

ساعات بازدید: 16 �ا 21
گالری همه ی روزها باز است.

Atbin Gallery
گالری آ�بیتن

ابـراهیم گنجیان، عـلیرضا چلیپا، طـاهره افضلی، 
مـانی کـومار، الـهـام فـاطـمی، فـائزه بـهـارلـو، 

اوژن شیر اوژن و رامین عباس زاده 
طبیعت نیم جان

نمایشگاه گروهی نقاشی
گشايش: 2۹ شهریور ۱3۹8

پایان: ۹ مهر ۱3۹8

امید خاکباز 
دور گردون  

نمایشگاه انفرادی نقاشی خط
گشايش: ۱2 مهر ۱3۹8

پایان: 23 مهر ۱3۹8

Ebrahim Ganjian, Alireza Chalipa, Tahereh 
Afzali, Mani Koumar, Elham Fatemi, Faezeh 

Baharlou, Ojan Shirojan & Ramin Abaszadeh
Half still life

Group painting exhibition
Opening: September 20, 2019

End: October 1, 2019

Omid Khakbaz
Turning epoch

Solo calligraphy exhibition
Opening: October 4, 2019

End: October 15, 2019
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No.10, Zarrin Alley, Next to the Beheshti Ave, Vali - e - Asr St, Tehran, 
Iran.
Visiting Hours : Sat to Thu: 14 – 20 / Opening & Fridays:16 – 20

www.ariagallery-artclasses.com | Tel: +98 [21] 88727083

خیابان ولی عصر، باال�ر از سه راه دکتر ببهشتی، کوچه زریتن، شماره 10
ساعات بازدید:  14 �ا20 / افتتاحیه و جمعه ها: 16 �ا  20

گالری همه ی روزها باز است.

Aria Gallery
گالری آریا

مجید قدکساز،
شقایق مسعودی،
عاطفه خدابخش،
ساجد حق شناس،

فرزانه رضایی،
نگین فیروزی،

رها مژده،
آسیه شاداب،

گلناز زیبنده خو، 
رضوان استوار،

امیر اصفهانیان، 
شکیبا موسی زاده،

فریدون بابااحمدی،
محسن عباسی،

حمید قزلو،
سید مهران خوش نویس،

مهدی مائیلی،
هادی خراسانی،

نرگس مقدم،
احسان زالی،

سیامک اخترکاویان،
عطا نوین،

امیرهادی شیرزادی
و هدیه خزائی

شریعتی؛ پوشه دوم
نمایشگاه گروهی عکس

گشايش: 5 مهر ۱3۹8
پایان: 26 مهر ۱3۹8

Majid Qadaksaz,
Shaghayegh Masoudi,
Atephe Khodabakhsh,

Sajed Haqshenas,
Farzaneh Rezaie,

Negin Firoozi,
Raha Mojdeh,

Asiyeh Shadab,
Golnaz Zibandekhoo,

Rezvan Ostovar,
Amir Esfahanian,

Shakiba Mousazadeh,
Fereidoon Babaahmadi,

Mohsen Abbasi,
Hamid Ghezloo,

Seyyed Mehran Khoshnevis,
Mahdi Maeili, 

Hadi Khorasani,
Narges Moghaddam,

Ehsan Zali,
Siamak Akhtar Kavian,

Ata Novin,
Amirhadi Shirzadi
& Hedieh Khazaei

Shariati; the second folder
Group photography exhibition
Opening: September 27, 2019

End: October 18, 2019

...............................................�پوشـ� شروع:  تاریخ 

................................................ خاتمه:  تاریخ 

...............................................  :(1 ) گالرى 

................................................  :(2 ) گالرى 
................................................................

شمارة
لرىترتیب گا هنرمندان پروژهاسامی  مالحظاتعنوان 

      افتتاحیه: جمعه، 5 مهرماه 1398 ، ساعت 16 تا 21  | بازدید: تا 26مهر،  ساعت 16 تا 20  
 گالرى دیلمان:خیابان شریعتى.باالتر از ظفر.خیابان پورمشکانى (کودکان غزه).شماره50 . تلفن:22875636   

مــنــوچــهـــرزاده رامـــیــــار  کــیــوریــتـــور: 
 27 Sepember to 16 October 2019 . Opening: 16:00  | Gallery hours: Daily 16-20 

گالـرى آریـا : خیابان ولیعصر، باالتر از سـه راه دکتر بهشـتى، کوچـه زرین، پالك 10  . تلفن: 88727083

گالـرى دیـلـمـان
DeilamanArtGallery

Curator: Ramyar Manouchehrzadeh

در طیف ابتداى جنوبى این خیابان دروازه شمیران بوده که امروزه پیچ شمیران در خیابان انقالب محسوب در زمان قاجار دارالخالفه را به منطقه شمیران در شمال تهران وصل مى کرده است.این خیابان قدیمى ترین جاده ارتباطى تهران به پهنه شمیران و قصران به شمار مى آید و امتداد آن نویسنده و پژوهشگر ایرانى (که در حسینیه ارشاد واقع دراین خیابان سخنرانى هاى فراوانى داشت) تغییر کرد.این خیابان پیش از انقالب «کورش کبیر» نام داشت.  پس از انقالب  این نام  به افتخار دکتر على شریعتى، خیابان دکتر على شریعتى یا جـاده قدیم شمیران یکى از مسیرهاى مهم و طــوالنى شهـر تهران اسـت.  و خدماتى  تجارى  عملکردهاى  خیابان  این  مى کند.  پیدا  امتداد  قدس  میدان  تا  و  مى شود 
از گزینش هنرمنـدان، دوره اى را به عنوان بسترى جذاب براى خلق آثار هنرى معاصر در قالب عکاسى و ویدئوآرت فراهم نماید. ایـن دوره کارگاهى تالش کرد تا هـم چون پروژه ولیعصر بخش مهم دیگرى از مناظر شهرى تهران وسیعى از مقیاس محلى تا شهرى را در خود جاى داده است. اول پس  ترم  در  برگزار شد.   ترم مجزا  دو  در  کارگاه  از  نوعى این دوره  به  که  شاخص  هنرمندان  و  اساتید  همراهى  و  حضور  با  جلسه  هر  شد.  برگزار   بود ده جلسه اى  دارند،   ( ادبیات و هنر  تاریخ،  (از منظر معمارى و شهرسازى،  با موضوع مشخص شده   شد. پیوندى  داده  آن  از  درستى  دریافت  و  بسط  امکان  آن  کشیدن  چالش  به  و  موضوع  طرح  ضمن  طول و  در  شده  خلق  آثار  بهترین  و  شد  انجام  کنندگان  شرکت  آثار  بررسى  دوره،  این  با  همزمان 

فراهم شد.  نمایشگاه  به  امکان ورود هنرمند  و  انتخاب  دوره 

پـوشـه دوم: خیابان شریـعتى از پیچ شمیـران تـا میدان قـدس
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No.16, Barforoushan Alley, Iranshahr St, Karimkhan Zand, Tehran, 
Iran. / Visiting Hours :Sun to Thu: 11 – 20 / Friday(general): 16 – 20 
Opening: 16 – 21 / Gallery is Closed on Saturdays.

www.assarartgallery.com | Tel: +98[21] 88326689

کریمخان زند، خیابان ایترانشهر، کوی برفروشان، شماره 16
ساعات بازدید: یکشنبه �ا �نجشنبه 11 �ا 20 / جمعه)غیتر افتتاحیه(16 �ا 20

افتتاحیه ها : 16 �ا 21 / گالری شنبه ها �عطیتل است.

Assar Art Gallery
گالری اثر

ایمان افسریان
نمایشگاهی درباره ی غبار، 

سایه، شیشه، آب 
نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشايش: 2۹ شهریور ۱3۹8
پایان: 26 مهر ۱3۹8

Iman Afsarian
An exhibition about dust,

 shadow, glass, water
Solo painting exhibition

Opening: September 20, 2019
End: October 18, 2019
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No.3, Amini alley, Nazanin St, Golfam St, Afrigha Blvd, Tehran, Iran. 
Visiting Hours : 16 – 20
Gallery is Closed on Wednesday.

www.elahe.net | Instagram: elahegallery | Tel: +98[21] 26202611

بلوار افریقا، انتهای خیابان گلفام، بن بست امینی، �الک 3
 ساعات بازدید: 16 �ا 20

گالری چهارشنبه ها و �عطیالت رسمی غیتر از جمعه �عطیتل است.

Elahe Art Gallery
گالری الهه

الهه کشاورز 
نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشايش: 5 مهر ۱3۹8
پایان: ۱5 مهر ۱3۹8

آرش اکبری سنه 
تهران دیدن

نمایشگاه انفرادی عکاسی و ویدیوآرت 
گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8

پایان: 2 آبان ۱3۹8

Elahe  keshavarz 
Solo sculpture exhibition

Opening: September 27, 2019
End: October 7, 2019

Arash Akbari Sene 
Seeing Tehran

Solo photography & video art exhibition
Opening: October 11, 2019

End: October 24, 2019
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بهرو باقری
حسی از یک فضا

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشايش: 5 مهر ۱3۹8

پایان: ۱6 مهر ۱3۹8

علیرضا چلیپا
بی زادگاه

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8

پایان: 3۰ مهر ۱3۹8

Behroo Bagheri
The Sense of a Space

Solo painting exhibition
Opening: September 27, 2019

End: October 8, 2019

Alireza Chalipa
No Homeland

Solo painting exhibition
Opening: October 11, 2019

End: October 22, 2019

No.18, Shahin(Khedri) St, Sanaee St, Tehran, Iran. 
Visiting Hours: Mon to Thu: 12 – 20 / Fri: 16 – 21
Gallery is Closed on Saturdays & Sundays.

www.ogallery.net | Tel: +98 [21] 88324828

خیابان سنایی، خیابان شاهیتن )خدری(، �الک 18، طبقه ی اول
ساعات بازدید: دوشنبه �ا �نجشنبه: 12 �ا 20 / جمعه: 16 �ا 21 

گالری روزهای شنبه و یکشنبه �عطیتل است.

 O Gallery
گالری ُا
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No 43, South Azodi St, Karimkhan St, Tehran, Iran.
Visiting Hours: 12 – 21

www.aggalerie.com | Tel: +98 [21] 88802000 | +98 [21] 88943611

خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی، �الک 43
ساعات بازدید: 12 �ا 21

Ag Galerie
گالری ای جی

استعداد ای. جی.
نمایشگاه انفرادی عکس

گشايش: 5 مهر ۱3۹8
پایان: ۱۱ مهر ۱3۹8

رویداد
کیوریتور: رهام شیراز

رویارویی 2 
)درآمدی بر امکانات تالیف 

در عکاسی معاصر(
نمایشگاه گروهی

گشايش: ۱2 مهر ۱3۹8
پایان: ۱7 آبان ۱3۹8

Ag Talent 
Solo photography exhibition

Opening: September 27, 2019
End: October 3, 2019

Event
Curator: Roham Shiraz

Encounter 2
 (An introduction to authoring features

 in contemporary photography)
Group exhibition

Opening: October 4, 2019
End: November 8, 2019
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No.1, Hamid Alley, Lessani St, Jebheh St, Mahdiyeh St, Elahieh,
Tehran, Iran.
Visiting Hours:16 – 20 / Gallery is Closed on Saturdays. 

www.e1art.gallery | Tel: +98 [21] 22607126

الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جببهه، کوچه لسانی،داخل بن بست حمید، 
شماره 1

ساعات بازدید: 16 �ا 20
گالری  شنبه ها �عطیتل است.

 e1 Art Gallery
گالری ای�وان

ویدا جیالنچی
استمرار نور

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشايش: 5 مهر ۱3۹8

پایان: ۱5 مهر ۱3۹8

به اهتمام آرمین امیریان
تهیه کننده: شادان مرادی

می عشق
دفتر اول: 

آثار چند دهه عکاسی بهزاد دورانی
نمایشگاه انفرادی عکس

گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8
پایان: 3 آبان ۱3۹8

Vida Jilanchi
Flowing light

Solo painting exhibition
Opening: September 27, 2019

End: October 7, 2019

By efforts of
 Armin Amirian

 & Shadan Moradi
Flowing light

Works of Behzad Dorani
Solo photography exhibition

Opening: October 11, 2019
End: October 25, 2019
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No.4, Sousan Alley, After Taleqani crossroad, Qarani St, Ferdowsi Sq, 
Tehran, Iran. 
Visiting Hours : 16 – 20

www.denagallery.com | Tel: +98[21] 88931744

میدان فردوسی، خیابان س��هبد قرنی، بعد از چهارراه طالقانی، کوچه
سوسن، �الک4

ساعات بازدید: 16 �ا 20

Dena Gallery
گالری دنا

ساسان مویدی
کیوریتور: فرشید پارسی کیا

وداع
نمایشگاه انفرادی عکس 

گشايش: 5 مهر ۱3۹8
پایان: ۱5 مهر ۱3۹8

Sasan Moayyedi
Curator: Farshid Parsikia

Farewell
Solo photography exhibition

Opening: September 27, 2019
End: October 7, 2019
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کیمیا کاموری
فروچاله

نمایشگاه انفرادی
گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8

پایان: 3 آبان ۱3۹8

علی بهشتی، مهرداد پورنظرعلی، وحید حکیم، 
نیما زارع نهندی، کلثوم صالحی، اشکان عبدلی، 

میرمحمد فتاحی، رعنا فرنود، امیرکسری گلرنگ، 
اردشیر محصص  و فرخ مهدوی

کیوریتور: 
آیدین خانکشی پور

دور سیب خط بکش یا بی سایه گی
نمایشگاه گروهی

این سومین پروژه از رخداد جست و جو است
گشايش: 5 مهر ۱3۹8

پایان: 26 مهر ۱3۹8

بيرون از دستان )وی گالری(
گالری شنبه ها تعطیل است.

تهران، خيابان فلسطين شمالی، روبروی 
دانـشگاه آزاد، انتهای كوچه ی قـلم چـی

Kimia Kamvari
Sinkhole

Solo Exhibition
Opening: October 11, 2019

End: October 25, 2019

Ashkan Abdoli, Ali Beheshti, Raana Farnoud, 
Mirmohammad Fattahi, Amirkasra Golrang, 

Vahid Hakim, Farrokh Mahdavi,
 Ardeshir Mohasses, Mehrdad Pournazarali,

 Kolsum Salehi & Nima Zaare Nahandi
Curator: Aidin Xankeshipour

Encircle the Apple or Shadowlessness 
Group exhibition

This is the 3rd Project of the Search Event   
Opening: September 27, 2019

End: October 18, 2019

Dastan: Outside (V Gallery)
Closed on Saturdays.

Ghalamchi Dd. End, Opposite Azad
 University, Felestin St, Tehran.

No.6, Bidar St, Fereshteh St, Tehran, Iran.
Visiting Hours : 11 – 19 / Opening Day: 16 – 20
Saturdays, Sundays and Public Holidays, by Appointment Only.

info@dastangallery.com | http://dastan.gallery | Tel: +98 [21] 22023114

خیابان فرشته، خیابان بیدار، شماره 6
ساعات بازدید:  11 �ا  19 / افتتاحیه: 16 �ا 20

روزهای شنبه،یکشنبه و �عطیالت رسمی فقط با �عییتن وقت قبلی 

Dastan‛s Basement
زیترزمیتن دستان
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No.3, Noshahr Alley, Iranshahr St, Tehran, Iran.
Visiting Hours: 16 – 20
Gallery is Closed on Saturdays.

Tel: +98[21] 88491108

ایترانشهر، کوچه نوشهر، �الک 3
ساعات بازید: 16 �ا 20

گالری شنبه  ها �عطیتل است.

Jaleh Gallery
گالری ژاله

پونه اوشیدری، ساجد بابایی، 
سعیده حاتمی، آذین رستمی، 
امیررضا سماواتی، امید شایان، 
آوین فرهادی، سارا کشمیری 

و شبنم همتی
کیوریتور: امیررضا سـماواتی

کادانس
نمایشگاه گروهی نقاشی

گشايش: 5 مهر ۱3۹8
پایان: ۱2 مهر ۱3۹8

Pooneh Oshidari, Sajed Babaei,
 Saeedeh Hatami, Azin Rostami,

Amir reza Samavati, Omid Shayan,
 Avin Farhadi, Sara Keshmiri

 & Shabnam Hemmati
Curator: Amir reza Samavati

Cadence  
Group painting exhibition

Opening: September 27, 2019
End: October 4, 2019

مرضیه خالقی
کیوریتور: غزال زارع

ِمَمر آمود
نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8
پایان: 26 مهر ۱3۹8

Marziyeh Khaleghi
Curator: Ghazal Zare

Stylish Archt  
Solo installation exhibition
Opening: October 11, 2019

End: October 18, 2019
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No.130, Howeyzeh St, Sohrevardi Ave, Tehran, Iran.
Visiting Hours: 16 – 20
Gallery is Closed on Tuesdays.

www.sareban.gallery | Tel: +98 [21] 88504226

ی�وسفی، شهید  نبش  غربی،  هویتزه  خیابان  شمالی،  سهروردی  خیابان 
�الک 130     

ساعات بازدید: 16 �ا 20
گالری  سه شنبه  ها  �عطیتل  است.

Sareban Art Gallery      
گالری ساربان

رضا نصرتی
تاغ 

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشايش: ۱2 مهر ۱3۹8

پایان: 22 مهر ۱3۹8

Reza Nosrati
The Tāgh

Solo painting exhibition
Opening: October 4, 2019

End: October 14, 2019



45 44

No.21, Sanaei St, 13 th Alley, Karimkhan St, Tehran, Iran.
Visiting Hours : Fri : 17 – 21 / Sat to Wed: 11 – 20
Gallery is Closed on Thursdays.

www.sayeartgallery.com | Tel: +98 [21] 88827886

خیابان کریم خان، خیابان سنایی،کوچه سیتزدهم، �الک 21 
ساعات بازید: افتتاحیه : جمعه: 17 �ا 21 

شنبه �ا چهارشنبه: 11  �ا  20
گالری �نج شنبه ها �عطیتل است.

Saye Art Gallery
گالری سایه

امیر عندلیب
مکعب های تاریک

نمایشگاه انفرادی طراحی 
و نقاشی دیجیتال 

گشايش: 5 مهر ۱3۹8
پایان: ۱۰ مهر ۱3۹8

امیرحسین حشمتی
در این اطراف جنگی نیست

نمایشگاه انفرادی عکس
گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8

پایان: ۱ آبان ۱3۹8

کیارش لقمانیه
نمایشگاه انفرادی دیجیتال آرت

گشايش: ۱2 مهر ۱3۹8
پایان: ۱7 مهر ۱3۹8

مانیا جاللی
محدوده شخصی

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشايش: 2۹ شهریور ۱3۹8

پایان: 3 مهر ۱3۹8

Amir Andalib
Dark cubes

Solo drawing 
& digital painting exhibition

Opening:
 September 27, 2019
End: October 2, 2019

Amirhosein Heshmati
No war nearby

Solo photography exhibition
Opening: October 11, 2019

End: October 23, 2019

Kiarash Loghmanieh
Commandment

Solo digital art exhibition
Opening: October 4, 2019

End: October 9, 2019

Mania Jalali
Private zone

Solo painting exhibition
Opening:

 September 20, 2019
End: September 25, 2019
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No.11, 4th St, Vozara St, Tehran, Iran.
Visiting Hours: Sat To Thu : 11 – 19 / Fri :  16 – 20
Gallery is Closed on Mondays.

www.seyhounartgallery.com | Tel: +98[21] 88711305

خیابان وزرا، کوچه چهارم، �الک 11
ساعات بازید: شنبه �ا �نجشنبه : 11 �ا  19 / جمعه ها : 16 �ا 20

گالری دوشنبه  ها �عطیتل است.

Seyhoun Art Gallery
گالری سیحون

یزدان سعدی 
روزنامه ایران 

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8

پایان: ۱ آبان ۱3۹8

علی قهرمانی
باد صبا 

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشايش: 5 مهر ۱3۹8

پایان: ۱7 مهر ۱3۹8

Yazdan Saadi
Iran Newspaper

Solo painting exhibition
Opening: October 11, 2019

End: October 23, 2019

Ali Ghahremani
The lovers' wind

Solo painting exhibition
Opening: September 27, 2019

End: October 9, 2019
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نمایشگاه گروهی نقاشی
طبیعت

گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8
پایان: 24 مهر ۱3۹8

علیرضا آسانلو، مرتضی اسدی، ابراهیم اکبری 
امدادیان،  سعید  امدادیان،  یعقوب  گرز، 
عبدالحمید  باقری،  علی  ایزدخواه،  محمدرضا 
توحیدی،  حبیب  بلسی،  تقوی  علی  پازوکی، 
پرویزحیدرزاده،  چاوشی،  فاطمه  توکلی،  هما 
حبیب  خسروی،  مرتضی  خاکدان،  واحد 
حسینعلی  درمبخش،  کامبیز  درخشانی، 
شیوا  شروه،  عربعلی  زهدی،  احمد  ذابحی، 
نژاد،  عالیی  مهدی  صادقیان،  ترانه  شروه، 
فدوی،  هادی  محمد  ای،  فیروزه  محمدرضا 
مرضیه قره داغی، پرویز معزز، مسیحا ماندگار، 
ندایی،  علی  مظفری،  معصومه  متولی ،  جالل 
اکبر نیکان پور، جعفر نجیبی، هومن نصیری، 
پور، احمد وکیلی، رضا هدایت،  بهاره مالعلی 

داور یوسفی و ارمان یعقوب پور

نمایشگاه گروهی نقاشی
گرامیداشت یاد استاد عربعلی شروه

گشايش: 5 مهر ۱3۹8
پایان: ۱7 مهر ۱3۹8

Group painting exhibition
Nature

Opening: October 11, 2019
End: October 16, 2019

Morteza Asadi, Ahmad Vakili, Yaghoob Emdadiyan, 
Saeed Emdadiyan, Hoseynali Zabehi, Morteza 
Khosravi, Mohammadreza Firuzehei, Mohammad 
Hadi Fadavi, Taraneh Sadeghiyan, Akbar Nikanpour, 
Ali Taghva Balasi, Mehdi Alainejad, Homa Tavakoli, 
Kambiz Derambakhsh, Parviz Moazzez, Masiha 
Mandeghar, Habib Tohidi, Habib Derakhshani, 
Abdolhamid Pazuki, Ali Nedaii, Vahed Khakdan,  
Parviz Heydarzadeh, Ali Bagheri, Fatemehchavoshi, 
Alireza Asanlou, Jafar Najibi, Hooman Nasiri, 
Masumeh Mozafari, Marziyeh Gharehdaghi, Shiva 
Sherveh, Ebrahim Akbari Garaz, Reza Hedayat, 
Davar Yusefi, Arman Yaghoobpour, Jalal Motevalli, 
Bahareh Mollaalipour, Ahmad Zohdi, Arabali 

Sherveh & Mohammad Reza Izadkhah

Group painting exhibition
Arabali sherveh memorial

Opening: September 27, 2019
End: October 9, 2019

میدان فاطمی، میدان گلها، خیابان کاج جنوبی، کوچه سوم،�الک 12، واحد2
ساعات بازید: 16 �ا 19 / افتتاحیه ها: 16 �ا 20 

گالری �نجشنبه  ها �عطیتل است.

Unit2, No.12, Third deadend, South Kaj St, Golha Sq, Fatemi sq,
Tehran, Iran. / Visiting Hours: 16 – 19 / Opening: 16 – 20
Gallery is Closed on Thursdays.

Tel: +98 [21] 88968576 | 09379296081 Sherveh Gallery
گالری شروه 
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فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، کوچه امیتر نوری، �الک 19
ساعات بازید: 16 �ا 20 

گالری  �نجشنبه ها  و �عطیالت رسمی �عطیتل است.

No.19, Amir Nouri Alley, North Salimi Alley, Andarzgou Blvd, Farmanieh, 
Tehran, Iran. / Visiting Hours: 16 – 20 
Gallery is Closed on Thursdays.

Tel: +98 [21] 22670726 | +98 [21] 22212629 Shokouh Art Gallery
گالری شکوه

سید اسماعیل سروری
در ستایش منیر

نمایشگاه انفرادی آینه کاری
گشايش: 2۹ شهریور ۱3۹8

پایان: ۹ مهر ۱3۹8

دکتر حجت اهلل چراغ
نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشايش: ۱2 مهر ۱3۹8
پایان: ۱7 مهر ۱3۹8

مهدی ایرانی
شکوه سنت در هنر مدرن
نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8
پایان: 24 مهر ۱3۹8

Seyed Esmaeil Sarvari
In praise of monir

Solo mirror work exhibition
Opening: September 20, 2019

End: October 1, 2019

Hojjat Allah Cheragh
Solo painting exhibition

Opening: October 4, 2019
End: October 9, 2019

Mehdi Irani
The glory of tradition

 in modern art
Solo painting exhibition

Opening: October 11, 2019
End: October 16, 2019
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قدرت ناصر
کیوریتور: میترا خضرلو

ر ِتلِّ
نمایشگاه انفرادی نقاشیخط

گشايش: ۱2 مهر ۱3۹8
پایان: ۱7 مهر ۱3۹8

کیوریتور: شادن عظیمی
نمایشگاه گروهی عکس
گشايش: 26 مهر ۱3۹8

پایان: ۱ آبان ۱3۹8

لیال نظری
روایت درختان

نمایشگاه انفرادی حجم
گشايش: 5 مهر ۱3۹8

پایان: ۱۰ مهر ۱3۹8

مژده حسنی
سکوت سرد

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشايش: 2۹ شهریور ۱3۹8

پایان: 3 مهر ۱3۹8

جیران تولدی، منیر عرب، 
ساراخاتون سلیمانی 
و الدن مشیرفاطمی

کیوریتور: الدن مشیرفاطمی
رنگ هستی

نمایشگاه گروهی نقاشی
گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8

پایان: 24 مهر ۱3۹8

Monir Arab,
 Ladan Moshirfatemi,

 Jeiran Tavaloodi
& Sarakhatoun Soleimani

Curator:
 Ladan Moshirfatemi

Colour of life
Group painting exhibition

Opening: October 11, 2019
End: October 16, 2019

Ghodrat Naser
Curator: Mitra Khezerlou

Chignon
Solo calligraphy painting

 exhibition
Opening: October 4, 2019

End: October 9, 2019

Curator: Shadan Azimi
Group photography exhibition

Opening: October 19, 2019
End: October 23, 2019

Leila Nazari
In trees' narration

Solo sculpture exhibition
Opening: September 27, 2019

End: October 2, 2019

Mojdeh Hassani
Cold silence

Solo painting exhibition
Opening: September 20, 2019

End: September 25, 2019

میترداماد، نرسیده به شریعتی، رودبار غربی )جنوبی( ، کوچه کاووسی، 
�الک 27

ساعات بازید: 16 �ا 20 / افتتاحیه ها: 16 �ا 20:30 
گالری �نجشنبه  ها �عطیتل است.

Apt.1, No.27, Kavoosi St, West Roodbar, Mirdamad Blvd, Tehran, Iran.
Visiting Hours: 16:30 – 20 / Opening: 16 – 20:30
Gallery is Closed on Thursdays.

www.shalmanartgallery.com | Tel: +98 [21] 22221944 Shalman Art Gallery
گالری شلمان



55 54

مجید محسنی
رویای آهنی

نمایشگاه انفرادی مجسمه
گشايش: 5 مهر ۱3۹8

پایان: ۱7 مهر ۱3۹8

نازنین افشار
گمگشته در گذار

نمایشگاه انفرادی نقاشی 
گشايش: 5 مهر ۱3۹8

پایان: ۱7 مهر ۱3۹8

یازدهمین ساالنه ی منتخب نسل نو
گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8

پایان: ۱4 آبان ۱3۹8

Majid Mohseni
Iron dream

Solo sculpture exhibition
Opening:

 September 27, 2019
End: October 9, 2019

Nazanin Afshar
Lost in transition 

Solo painting exhibition
Opening:

 September 27, 2019
End: October 9, 2019

The 11th Annual Montakhab-e Nasle-e No
Opening: October 11, 2019

End: November 5, 2019

خیابان كریمخان زند، خیابان سنایی، كوچه ی 13، �الك 5 
ساعات بازید: 11 �ا 19 / جمعه: 16 �ا 20

گالری دوشنبه ها �عطیتل است.

No.5, 13th St, Sanaee St, Karimkhan Zand Ave, Tehran, Iran.
Visiting Hours: 11 – 19 / Fri: 16 – 20
Gallery is Closed on Mondays.

www.shiringallery.com | Tel: +98 [21] 88823742 Shirin Art Gallery
گالری شیتریتن
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No.5, Salmas Sq, Golha Sq, Fatemi Sq, Tehran, Iran.
Visiting Hours: Fri to Wed: 16 – 20
Gallery is Closed on Thursdays.

www.azadartgallery.com | Tel: +98 [21] 88008676

میدان فاطمی، میدان گلها، میدان سلماس، جنب �اسارگاد، شماره  5
ساعات بازدید: 16 �ا 20 

گالری  �نجشنبه ها �عطیتل است.

Azad Art Gallery
گالری طراحان آزاد

داریوش قره زاد   
زمانی دیگر

نمایشگاه انفرادی نقاشی 
گشايش: 2۹ شهریور ۱3۹8

پایان: ۹ مهر ۱3۹8

علی قندچی
ُمرده در دمکراسی
نمایشگاه انفرادی 

پرفورمنس 
گشايش: ۱۰ مهر ۱3۹8

پایان: ۱۱ مهر ۱3۹8

محمدرضا میرزایی
خطوط منقطع - خطوط ممتد

نمایشگاه انفرادی نقاشی    
گشايش: 26 مهر ۱3۹8

پایان: 2 آبان  ۱3۹8

Dariush Gharahzad
Another time

Solo painting exhibition
Opening:

 September 20, 2019
End: October 1, 2019

سمیرا اسکندرفر
اتاق الکل 

نمایشگاه انفرادی نقاشی 
گشايش: ۱2 مهر ۱3۹8

پایان: 23 مهر ۱3۹8

Samira Eskandarfar
Alcohol room

Solo painting exhibition
Opening: October 4, 2019

End: October 15, 2019

Ali Ghandchi
Dead in democracy

Solo performance exhibition
Opening:

 October 2, 2019
End: October 3, 2019

Mohammadreza Mirzaei
Dashed lines - Stretched lines

Solo painting exhibition
Opening: October 18, 2019

End: October 24, 2019
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No.2, East A’rabi St, North Kheradmand St, Karimkhan Zand Ave, 
Tehran, Iran. / Visiting Hours: 12 – 20 / Friday: 16 – 20
Gallery is Closed on Mondays.

www.farmanfarma.gallery | Tel: +98 [21] 88316977

�تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه اعرابی، شماره 2
ساعات بازدید: 12 �ا 20 / جمعه: 16 �ا 20

گالری دوشنبه ها �عطیتل است.

Farmanfarma Art Gallery

گالری فرمانفرما

حمیدرضا قلیچ خانی
هو

نمایشگاه انفرادی نقاشی خط 
گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8

پایان: 3۰ مهر ۱3۹8

پارسا  پاینده
گستره ی کویر

نمایشگاه انفرادی نقاشی 
گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8

پایان: 3۰ مهر ۱3۹8

Hamidreza Ghelichkhani 
Hū

Solo calligraphy painting exhibition
Opening: October 11, 2019

End: October 22, 2019

Parsa Payandeh
Desert Range

Solo painting exhibition
Opening: October 11, 2019

End: October 22, 2019
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No.34, Shahid Kamasai Ave, Darouss, Tehran, Iran.
Visiting Hours: 16 –20 
Gallery is Closed on Thurdays.

www.golestangallery.com | Tel: +98 [21] 22541589

دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره 34
ساعات بازدید: جمعه �ا چهارشنبه 16 �ا 20

گالری �نجشنبه  ها �عطیتل است .

Golestan Gallery
گالری گلستان

فرشید رضوی
نمایشگاه نقاشی

گشايش: 2۹ شهریور ۱3۹8
پایان: 3 مهر ۱3۹8

زیورهای کبالت 
)بخشش زمین (   

نمایشگاه زیور
گشايش: 5 مهر ۱3۹8

پایان: ۱۰ مهر ۱3۹8

سحر للهی    
نمایشگاه نقاشی

گشايش: ۱2 مهر ۱3۹8
پایان: ۱7 مهر ۱3۹8

هومن نصیری
نمایشگاه نقاشی

گشايش: 26 مهر ۱3۹8
پایان: 8 آبان ۱3۹8

Farshid Razavi
Painting exhibition

Opening:
 September 20, 2019

End: September 25, 2019

Cobalt jewellry   
Jewellry exhibition

Opening:
 September 27, 2019
End: October 2, 2019

Sahar Lelahi   
Painting exhibition

Opening: October 4, 2019
End: October 9, 2019

نجال دادبر 
نمایشگاه عکس

گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8
پایان: 24 مهر ۱3۹8

Najla Dadbar   
Photography exhibition

Opening: October 11, 2019
End: October 16, 2019

Hooman Nassiri   
Painting exhibition

Opening: October 18, 2019
End: October 30, 2019
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خیابان آفریقا، بلوار گلستان، �الک 26
ساعات بازدید:  16 �ا 20 / دوشنبه و چهارشنبه : 12 �ا 20

گالری یکشنبه ها �عطیتل است.

No.26, Golestan Blvd, Africa Ave, Tehran, Iran.
Visiting Hours: 16 - 20 / Mondays & Wednesdays : 12 - 20
Gallery is Closed on Sundays.

www.mahartgallery.com | Tel: +98 [21] 22045880 Mah Art Gallery
گالری ماه

ابراهیمی،  آرمین  زنجانی،  حسین  امیر  پرمو،  احمد 
آشـور بـانیپال بـابال، بـهمن محمدی، پـرویز تـناولی،
جـالل شـباهنگی، حــسین چراغچی، دنــیا رستمی، 
ساناهین  شفیع،  زهرا  بهاروند،  رضا  جمشیدی،  رامین 
باباجانیانس، سپیده نزاد ستاری، سوده داود، سیراک 
زندیان،  بابایی، شراره  غیاثی، شاهو  ملکنیان، شاهرخ 
فرزانه  علوی،  علی  ابراهیمی،  صالح  تبریزی،  صادق 
حسینی، فرزین راه نشین، فریده الشایی، قاسم حاجی 
زاده، محمد احصایی، محمد رحیمی، محمود محمودی، 
مرتضی یزدانی، مرجان مرتضوی، مهرداد ختایی، نازنین 
اصغرزاده، ناصر اویسی، نزار موسوی نیا، واحد خاکدان، 
هاوار امینی، هوراد گرجی، یاسمین خورسندی و یعقوب 

امدادیان
گروهی تابستانه

نمایشگاه گروهی 
نقاشی و حجم

گشايش: ۱۱ مرداد ۱3۹8
پایان: ۱5 مهر ۱3۹8

Ahmad Parmoo, Ali Alavi, Amir Hossein Zanjani, Armin 
Ebrahimi, Ashurbanipal Babilla, Bahman Mohammadi, 
Donya Rostami, Farzaneh Hosseini, Farzin Rahneshin, 
Ghasem Hajizadeh, Hawar Amini, Hosein Cheraghchi, 
Hoorad Gorji, Jalal Shabahangi, Mahmoud Mahmoudi, 
Manouchehr Motabar, Marjan Mortazavi, Mehrdad 
Khataei, Mohamad Rahimi, Mohammad Ehsai, Morteza 
Yazdani, Nasser Ovissi, Nazanin Asgharzadeh, Nazar 
Mousavinia, Parviz Tanavoli, Ramin Jamshidi, Reza 
Baharvand, Sadegh Tabrizi, Salah Ebrahimi, Sanahin 
Babajanians, Sepideh Nejadsatari, Shaho Babaie, 
Shahrokh Ghiasi, Sharareh Zandian, Sirak Melkonian, 
Soudeh Davoud, Wahed Khakdan, Yaghoub Emdadian, 

Yasamin Khorsandi & Zahra Shafie
Summertime

Group painting & sculpture exhibition
Opening: August 2, 2019

End: October 7, 2019
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No.33, Delaaram Ave, Roshanayee St, Gheytareyeh, Tehran, Iran.
Visiting Hours: 16 – 20 / Opening: 16 – 21
Gallery is Closed on Saturdays & Thurdays.

Tel: +98 [21] 22399588 | +98 [21] 22677459

خیابان قیطریه، ضلع جنوبی �ارک، خیابان روشنایی، کوچه دالرام، 
�الک 33، زنتگ سوم

ساعات بازدید: 16 �ا 20 / افتتاحیه ها: 16 �ا 21
گالری شنبه ها و �نجشنبه ها �عطیتل است.

Negar Art Gallery
گالری نتگر

نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی آثار پیشکسوتان
خبره نگر 

"دومین مجموعه در سال ۱3۹8 "
نمایشگاه گروهی طراحی و نقاشی

گشايش: 5 مهر ۱3۹8
پایان: ۱۰ مهر ۱3۹8

آنـیتا اشـرفی، هـانی شـرار، مـحمد بـخشی زاده، 
باربد یزدانی، محمدرضا جوادی نسب، شادی طالیی، 
بـهار رضـا نـیا، مـهناز جـبـری، حــسین بـهرامـی، 
حـسن ریـاحی، عـظیم فـالح، امـیر سـیف ابـادی، 
محسن رهـبری، حسین شیرازی، علی زنـدی شفق، 
فـرناز فرشچی، عـلی شـجاع، مـلیحه سیف آبادی، 
محمد علی علی خانی، بهنام قاسمی، رقیه فصیحی، 

مریم حاصلی، ولـی فتاح زاده، زهرا بهرامی، 
مرتضی شمیسا و حسین احصایی

کیوریتور: حسن مهربانی
مشاور هنری: شادی طالیی

مشاور ادبی: شهاب شاهپرویزی 
کلک خیال انگیز 

"بزرگداشت حافظ"
نمایشگاه گروهی نقاشیخط 

گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8
پایان: 24 مهر ۱3۹8

Group drawing & painting exhibition
Connoisseur’s look no.2

Opening: September 27, 2019
End: October 2, 2019

آرش مهراف 
کویر سبز

سیری در معماری کویری ابیانه
نمایشگاه انفرادی نقاشی 

گشايش: ۱2 مهر ۱3۹8
پایان: ۱8 مهر ۱3۹8

Arash Mehraf
The green desert

Solo painting exhibition
Opening: October 5, 2019

End: October 10, 2019

اکرم بیرامی 
خودنگاره 

نمایشگاه انفرادی نقاشی 
گشايش: 26 مهر ۱3۹8

پایان: 6 آبان ۱3۹8

Akram Beirami
Self portrait

Solo painting exhibition
Opening: October 18, 2019

End: October 28, 2019

Group calligraphy exhibition
Hafez celebration

Opening: October 11, 2019
End: October 16, 2019
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میدان ونتک، خیابان شهید خدامی، �الک 72
ساعات بازدید: 12 �ا 20 / جمعه ها : 16 �ا 20

گالری روزهای شنبه �عطیتل است.

No.72, Khoddami Street, Vanak Sq,Tehran,Iran.
Visiting Hours: 12 – 20 / Fri:16 – 20
Gallery is Closed on Saturdays.

Info@valiartgallery.com | www.valiartgallery.com | Tel: +98 [21] 88047698 Vali Art Gallery
گالری والی

سعیده حاتمی
چیرگی

نمایشگاه انفرادی 
نقاشی و مجسمه

گشايش: 5 مهر ۱3۹8
پایان: ۱6 مهر ۱3۹8

Saeede Hatami
Domination

Solo painting 
& sculpture exhibition

Opening: September 27, 2019
End: October 8, 2019
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خیابان مطهری، خیابان میترعماد، کوچه دوازدهم، �الک 11  
ساعات بازدید: 16 �ا 20 

گالری روزهای شنبه �عطیتل است.

No.11, Twelfth street, Mir Emad Ave, Tehran, Iran.
Visiting Hours: 16 – 20
Gallery is Closed on Saturdays.

www.vistaart.gallery | Tel: +98 [21] 88513933 Vista Art Gallery
گالری ویستا

عرفان شهياد
آن

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشايش: 2۹ شهریور ۱3۹8

پایان: ۹ مهر ۱3۹8

نـمايشگاه "كـوكا كوال" هـمزمان بـا
نـمايشگاه " آن" در ويـستا پـالس 

برگزار خواهد شد 

به انتخاب بهنام كامرانی
تناد

نمایشگاه گروهی نقاشی
گشايش: ۱2 مهر ۱3۹8

پایان: 23 مهر ۱3۹8

مريم صالحی
گويای خموش

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشايش: 26 مهر ۱3۹8

پایان: 3 آبان ۱3۹8

ویستا+
ماهان قادری

كوكا كوال
نمایشگاه انفرادی طراحی 
گشايش: 2۹ شهریور ۱3۹8

پایان: ۹ مهر ۱3۹8

Erfan Shahyad
Moment

Solo painting exhibition
Opening: September 20, 2019

End: October 1, 2019

Selected By
 Behnam kamrani

Scattered
Group painting exhibition
Opening: October 4, 2019

End: October 15, 2019

Maryam Salehi
Silent utterer

Solo painting exhibition
Opening: October 18, 2019

End: October 25, 2019

Vista +
Mahan Ghaderi

Cocacola
Solo drawing exhibition

Opening: September 20, 2019
End: October 1, 2019
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No. 8, 5th Alley, Koohenoor St, Motahari Ave, Tehran, Iran.
Visiting Hours: Sat to Fri: 16 – 20
Gallery is Closed on Thursdays.

www.7samar.com | Tel: +98 [21] 88731403

خیابان مطهری، کوه نور، کوچه �نجم، شماره 8
 ساعات بازدید: 16 �ا 20

گالری �نجشنبه  ها �عطیتل است.

7 Samar Gallery
گالری هفت ثمر

الهام رادفر، مریم یسیلیانی، 
یلدا جهان پناه، دانا دهقان، 

ملیکا نیک محمدی، ثریا کلبادی، 
سارا سرافرازفر، آیدا پاشاخانلو 

و سهیل قیم حسین خانی
کیوریتور: المیرا میرمیران

نمایشگاه چاپ دستی چارسو 
نمایشگاه گروهی چاپ دستی

گشايش: 2۹ شهریور ۱3۹8
پایان: 3 مهر ۱3۹8

فرزانه فرزانه
اینک انسان - اینک زمین

نمایشگاه انفرادی 
نقاشی و مجسمه

گشايش: 5 مهر ۱3۹8
پایان: ۱۰ مهر ۱3۹8

خیراله اصغری
درخت زیبای من 

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشايش: ۱2 مهر ۱3۹8

پایان: ۱7 مهر ۱3۹8

Elham Radfar, Maryam Ioseliani, Yalda 
Jahanpanah, Dana Dehghan, Melika 

Nikmohammadi, Soraya Kolbadi, Sara 
Sarafrazfard, Aida Pashskhanlou 

& Soheil G.Hosseinkhani
Curator: Elmira Mirmiran

Charsoo printmaking exhibition
Group printmaking exhibition
Opening: September 20, 2019

End: September 25, 2019

Farzaneh Farzaneh
Now human – now earth

Solo painting 
& sculpture exhibition

Opening: September 27, 2019
End: October 2, 2019

Kheyrolah Asghari
My beautiful tree

Solo painting exhibition
Opening: October 4, 2019

End: October 9, 2019
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No. 8, 5th Alley, Koohenoor St, Motahari Ave, Tehran, Iran.
Visiting Hours: Sat to Fri: 16 – 20
Gallery is Closed on Thursdays.

www.7samar.com | Tel: +98 [21] 88731403

خیابان مطهری، کوه نور، کوچه �نجم، شماره 8
 ساعات بازدید: 16 �ا 20

گالری �نجشنبه  ها �عطیتل است.

7 Samar Gallery
گالری هفت ثمر

بهراد صنعتی 
آلکاویرا

نمایشگاه انفرادی طراحی
گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8

پایان: 24 مهر ۱3۹8

آذر خطا بخش و سعیده ثابت نژاد
روح دوران

نمایشگاه دو نفره نقاشی
گشايش: 26 مهر ۱3۹8

پایان: ۱ آبان ۱3۹8

Behrad Sanati
Alkavira

Solo drawing exhibition
Opening: October 11, 2019

End: October 16, 2019

Azar Khatabakhsh & Saeedeh Sabetnezhad
Zeitgeist

Two persons painting exhibition
Opening: October 18, 2019

End: October 23, 2019
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No.12, Naeemi St, North Mirzaye Shirazi Ave, Tehran,Iran.
Visiting Hours: Sun To Fri: 15 – 20 / Opening: 16 – 20
Gallery is closed on Saturdays.

www.hoorartgallery.com | Tel: +98 [21] 88706984

خیابان مطهری، میترزای شیترازی شمالی، کوچه نعیمی ، �الک 12
ساعات بازید: یکشنبه �ا جمعه 15 �ا 20  / افتتاحیه: 16 �ا 20    

گالری  شنبه  ها  �عطیتل است.
HOOR

ART
GALLERY

Hoor Art Gallery
گالری هور

فرشید ملکی
نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشايش: 26 مهر ۱3۹8
پایان: 2۰ آبان ۱3۹8

مهدی حسینی
نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشايش: 5 مهر ۱3۹8
پایان: 22 مهر ۱3۹8

Farshid Maleki
Solo painting exhibition

Opening: October 18, 2019
End: November 11, 2019

Mehdi Hosseni
Solo painting exhibition

Opening: September 27, 2019
End: October 14, 2019
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No.9, Harir Blind, Afshin Alley, Khaghani St, Isfahan, Iran.
Visiting Hours: 17 – 21

www.aknoonartgallery.ir | Tel: +98 [31] 36245863

اصفهان، خیابان خاقانی، کوچه افشیتن )14(، بن بست حریتر، �الک 9
ساعات بازدید: 17 �ا 21

Aknoon Art Gallery
گالری اکنون

بویه سادات نیا 
به انتخاب آرزو معتمدی

مرئی کردن امر نامرئی
نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی

گشايش: 2۹ شهریور ۱3۹8
پایان: ۱۰ مهر ۱3۹8

حامد حیدری 
به انتخاب آرزو معتمدی

موسیقی جان
نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی

گشايش: 2۹ شهریور ۱3۹8
پایان: ۱۰ مهر ۱3۹8

Boyeh Sadatnia 
Selected by Arezoo Motamedi

Making the invisible visible
Solo drawing & painting exhibition

Opening: September 20, 2019
End: October 2, 2019

Hamed Heidari 
Selected by Arezoo Motamedi

The music of soul
Solo drawing & painting exhibition

Opening: September 20, 2019
End: October 2, 2019
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No.77, Between Al.88 & 90, Ghasrdasht St, Shiraz, Iran.
Visiting Hours: 10 – 13/ 17 – 21:30
Fri: 18 - 21:30 / Gallery is Closed on Fridays(general).

Instagram: sarv_e_naz_gallery | Tel: +98 [713] 6310245

شیتراز، خیابان قصردشت، حدفاصل کوچه 90-88
ساعات بازدید: 10 �ا 17/13 �ا 21:30

جمعه: 18 �ا 21:30/گالری جمعه های غیتر افتتاحیه �عطیتل است.

Sarvenaz Art Gallery
گالری سروناز

حميد جبلی
رستم و ديو و آشنايان

نمایشگاه انفرادی نقاشی
گشايش: ۱۹ مهر ۱3۹8

پایان: ۱ آبان ۱3۹8

ارتباط موضوع با اثر و چگونگی 
رسیدن به موضوع

شنبه 2۰ مهر 
ساعت ۱7:3۰

کـــارگــاه با حــميد جـــبلی

فـیلم سـازی با امکانات موجود 
یکشنبه 2۱ مهر 
ساعت ۱۱ تا ۱4

رونــمایی کــتاب نــمایشنامه 
"دوستان با محبت" 

و "عشق روی خرپشته" 
یکشنبه 2۱ مهر 

ساعت ۱8

طــاهـا شـطی، مــريم گـلـزار، 
مـحمد طـاهـا عـرفـان مـنش،
نــيكا احـمدی، كـيان بـهزادی، 
افسون اكبرزاده، رهـام بنانخواه، 
مريم شيخ االسالم، اروند بالدی، 
حسينی،  هـليا  پـناهی،  نـيكی 
دهـقـان،  رادمـهر  رزمـی،  ايـه 
اميرعلی شطی، شـهراد ارجمند، 
شـادمهر ارجمند، پـناه روشـنی، 
نـيال ديـلمـی، اسـمان مـهديار، 
ابولحسنی،  اويـنا  شايق،  ويـونا 
ترمه حسينپور، تبسم حسينپور، 
ارش پـرورده، مـاهـان عــالمه، 
كـيانا همايون، رز، رشا بهراد كيا 

و النا فرح فرد
من هستم

نمایشگاه گروهی نقاشی
گشايش: 5 مهر ۱3۹8

پایان: ۱۱ مهر ۱3۹8

Hamid Jebeli
Rostam & Deev & Relatives

Solo painting exhibition
Opening: October 11, 2019

End: October 23, 2019

Taha Shati, Maryam Golzar, Mohamad Taha Erfanmanesh, Nika Ahmadi, Afsoon Akbarzadeh, Kian 
Behzadi, Roham Banankhah, Maryam Shekheslam, Radmehr Dehghan, Niki Panahi, Helia Hoseini, Ayeh 
Razmi, Arvand Beladi, Amirali Shati, Shahrad Arjmand, Shadmehr Arjmand, Panah Roshani, Nilla Deilami, 
Asman Mahdiyar, Viyona Shaghayegh, Avina Abolhasani, Termeh Hoseinpor, Tabasom Hoseinpor,  
Arash Parvardeh, Mahan Alameh, Kiyana Homayon, Roz Hoseini,Rosha Behrad Kia & Elena Farahfard

Group painting exhibition
I AM

Opening:
 September 27, 2019
End: October 3, 2019



83 82

موزه هنرهای معاصر تهران: خيابان کارگر شمالی، جنب پارک الله | تلفن: ۸9519658

بنیاد الجوردی :کریمخان، نجات الهی)ویال(، خیابان سپند، ساختمان شماره 32، پالک 20، طبقه همکف | تلفن: 88911490

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

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

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

آرتیبیشاان: خیابان شااریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد،نرسیده به همت، گل نبی)غرب(،میدان احمدی روشن)کتابی(، خیابان 

ساسانی پور،  خیابان دریا )قندی(، پالک 6 | تلفن : 22922538

آریا: خیابان ولیعصر، باالتر از سه راه بهشتی، کوچه زرین، شماره 10 | تلفن: 88716401

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

الهه: بلوار آفریقا، انتهای خیابان گلفام ،بن بست امینی، شماره 3 | تلفن: 26202611

ُا: خایابان سنایی، خیابان شااهین )خدری(، پالک 18، طبقه ی اول | تلفن: 88324828

ای.جی: خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی، پالک ۴۳ | تلفن: 88802000

ایده:کریمخان، خردمند شمالی، کوچه هجدهم، شماره 26 | تلفن:88822387

ایوان: الهیه، خیابان مهدیه،خیابان جبهه، کوچه لسانی،داخل بن بست حمید، شماره 1 | تلفن: 226۰۷126

پل: پل سید خندان، خیابان کابلی )دبستان(، کوچه فردوسی، پالک 34، طبقه همکف، نگارخانه پل | تلفن: 88466029

تم: خیابان کریم خان، ابتدای خیابان ویاالی شامالی،کوچه زبارجد، پاالک 10 | تلفن: 86037840

خانه هنرمندان: خیابان طالقانی، بعد از ایرانشهر، خیابان  موسوی شمالی، بوستان هنرمندان | تلفن: 88310457

خط سفید: خیابان ولیعصر، روبروی جام جم، کوچه پروین، پالک 22، همکف | تلفن: 22045245

دنا: میدان فردوسی ، خیابان سپهبد قرنی، باالتر از چهارراه طالقانی،کوچه سوسن، پالک 4 | تلفن: 88931744

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

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

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

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

سایه: خیابان کریم خان، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم، پالک 21 | تلفن: 88827886

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

شروه: میدان فاطمی، میدان گلها، خیابان کاج جنوبی، کوچه سوم،پالک 12، واحد2 | تلفن: 88968576

شکوه: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، کوچه امیر نوری، پالک 19 | تلفن: 22670726

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

شیرین: خيابان كريمخان زند، خيابان سنايی، كوچه ی سيزدهم، پالك 5 | تلفن: 88823742

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

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

فرمانفرما: خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه اعرابی، شماره 2 | تلفن: 88316977

گلستان: دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره 34 | تلفن: 22541589

ماه: خیابان آفریقا، بلوار گلستان،پالک 26 | تلفن : 22026037  

ماه مهر: خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر، پالک 7 | تلفن : 22013179  

مژده: سعادت آباد، خیابان عالمه ی شمالی، کوچه ی 18 شرقی ، پالک 27 ، زنگ 1 | تلفن: 22067442 

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

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

ویستا: خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، شماره 11 | تلفن: 88513933

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

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

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

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

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

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

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

مکتب تهران: خیابان کریم خان، خیابان آبان جنوبی، کوچه کیوان، پالک 8 | تلفن: 88891512

تماشاخانه موج نو: خیابان شریعتی، خیابان میرداماد،خیابان رودبارشرقی، پالک5۷ | تلفن: 2222۴51۸

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

تلفن:  22۷۳۴۸91 | 22۷۳۴95۳ | 22۷۳۴9۳9 

پردیس چارسو: ضلع جنوب شرقی تقاطع خیابان جمهوری اسالمی و حافظ | تلفن: 61۷2۴۴۴۴
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Mojdeh: No27,East 18th st, Saadat abad, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 22067442

Negar: No.33, Delaaram Ave, Roshanayee St, Gheytareyeh, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 22399588

Vali: No.72, Khoddami Street, Vanak Sq,Tehran,Iran. | Tel: +98 [21] 88047698

Vista: No.11, Twelfth St, Mir Emad Ave, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 88513933

7 Samar: No.8, 5th Alley, Koohenoor St, Motahari Ave, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 88731403

Hoor: No.12, Naeemi st, North Mirzaye, Shirazi Ave, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 88706984

Baran Theater: No.292, South Felestin St. Enghelab Ave, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 66176825

Da Theater: No.26, Jahanmehr St, Fatemi Sq, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 88016074

Drama Theater: No.2, 1 St Ddend, Zohal Alley, Labafinejad St, South Felestin St, Tehran, Iran. 

Tel: +98 [21] 66176802

Se Noghteh Theater: No12 , Morteza Zadeh St , Kabkanian St , After Felestin St , Keshavarz Blv, Tehran, Iran.

Tel: +98 [21] 88952440

Fanous Theater: No.25, Azari Alley, Near Yas Shop, Haft Tir Sq, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 88319270

Tehran School: No.8, Keyvan Alley, South Aban St, Karimkhan Zand Ave, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 88891512

Moj E No Theater: No.57, Roudbar e Sharghi St., Mirdamad St., Shariati Ave, Tehran, Iran.

Tel: +98 [21] 22224518

Art & Experince Cinema: No. 13, Delbar Alley, Toos St., Vali-Asr Ave, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21]  22734939

Charsou Cineplex: South East Corner of the Jomhouri & Hafez Crossing, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 66724444

Tehran Musum of Contemporary Art: [TMOCA], Park Laleh, North Kargar St, Tehran, Iran.

Tel: +98 [21] 89519658

Lajevardi Foundation: Ground floor, Building No. 32, No. 20, Sepand St, Villa St, Karim Khan St,Tehran, Iran.

Tel: + 98 [21] 88911690

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

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

Tel: +98 [21] 88860703

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

Artibition: No.6, Darya Alley, Naseri St, Kousha St, Shariati Ave, Tehran, Iran.| Tel: +98 [21] 22922538

Aria: No.10, Zarrin Alley, Next to the Beheshti Ave, Vali - e - Asr St, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 88716401

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

Elaheh: No.3, Amini Alley, Nazanin St , Golfam St , Afrigha Blvd, Tehran, Iran. | Tel:+98 [21] 26202611

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

Ag: No 43, South Azodi St, Karimkhan St, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 88802000

Idea: No.26, 18 St, Sanaie St, Karimkhan Zand Ave, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 88822387

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

Pol:Ground floor, Number 34, Ferdowsi alley, Dabestan (Kaboli) street, Seyed Khandan bridge,Tehran, Iran.

Tel: +98[21] 88466029

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

Iranian Artists Forum: Honarmandan Park, After Iranshahr, Taleghani Street, Tehran, Iran.

Tel:+98 [21] 88310457

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

Dena: Apt.2, No. 4, Sousan Alley, after Taleqani crossroad,Qarani St, Ferdowsi Sq, Tehran, Iran. 

Tel: +98 [21] 88931744

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

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

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

Sareban: No.130, Howeyzeh St, Sohrevardi Ave, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 88504226

Saye: No. 21, 13th Alley, Karimkhan St, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 88827886

Seyhoun: No.11, 4th St., Vozara St, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 88711305

Sherveh: Unit2, No.12, Third deadend, South Kaj St, Golha Sq, Fatemi Sq, Tehran, Iran.

Tel: +98 [21] 88968576

Shokouh:No.19, Amir Nouri Alley, North Salimi Alley, Andarzgou Blvd, Farmanieh, Tehran, Iran.

Tel: +98 [21] 22670726

Shalman: Apt. 1, No.27, Kavoosi St., West Roodbar, Mirdamad Blvd, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 22221944

Shirin: No.5, 13th St, Sanaee St, Karimkhan Zand Ave, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 88823742

Azad Art: No.5, Salmas Sq, Golha Sq, Fatemi Sq, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 88008676

Fereshteh: No.1671, Shariati St, Tehran, Iran. | Tel: +98[21] 22608109

Farmanfarma: No.2, East A’rabi St, North Kheradmand St, Karimkhan Zand Ave, Tehran, Iran.

Tel: +98 [21] 88316977

Golestan: No.34 , Shahid Kamasai Ave, Darouss, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 22541589

Mah: No.26, Golestan Blvd, Africa Ave, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 22026037

Mah e Mehr: No7, Niloufar Alley, Africa Blv, Tehran, Iran. | Tel: +98 [21] 22013178
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شمارة
لرىترتیب گا هنرمندان پروژهاسامی  مالحظاتعنوان 

      افتتاحیه: جمعه، 5 مهرماه 1398 ، ساعت 16 تا 21  | بازدید: تا 26مهر،  ساعت 16 تا 20  
 گالرى دیلمان:خیابان شریعتى.باالتر از ظفر.خیابان پورمشکانى (کودکان غزه).شماره50 . تلفن:22875636   

مــنــوچــهـــرزاده رامـــیــــار  کــیــوریــتـــور: 
 27 Sepember to 16 October 2019 . Opening: 16:00  | Gallery hours: Daily 16-20 

گالـرى آریـا : خیابان ولیعصر، باالتر از سـه راه دکتر بهشـتى، کوچـه زرین، پالك 10  . تلفن: 88727083

گالـرى دیـلـمـان
DeilamanArtGallery

Curator: Ramyar Manouchehrzadeh

در طیف ابتداى جنوبى این خیابان دروازه شمیران بوده که امروزه پیچ شمیران در خیابان انقالب محسوب در زمان قاجار دارالخالفه را به منطقه شمیران در شمال تهران وصل مى کرده است.این خیابان قدیمى ترین جاده ارتباطى تهران به پهنه شمیران و قصران به شمار مى آید و امتداد آن نویسنده و پژوهشگر ایرانى (که در حسینیه ارشاد واقع دراین خیابان سخنرانى هاى فراوانى داشت) تغییر کرد.این خیابان پیش از انقالب «کورش کبیر» نام داشت.  پس از انقالب  این نام  به افتخار دکتر على شریعتى، خیابان دکتر على شریعتى یا جـاده قدیم شمیران یکى از مسیرهاى مهم و طــوالنى شهـر تهران اسـت.  و خدماتى  تجارى  عملکردهاى  خیابان  این  مى کند.  پیدا  امتداد  قدس  میدان  تا  و  مى شود 
از گزینش هنرمنـدان، دوره اى را به عنوان بسترى جذاب براى خلق آثار هنرى معاصر در قالب عکاسى و ویدئوآرت فراهم نماید. ایـن دوره کارگاهى تالش کرد تا هـم چون پروژه ولیعصر بخش مهم دیگرى از مناظر شهرى تهران وسیعى از مقیاس محلى تا شهرى را در خود جاى داده است. اول پس  ترم  در  برگزار شد.   ترم مجزا  دو  در  کارگاه  از  نوعى این دوره  به  که  شاخص  هنرمندان  و  اساتید  همراهى  و  حضور  با  جلسه  هر  شد.  برگزار   بود ده جلسه اى  دارند،   ( ادبیات و هنر  تاریخ،  (از منظر معمارى و شهرسازى،  با موضوع مشخص شده   شد. پیوندى  داده  آن  از  درستى  دریافت  و  بسط  امکان  آن  کشیدن  چالش  به  و  موضوع  طرح  ضمن  طول و  در  شده  خلق  آثار  بهترین  و  شد  انجام  کنندگان  شرکت  آثار  بررسى  دوره،  این  با  همزمان 

فراهم شد.  نمایشگاه  به  امکان ورود هنرمند  و  انتخاب  دوره 

پـوشـه دوم: خیابان شریـعتى از پیچ شمیـران تـا میدان قـدس








