








نمایشــگاه آثــار ویـــم دلـــووی تــا 24 اردیبهشــت مــاه در مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران برقرار 
مــی باشــد. در ایــن نمایشــگاه بیــش از 100 اثــر از آثــار ایــن هنرمنــد بــه همــراه 16 اثــر ایرانی 

و خارجــی از آثــار گنجینــه مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران بــه نمایــش در آمــده اســت.
ـــا از  ـــه ه ـــر | جمع ـــا 7 عص ـــح ت ـــاعت 10 صب ـــه از س ـــر هفت ـــنبه ه ـــا پنجش ـــنبه تــ ـــای یکش ـــد: روزه ـــاعت بازدی س

ـــد. ـــل می باش ـــوزه تعطی ـــمی م ـــات رس ـــا و تعطی ـــنبه ه ـــر | ش ـــا 7 عص ـــاعت 3 ت س

(TMOCA)
Park Laleh, North 

Kargar st. 
Tel: +98 (21) 89519658

مــوزه هنــرهـای معـاصـر تهـران 
ــب  ــمالی/ جن ــر ش ــان کارگ خیاب

ــه  ــارک الل پ
تلفـــن: 89519658

w w w . t m o c a . c o m
T e h r a n  M u s e u M  o f 
C o n T e M p o r a r y  a r T



No41 –Mojgan St
South Dibaji

Dolat Ave
Tel: +98 (21) 22555388

Sun to Fri: 4 – 8 pm 
Closed on Saturdays

خیابــان دولــت/ خیابــان دیباجــی 
جنوبــی/ روبــروی پــارک ارغــوان 
ابتــدای کوچه مــژگان/ پــاک 41

تلفن: 22555388
سـاعـات بـازدیـد :4 تـا 8 عصـر
گـالـری شنبـه هـا تعطیـل اسـت.  a B I  a r T  G a l l e r y

تــریوی طــراحــی
مریم برومند، کیانا برومند، شکوفه خرم رودی

نـمایشگاه گروهی طراحی
جمعه 27 فروردین الی 7 اردیبهشت 1395

Drawing Trio
Drawing exahibition

Maryam Boroumand, Kiyana Boroumand, 
Shokoofe Khoramroodi

Opening :15th April
End: 26th April

سعیــد بنــی حسینیـان
تبــخیــر

نمایشگاه انفرادی نقاشی،  مجسمه 
جمعــه 10 اردیبهشت الــی 21 

اردیبـهشت  1395
saeed 

Banyhosseinian
evaporation
Painting and 

Sculpture Exhibition
 Opening: 29th April

End:10th May

نویــد نــامی
فــرش قــرمــز

نمــایشگـــاه انفرادی نقاشی    
جــمعــه 24  اردیبــهشت الــی 

4خرداد  1395

navid nami
red carpet

Painting Exahibition
Opening:13th May

End: 24th May



No.42
Khakzad St

Touraj St
South of 

Parkway Crossing
Vali-e-asr Ave

Tehran, Iran
Tel: +98 (21) 26210395

Every Day : 4 –  9 pm 

جنــوب   / ولیعصــر  خیابــان 
ــای  ــارک وی/  انته ــارراه پ چه
ــزاد  ــه خاک ــورج کوچ ــه ت کوچ

شــماره 42 
تلفن: 26210395

ساعات بازدید: 4 تا 9 عصر
گالری همه  روزها باز است.

www.atbingallery.com aTBIn  arT Gallery

amir hossein shojaei
far

Solo Photography Exhibition
Opening: 15th April

End: 26th April

امیر حسین شجاعی
دور

نمایشگاه انفرادی عکس 
27 فروردین الی 7 اردیبهشت1395 

مــانی مهــرزاد
ســواران گـمشده

نمایشگــاه انفرادی نقاشی
10تــا 21 اردیبــهشت 1395

Mani Mehrzad
The lost riders

Solo Painting Exhibition
Opening: 29th April

End: 10th May

ali nedaei
amongst The Myth

Solo Painting Exhibition
Opening: 13th May

End: 24th May

علـی ندایی
از البـای اسطـوره
نمایشگاه انفرادی نقاشی

24 اردیبهشت الی 4 خرداد 1395



No. 2, Roshan Manesh 
Alley, Khanghani St., 
Bour Bour St., South 

Mofatteh St., Haftetir Sq.
Tel: +98 (21) 88860703

Sun to Fri: 12 – 8 pm 
Openings: 3 – 9 pm

Closed on Saturdays

میــدان هفــت تیــر/ مفتــح جنوبــی 
ــان  ــمیه / خیاب ــع س ــد از تقاط بع
ــن  ــی/ ب ــان خاقان ــور/ خیاب بورب
ــاک 2 ــش/  پ ــن  من ــت روش بس

تلفن: 88860703
سـاعات بازدید: یکشـنبه تا جمعه 

12 تـا 8 عصر
افـتتـاحیـه هــا: 3 تــا 9 شــب 
گـالری شنبـه هـا تـعطیــل اسـت.  aB-anBar arT Gallery

فردیت انبوه: فرمی از کثرت
کیـوریتـور: آزاده زعفرانی

نام هنرمنـد: سیـا ارمجــانی، نیـوشا تـوکلیــان
آویش خبــره زاده، وای.زد.کــامی، بـابک گلکــار 

شهـــاب فتـــوحی،  آرش مظفـــری،  تیــمو ناصری 
شیــرازه هــوشیـاری
نمــایـش گــروهی 

27 فروردین الی 31 اردیبهشت 1395

  Mass InDIVIDualIsM: a form 
of Multitude

 Curator: Azadeh Zaferani
artist: Siah Armajani, Shahab 

Fotouhi, Babak Golkar, Shirazeh 
Houshiary, Y.Z Kami, Avish 

Khebrehzadeh, Arash Mozafari, Timo 
Nasseri and Newsha Tavakolian. 

Group Exhibition
Opening: April 15th

End: May 20th  

assar arT Gallery

خیابان ایرانشهر/ کوی برفروشان  
شماره 16/  روبه روی خانه هنرمندان

تلفـن: 88326689
فکس: 88343947

سـاعات بازدید: جمعـه4 تـا 8  عصر
یکشنبـه تـا پنجشنبه 11 تا  8  عصـر
گالـری روزهـای شنبه تعطیل است.
www.assarartgallery.com

No.16, Barforoushan 
Alley, Iranshahr St.,

 Karimkhan Blvd
Tel: +98 (21) 88326689
Fax: +98 (21) 88343947

Fri: 4 - 8 pm
Sun to Thu: 11 Am – 8 pm 

Gallery is Closed on 
Saturdays

roxana Manouchehri
from the Gold land

Solo Exhibition
Opening: 15th April 

End: 6th May

رکسـانـا منـوچهـری           
از سـرزمیـن طــا

نمــایشگـاه  انفـرادی
27 فروردین الی 17 اردیبهشت1395 



a G  G a l l e r y

خیـابان ولیـعصر/ بـاالتر از چهارراه 
پـارک وی/ خیابان پسیان/ شماره 3 

تلفن: 1748 2685
نمابر: 1908 2685

ساعات بازید: 12 تا 20 عصر
پنج شنبه ها و جمعه ها 16تا 20 عصر
w w w . a g g a l e r i e . c o m

No.3, Pesyan St., Valiasr 
St., Tehran

Tel:  021 2685 1748
Fax: 021 2685 1908

Visiting Hours :12:00 – 20:00
Thursdays & Fridays: 

16:00 – 20:00

محبـوبه کـرملــی
شــادآبــاد 

نمایشگاه انفرادی عکاسی
21 فروردین  الی 15 اردیبهشت 1395

Mahboube Karamli
happyVille

Solo Photography 
Exhibition

Opening:9th April
End:4th May

ترانـه همـامـی
تــاالر آینه هــا

نمــایشگاه انفرادی چیدمان
25 اردیبهشت الی 19 خرداد 1395

Taraneh hemami
hall of reflections

Solo Installation 
Exhibition 

Opening:14th May 
End: 8th June     

مهدیــار جمشیــدی
»مــن اینجــا هستـم«

کیــوریتور:  الهــام پـوریامهر
مکــان: عقــدا، اردکــان یـزد
معرفــی پروژه: پنجشنبه 1۶ 
اردیبـهشت، سـاعت 7 تا 9 شب

از طریـــق ثبت نام در تـور پروژه
برای ثبت نام در این تور با گالری 

Ag تماس گرفته شود.
1۶ الی 17 اردیبــهشت 1395

Mahdyar Jamshidi
“I am here”

Art Project Tour
Curated by: Elham Puriyamehr
location: Aqda, Ardakan, Yazd

site opening: Thursday 5th 
May, 9-7 pm

Participation possible by 
registering for the project tour.
To register, contact ag Galerie.

Date: 5-6 May 2016



No.3, Second Alley
Golestan , Alikhani Blvd
South of Sheikh bahaee 

Exp Molasadra, Vanak
 Tel: +98 (21) 88031652 

Sat to Fri: 4 - 8 pm

ــی  ــیخ بهائ ــدرا/ ش ــک/ ماص ون
ــت  ــل هم ــر از پ ــی/ پایین ت جنوب
ــری  ــی/ 20مت ــی خان ــوار عل بل
گلســتان/ 12متــری دوم/ پــاک3

تلفن: 88031652
سـاعـات بـازدیـد: 4 تـا 8 عـصـر  a r T e   a r T  G a l l e r y

سعیــده ثابت نژاد
استتـیک

نمـــایشگاه انفــرادی نقاشی
3 الی 9 اردیبهشت 1395

saeedeh sabetnezhad
static

Painting Exhibition
Opening:22nd April

End: 28th April

overpainting
atena fereydouni | 
amin fakharzadeh

sara saberi f.
shadi saeedi

Kazhal fakhri, 
Mohsen anjom shoa

Mostafa soltani, 
hossein karami

shirin arabi, hojjat 
azampou

Painting Group 
Exhibition

Opening: 6th May
End:15th May

اُوِرپِینتینگ
به کوشش: آتنا فریدونی و امین 

فخارزاده
کژال فخـری، سارا صــابری فومنی 
شادی سعیدی، شیرین عربی، حجت 
اعظم پور، مصطفی سلطانی، محسن 

انجم شعاع، حسیـن کرمی
17الـی2۶ اردیــبهشت1395

حمیرا یــاسری
وقتـی کــه رفتــی

نمایشگـاه انفـرادی عکس و چیدمان
31 اردیبهشت 7 خرداد 1395

homeirayaseri
When you have gune

Photo & Instalation 
Opening: 20th May 

End: 27th May



a r I a   G a l l e r y

No. 10, Zarrin Alley
Next to the Beheshti Ave 

Vali - e - Asr St  
Tehran, Iran

Tel: +982188727083

+982188716401

Sat to Thu: 10 - 8 pm 
Opening & Fridays:16 - 20

خیابان ولــی عصــر/  باالتر از  
سه راه دکـتر بهشتـی/ کوچـه 

زریـن  شماره 10
تلفن: 88727083  

 88716401
ساعات بازدید:    10 صبح  تا  8 عصر
افتتاحیه و جمعه ها: 4 تا 8 عصـر
گـالـری همـه  روزهـا باز  است.
ariagallery-artclasses.com

امیر کبیرنژاد
به سکوت سرد زمان

26 فروردین الی 6 اردیبهشت 1395 

amir Kabirnezhad
To the cold silence 

of time
Solo Exhibition

Opening: 14th April
End : 25th April

فرح ابوالقاسم
تــوری مرغی

9 الی 20 اردیبهشت 1395

farah abolghasem
Chicken Wire Mesh

Opening: 28th April
End: 9th May

Morteza asadi
Opening: 12th May

End: 27th may 

مرتضی اسدی
23 اردیبهشت الی 7 خرداد 1395



afranD arT Gallery

یوسـف آباد/ جهــان آرا / خیابان 
19)جــال حسینـی( / پاک 48 

تـلفـن: 88012334
ساعـات بـازدیـد : 4 تـا 8 عصـر
افـتتــاحیـه هـــا : 4تـا 9 شـب
گالری هـا دوشنبه هـا تعطیـل است.

No. 48,19th St., Jahanara 
St., Yousefabad Ave.          

Tel: +98 (21) 88012334
 4 - 8 pm

Opening:4 - 9 pm
Gallery Closed on 

Mondays 
www.afrandgallery.com

مجتبی سیـادتی
نقــش پنــدار

نمـایشگــاه انفــرادی نقــاشی
27 فروردین الی10 اردیبهشت 1395

Mojtaba siadati
paint of imagination

Painting Exhibition
Opening:15th April 

End: 29th April

حمیــد حلیــمی 
اینجا چیزی برای دیدن نیست !

نمــایشگــاه  انفــرادی نقــاشــی
24 اردیبهشت الی 7 خرداد 1395

hamid halimi
nothing to watch here!

Painting Exhibition
Opening:13th May

End: 27th May



elahe arT Gallery

No.3, Amini Dead End 
End of Golfam St  

Nazani St., Afrigha Blvd ., 
Tehran, Iran

Tel: +98 (21) 26202611
+98 (21) 22054128

Fax: +98 (21) 89776349
Sat to Fri: 4 –  8 pm 

بلوار آفـــریقا/ انتهـای خیابان 
گلفــــام / خیابــان نــازنین 
بن بسـت امینـی/ شمـــاره 3
تلفن: 22054128 - 26202611

فکـس:  89776349
سـاعـات بازدیـد: 4 تا 8 عصـر

www.elahe.net

Jamile vafakish
Painting Exhibition
Opening : 15th April

End: 25th April

جمیله وفا کیش
نمایشگاه انفرادی نقاشی

27 فروردین الی ۶  اردیبهشت 1395

علیرضا میرزا رضایی
نمایشگاه انفرادی نقاشی

23 اردیبهشت الی 2 خرداد 1395

alireza mirzarezaee
Painting Exhibition
Opening : 12th May

End: 22th May

 فــردین صـادق ایـوبی
نمــایشگاه انفرادی نقــاشی

 9 تـا 19  اردیبهشت 1395     
fardin 

sadeghayoubi
Painting Exhibition
Opening: 28th April

End: 8th May



ــی  حمیــدرضــاامــامــ
آرام-گــاه

نمایشــگاه انفرادی نقاشــی
3 الی15 اردیبهشــت 1395

o   G a l l e r y

ـــی( ـــات اله ـــا )نج ـــان وی خیاب
کـــوچــه خســرو/  پــاک 46

تلفن : 28 20 92 88
سـاعات بــازید : جمعه 4 تا   9 شب 
یـــکشنبه تـــا پنجشــنبه 12 ظهر 

تــا 8 عصــر
گــالری شنبــه ها تعطیــل است.       

No. 46, Khosrow Alley
Villa (Nejat-ol Lahi) St.,
Tel: +98 (21) 88922028

 Fri: 4 -  9 pm
Sun to Thu: 12 - 8 pm

Closed on Saturdays. 

hamidreza emami
resting-place

Painting Exhibition
Opening: April 22nd 

End: Mar 4th

ali nassir
Mute Theatre

Drawing Exhibition
Opening:May 6th

End: May 25th 

علـی نصیــر
تــاتــر صامت

نمــایشگاه انفــرادی طراحی 
17 اردیبهشــت الی 5 خرداد 1395  



eTeMaD Gallery

نیاوران/ میدان یاسر/ خیابان صادقی 
قمـی/ خیـابـان بـوکـان/  پـاک 4 

تـلفـن: 22724442
فکـس: 22724442

سـاعـات بــازدیـد: شنبـه تا جمعه 
3 تـا 8 عصـر

گالری روزهای دوشنبه تعطیل است.
Galleryetemad.com

No.4, Bokan St.,
Sadeghi-e-Ghomi St., 

Yaser Sq., Niavaran St.
Tel: +98 (21) 22724442
Fax: +98 (21) 22724442

 Sat To Fri: 3 - 8 pm
Gallery is Closed on 

Monday.

طــای آبــی
نمــایشگــاه گــروهی

3 الــی 2۸ اردیبهشت 1395

Blue Gold
Group Exhibition

Opening : 22nd April
End: 17th May

W 0 1  G a l l e r y 

هفـت تیـر/  مفتـح جنوبـی/  بعـد از 
تقاطـع سـمیه/  خیـابــان بوربــور 
خیابان خاقانی/ بعد از کوچه طبـرسی 
کــوچه روشـن منـش/ پــاک 28 

تلفـن: 09356040055
ساعات بازدید: یکشنبـه تـا جمعـه 

سـاعت 12 تــا 8 شــب

NO. 28, Roshanmanesh 
Alley , Khaghani St., 

Bour Bour St., South 
Mofatteh.,  Haftetir Sq. 
Tel: +98 (935) 6040055

Sun to Fri: 8- 12 pm

تک اثر     
وای.زد کامی

بدون عنوان )آقای هوارد(
مدیا شامل رنگ روغن روی بوم
 27 فروردین الی 31 اردیبهشت

single artwork
y.Z Kami

untitled (Mr. howard)
Oil on Canvas

Openin: 15th April
End:20th May



DasTan ś BaseMenT

خیــابان فرشـته/ خیــابان بیدار 
شـماره 6

تلفن: 22023114
سـاعـات بـازدیـد: 4 تـا 8 عصـر
زیرزمین  روزهای یکشنبه تعطیل است.
www.dastangallery.com

No. 6, Beedar St., 
Fereshteh Ave,

Tel: +98 (21) 22023114
Mon To Sat: 4 - 8 pm 

Gallery is 
Closed on Sundays

fereydoun ave
souvenirs

Solo Exhibition
Opening:8th April

End:7th May

فــریــدون آو
یادگــاری

نمــایشگــاه انفـرادی
20 فروردین الی 1۸ اردیبهشت 1395

asal peirovi
Travelogue

Solo Drawing  Exhibition 
Opening:13th May

End: 23th May 

عسل پیـروی
سفرنــامــه

نمایشگاه انفرادی طراحی
24 اردیبهشت الی 3 خرداد 1395 



D a s T a n  +  2 

خیـــابان فـرشتـــه/ پــاک 82 
طبــــقه 2 

تلفن: 26202419
سـاعـات بـازدیـد: 4 تـا 8 عصـر
گـالری  روزهای یکشنبه تعطیل است.
www.dastangallery.com

2nd floor, No.82,  
Fereshteh St. 

Tel: +98 (21) 26202419 
Mon To Sat: 4 - 8 pm 

Gallery is 
Closed on Sundays

fereydoun ave
Bouquet

Solo Exhibition
Opening: 8th April

End: 23th April

فـریــدون آو
دستــه گــل

نمــایشگاه انفــرادی
20 فروردین الی 4 اردیبهشت 1395

شـارل حسیـن
لــو کــوران

نمایشگاه چاپ سیلک ، طراحی کتـاب 
و نـقــاشـی

10 اردیبهشت الی 1 خرداد 1395

Charles hossein 
le Coran

Silk Screen, Book Design and 
Painting Exhibition
Opening: 29th April 

End: 21st May



Dena arT Gallery

تهـران/ میــدان فردوسـی/  خیابان 
سپهبدقرنی/  بعد از چهارراه طالقانی
کــوچــه ســوســن/  پـاک 4

تلفن: 88931744
ســاعات بازدیـد: 4 تــا 8 عصـر

No. 4, Sousan Alley, after 
Taleqani Crossroad, Qarani 

St., Ferdowsi Sq.
Tel: +98 (21) 88931744

Sat To Fri: 4 - 8 pm

hamid Janipour
My father 91years old

Solo photograghy Exhibiton
Opening : 15th April

End: 25th April

ـ ا  فرشاد عسگری کیـ
91 سـالگی پــدرم

نمــایشگــاه انفـــرادی عکس 
 27 فروردین الی ۶ اردیبهشت 1395

ستــاره بهبهــانی
مسخــوارگی

نمــایشگــاه انفـرادی نقاشی
10 الی 20 اردیبهشت 1395 

setareh Behbahani
Metamorphosism

Solo painting Exhibiton
Opening: 29th April

End: 9th May

آزاد احـمــدی
بـی می نــاب زیستـن نتوانم
نمایشگاه انفرادی عکاسی با پرفورمنس
اجرای پرفورمنس: )از جام بر آمدیم، 

بر خاک شدیم(
30 اردیبهشت  از الهام زارع نژاد

 24 الی 30 اردیبهشت 1395
azad ahmadi

Without Wine, Man`s 
True essence, I can 

not sustain
Solo Photography  

& Performanc 
Exhibition

Opening: 13th May
End: 19th May

حمید جانی پور
سلفی بلدان

بــا رونمایی کتــاب این مجموعه از 
نشــر مشکی

نمایشگاه انفرادی عکس
31 اردیبهشت الی 10 خرداد 1395

hamid Janipour
selfies of 

Inexperienced
Photograghy 

Exhibiton
Opening: 20th May

End: 30th May

performance by 
Elham Zarenezhad 

(we lost our grip)
19thMay



sIlK roaD Gallery

خیابان لواسـانی غربی/  بین خیابان 
آبکـوه و آقایی/ پـاک 103/  واحد 2

تلفن: 22727010
ساعات بازدیـد: یکشنبه تا چهارشنبه 

3 تــا  7 عصـــر
پنـجشنبه و جمعــه 4 تـا 8 عصر
گــالـری شنبه هــا تعطیــل است.
info@silkroadartgallery.com

No.103, Lavasani St., 
(Farmanieh)

Tel: +98 (21) 22727010
Sun To Wed: 4- 8 pm

Thu & Fri: 4 - 8 pm
Closed on Saturdays.

www.silkroadartgallery.com

Mohsen Zare
Documents of War

Solo Exhibition
Opening:15th April

End: 25th April

محسـن زارع
اسنــاد منــازعـه

نمایشگاه انفرادی
 27 فروردین الی ۶ اردیبهشت 1395

Jalal sepehr
red Zone

Solo Photography 
Exhibition

Opening: 6th May
End: 23rd May

جــال سپــهر
محــدوده قـرمز

نمــایشگاه انفــرادی عکس
17 اردیبهشت الی 3 خرداد 1395

sIlK roaD Gallery

ــان  ــن خیاب ــاورز / بی ــوار کش بل
ــاک 210 ــدس / پ ــال و ق وص

تلفن: 88977148
ــا  ــنبه ت ــد: یکش ــاعات بازدی س

جمعــه 16 تــا 20
info@silkroadartgallery.com

No.210, Between Vesal and 
Ghods St., Keshavarz Blvd.

Tel: +98 (21) 88977148
Sun To Fri: 4- 8 pm

www.silkroadartgallery.com 

ali & ramyar
Kathmandu

Solo Photography Exhibition
Opening: 29th April

End:16th May

علـی و رامیــار
کـاتمــانـد و

نمــایشگاه انفرادی عکس
10 الی 27 اردیبهشت 1395



نیـاوران/خیابان جمشیدیـه / خیابان 
امیـدوار/ کوچه آقاخـانی / شماره 3

تلفن:  22810015
سـاعات بازدید: شنبه تا چهارشنبه 

11  تـا 6 عصــر
افـتـتـاحیــه ســاعـت 5 تــا 9
جــمعـه هــــا 4 تـــا 8 عصــر
گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است.

No.3, Aghakhani Alley, 
Omidvar St., Jamshidieh St., 

Niavaran St.
Tel: +98 (21) 22810015

Sat To Wed: 11 – 6  pm
Opening: 5 – 9 pm

Fri: 4 – 8 pm
Closed on Thursdays. saye arT Gallery

Mohammad saberi
White panic

Solo painting 
Exhibition

Opening: 22nd April
End: 2nd May

محمــد صابری
هــراس سپیــد

نمایشگاه انفرادی نقاشی
3 الــی 13 اردیبــهشت 1395

awder osman
emigration

Solo Painting Exhibition
Opening: 6th May

End: 16th May

ئــاودیر عـوسمان
کــوچ

نمـایشگاه انفرادی نقاشی 
17 الی 27 اردیبهشت 1395



soBhan arT Gallery

ــه  ــی کامرانی ــرق/  خروج ــدر ش ص
بعــد از زیرگــذر صــدر/  جنــب 
دامپزشــکی خیابــان عباســی/کوچه 
پیشــتاز بن بســت بعثــت/ پــاک 4 

تلفــن :22231480
ســاعات بــازدید: 4 تـا 8 عصــر
گـالری شنبــه هـا تعطیـل اسـت.

No.4, Besat Alley, Pishtaz  
Avenue, Abbasi St., After 

Sadr Underpas Kamranieh 
Exit, Sadr Highway

Tel: +98 (21) 22231480
Sat to Fri: 4 -8 pm

Closed on Saturdays.

nakisa Danaei
Today to be half of 

yourself
Solo Painting & 

Illustration Exhibition
Opening: 13th May

 End: 19th May

نکیســا دانــایـی
امروز نیمی از خودت باش

نمایشگاه انفرادی نقاشی و تصویرسازی
24 الــی 30 اردیبهشت 1395

JorJanI Gallery

خیابـان ولیعصر/ باالتـر از پارک وی 
کــوچه خیـام/ پــاک 4/ زنـگ 1

تـلفــن : 22668740
ساعــات بازید : 16:30 ـ20:30
گــالـری شنبـه هـا تعطیـل است.

No.4, Khayyam St., ValiAsr 
Ave., After Parkway

Tel:+98 (21) 22668740
Visiting Hours: 4:30- 8:30 PM 

Closed on Saturdays.

laleh firoozi
Confused

Painting, Drawing & Sculpture 
Exhibition

Opening : 15th April
End: 25th April 

اللــه فیــروزی
ســردرگــم

نمایشگاه انفرادی نقاشی، طراحی و مجسمه
 27 فروردین الی ۶ اردیبهشت 1395



seyhoun arT Gallery

خیابان وزرا / کـوچه چهارم/ پاک 11
تلفـن : 88102422/88711305
ساعات بـازید : جمعه ها 4 تا 8 عصر
شنبـه تــا پنجشنبـه 11 تـا 7 عصر
گـالـری دوشنبـه ها تعطیـل است.

No.11, 4th St., Vozara St.
Tel: +98 (21) 88711305

88102422
Fri : 4 – 8 pm 

Sat To Thu : 7 - 11 pm 
Closed on Mondays.

afshin Bagheri
sixth season

Solo Painting Exhibition
Opening: 15th April

End: 27th April

افشیـن باقری
گــاه ششــم

نمــایشگاه انفــرادی نقاشی 
27 فروردین الی ۸ اردیبهشت 1395

alemeh Bagherian
War, peace ,love

Solo Painting 
Exhibition

Opening : 29th April
End:11th May

عالمـه باقـریان
رزم ، صلح ، عشــق

نمــایشگاه انفــرادی نقاشی
10 الــی 22 اردیبــهشت 1395

"The 6th May"
Tribute to 

Masoumeh seyhoun
Opening hours:8-4 pm

Opening :13th May 
End:1st Jun

ششمین اردیبهشت
بزرگداشت معصومه سیحون  

ساعت افتتاحیه :4-۸شب
24 اردیبهشت الی 12 خرداد 1395



seyhoun arT Gallery2

خیابان مقدس اردبیلی / خیابان کیهان 
کــوچــه سینــایـی / پـــاک 24

22174346 تـلفــن: 
88711305 نمـــابـر: 

ساعات بازید : جمـعه ها 4 تا 8 عصر
شنبه تا پنجشنبـه 11 صبح تا 7 عصر
گالری روزهای دوشنبـه تعطیل است.

No.24, Sinaei Alley, Keyhan
Street, Moghadas Ardebili 

Ave, Tehran, Iran
Tel:22174346/Fax:88711305
Visiting Hours: Fridays 4- 8 pm

Sat to Thu: 11 Am – 7 Pm
Gallery is Closed on Mondays

alireza pouya
nostalgia

Solo Painting Exhibition
Opening : 22nd April

End:4th May

علـیرضا پویــا
نــوستـالژی

نمایشگــاه انفرادی نقاشی
3 الی 15 اردیبــهشت 1395

فرشتــه شادی
سوگــواری آرزوهــای زنـانه

نمایشگاه انفرادی عکس ، پرفورمنس 
ویدئوآرت: مازیار رضا خانی

17 الی 29 اردیبهشت 1395

fereshteh shadi
Mourning feminine’s 

Dreams
Solo Photography, 

Performance Art & 
Video Art Exhibition

Opening: 6th May
End:18th May



n o . 6   G a l l e r y

ــرزای شــیرازی /کوچــه  ــان می خیاب
ــد 1 ــاک 2/ واح ــتم/ پ بیس

تلفــن :  88346029
سـاعـات بـازید : 4 تــا 8 عصــر
N o 6 g a l l e r y . c o m

 Ground Floor, No.2, 20th st., 
Mirza Shirazi st.

Tel:88346029
Visiting Hours : 4 p.m to 8 p.m

متیــن تــوفیقی،  زروان 
روح بخـشـان
در غیـــاب آن

نمــایشگاه گـروهی عکاسی
24 تا 31 اردیبهشت 1395 

عنــوان : َعــّر
آرمیــن امیـریان

نمایشگاه انفرادی عکاسی
17 تا 22 اردیبهشت 1395

 Matin Tofighi  
Zarvan rouhbakhshan  

The absence of 
presence

Photography Group
Exhibition  

Opening: 13th May
End: 20th May

Title: a'ar (/æ'r/)
armin amirian

Photography  
Exhibition   

Opening: 6th May
End: 11th May

Indefinite situation
Curated: Hamed Dehghan

Mehraneh Atashi, Katayoun Karami 
Shirin Mohammad

Group Exhibition
Opening: 22nd April

End: 29th April

وضعیت نــا مشخص
کیوریتــور: حـامد دهقان

مهرانه آتشــی، کتـایون کرمی، شیـرین محمد
نمــایشگاه گروهی

3 تا 10 اردیبهشت 1395



shalMan arT Gallery

میردامــاد/ نرســیده بــه شــریعتی  
ــه  ــی(/ کوچ ــی )جنوب رودبارغرب
کاووســی / شــماره 27 / واحــد 1

تلفن: 22221944
ساعات بـازدیـد: 4  تــا  8 عصــر
 جمعــــه:  4 تـــا   8:30 عـصـــر

No.27, Kavoosi St.,West 
Roodbar, Mirdamad Blvd.

Tel: +98 (21) 22221944
Sat To Wed: 4 -  8 pm

 Fri: 4 -8:30 pm
www.ShalmanArtGallery.com

Javad Molania
The shadows

Solo Photography Exhibition
Opening: 22nd April 

End: 27th April 

جــواد مـوالنیــا
ســایه ها

نمــایشگاه انفــرادی عـکس   
3 الـی ۸ اردیبهشت 1395

pooneh farahvand
eve is a few steps away

Solo Photography 
Exhibition

Opening:13th May
 End:18th May

پونـه فــرح ونــد
حـوا در همین چمد قدمی ست

نمایشگــاه انفــرادی عکس  
24 الــی 29 اردیبــهشت 1395



گالـری طـراحان آزاد/ میدان فاطمی 
میدان گلها / میدان سلماس/ شماره 5

تلفن: 88008676
ســاعـات بازدیــد: 4 تـا 8 عصر
گـالـری پنج شنبه ها تعطیـل است.
www.azadartgallery.com

No.5, Salmas Sq, 
Golha Sq, Fatemi Sq

Tel: +98 (21) 88008676
Fri to Wed: 4 - 8 pm 

Closed on Thursdays a Z a D  a r T  G a l l e r y

lolita Baratpour
hesitation of Color

Solo Painting  
Exhibition

Opening: 22nd  April  
End: 27nd April

لولیــتا برات پور 
 درنـگ رنگ

نمایشگــاه انفرادی نقاشی
3  الــی ۸ اردیبــهشت 1395

hamed sahihi
phobophobia

Solo Drawing  & Video Exhibition
Opening: 29th  April

End: 10th May

حامد صحیحی    
فوبوفوبیا

نمایشگاه انفرادی طراحی و ویدئو
10 الی21 اردیبهشت 1395



GolesTan arT Gallery

دروس/ خیـابـان شهیـد کمـاسایی 
شمــاره 34

تلفن: 22541589
ساعـات بـازدیـد: جمعـه   4 تا 8 عصر
شنبـه تـا چهارشنبـه: 4 تا 8 عصر
گالری روزهای پنجشنبه تعطیل  است.
www.info@golestangallery.com

No. 34,
Kamasaee Ave., Darousse

Tel: +98 (21) 22541589
Fri: 4 – 8 pm

Sat To Wed: 4 - 8 pm 
Gallery is 

Closed on Thursdays

علــی تــرقی جــاه
نمـــایشگاه انفـــرادی نقـاشی

3 الی ۸  اردیبهشت 1395  

ali Taraghijah
Painting Exhibition
  Opening:22nd April

End: 27th April

رضــا عنــصری
نمایشگاه انفــرادی نقاشی

 27 فروردیـن تا 1 اردیبهشت  1395

reza onsori  
Painting Exhibition
Opening: 15th April

End: 20th April

hossein Cheraghchi
Painting Exhibition
  Opening:29nd April

End: 4th May

حسیـن چـراغچــی 
نـمایشگــاه  انفرادی نقاشــی

10 الــی 15 اردیبــهشت 1395

کیـوان بیـرانوند
نمــایشگاه  انفرادی مجسمه

17 الی 22  اردیبهشت 1395   

keyvan biranvand
Sculpture  Exhibition 

Opening: 6th May
End: 11st May



GolesTan arT Gallery

دروس/ خیـابـان شهیـد کمـاسایی 
شمــاره 34

تلفن: 22541589
ساعـات بـازدیـد: جمعـه   4 تا 8 عصر
شنبـه تـا چهارشنبـه: 4 تا 8 عصر
گالری روزهای پنجشنبه تعطیل  است.
www.info@golestangallery.com

No. 34,
Kamasaee Ave., Darousse

Tel: +98 (21) 22541589
Fri: 4 – 8 pm

Sat To Wed: 4 - 8 pm 
Gallery is 

Closed on Thursdays

کـــاوه یــاری
نمــایشگاه انفـرادی مجسمـه

24 الــی 29  اردیبهـشت  1395  

Kaveh yari 
Sculpture Exhibition

Opening: 13rd May
End: 18th May

سعیــد سادات نیــا 
 نمــایشگـاه انفـرادی نقاشی

31 اردیبـهشت تا 5 خرداد  1395

saeid sadatnia
Painting Exhibition  
Opening: 20th May

End: 25th May

s a l e s s   G a l l e r y

بیــن  کـریم خـــان زند/  خیابــان 
ایرانشــهر و ماهشــهر / شــماره 148

تلفن: 88325376
فکس: 88325377

ساعات بازدید:10 صبـح تا 9  شب
جمعـه ها: 4 بعدازظهـر تـا 10 شب

NO.148, Karimkhan Ave, 
Tel: +98 (21) 88325376
Fax:+98 (21) 88325377  

Fri: 4 - 10  
Sat To Thu: 4 - 10pm

masoud keshmiri
Being silent

Solo Painting & 
Drawing Exhibition
Opening: 29th April

End:18th May

مسعود کشمیری
بودن های خاموش

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی
10 الی 29 اردیبهشت 1395



M o h s e n   G a l l e r y

گــالـــری محســن
بزرگراه مدرس شمال/ کـوچه ناجی 
خیـابـان فرزان/ نـوربخش/  بـلوار 

مینا شرقی/  پاک 42
تلفن: 22255354

ساعات بازدید:جمعه 4 تا 10 شب
شنبـه تا چهـارشنبه 4 تا 10 شب
گالری روزهای پنج شنبه تعطیل است.

Mohsen Gallery 
No. 42, Mina Blvd., Nurbakhsh 

Farzan St., Naji Alley, East 
Zafar Ave., Modarres Expy

Tel: +98 (21) 22255354 
 Fri: 4 - 10  

Sat To Wed: 4 - 10pm
Closed on Thursdays.

 spheres of Influence
 Curated by: Lila Nazemian

Works by: Tarek Al-Ghoussein, Arwa Al Neami 
Wafaa Bilal, Lamya Gargash, Ahmed Mater 

Group Exhibition 
Opening:15th April

End: 11th May

تاثیرات محیطي 
کیوریتور : لي ال ناظمیان

هنرمندان: طارق الغصین، أروی النعمی 
وفــا بال، لمیـا قرقـاش، احمـد مـاطر

نمایشگـاه گــروهـي 
27 فروردین الی 22 اردیبهشت 1395

M o h s e n   G a l l e r y

گــالـــری محســن هـمکــف
بزرگراه مدرس شمال/ کـوچه ناجی 
خیـابـان فرزان/ نـوربخش/  بـلوار 

مینا شرقی/  پاک 42
تلفن: 22255354

ساعات بازدید:جمعه 4 تا 10 شب
شنبـه تا چهـارشنبه 4 تا 10 شب
گالری روزهای پنج شنبه تعطیل است.

Mohsen Gallery/GF
No. 42, Mina Blvd., Nurbakhsh 

Farzan St., Naji Alley, East 
Zafar Ave., Modarres Expy

Tel: +98 (21) 22255354 
 Fri: 4 - 10  

Sat To Wed: 4 - 10pm
Closed on Thursdays.

میــاد جـهانگیـري
24 اردیبهشت الی 5 خرداد 1395

Milad Jahangiri 
Opening:13th May

End: 25th May



M o h s e n   G a l l e r y

گــالـری محســن منفـی یــک
بزرگراه مدرس شمال/ کـوچه ناجی 
خیـابـان فرزان/ نـوربخش/  بـلوار 

مینا شرقی/  پاک 42
تلفن: 22255354

ساعات بازدید:جمعه 4 تا 10 شب
شنبـه تا چهـارشنبه 4 تا 10 شب
گالری روزهای پنج شنبه تعطیل است.

Mohsen Gallery/-1 
No. 42, Mina Blvd., Nurbakhsh 

Farzan St., Naji Alley, East 
Zafar Ave., Modarres Expy

Tel: +98 (21) 22255354 
 Fri: 4 - 10  

Sat To Wed: 4 - 10pm
Closed on Thursdays.

امیرحسین بیاني
 24 اردیبهشت الی 5 خرداد 1395

amirhossein Bayani
Opening: 13th May

End: 25th May

میرعماد/ کوچه دوازدهم/  پاک 11  
تلفـن: 88513933-4

سـاعـات بـازدیـد:4 تـا 8 عصـر 
گـالری روزهـای شنبـه تعطیل است.
www.valiartgallery.com

No.11, Twelfth St., 
Miremad Ave. 

+98 (21) 88513933- 4
Sun to Fri: 4 - 8pm

Closed on Saturdays. V I s T a  a r T  G a l l e r y

On Figures
Curator: Amir Yegane

Abosaeed Asadi
Abohamid Asadi, Pouneh 

Oshidari, Hamed Jafari 
Morteza Khosravi, Mehrdad 

Khataei, Yahya Roydel 
Narges Soleymanzadeh 

Ozhan Shirozhan 
Hamed Sadr Arhami 

Siamak Azami, Asal Falah 
Malek Mohammadzadeh 

Nazar Mosania, Dana 
Nahdaran, Adel Younesi

Painting group 
Exhibition

Opening:22nd April
End: 2nd May

از پیــکــره
نمایشگاه گردان: امیر یگانه
هنرمندان: ابوسعــید اسدی، 

ابوحمـید اسدی، پونــه اوشیدری 
حامـد جعفــری، مرتضی خسروی 
مهرداد خطایــی، یحی رویــدل 

نرگس سلیمان زاده، اوژن شیراوژن 
حامد صدرارحامی، سیامک عزمی 
عســل فالح، مــالک محمدزاده 
نــزار مــوسی نیا، دانا نهــداران 

عــادل یــونسی
نمایشگــاه گــروهی نقاشی
3 الی 13 اردیبهشت 1395



MehrVa arT Gallery

کریم خــان زند/خیابــان شــهید 
ــان جنوبــی( شــماره 38 عضدی/)آب
تـلفـن: 88939046/ 88939047
ساعات بـازدیـد:  5 تــا 9 عصـر
گالری روزهای پنجشنبه تعطیل  است.
www.mehrvaartgallery.com

No.38, Shahid Azodi St.,
Karimkhane zand Ave

Tel: +98 (21) 88939046
+98 (21) 88939047

Sat To Fri: 5 - 9 pm
Gallery is 

Closed on Thursdays

sepehr  ali 
mohammad loo

The solitude
Solo Drawing 

Exhibition
Opening: 22nd April 

End: 2nd May

سپهـر علـی محمـدلو  
تنهایــی

نمــایشگاه انفرادی طراحی
3 الــی 13 اردیبـهشت 1395

neda Moradi  
acquaintances
Solo Painting & 

Collage on Objects 
Exhibition

Opening: 6th May
End: 16th  May 

نــدا مــرادی   
آشنایان

نمایشگاه انفرادی نقاشی و ترکیب
مواد روی اشیا

 17 الــی 27  اردیبهشت 1395

خانه ی  در خود تبعید   
گردآورنده : پدرام رمضانی    

ایلیا تهمتنــی،  مهرداد عمــرانی 
ابراهیــم کاشانی،  امیــرعلـی گـلریز 
نـدا مـرادی، نــدا مــرادی نظــری  
سولماز نبــاتی، محــسن یــزدی پور 

شیوا یغمایی، چــاو
انتخاب موسیقی: علیرضا عشقی  

مزدک منصوری
نمایشگاه گــروهی مولتی مدیــا

31 اردیبـهشت الی10 خرداد 1395

self – exiled  home
Curated by: Pedram 

Ramezani 
selected Music: 

Mansouri, Eshghi
Group Exhibition Multi 

Media
Opening: 20th May

End: 30th May



hafT saMar arT  Gallery

خیابــان مطهــری/ کــوه نــور 
ــاره 8 ــم/ شـمــ ــه پنج کـوچـ

تلفـن: 88731403
 فکس: 88732659

گالری پنج شنبه ها تعطیل مـی باشد
سـاعـات بـازدیـد:   4 تـا 8 عصـر

www.7samar.com

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

Tel: +98 (21) 88731403
Fax: +98 (21) 88732659
Closed on Thursdays.

Sat to Fri: 4 - 8 pm

Khalil Koiki
Solo Exhibition 

Calligraphy-Painting
Opening: 29th April

End: 11st May

خلیــل کوییــکی  
نمـایشگــاه انفـرادی نقاشی خط

10 تــا 22 اردیبهشت 1395

فرهــاد عزیزی
نگـاره هـای مسین

نمـایشگــاه انفـرادی عکـاسی
24 تـا 29 اردیبـهشت 1395

farhad azizi
Cupreous Depicts 

Solo Exhibition 
Photography

Opening :13rd May
End:18th May



خیابـان مطهری/ میرزای شیرازی 
شمـالی/ کوچـه نعیمی/ پـاک 12

تلفن : 88706984
ساعات بـازید :یکـشنبـه تـا جمعه 

3 تــا 8 عصر
www.hoorartgallery.com

No.12, Naeemi st., North 
Mirzaye Shirazi Ave.

Tel: +98 (21) 88706984
Sun To Fri: 3 -8 pm 

www.hoorartgallery.com h o o r  a r T  G a l l e r y

عربعــلی شــروه
نگــاهی به مناظرعربعلی شروه

نمایشگاه انفرادی نقاشی
 27 فـروردین تــا 19 اردیبـهشـت 1395

arabali sherveh
landscapes of arabali sherveh

Solo Painting Exhibition
Opening:15th April

End: 8th May

حسینعلی ذابحی
نمــایشگاه انفــرادی نقــاشی

24 اردیبهشت تا 13 خرداد 1395

hossein ali Zabehi
Solo Painting  

Exhibition
Opening:13th May

End: 2nd Jun



میدان ونک/خیابان خدامی/شماره 72
تلفـن: 88047698 
فکس: 88043687

سـاعـات بــازدیـد:  4 تـا 8 عصر
گالـری روزهـای شنبه تعطیل است.
www.valiartgallery.com

No. 72, Shahid Khoddami 
(BijanSt.)  Vanak Sq.

Tel: +98 (21) 88047698
Fax: +98 (21) 88043687

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

Saturdays V a l I  a r T  G a l l e r y

ramin hafizi
Towards a wild Beginning

Solo Painting Exhibition
Opening: 22nd April

End: 3rd May

رامیــن حفیظــی
به سوی آغاز وحشـی

نمــایشگــاه انــفرادی نقــاشی
3 تــا 14 اردیبهشــت 1395

pardis shafieyon
The age of wondering

Solo PaintingExhibition
Opening: 6th May

End: 17th May

پردیــس شفیعیــون
دوران حیـــرانی

نمــایـشگاه انفــرادی نقــاشی
17تا 2۸ اردیبهـشت 1395





تمـاشـاخانه مـوج نــو / خیـابـان 
شریعتـی/ خیابان میرداماد/ خیابـان 
رودبار شرقی )شمـالی(/ پـاک 57

تلفن: 22224518

Moj E No Theater 
No.57, Roudbar e Sharghi 
(North) St., Mirdamad St., 

Shariati Ave. 
Tel: +98 (21) 22224518

The Bear
playwright: Anton 

Chekhov
Teather genre: Puppet
Ticket price: 15000 T

re-write: Rouzbeh 
Hosseini

Director: Arezoo Aali
actors: Payam Amir 

Abdolahian
 Mehdi Booselik
Sima Ramezani
April, May 2016

خــرس
بر اساس نوشته آنتوان چخوف

ژانر نمایش : عروسکی
قیمت بلیط: 15000 تومان
باز نویسی: روزبه حسینی

کارگردان: آرزو عالی
بازیگران:پیام امیرعبداللهیــان 

مهدی بوسلیک، سیما رمضانی
اردیبهشت 1395

fragile, Move With Care
Teather genre: Puppet

Ticket price: 15000 T
Designer and Director: 

Homa Sedatian
actors: Hoda Heidari 

Soodeh Sa’daei
Marjan Pourgholam Hossein

April, May 2016

شکستنی، با احتیاط حمل شود
ژانر نمایش : عروسکی

قیمت بلیط: 15000 تومان
طراح و کارگردان: هما ساداتیان

بازیگران: هدی حیدری
سوده سعدایی، مرجان پورغامحسین

اردیبهشت 1395

صــور فلــکی
قیمت بلیط: 15000 تومان

نویسنده: نیک پین
مترجم و کارگردان: اشکان جنابی
بازیگــران: متیــن فکــر آزاد 

اشکــان جنابی

Constellation
Ticket price: 15000 T
ywright: Nick Payne

Director: Ashkan Jenabi
actors: Matin Fekrazad

 Ashkan Jenabi
April, May 2016



تماشـاخـانه دارمـا / خیابان فلسطین 
جنوبی/ خیابان لبافی نژاد/ کوچه زحل  
بـن بست اول / پـاک 2/ طبقـه اول 
تـلفـن: 66176814/66176802

تمــاشــاخــانه دا ) آو ســابـق (
میــدان فاطمی/  خیابـان جهان مهر

پـــاک 26
تلفــن: 88016074

Drama Theater 1 floor, 
No.2, 1st. Ddend, Zohal 

Alley , Labafinejad St. 
South Felestin St.

Tel: +98 (21) 66176802
66176814

DaTheater
No. 26, Jahanmehr St. 

Fatemi Sq.
Tel: +98 (21) 88016074 

نویسنده : جواد خورشا
کارگــردان: جــواد خــورشا 

صــالح علــوی زاده
بازیگران: جــواد خــورشـا، صالح 
علوی زاده، امید سلیمی، سام دادخواه 

29 فروردین تــا 14 اردیبهشت 
ساعت ۸





ژانر فیلم : انیمیشن | چهارشنبه 95/2/۸| حکایت روباه |کارگردان: الدیساس استارویچ 1930| ساعت شروع سانس 17

ژانر فیلم : انیمیشن | چهارشنبه 95/2/۸| انتقام فیلمبردار | کارگردان: الدیساس استــارویچ 1912| ساعت شروع سانس 17

ژانر فیلم : انیمیشن | شنبه 95/2/11| کریسمس حشره ای| کـارگردان: الدیساس استـارویچ 1913| سـاعت شروع سانس 17

ژانر فیلم : انیمیــشن | شنبــه  95/2/11 | گالیــور جدید | کارگردان: الکســاندر پتوشکـو 1935| ساعت شروع سـانس 17

ژانر فیلم : انیمیــشن | چهارشنبـه  95/2/15 | بـلبل امپـراتور | کــارگردان: یرژی ترنکا 1949| سـاعت شروع سـانس 17

ژانر فیلم : انیمیــشن | چهارشنبــه  95/2/15 |  آواز علفــزار | کــارگردان: یــرژی تـرنکا 19۶4| سـاعت شـروع سانس 17

ژانر فیلم : انیمیــشن | چهارشنبــه  95/2/15 | دسـت | کــارگردان: یــرژی ترنکــا 19۶5| ســاعت شـروع سانـس 17

ژانر فیلم : انیمیــشن | یکشنبـه  95/2/19 | آلیـس| کــارگردان: یـان شـوآتکـمایـر 19۸۸| سـاعـت شـروع ســانس 17

ژانر فیلم : انیمیشن | چهارشنبه  95/2/22 | آقای پروکوک فیلمساز| کارگردان: کارل زمان 194۸| سـاعت شروع سانس 17

ژانر فیلم : انیمیشن | چهــارشنبــه  95/2/22 | الهــام  | کــارگردان: کــارل زمــان 194۸| سـاعت شــروع سـانس 17

ژانر فیلم : انیمیشن | چهارشنبـه  95/2/22 | گره روی دستمال | کارگردان: هرمینا تیر لوا  195۸| سـاعت شروع سانس 17

ژانر فیلم : انیمیشن | چهــارشنبـه  95/2/22 |دو تـوپ | کــارگردان: هرمینا تیــر لــوا  19۶2 | سـاعت شروع سانس 17

ژانر فیلم : انیمیشن | چهارشنبه  95/2/22 | جـابــرواکی | کـارگــردان: یان شوآتکمایر 1971 | سـاعـت شروع سانس 17

ژانر فیلم : انیمیشن | چهارشنبه  95/2/22 | بازی های مردانه| کارگردان: یان شوآتکمایر  19۸۸ | سـاعت شروع سانس 17

ژانر فیلم : انیمیشن | چهارشنبه  95/2/22 |روشنـایی تاریکی| کارگردان: یان شوآتکمایـر  19۸9 | سـاعت شروع سانس 17

ژانر فیلم : انیمیشن | چهــارشنبــه  95/2/22 | غـذا | کـارگردان: یــان شـوآتکمــایـر  1992 | سـاعت شروع سـانس 17

ژانـر فیلم : انیمیشن | یکشنبه  95/2/2۶ | فــاوست | کــارگـردان: یــان شوآتکمایر  1994 | ســاعت شـروع سـانس 17

ژانر فیلم : انیمیشن| چهارشنبه 95/2/29 | دنیای نامرئی دستکش ها| کارگردان: یرزی بارتا  19۸2| ساعت شروع سـانس 17



سالن استاد ناصریسالن استاد شهنازتاریخروز

95/2/6دو شنبه
کلید/ ابراهیم فروزش )سینماتک( 

21-17/30

95/2/8چهارشنبه
پلک تهران/بهترین فرشتگان )2014(/ای 

دی ادواردز 19-17

95/2/13دوشنبه
مروری بر فیلم های شاخص اسکار2015  

)دو فیلم(  21/30-17/30

95/2/14سه شنبه
مجتبی/حسن دامن زن 100 دقیقه )مستند( 

20-18

95/2/15چهارشنبه
مروری بر فیلم های شاخص اسکار 

2015)دو فیلم( 21/30-17/30

95/2/16پنجشنبه
          مروری بر فیلم های شاخص اسکار 

2015 ) )دو فیلم(21/30-17/30

95/2/17جمعه
مروری بر فیلم های شاخص اسکار  2015            

)دو فیلم( 21/30-17/30 

95/2/20دو شنبه
دایره مینا/ داریوش مهرجویی )سینماتک( 

21-17/30

95/2/21سه شنبه
معصومه/سونا مقدم 71 دقیقه )مستند( 

20-18

95/2/27دوشنبه
شمال از شمالغربd/ آلفرد هیچکاک 

)سینماتک( 21-17/30

95/2/28سه شنبه
 سیم آخر/عزیزی 60 دقیقه )مستند( 

20-18

مجموعه فیلم کوتاه 4- 95/2/298چهارشنبه







1. موزه هنرهای معاصر تهران: خیابان کارگر شمالی، جنب پارک الله - تلفن: 89519658

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

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

4. گالری اعتماد: نیاوران، میدان یاسر، خیابان صادقی قمی، بوکان، دوراهی سمت راست، شماره 4 - تلفن: 22718067

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

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

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

8. گالری آرته: ونک، بزرگراه کردستان، بلوار علیخانی، 20 متری گلستان، 12 متری دوم، شمار ه 3 - تلفن: 88031652

9. آرت سنتر: خیابان شریعتی، ضلع شمال غربی پل صدر، شماره 1716 - تلفن: 22601130

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

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

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

13. گالری اُ: خیابان ویا)نجات الهی(، کوچه خسرو، شماره 46- تلفن:  88922028

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

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

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

17. نگارخانه حنا: دولت، بلوار کاوه، کوچه اخاقی، جهانتاب، بیگلرپور شرقی، شماره 19 - تلفن: 22587879

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

19. زیرزمین دستان: خیابان فرشته، خیابان بیدار، شماره 6- تلفن: 22023114
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