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علی ندایی
کالسهای طراحی و نقاشی

تماس با ما :  09391206423 - 22869885









ــدش  ــد فرزن ــالگرد تول ــن س ــیج در اولی ــا یوش ــت نیم ــل اس نق
ــن  برایــش نوشــت : پســرم چهــار فصــل ســال را دیــدی از ای
پــس همــه چیــز دنیــا تکراریســت. بــه گمانــم ضمــن پذیرفتــن 
طعــم تلــخ شــاعرانه ایــن جملــه بایــد گفــت: تکراریســت ولــی 
زیباســت. کــه اگــر زیبــا نبــود مــا هــر ســال انتظــارش را نمــی 
ــن  ــم ، ای ــی کردی ــن نم ــفره په ــش س ــرای آمدن ــیدیم و ب کش
ــم  ــارش بودی ــه در انتظ ــه ماک ــرد و ب ــفیدمان ک ــز رو س ــار نی به
روی خــوش نشــان داد. مــا نیــز آمدنــش را گرامــی مــی داریــم 
و بــرای چهارمیــن بهــار بــه تمامــی دوســتداران فرهنــگ وهنــر و 

ــم. ــگاه تبریــک مــی گویی ــن پیــش ن مخاطبی
ذکــر ایــن نکتــه در ابتــدای ســال خالــی از لطف نیســت کــه جای 
خالــی هنرهــای تجســمی در اولیــن مــاه بهــار بطــور چشــمگیری 
خالــی اســت و در فروردیــن مــاه کــه اهالــی هنرهــای ســینما و 
ــالت  ــام تعطی ــار خــود در ای ــه آث ــرای ارائ ــازه ب ــر مجــال ت تئات
یافتــه انــد ،هنرهــای تجســمی بــا کــم کاری ایــن فرصــت را از 
خــود و دوســتداران هنــر بــرای بازدیــد آثــار هنــری دریــغ مــی 
کنــد . امیــدوارم بــا کوشــش گالــری داران محتــرم در فروردیــن 
ــردی در  ــری گ ــا و گال ــق گالریه ــاهد رون ــده ش ــال آین ــاه س م

فضــای بهــاری شــهر تهــران باشــیم.  
 ُمژگان
دوسی

ُ
ق







با تشکر از همـراهی شما عزیزان اولین کتاب سال پیش نگاه آرشیوآثارتمام
هنـرمندانی ست که در سال 1394 توسط گالری های خود معرفی شده اند.

برای تهیه این کتاب با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید :

88569208  -  88565425



 بصورت ســالیانه بود، در قالب " اولین کتاب ســال پیش نگاه " چاپ و رونمایی شد. الزم است از همت و

در پایان سال 95 و پس از تالش فراوان خواسته دیرین پیش نگاه که ثبت رخدادهای هنرهای تجسمی

اولین رونمایی کتاب سال پیش نگاه 

 تالش کلیه همکاران پیش نگاه و همچنین حامی مالی کتاب سال جناب آقای مازیار مصور رحمانی و آقای 

احســان الجوردی که مکان مجموعه ی بنیاد الجوردی را در اختیار ما قرار دادند و  تمامی گالری داران و

 هنرمندان عزیز که مارا همراهی کردند تشکر نماییم .

عکاس : برزین بهارلویی

















[TMOCA]
Park Laleh

 North Kargar St.
Tel: +98 [21] 89519658
Visited Hours: Sun-Thu

10 - 7 PM
Fri: 3 - 7 Pm

خیابان کارگر شمالی ، جنب پارک 
الله ، موزه هنرهای معاصر

تلفن:  89519658
ساعات بازدید : یکشنبه تا 

پنجشنبه از ساعت 10 صبح تا 19
جمعه ها : 15 تا 19

TEHRAN MUSEUM OF
CONTEMPORARY Art

ثار گنجینه در موزه هنرهای معاصر تهران
آ
نمایش منتخبی از ا

ثار ایرانی و خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران از روز سه شـنبه 17 اسفدماه از ساعت17 در موزه هنرهاي 
آ
منتخبی از ا

ید.
آ
معاصر تهران به نمایش در می ا

ثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران از روز 17 اسفند ماه از ساعت 17 با حضور 
آ
 مراسم افتتاح نمایشگاه منتخبی از ا

هنرمندان ، استادان هنرهای تجسمی ، مقامات فرهنگی وهنری و ... برگزار می شود.
،منصور  سپهری  حمیدی،سهراب  محصص،جواد  ؛بهمن  جمله  از  ایرانی  هنرمندان  ثار 

آ
ا از  اثر   30 نمایشگاه  این  در 

فرمانفرماییان،مهدی  منیر  گریگوریان،  عربشاهی،مارکو  ،مسعود  مقدم  وزیری  رودی،محسن  زنده  قندریز،حسین 
ید.

آ
حسینی،غالمحسین نامی، پرویز تناولی،ابوالقاسم سعیدی فریده الشایــی ،بهجت صدر و ... به نمایش در می ا

ثار هنرمندان خارجی از جمله؛جکسن پوالک، پل گوگن ،کیس وان دونگن، ماکس 
آ
همچنین در این نمایشگاه 30 اثر از ا

ارنست، پابلو پیکاسو ، واسیلی کاندینسکی، ویلم دکونیک،پیر سوالژ، مارک روتکو، فرانتس کالین،اندی وارهول،جاسپر 
د رینهارت، روی لیختن اشتاین و .... به نمایش گذاشته می شود.

آ
جونز، روبرت مادرول، فرانسیس بیکن، ا

وری می شود ؛این نمایشگاه تا اواخر خرداد ماه 1396 ادامه دارد. عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند  
آ
یاد ا

روزهای یکشنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 10 صبح تا 7 عصر ، جمعه ها از ساعت 3 تا 7 عصر ، به جز شنبه ها و 
تعطیالت رسمی به موزه هنرهای معاصر تهران مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 88951965 تماس 

حاصل کنند.





"فرش" به مانند چیزی گس�د� در مطالعه رشته اى از نسبت هاى اجت�عى و حرفه اى

در حوزه  ه� (در تهران) برگرفته اى مفهومى را ايفا مى كند. اين �ايش گاه پژوهش-محور، بر زمينه هاى 

گوناگون گس�ده شده و نگاهی متفاوت به همگذارى هاى ه�مندانه، نهادى و ساختارهاى سازما� را 

ارايه مى كند. اين رويكرد در دو بخش اص¡ - كه در ارتباط با يكديگر و برقرار در گونه هاى متفاوت باز 

�ايى اند- عم¡ شده است؛ انتخا¨ از آثار ه�ى ارايه شده به رو¦ كه در آن "فرش" و/يا هر 

شكل/مفهوم گس�د�، چالش، واسازى، يا به عنوان امكان هاى جايگزين باز توليد شده است؛ بس�ى 

ديدارى، شنيدارى و نوشتارى كه از ماده هاى پژوه°، آرشيوى و مستند تركيب شده اند.

ارديبهشت - خرداد ۱۳۹۶
بنياد 
جوردى - تهران

بازگشایی جمعه ۲۲ ارديبهشت

فرهاد احرارنيا

ايرين انَستس/ رنه گ�ى

بيتا قزل اياق

بویه سادات نیا

سهند حساميان

ندا رضوى پور

سعيد روانبخش

حس� وا�منش

اين �ايش گاه بخ� از دوره  آموزشی و پژوهشی �رین کیوریتوریال است كه با همكارى مركز 

فرهنگى-ه�ى چارسو در آذر ماه ۱۳۹۵ در تهران راه اندازى شد.

کیوریتور و مدرس: فرشته موسوی، گروه کیوریتوریال: هدیه توتونچیان، پگاه بهروزفر، امیر رجایی، 

عاطفه یزدانی، علیرضا مزینانی، تکتم فرمانفرمایی

Exhibition, Symposium, Publication

 ،�خیابان کریمخان، خیابان وی
خیابان سپند �قی، پ�ک ۲۰ 
+ ۹ ۸ ۲ ۱ ۸ ۸ ۹ ۱ ۱ ۶ ۹ ۰



"فرش" به مانند چیزی گس�د� در مطالعه رشته اى از نسبت هاى اجت�عى و حرفه اى

در حوزه  ه� (در تهران) برگرفته اى مفهومى را ايفا مى كند. اين �ايش گاه پژوهش-محور، بر زمينه هاى 

گوناگون گس�ده شده و نگاهی متفاوت به همگذارى هاى ه�مندانه، نهادى و ساختارهاى سازما� را 

ارايه مى كند. اين رويكرد در دو بخش اص¡ - كه در ارتباط با يكديگر و برقرار در گونه هاى متفاوت باز 

�ايى اند- عم¡ شده است؛ انتخا¨ از آثار ه�ى ارايه شده به رو¦ كه در آن "فرش" و/يا هر 

شكل/مفهوم گس�د�، چالش، واسازى، يا به عنوان امكان هاى جايگزين باز توليد شده است؛ بس�ى 

ديدارى، شنيدارى و نوشتارى كه از ماده هاى پژوه°، آرشيوى و مستند تركيب شده اند.

ارديبهشت - خرداد ۱۳۹۶
بنياد 
جوردى - تهران

بازگشایی جمعه ۲۲ ارديبهشت

فرهاد احرارنيا

ايرين انَستس/ رنه گ�ى

بيتا قزل اياق

بویه سادات نیا

سهند حساميان

ندا رضوى پور

سعيد روانبخش

حس� وا�منش

اين �ايش گاه بخ� از دوره  آموزشی و پژوهشی �رین کیوریتوریال است كه با همكارى مركز 

فرهنگى-ه�ى چارسو در آذر ماه ۱۳۹۵ در تهران راه اندازى شد.

کیوریتور و مدرس: فرشته موسوی، گروه کیوریتوریال: هدیه توتونچیان، پگاه بهروزفر، امیر رجایی، 

عاطفه یزدانی، علیرضا مزینانی، تکتم فرمانفرمایی

Exhibition, Symposium, Publication

 ،�خیابان کریمخان، خیابان وی
خیابان سپند �قی، پ�ک ۲۰ 
+ ۹ ۸ ۲ ۱ ۸ ۸ ۹ ۱ ۱ ۶ ۹ ۰







No.2 
 Roshan manesh Alley 

Khaghani St 
Bour Bour St 

 South Mofatteh St
Haftetir sq, Tehran, Iran
Tel: +98[21] 88860703

Sat to Fri: 12  – 8 pm 
Gallery is Closed on

Saturday.

میدان هفت تیر، مفتح جنوبی
بعد از تقاطع سمیه ، خیابان 

بوربور ، خیابان خاقانی ، بن بست
روشن منش ، پالک 2

تلفن: 88860703
ساعات بازدید: یکشنبه تا جمعه

12 تا 20  /  افتتاحیه: 3 تا 9
گالری شنبه ها تعطیل است .

www.ab-anbar.com AB - ANBAR  ART  GALLERY

نیوشا   توکلیان 
واز سر می دهد

آ
می دانم چرا شورشی ا

نمایشگاه  انفرادی  عکس، ویدوئ و چیدمان
گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  29  اردیبهشت  1396

Newsha Tavakolian
I know why the rebel sings

Solo Photography, Video, Installation Exhibition
Opening : 21 April 2017

End : 19 May 2017





No.42
Khakzad St

Touraj St
South of 

Parkway Crossing
Vali-e-asr Ave

Tehran, Iran
Tel: +98[21] 26210395

Sat to Fri: 4  – 9 pm 

خیابان ولیعصر 
 جنوب چهارراه پارک وی

 انتهای کوچه تورج
 کوچه خاکزاد، شماره 42

تلفن: 26210395
ساعات بازدید: 4 تا 9

گالری همه ی روزها باز است.
www.atbingallery.com ATBIN   ART  GALLERY

ناصر  اویسی
نادیده ها

ثار
آ
 مجموعه ای از ا

گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  12  اردیبهشت  1396

Nasser Ovissi
The Unseen

  A Collection of Paintings
Opening : 21 April 2017

End : 2 May 2017



حسین شاه طاهری ،  مهرناز  غفوری 
شهر،گاو، موش و دیگران

گروهی نقاشی
گشایش:  15  اردیبهشت  1396

پایان:  26  اردیبهشت  1396

 مهرناز  غفوری ، حسین شاه طاهری
شهر،گاو، موش و دیگران

گروهی نقاشی
گشایش:  15  اردیبهشت  1396

پایان:  26  اردیبهشت  1396

Hossein Shahtaheri
Mehrnaz Ghafori

City,cow,Mouse, and The Others 
Group Painting

Opening : 5 May 2017
End : 16 May 2017

Mehrnaz Ghafori
Hossein Shahtaheri

City,cow,Mouse, and The Others 
Group Painting

Opening : 5 May 2017
End : 16 May 2017



No.16, Barforoushan Alley
Iranshahr St

 Karimkhan Blvd
Tehran, Iran

Tel: +98[21] 88326689
Fax: +98[21] 88343947

Fri: 4 – 8 pm
Sun to Thu: 11 – 8 pm 

Gallery is Closed on 
Saturdays.

خیابان  ایرانشهر
کوی برفروشان ، شماره 16

 رو به روی خانه هنرمندان
تلفن: 88326689

فکس: 88343947
ساعات بازدید: جمعه 4 تا  8
یکشنبه تا پنجشنبه  11 تا  8

گالری روزهای شنبه تعطیل است.
www.assarartgallery.com ASSAR   ART  GALLERY

پیام   مفیدی
ناتومی انسانی

آ
واریاسیون هایــی بر ابزار یک ا

ثار  پیام  مفیدی 
آ
نمایش انفرادی  ا

گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  22  اردیبهشت  1396

Payam Mofidi
Variations On An Instrument of Human Anatomy

An Exhibition Of Artworks By Payam Mofidi
Opening : 21 April 2017

End : 12 May 2017





No.3, Second Alley
Golestan St 

Alikhani Blvd
Kordestan Exp 

(South of Hemat Exp.) 
Vanak

 Tehran, Iran
Tel: +98[21] 88031652

Sat to Fri: 4 – 8 pm 

ونک، بزرگراه کردستان 
)پایین تر از همت( 

بلوار علی خانی ، 20 متری 
گلستان 12 متری دوم، شماره 3

تلفن: 88031652 
ساعات بازدید: 4 تا 8

گالری همه ی روزها باز  است.
www.artegallery.ir ARTE   ART  GALLERY

سارا   سنایــی
 تهران لند

نمایشگاه  انفرادی  عکس
گشایش:  8  اردیبهشت  1396
پایان:  14  اردیبهشت  1396

Sara Sanaee
 Tehranland

Solo Photography Exhibition
Opening : 28 April 2017

End : 4 May 2017



بهنوش   فانید
سلکشن 1

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  15  اردیبهشت  1396

پایان:  21  اردیبهشت  1396

مارال  اقبالی
مادی

نمایشگاه  انفرادی  عکس
گشایش:  22  اردیبهشت  1396

پایان:  29  اردیبهشت  1396

Behnoosh Fanid
Selection 1

Solo Painting Exhibition
Opening : 5 May 2017

End : 11 May 2017

Maral Eghbali
Madi

Solo Photography Exhibition
Opening : 12 May 2017

End : 19 May 2017



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

خیابان ولی عصر
 باالتر از  سه راه دکتر بهشتی

کوچه زرین، شماره 10
تلفن: 88727083/ 88716401

ساعات بازدید:    2 تا  8
افتتاحیه و جمعه ها:   4 تا  8
گالری همه ی روزها باز است.

ariagallery-artclasses.com ARIA   ART  GALLERY

شهاب   طایفه مهاجر
نمایشگاه  انفرادی نقاشی،گراوور

 و  مجسمه
گشایش:  25  فروردین  1396

پایان:  5  اردیبهشت  1396

Chahab Tayefe Mohajer
Solo Painting, Gravure

 sculpture  Exhibition
Opening : 14 April 2017

End : 25 April 2017



فرهاد  فروتنیان
نمایشگاه  انفرادی  طراحی های چوبی و  نقش

گشایش:  22  اردیبهشت  1396
پایان:  10 خرداد  1396

مرتضی  اسدی
به یاد داوود امدادیان

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  8  اردیبهشت  1396

پایان:  18 اردیبهشت  1396

Farhad Foroutanian
Solo Design wooden 

and Role Exhibition
Opening : 12 May 2017

End : 31 May 2017

Morteza Asadi
In Remember Davood Emdadian

Solo Painting Exhibition
Opening : 28 April 2017

End : 8 May 2017



یوسف آباد، جهان آرا، خیابان 19
)جالل حسینی(، شماره 48

تلفن: 88012334
ساعات بازدید:   4 تا 8 عصر

افتتاحیه ها : 4 تا 9 شب
گالری شنبه ها تعطیل است.

www.afrandgallery.com

No.48, 19th St 
Jahanara St

Yousefabad Ave 
Tel: +98[21] 88012334

Fri: 4 – 8 pm
Opening: 4 – 7 pm 

Gallery is Closed on 
 Saturdays. AFRAND   ART  GALLERY

مجتبا   سیادتی
ن بود

آ
اوقات خوش ا

نمایشگاه  انفرادی  طراحی
گشایش:  15  اردیبهشت  1396

پایان:  26  اردیبهشت  1396

Mojtaba Siadati
Good Times On

Solo Drawing Exhibition
Opening : 5 May 2017

End : 16 May 2017



گیتا  مه
" ما مسافرین زمین هستیم. نه مزاحمین..."

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  29  اردیبهشت  1396

پایان:  12  خرداد  1396

Gita Meh
"We Are Travelers on Earth. Not Wreckers..."

Solo Painting Exhibition
Opening : 19 May 2017

End : 2 Jun 2017







No.3, Amini Dead End End 
of Golfam St  (on the right 

side) Afrigha Blvd
Tel:+98[21] 26202611

+98[21] 22054128
Fax:+98[21] 89776349

Sat to Fri: 4 –  8 pm 
Gallery is Closed on

Wednesday.

بلوار آفریقا،  انتهای خیابان گلفام 
خیابان نازنین

بن بست امینی، پالک 3
تلفن: 22054128 -  26202611  

تلفکس: 89776349
ساعات بازدید: 4 تا 8 عصر

گالری چهارشنبه ها و تعطیالت 
رسمی غیر از جمعه تعطیل است .

www.elahe.net ELAHE  ART GALLERY

زادی
آ
شیرین  ا

خلسه  پر لذت
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی

گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  11  اردیبهشت  1396

Shirin Azadi
Pleasant Ecstasy 

Solo Painting Exhibition
Opening : 21 April 2017

End : 1 May 2017



نوید  فرد
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی

گشایش:  15  اردیبهشت  1396
پایان:  25  اردیبهشت  1396

پوریا   نهایــی
" زمین است "

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  29  اردیبهشت  1396

پایان:  8  خرداد  1396

Navid Fard
Solo Painting Exhibition

Opening : 5 May 2017
End : 15 May 2017

Poorya Nahaee
" The Earth "

Solo Painting Exhibition
Opening : 18 May 2017

End : 29 May 2017



No.46 Khosrow Alley
Villa (Nejat-ol Lahi)

Tel: +98[21] 88922028
Fri: 4–9 pm

Sun to Thu: 12 –8 pm 
Gallery is Closed on 

 Saturdays.

خیابان ویال، کوچه خسرو
 شماره 46

تلفن: 88922028
ساعات بازدید: جمعه 4 تا 9
یکشنبه تا پنجشنبه 12 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.  
 www.ogallery.net O        G A L L E R Y

نیلوفر  لهراسبی
زمین

نمایشگاه  انفرادی  طراحی و چیدمان
گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  12  اردیبهشت  1396

Niloufar Lohrasbi 
The Earth

Solo Drawing & Installation Exhibition
Opening : 21 April 2017

End : 2 May 2017



امید  بازماندگان
بدون عنوان

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  15  اردیبهشت  1396

پایان:  26  اردیبهشت  1396

Omid Bazmandegan 
Untitled

Solo Painting Exhibition
Opening : 5 May 2017

End : 16 May 2017



No.3, Pesyan St
Moghaddas Ardebili St

Zafaraniyeh St, Valiasr Ave
Tehran, Iran

Tel: +98[21] 26851748
Visiting Hours: 12 – 8 pm

Thu to Fri: 4 – 8 pm 

خیابان ولیعصر ، خیابان زعفرانیه
مقدس اردبیلی  ، پسیان جنوبی

 شماره 3
تلفن: 26851748

ساعات بازدید: 12 تا  8  
پنجشنبه ها و جمعه ها   4 تا  8

w w w. a g g a l e r i e . c o m A G   G A L E R I E

پرنیان  فردوسی
" من ،  سفر "

نمایشگاه  انفرادی  عکاسی
گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  29  اردیبهشت  1396

Parnian Ferdossi
I, Travel 

Solo Photography Exhibition
Opening : 21 April 2017

End : 19 May 2017





پری یوش گنجی
نمایشگاه انفرادی نقاشی های پری یوش گنجی 

و رونمایــی از کـتاب صد نسخه ای هنرمند
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی 

گشایش:  8  اردیبهشت  1396
پایان:  22  اردیبهشت  1396

Pariyoush Ganji 
100 Editions Book Launch & Solo Exhibition of 

Pariyoush Ganji Paintings
Solo Painting Exhibition
Opening : 28 April 2017

End : 12 May 2017

No 69 / 1, Sepand St
 Azodei St, Karimkhan

Tehran, Iran
Tel: +98[21] 86036944
Sun - Wed: 12 – 8 pm
Thursdays: 12 – 6 pm

Fridays: 4 – 8 pm
Gallery is Closed on 

 Saturdays.

تهران ، خیابان کریمخان ، خیابان 
عضدی )آبان جنوبی( ، خیابان 
سپند ، پالک 69/1  ، شماره 3

تلفن: 86036944
یکشنبه تا چهارشنبه: 12 تا 8

پنجشنبه ها: 12 تا 6 عصر
جمعه ها: 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. IRANSHAHR   GALLERY





No.1
Hamid Alley Lessani st
Jebheh st Mahdiyeh st, 

Elahiyeh
Tel: +98[21] 22607126

Fax: 22612144
Visiting Hours: 4 – 8 pm

Gallery is Closed on 
Saturdays. 

الهیه ، خیابان مهدیه 
 خیابان جبهه ، کوچه لسانی

داخل بن بست حمید ، شماره 1
تلفن : 22607126
نمابر : 22612144

ساعات بازدید: 4 تا 8 عصر
گالری  شنبه   ها تعطیل است.

www.e1art.gallery e1     ART    GALLERY

احمد   وکیلی
رو در رو با طبیعت

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  15  اردیبهشت  1396

Ahmad Vakili
Looking Through Nature

Solo Painting Exhibition
Opening : 21 April 2017

End : 5 May 2017



“نمایشگاه  پروفسور  مه  منش”
ورنده :  بهنام  کامرانی

آ
گردا

سایه ی خاموشی
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی

گشایش:  22  اردیبهشت  1396
پایان:  5  خرداد  1396

Prof. Hormoz Meh Manesh
Curator: Behnam Kamrani

Shadow Of Silence
Solo Painting Exhibition
Opening : 12 May 2017

End : 26 May 2017



Unit 3, No.26 
Salmanpour Zahir 

(Sonbol) St, Farmaniyeh
Tel:  +98[21] 22287547 

Sun to Fri: 4 –  8 pm 
Gallery is Closed on 

Saturdays.

فرمانیه شرقی
خیابان سلمان  پور ظهیر

شماره 26 ، واحد 3
تلفن: 22287547 

ساعات بازدید: 4  تا  8 عصر
گالری شنبه  ها تعطیل است. TWENTY  SIX  GALLERY

الهام  تاجداری
به  چمنزار بیا

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  8  اردیبهشت  1396
پایان:  19  اردیبهشت  1396

Elham Tajdari
Meet me in the Meadow

Solo Painting Exhibition
Opening : 28 April 2017

End : 9 May 2017



هادی  عرب نرمی
  خودنگاره های همگانی

"بر اساس کـتاب منطق الطیر عطار نیشابوری"
نمایشگاه  انفرادی  مجسمه 

گشایش:  22  اردیبهشت  1396
پایان:  2  خرداد  1396

Hadi Arabnarmi
Public Selfportraits Based on "The Conference of the 

Birds"_ Attar Neishabouri
Solo Sculpture Exhibition

Opening : 12 May 2017
End : 24 May 2017



No.22, Parvin Alley
 Vali-e-Asr Ave

Tehran, Iran
Tel: +98[21] 22045245

Visiting Hours :  
4 – 8:30 pm

Gallery is Closed on 
Tuesdays.

خیابان ولی عصر
روبروی جام جم

کوچه پروین ، پالک 22
تلفن:   22045245

ساعات بازدیـد :  4 تا 8:30                 
گالری سه شنبه ها تعطیل است .
www.whitelinegallery.com WHITE LINE    GALLERY

حکمت   رحمانی
 تب سبز

نمایشگاه انفرادی  نقاشی
گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  11  اردیبهشت  1396

Hekmat Rahmani
 Green Fever

Solo Painting Exhibition
Opening : 21 April 2017

End : 1 May 2017



یدا کبیری
آ
افسون تاج، ا

 پگاه محمدی، فرزانه اسماعیلی
هم نهادی پنهان

نمایشگاه گروهی  نقاشی
گشایش:  15 اردیبهشت  1396

پایان:  25  اردیبهشت  1396

  Afsoon Taj, Aida Kabiri 
Pegah Mohammadi, Farzane Esmaeili

Hidden Paronymous
Group Painting Exhibition

Opening : 5 May 2017
End : 15 May 2017



No. 28
 Khaghani St., Darvazeh 

Dowlat, Enghelab St.
Tehran, Iran

Tel: +98 935 604 0055
Visiting Hours : Sun - Fri 

 2  -   8   pm

 خیابان انقالب  ، دروازه دولت 
خیابان خاقانی

پالک 28
تلفن:  09356040055

ساعات بازید :  یکشنبه  تا  جمعه  
2 تا  8          

www.window-one.com W01     ART    GALLERY

منوچهر   یکـتایــی
بدون عنوان

نمایشگاه   تک اثر
گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  29  اردیبهشت  1396

Manouchehr Yektai 
 Untitled 

Single Artwork Exhibition
Opening : 21 April 2017

End : 19 May 2017





NO.24 
 Asem Torabi st

 West Iranian Artists Forum
Tehran , Iran

Tel: +98[21] 88814390
Fax: +98[21] 88814389 

Visiting Hours :  3  – 9 pm 
Opening : 4 – 9 pm

Gallery is Closed on 
Saturday.

ضلع شرقی خانه  هنرمندان 
خیابان عاصم ترابی ، نبش کوچه 

اردالن ، پالک 24 ، طبقه دوم   
تلفن:  88814390  

تلفکس :   88814389 
ساعات بازدید : 
 افتتاحیه:  4 تا  9

روزهای عادی 3  تا  9               
گالری  شنبه  ها  تعطیل  است . DID   ART  GALLERY

پروین   هانی طبائی
نمایشگاه انفرادی  چاپ چوب 

گشایش:  22  اردیبهشت  1396
پایان:  2  خرداد  1396

Parvin Hani Tabaei 
Solo Print Woodcut Exhibition

Opening : 12 May 2017
End : 23 May 2017

یین افتتاح مکان جدید گالری همراه با رونمایــی کـتاب پروین هانی طبائی "
آ
" ا





Apt.2, No. 4, Sousan 
Alley, Sepahbod Gharani 

st. (to the north of 
Taleghani Junction)

 Tel: +98[21] 88931744
Visiting Hours : 4 – 8 pm 

تهران ، میدان فردوسی ، خیابان 
سپهبد قرنی ، بعد از چهارراه 

طالقانی ،کوچه سوسن،  پالک4
تلفن :  88931744

ساعات بازید :  4 تا 8
www.denagallery.com DENA  ART  GALLERY

ورنده:  فرشید پارسی کیا
آ
گردا

رش تنهایــی، حمید 
آ
فرزین پارسی کیا، ا

جانی پور، بابک حقی، یاسمن رسولی
ُزروان، الهام زارع نژاد، جمال سامری

رحیم موالئیان ، سیاوش مقیمیان
احسان نصری

انسان دشواری وظیفه بود )1(/  »توان 
دوست داشتن و دوست داشته شدن«

نمایشگاه گروهی  مولتی مدیا
گشايش : 1 اردیبهشت 1396

بازدید : 3  تا 25 اردیبهشت 
1396 از ساعت 16 الی 20 

Curator : Farshid Parsikia
Farzin Parsikia

Arash Tanhai 
Hamid Janipour

Babak Haghi
 Yasaman Rasouli,  Zorvan

Elham Zarenezhad
Jamal Sameri

 Rahim Molaeian
 Siavash Moghimian

 Ehsan Nasri 
"Human is the

 difficulty of duty"(1)
"Ability of loving 
and to be loved" 

Group Multi Media Exhibition
Opening : 21 April 2017

End: 23 April - 15 May 



ورنده:  حمید جانی پور
آ
گردا

فاطمه  جبلی.  سوده  صیرفی.  هومان 
زارع. شهرزاد اکبری. نرگس صیدی 

مریم حسن پور. محدثه جودکی. مهیا 
نظری. محمد کسایــی فر

بیداری تمام سهم من از تو
نمایشگاه گروهی  عکس  

گشايش : جمعه 29 اردیبهشت 1396
بازدید : یکشنبه 31 اردیبهشت الی 12 

خرداد 1396

Curator : Hamid Janipour
Hooman seirafi, soodeh jebeli, Fateme zare

shahrzad akbari, Narges seyedi,
 Maryam hasanpour, Mohadese joodaki

 Mahya nazari , Mohammad kasayifar
Group Photo Exhibition
Opening : 19 May 2017

End : 21 May – 2 Jun 2017



2nd floor, No.82 
Fereshteh St. 

Tel: +98 [21] 26202419
Visiting Hours: 11am – 7 pm

Opening Day: 4 – 8 pm
Saturdays ,Sundays 

and Public Holiday ,By 
Appointment Only.

خیابان فرشته ، پالک 82 ، طبقه 2
تلفن: 26202419

ساعات بازدید:  11صبح تا   7  عصر 
افتتاحیه:  4 تا  8  عصر  

روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیالت 
رسمی فقط با تعیین وقت قبلی

www.dastangallery.com DASTAN + 2      GALLERY

و
آ
شقایق  عربی و فریدون  ا

ریشه ها 
نمایشگاه  دو نفره 

ثار دو بعدی و سه بعدی 
آ
نمایشگاهی از ا

گشایش:  25  فروردین  1396
پایان:  15  اردیبهشت  1396

Shaqayeq Arabi and Freydoun Ave
Roots

Duo Exhibition
An Exhibition of Two and Three-Dimensional Works

Opening : 14 April 2017
End : 5 May 2017





No.6.Beedar St
 Fereshteh St

 Tehran,Iran  
Tel: +98[21] 22023114

Visiting Hours:11am – 7 pm
Opening Day: 4 – 8 pm

Saturdays ,Sundays 
and Public Holiday ,By 

Appointment Only.

خیابان فرشته ، خیابان بیدار 
شماره 6

تلفن:  22023114
ساعات بازدید:  11 صبح تا  7 عصر

افتتاحیه:  4 تا  8 عصر
روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیالت 

رسمی فقط با تعیین وقت قبلی
www.dastangallery.com DASTAN'S    BASEMENT

و
آ
 فریدون  ا

یادداشت ها  1383 - 1380 
نمایشگاه انفرادی

برنگ روی کاغذ
آ
مداد و ا

گشایش:  25  فروردین  1396
پایان:  15  اردیبهشت  1396

Freydoun Ave
Notes 2000 - 2003

Solo Exhibition
Pencil and Watercolor on Paper

Opening : 14 April 2017
End : 5 May 2017





No.210
Between Vesal and

 Ghods St.
Keshavarz Blvd

Tehran , Iran
Tel: +98[21] 88977148

Sun To Fri: 4 –  8 pm

بلوار کشاورز 
بین خیابان وصال و قدس 

پالک 210
تلفن: 88977148

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه 
4 تا 8

www.silkroadartgallery.com SILK ROAD       GALLERY

 ایزابل  اشراقی
ریشه های من

نمایشگاه  انفرادی  عکس
گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  15  اردیبهشت  1396

Isabelle Eshraghi
Back to my roots

Solo Photography Exhibition
Opening : 21 April 2017

End : 5 May 2017



سالومه   سوزنچی، سمیرا داورفرا    
رمین عبدی     

آ
سحر مختاری، فرزین فروتن، ا

نمایشگاه گروهی عکس و میکس مدیا
گشایش:  22  اردیبهشت  1396

پایان:  29  اردیبهشت  1396

Saloumeh Souzanchi, Samira Davarfara
Sahar Mokhtari, Farzin Foroutan, Armin Abdi
Group Photography and Mixed Media Exhibition

Opening : 12 May 2017
End : 19 May 2017



JALEH       GALLERY

No3. Noshahr alley. 
Iranshahr st. Tehran. Iran 

Tel: +98[21] 88491108
Visiting Hours : 3 – 9 pm 

Gallery is Closed on 
Saturdays.

ایرانشهر ، کوچه نوشهر
 پالک 3

تلفن:  88491108
ساعات بازدید : 3 تا 9

گالری شنبه ها تعطیل است. 

نازنین  ازدیاری
سیر تکاملی

نمایشگاه انفرادی  عکس
گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  12  اردیبهشت  1396

Nazanine Ezdiari
Eve'lution

Solo Photography Exhibition
Opening : 21 April 2017

End : 2 May 2017



یکـتا   درویش
دیلیت

نمایشگاه انفرادی  ویدوئ، عکس، اینستالیشن
گشایش:  22  اردیبهشت  1396

پایان:  1  خرداد  1396

Yekta Darvish
Delete 

Solo Video, Photography, Installation Exhibition
Opening : 2 May 2017

End : 12 May 2017



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 ،  پالک130     
تلفن:   88504226
نمابر: 88513347

ساعات بازدید  : 4 تا 8
گالری  سه شنبه  ها  تعطیل  است.

www.sareban.gallery SAREBAN   ART  GALLERY

میترا  کاویان
روشنی گل ها

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  11  اردیبهشت  1396

Mitra Kavian
"The Shine of Flowers"
Solo Painting Exhibition
Opening : 21 April 2017

End : 1 May 2017



نیلوفر  قادری نژاد
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی

گشایش:  15  اردیبهشت  1396
پایان:  25  اردیبهشت  1396

Niloufar Ghaderi Nejad's 
Solo Painting Exhibition
Opening : 5 May  2017

End : 15 May  2017



No.3
 Aghakhani Alley

Omidvar St., Jamshidieh 
St.Niavaran St.

Tel: +98[21] 22810015
Fri  5 – 9 pm

Sat to Wed: 11 am – 10 pm
Gallery is Closed on 

Thursdays.

نیاوران ،  خیابان جمشیدیه
خیابان امیدوار ، کوچه آقاخانی  

شماره 3  
تلفن:  22810015

ساعات بازدید  : افتتاحیه : جمعه 
ساعت  5 تا 9 عصر

شنبه تا چهارشنبه :   11 صبح  تا    
10 شب

گالری    پنجشنبه  ها تعطیل  است . SAYE   ART   GALLERY

فرزانه   فرجی
رقصنده ی خطوط

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  1  اردیبهشت  1396

پایان:  6  اردیبهشت  1396

فاطمه  ندرلو       
 سياه، سفيد، حدفاصل

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  8  اردیبهشت  1396

پایان: 13  اردیبهشت  1396

Farzaneh Faraji
Terpsichore of lines

Solo Painting Exhibition
Opening : 21 April  2017

End : 26 April  2017

Fatemeh Naderloo
Black, white and in between

Solo Painting Exhibition
Opening : 28 April  2017

End : 3 May  2017



شهناز  نصیری
نمایشگاه  نقاشی شهناز نصیری

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  15  اردیبهشت  1396

پایان: 20  اردیبهشت  1396

نادره  حكيم الهي 
پناهنده

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  22  اردیبهشت  1396

پایان: 27  اردیبهشت  1396

Shahnaz Nasiri
Shahnaz Nasiri Painting 

Exhibition
Solo Painting Exhibition
Opening : 5 May  2017

End : 10 May  2017

Nadere  Hakim Elahi
Black, white and in between

Solo Painting Exhibition
Opening : 12 May  2017

End : 17 May  2017



علی ترقی جاه
بهشت

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  13  اردیبهشت  1396

Ali Taraghijah
Paradise

Solo Painting Exhibition
Opening : 21 April 2017

End : 3 May 2017

No.11
4th St., Vozara St.

Tel: +98[21] 88711305
+98[21] 88102422

Fri : 4  –  8  pm 
Sat To Thu : 7 – 11 pm 

Gallery is Closed on 
Mondays.

خیابان وزرا ،  کوچه چهارم
پالک 11

تلفن : 
88102422/88711305

ساعات بازید : جمعه ها 4 تا 8 
هر روز از ساعت 11 صبح الی 7 عصر

گالری  دوشنبه  ها  تعطیل است.
www.seyhounartgallery.com SEYHOUN   ART    GALLERY



نعیمه  رزاقی
گل جامه گان

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  15  اردیبهشت  1396

پایان:  27  اردیبهشت  1396

سولماز  توحید لو 
الف – ب 

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی
گشایش:  29  اردیبهشت  1396

پایان:  10  خرداد  1396

Naimeh Razzaghi
Floral Garments

Solo Painting Exhibition
Opening : 5 May 2017

End : 17 May 2017

Solmaz Tohidloo
A-B

Solo Painting Exhibition
Opening : 19 May 2017

End : 31 May 2017



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.

میرداماد ،  نرسیده به شریعتی 
رودبار غربی)جنوبی( ، کوچه 

کاووسی ، پالک 27
تلفن :22221944
نمابر: 22270051

ساعات بـازید :  4 تا 8
افتتاحیه ها :  4 تا 8:30 

گالری  پنجشنبه    ها  تعطیل است.
www.shalmanartgallery.com SHALMAN    ART   GALLERY

کریم   پروینیان
بی طرف، خالی،  درسکوت

نمایشگاه  انفرادی  عکس
گشایش:  8  اردیبهشت  1396
پایان:  13  اردیبهشت  1396

Karim Parvinian
Neutral, Blank, Silence

Solo Photography Exhibition
Opening : 28 April 2017

End : 3 May 2017



دکـتر حسنعلی  لقایــی
ب

آ
سفر ا

برنگ(
آ
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی )ا

گشایش:  22  اردیبهشت  1396
پایان:  27  اردیبهشت  1396

Dr. HassanAli Laghai
The Water Trip

Solo Watercolour Exhibition
Opening : 12 May 2017

End : 17 May 2017



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.

میدان فاطمی ، میدان گلها  
میدان سلماس ، جنب پاسارگاد  

شمـاره 5
تلفن:  88008676

تلفکس:  88027181
ساعات بازدید: 4 تا 8 عصر

گالری  پنجشنبه    ها  تعطیل است.
www.azadartgallery.com AZAD    ART    GALLERY

 مونیکا  بونوچینی ، کاندیس براینز 
برگیت برنر ، ماتیلدا تر هاینه 

 هی جاگو ، کیریستین  یانکوفسکی 
 هلومت   و یوهانا کندل،کریستین الر 

کارین  سندر ، اگیل سربینسون 
ناتولی  شوالوو 

آ
کای  شیمنس،ا

 وادیم  ساخاروف 
کیوریتور :  شهرام انتخابی

کپـی  پیست  
نمایشگاه  گروهی  ویدوئ، عکس،چیدمان 

گشایش:  8  اردیبهشت  1396
پایان:  19  اردیبهشت  1396

Monica Bonvicini, Candice breitz, Birgit Brenner  
Mathilde ter Heijne, He Xiangyu

 Christian Jankowski,Helmut Johanna Kandl   
Christin Lahr,karin Zander,Egill Sæbjoernsson   

Kai Schiemenz,Anatoly Shuravlev 
  Vadim Zakharov  

Curator: shahram Entekhabi 
Copy – Paste 

Group Video, Installation, Photo Exhibition
Opening : 28 April 2017

End : 9 May 2017



 الچین 
آ
پانته  ا

خط  تولید 
نمایشگاه  انفرادی  انتستالیشن    
گشایش:  22  اردیبهشت  1396

پایان:  28  اردیبهشت  1396

محمد رضا  میرزایــی
زیارت 

نمایشگاه  انفرادی  نقاشی       
گشایش:  29  اردیبهشت  1396

پایان:  3  خرداد  1396

Pantea Lachin  
Production line

Solo Installation Exhibition
Opening : 12 May 2017

End : 18 May 2017

Mohammadreza Mirzaiee
Pilgrimage

Solo Painting Exhibition
Opening : 19 May 2017

End : 24 May 2017



FERESHTEH   ART   GALLERY

No.1671
Shariati st.

 Tehran.Iran
Tel: +98[21] 22608109

Visiting Hours:
12 Am – 8pm

شریعتي ،  پایین تر از پل صدر 
جنب شهرکتاب فرشته ،  شماره 

1671
تلفن:  22608109  

ساعات بازدید: روزهاي عادي 
12 تا  8

ايــی  افجه  نصراله  احصايــي،  محمد 
ساالر احمديان، اميد خاكباز 

بابك رشوند ، عليرضا سعادتمند 
عين الدين صادق زاده ، مهدی فالح 

كيارش يعقوبی
نمايشگاه  گروهي  نقاشيخط

گشایش:  15  اردیبهشت  1396
پایان:  26  اردیبهشت  1396

Mohammad Ehsaei, Nasrolah Afjehi
 Salar Ahmadian, Omid Khakbaz 

Babak Rashvand, Alireza Saadatmand 
 Eineddin Sadeghzadeh, Mehdi Falah

  Kiarash Yaghubi
 Group Typography Exhibition

Opening : 5 May 2017
End : 16 May 2017





Darouss, shahid Kamasai 
Ave. No.34

 Tehran, Iran
 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
ساعات بازدید: جمعه تا 

چهارشنبه 4 تا 8 عصر
گالری  پنجشنبه    ها  تعطیل است .

www.golestangallery.com GOLESTAN    ART   GALLERY

محمد  رخ صفت 
نمایشگاه   نقاشی

گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  6  اردیبهشت  1396

Mohammad Rokhsefat     
Painting Exhibition

Opening : 21 April 2017
End : 26 April 2017



علیرضا   اسماعیلی     
نمایشگاه   نقاشی

گشایش:  8  اردیبهشت  1396
پایان:  13  اردیبهشت  1396

Alireza Esmaili  
Painting Exhibition

Opening : 28 April 2017
End : 3 May 2017



Darouss, shahid Kamasai 
Ave. No.34

 Tehran, Iran
 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
ساعات بازدید: جمعه تا 

چهارشنبه 4 تا 8 عصر
گالری  پنجشنبه    ها  تعطیل است .

www.golestangallery.com GOLESTAN    ART   GALLERY

هادی  فراهانی   
نمایشگاه   نقاشی

گشایش:  15  اردیبهشت  1396
پایان:  20  اردیبهشت  1396

Hadi Farahani   
Painting Exhibition

Opening : 5 May 2017
End : 10 May 2017



حسین   چراغچی   
نمایشگاه   نقاشی

گشایش:  22  اردیبهشت  1396
پایان:  27  اردیبهشت  1396

الهام   فاطمی    
نمایشگاه   نقاشی

گشایش:  29  اردیبهشت  1396
پایان:  3  خرداد  1396

Hossein cheraghchi   
Painting Exhibition

Opening : 12 May 2017
End : 17 May 2017

Elham Fatemi   
Painting Exhibition

Opening : 19 May 2017
End : 24 May 2017



No.26,Golestan Blvd, 
Africa Ave

Tel: +98[21] 22045879
+98[21] 22026037

Fax: +98[21] 22045879
Visiting Hours : 4 – 8 pm

The Gallery Will be 
Open On Mondays 

& Wednesdays  from 
11:30 am to 8 pm

خیابان آفریقا ،  بلوار گلستان
پالک 26

تلفن:22026037/22045879 
تلفکس: 22045879

ساعات بازدید:  4 تا 8 عصر
گالری روزهای دوشنبه  و 

چهارشنبه از ساعت 11:30 تا 8 
بعدازظهر باز می باشد.

www.mahartgallery.com MAH    ART    GALLERY

بهروز   رستگار
کار

نمایشگاه انفرادی  عکاسی
گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  12  اردیبهشت  1396

Behrooz Rastegar
Occupation

Solo Photography Exhibition
Opening : 21 April 2017

End : 2 May 2017



زهرا  شفیع
وارونگی

نمایشگاه انفرادی  نقاشی
گشایش:  15  اردیبهشت  1396

پایان:  2  خرداد  1396

Zahra Shafie
Inversion

Solo Painting Exhibition
Opening : 5 May 2017

End : 23 May 2017



VALI    ART   GALLERY

میدان ونک  ، خیابان خدامی
شماره 72

تلفـن: 88047698 
فکس: 88043687

ساعات بازدید:  4 تا 8  عصر
گالری روزهای شنبه تعطیل است.

No. 72, ShahidKhoddami 
(BijanSt.) Vanak Sq.

Tel: +98[21] 88047698
Fax: +98[21] 88043687

Sun To Fri: 4 – 8 pm 
Gallery is Closed on 

Saturdays. www.valiartgallery.com

اسفندیار   پورمقدم 
موج ها

نمایشگاه  انفرادی عکس
گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  12  اردیبهشت  1396

Esfandyar Pourmoghadam
Waves

Solo Photography Exhibition
Opening : 21 April 2017

End : 2 May 2017



 بهزاد  بزرگی 
دختران  سرزمین  فیروزه 
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی

گشایش:  15  اردیبهشت  1396
پایان:  26  اردیبهشت  1396

behzad bozorgi
Girls Of Turquoise Land

Solo Painting Exhibition
Opening : 5 May 2017

End : 16 May 2017



خیابان مطهری ،خیابان میـرعماد 
کوچه دوازدهم ،  پالک 11  

تلفن:  88513933
ساعات بازدید:  4 تا 8  عصر 

گالری روزهای شنبه تعطیل است.
www.vistaartgallery.com

No.11, Twelfth street, Mir 
Emad Ave. Tehran  

Tell: +98[21] 88513933
Sun to Fri: 4 – 8 pm
Gallery is Closed on 

Saturdays. VISTA  ART  GALLERY

 کیوان  عسگری
نمایشگاه  انفرادی نقاشی   

گشایش:  15  اردیبهشت  1396
پایان:  25  اردیبهشت  1396

Keyvan Asgari
Solo Painting Exhibition

Opening : 5 May 2017
End : 15 May 2017



ذین  رستمی
آ
ا

َفرگشت  تاریک
نمایشگاه  انفرادی نقاشی   

گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  12  اردیبهشت  1396

راضیه  اعرابی
وکیوم بگ

نمایشگاه  انفرادی  چیدمان   
گشایش:  8  اردیبهشت  1396
پایان:  12  اردیبهشت  1396

Azin Rostami
Dark Evolution

Solo Painting Exhibition
Opening : 21 April 2017

End : 2 May 2017

Razieh Aarabi
Vacuum Bag

Solo Installation Exhibition
Opening : 28 April 2017

End : 2 May 2017

ذین رستمی( در گالری ویستا برگزار میشود.
آ
نمایشگاه )راضیه اعرابی( در ویستا پالس همزمان با نمایشگاه ) ا



No.12, Naeemi st, 
North Mirzaye 

Shirazi Ave
Tehran Iran.

Tel: +98[21] 88706984
Sun To Fri: 3 – 8 pm 

Opening: 5 – 9 pm
Gallery is closed on 

Saturdays.

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

تلفن : 88706984
ساعات بازید :یکشنبه تا جمعه 

3 تا 8 
افتتاحیه:  5 تا 9    

گالری  شنبه    ها  تعطیل است .
www.hoorartgallery.com HOOR    ART    GALLERY

داوود  امدادیان
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی

گشایش:  8  اردیبهشت  1396
پایان:  2  خرداد  1396

Davood Emdadian
Solo Painting Exhibition
Opening : 28 April 2017

End : 23 May 2017





No. 8, 5th Alley, Koohenoor 
St. Motahari ave

Tel: +98[21] 88731403
Fax: +98[21] 88732659

Sat to Fri: 4 – 8 pm
Gallery is Closed on 

Thursdays.

خیابان مطهری ، کوه نور، کـوچـه 
پنجم ،  شماره 8

تلفـن: 88731403
 فکس: 88732659

ساعات بازدید: 4 تا 8 عصـر
گالری  پنجشنبه     ها  تعطیل است .
www.hoorartgallery.com 7 SAMAR   ART    GALLERY

شهرزاد   میرزاحسابی
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی

گشایش:  1  اردیبهشت  1396
پایان:  6  اردیبهشت  1396

Shahrzad Mirzahessabi
Solo Painting Exhibition
Opening : 21 April 2017

End : 26 April 2017

کاترین  میزان
نمایشگاه  انفرادی  تاپیسری

گشایش:  8  اردیبهشت  1396
پایان:  20  اردیبهشت  1396

Catherine Misan
Solo Tapestry Exhibition
Opening : 28 April 2017

End : 10 May 2017



فاطمه  چاووشی نسب
نمایشگاه  انفرادی  تاپیسری

گشایش:  22  اردیبهشت  1396
پایان:  27  اردیبهشت  1396

غزاله  اخوان زنجانی
نمایشگاه  انفرادی  نقاشی

گشایش:  29  اردیبهشت  1396
پایان:  3  خرداد  1396

Fatemeh Chavochi Nasab
Solo Tapestry Exhibition
Opening : 12 May 2017

End : 17 May 2017

Ghazaleh Akhavan Zanjani
Solo Painting Exhibition
Opening : 19 May 2017

End : 24 May 2017







 ) 17:30-21 ساعت(بلند داستانی  تاریخ و روز
 

 4/2/96 دوشنبه 

 
 

 شودتعاقبا اعالم میم

 

 11/2/96  دوشنبه

 گاهی به سینمای آمریکای التین ن
 NOنه  

 )پابلو الرین ( 

 

 18/2/96 دوشنبه 

 گاهی به سینمای آمریکای التینن
 Violaوایوال 

 )ماتیاس پینیرو(

 های مستند از آهنگسازان مدرن )با همکاری پلک تهران(فیلم                 22/2/96تا جمعه  20/2/96چهارشنبه 

 

 25/2/96  دوشنبه

 گاهی به سینمای آمریکای التین ن
  Nine Queens  نُه ملکه 

 )فابین بلینسکی(

 

 1/3/96  دوشنبه

 گاهی به سینمای آمریکای التین ن
  Neighboring Sounds همسایگی صدای و سر

   (فیلو مندوسا کلبر)







 

Calendar Of Exhibition Opening Dates 
Apr | May -  2017 

 1396  ماه  اردیبهشت تاریخ گشایش نمایشگاه های

ــهشـــنب   20          30       2 22    9 29   16 6 23 13  
         

14 24 7 17   30 10    23  3      21 ـهیکـشـنبـ               31  
         

15  25 8 18   1 11    24   4       
ـنبــهدوشـ  

         
16 26 9 19   2 12    25   5       

 سه شنبـــه
         

هچهارشنبــ        6  26    13 3   20 10 27 17  
          

ـهپنج شنبـ       7   27    14 4 21 11 28 18  
         

2919            12         22   5 15    28   8     21  1        

ــهجـمــع  

 Afrand |  افرند  
Elahe |  الهه  
Dena |  دنا  

Seyhoun 1 |  1سیحون  

Azadart |  طراحان  
Golestan |  گلستان  
7 Samar |  هفت ثمر  

Arte | آرته 
Aria |  آریا  
e 1 | ایوان 
26 |  26  
Did | دید 

Silkroad | راه ابریشم 
Jaleh | ژاله 
Saye | سایه 

Shalman |  شلمان  
Azadart |  طراحان  
Golestan |  گلستان  
7 Samar |  هفت ثمر  

Atbin | آتبین 
Arte | آرته 

Afrand | افرند 
Elahe | الهه 

O |  ُا  
Whiteline | خط سفید 
Sareban | ساربان 

Saye | سایه 
Seyhoun 1 |  1سیحون  

Fereshteh |  فرشته  
Golestan |  گلستان  

Mah |  ماه  
Vali |  والی  

Vista |  ویستا  
 

Arte | آرته 
Aria | آریا 

Iranshahr  |ایران شهر 
26 |  26  

Saye | سایه 
Shalman | شلمان 
Azadart | طراحان 
Golestan | گلستان 

Vista | ویستا 
Hoor |  هور  

7 Samar |  هفت ثمر  

Ab-anbar | آب انبار 
Atbin | آتبین 
Assar | اثر 
Elahe | هاله  

O |  ُا  
Ag  | ای جی 

e 1 | ایوان 
Whiteline | خط سفید 

W01 | دبلیوصفریک 

Dena | دنا 
Silkroad | راه ابریشم 

Jaleh | ژاله 
Sareban |  ساربان  

Saye |  سایه  
Seyhoun 1 |  1سیحون  
Golestan |  گلستان  

Mah |  ماه  
Vali |  والی  

Vista |  ویستا  
7 Samar |  هفت ثمر  

 



1. موزه هرنهای معارص تهران: خيابان کارگر شاملی، جنب پارک الله - تلفن: ۸۹۵۱۹۶۵8

2. گالری اثر: خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، روبه روی خانه هرنمندان، شامره 16 - تلفن: 88326689

3. گالری افرند: یوسف آباد، جهان آرا، خیابان 19 )جالل حسینی(، شامره 48 - تلفن: 88012334

4. گالری اعتامد: نیاوران، میدان یارس، خیابان صادقی قمی، بوکان، دوراهی سمت راست، شامره 4 - تلفن: 22718067

5. آب/انبار: هفت تیر، مفتح جنوبی، بعد از تقاطع سمیه، خیابان بوربور، خاقانی، روشنمنش، شامره ۲ - تلفن: 88860703

6. آبی: دولت، دیباجی جنوبی، روبروی پارک ارغوان، نبش کوچه مژگان، شامره 41 - تلفن: 22555388

7. نگارخانه آتبین: خیابان ولیعرص، جنوب چهارراه پار کوی، کوچه تورج، کوچه خاکزاد، شامر ه 42 - تلفن: 26210395

8. گالری آرته: ونک، بزرگراه کردستان، بلوار علیخانی، 20 مرتی گلستان، 12 مرتی دوم، شامر ه 3 - تلفن: ۸۸۰۳۱۶۵۲

9. آرت سنرت: خیابان رشیعتی، ضلع شامل غربی پل صدر، شامره ۱۷۱۶ - تلفن: 22601130

10.  گالری الهه: بلوار آفریقا، انتهای خیابان گلفام)سمت راست(، بن بست امینی، شامره 3 - تلفن: 26202611

11. گالری آریا: خیابان ولیعرص، باالتر از سه راه بهشتی، کوچه زرین، شامره 10 - تلفن: 88716401

12. گالری آریانا: الهیه، انتهای مریم رشقی، ابتدای خیابان فرشته)فیاضی(، شامره 9-تلفن: 22601216

13. گالری اُ: خیابان ویال)نجات الهی(، کوچه خرسو، شامره 46- تلفن:  88922028

14.  گالری ای.جی: خیابان ولیعرص، خیابان زعفرانیه، خیبان مقدس اردبیلی، پسیان جنوبی، شامره 3- تلفن:  26851748

15.گالری بیرنگ: خیابان ظفر بین مدرس و آفریقا شامره 251- تلفن: 88654358

16. گالری جرجانی: خیابان ولیعرص، باالتر از فرشته، خیابان خیام، شامره 4، زنگ 1 - تلفن: 22668740

17. نگارخانه حنا: دولت، بلوار کاوه، کوچه اخالقی، جهانتاب، بیگلرپور رشقی، شامره 19 - تلفن: 22587879

18. گالری دنا: سپهبد قرنی، باالتر از چهارراه طالقانی، کوچه سوسن، پالک 4 - تلفن: 88931744

19. زیرزمني دستان: خيابان فرشته، خيابان بيدار، شامره 6- تلفن: 22023114

20. نگارخانه دی: خیابان ولیعرص، روبه روی پارک ملت، خیابان عاطفی، شامره 130 - تلفن: 22059323

21. گالری راه ابریشم: خیابان شهید لواسانی، بین کامرانیه و دزاشیب، شامره 103 - تلفن: 22727010

22. گالری راه ابریشم - پارک الله: بلوار کشاورز، بین وصال شیرازی و قدس، ساختامن تکنو آجر، شامره 210

23. گالری سایه: نیاوران، خیابان جمشیدیه، خیابان امیدوار، کوچه آقاخانی، شامره 3- تلفن:22810015

24. سازماناب: هفت تیر، مفتح جنوبی، بعد از تقاطع سمیه، خیابان بوربور، خاقانی، روشنمنش، شامره ۲ - تلفن: 88866345

25.گالری سبحان: صدر رشق، خروجی کامرانیه، بعد از زیرگذر صدر، جنب دامپزشکی، خیابان عباسی، کوچه پیش تاز، بن ست بعثت پالک 4- تلفن: 22231480

26. نگارخانه سین: شهرک غرب، فاز 2، خیابان هرمزان، پیروزان جنوبی، کوچه 12 ، شامر ه 16 - تلفن: 88376623

27. گالری سیحون: خیابان وزرا، کوچه چهارم، شامره 11 - تلفن: 88711305
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2. آران : کریم خان زند، خیابان خردمند شمالي، کوچه دي، پالک 12 - تلفن: 88829086 

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

4. آبی : دولت، دیباجی جنوبی، روبروی پارک ارغوان، نبش کوچه مژگان، شماره 41 - تلفن: 22555388
 5. آتبین : خیابان ولیعصر، جنوب چهارراه پارک وی، کوچه تورج، کوچه خاکزاد، شمار ه 42

تلفن: 26210395 
6. اثر : خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، روبه روی خانه هنرمندان، شماره 16 - تلفن: 88326689

 7. آرته : ونک، بزرگراه کردستان، بلوار علیخانی، 20 متری گلستان، 12 متری دوم، شمار ه 3
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9. آریا : خیابان ولیعصر، باالتر از سه راه بهشتی، کوچه زرین، شماره 10 - تلفن: 88716401

10. آریانا : الهیه، انتهای مریم شرقی، ابتدای خیابان فرشته)فیاضی(، شماره 9-تلفن: 22601216
11. افرند : یوسف آباد، جهان آرا، خیابان 19 )جالل حسینی(، شماره 48 - تلفن: 88012334
 12. اعتماد : نیاوران، میدان یاسر، خیابان صادقی قمی، بوکان، دوراهی سمت راست، شماره 4
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 13.  الهه : بلوار آفریقا، انتهای خیابان گلفام)سمت راست(، بن بست امینی، شماره 3
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15. اُ : خیابان ویال)نجات الهی(، کوچه خسرو، شماره 46- تلفن:  88922028
16. ای.جی : خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیبان مقدس اردبیلی، پسیان جنوبی، شماره 3

تلفن:  26851748 
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19. بیرنگ : خیابان ظفر بین مدرس و آفریقا شماره 251- تلفن: 88654358

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

21. جرجانی : خیابان ولیعصر، باالتر از فرشته، خیابان خیام، شماره 4، زنگ 1 - تلفن: 22668740
22. حنا : دولت، بلوار کاوه، کوچه اخالقی، جهانتاب، بیگلرپور شرقی، شماره 19 - تلفن: 22587879

23. خط سفید : خیابان ولیعصر،رو به روی جام جم،کوچه پروین،پالک 22 - تلفن: 22045245
 24. 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
25. دید : بزرگراه زرین الدین شرقی،خروجی احسان تا انتها خیابان گرما بدری،سمت چپ 19 غربی
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 26. نگارخانه دی : خیابان ولیعصر، روبه روی پارک ملت، خیابان عاطفی، شماره 130         
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27. دنا : سپهبد قرنی، باالتر از چهارراه طالقانی، کوچه سوسن، پالک 4 - تلفن: 88931744

28. دستان+2 : خیابان فرشته،پالک 82 - تلفن : 26202419
29. زیرزمین دستان : خیابان فرشته، خیابان بیدار، شماره 6- تلفن: 22023114 

30. راه ابریشم : خیابان شهید لواسانی، بین کامرانیه و دزاشیب، شماره 103 - تلفن: 22727010
31. راه ابریشم : پارک الله: بلوار کشاورز، بین وصال شیرازی و قدس، ساختمان تکنو آجر، شماره 210
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 38. شماره شش : خیابان میرزای شیرازی، کوچه بیستم، شماره2، واحد 1- تلفن: 88346029

 39. شلمان : میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبارغربی )جنوبی(، کوچه کاووسی، شماره 27 ، واحد 1
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40. طراحان آزاد : میدان فاطمی، میدان گلها، میدان سلماس، شماره 5 - تلفن: 88008676
  41. فرشته : شریعتي ،  پایین تر از پل صدر جنب شهرکتاب فرشته ،  شماره 1671 -  تلفن:  22608109

42. گلستان : دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره 34 - تلفن: 22541589
  43. ماه : خیابان آفریقا، بلوار گلستان،پالک 26 - تلفن : 22045879 /22026037
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   45. مژده :  سعادت آباد، خیابان عالمه شمالي، خیابان 18 شرقي، پالک27، زنگ 1 - تلفن: 22067442
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48. والی : میدان ونک، خیابان خدامی، شماره 72 - تلفن: 88047698
49. ویستا : خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، شماره 11 - تلفن: 4- 88513933

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

51. هفت ثمر : خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره 8 - تلفن: 88731403
52. 83 : پاسداران،فالح زاده)گلستان 2( ،پالک 83 - تلفن: 22763509

53. تیاتر باران : خیابان انقالب، خیابان فلسطین جنوبی پالک292 - تلفن: 66176825 / 66176812
54. تماشاخانه دا : میدان فاطمی، خیابان جهان مهر، پالک26 - تلفن: 88016074

 55. تماشاخانه دراما : خیابان فلسطین جنوبی،خیابان لبافی نژاد،کوچه زحل،بن بست اول، پالک2، طبقه اول -
تلفن: 66176802

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

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

58. مکتب تهران : خیابان آبان جنوبی، کوچه کیوان، پالک 8 - تلفن: 88891512
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