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فقط هنر است که هیچ حادثه ای از ارزشش نمی . می باید ارزش ها را از قسمت ها جدا ساخت
.کاهد  

«ایران درّودی»   

 
  واقعی معنای به انسانی بارز نمونه عنوان به را مقدم کفشچیان استاد

  هنر که فرهیخته، هنرمندی .شناختیم می بود شده مأنوس هنر با که
 نمایان دیگران از بیش خویش، خوب خصوصیات و بودن انسان در را

 برخورد مسئوالنه کس همه و چیز همه به نسبت که او  .کرد می
  با همواره بود  ذهنش های دغدغه بیانگر فاخرش آثار و داشت

  خوبان که افسوس و دریغ .آموخت می ما به را بودن انسان رفتارش،
  است آرامش موجب آنچه اما روند می ما جمع از زود خیلی روزگار
 .گذارند می برجای خود از و کنند می خلق که است آثاری

  استاد  شاگردان و همکاران ،دوستان از تعدادی آثار با نمایشگاه این 
  استاد این روح شدن متعالی روز چهلمین یاد به مقدم، کفشچیان

  .گردد می برگزار گرانقدر
 

                .رساندند یاری امر این در مرا که مهربانانی تمام از سپاس
     

دلخوشرویا   



 عبدالرضا رابطی

L’Art International Group 

 !...مجال وصف بودن نیستمأمن این در   
 را در این مأمن قصد ماندن نیستبزرگان 

 
  می تبلور را تو ذهنم در نوری و تصویری ، دلم در اندوهی و شوری

  تو ماندگار مهر و تو هنر ، تو کالم درخشد می ذهنم آسمان در ، کند
 باقی دیار به و گفتی ترک را دیار این زود چه ، استاد ای دوست، ای

 شما بدیل بی هنر و نامت و یاد .نشیند دل نهانخانه در غمت شتافی،
  ذهنی آشفتگی با را خطی چند اگرچه .ماند خواهد ها ذهن در همیشه
  در تا است شده هنرمند دوستان همت به تالشی اینکه از اما نوشتم

 بزرگ و پاک روح به را آن و بکنیم یادی شدنت، آسمانی روز چهلمین
  بزرگواری و هنرمند عزیزان ی همه از که دارد جای کنیم، تقدیم شما
 .کنم تشکر کردند همراهی را ما که

 
 و نامت گرامی باد استاد کفشچیان مقدمیاد 

 عبدالرضا رابطی



 استاد اصغر کفشچیان مقدم 
 
 
 

 نقاش
 پژوهشگر  

 
 سوربون, تاریخ هنرهای تجسمی, 1387, دکتری
 استراسبورگ  , هنرهای تجسمی, 1378, دکتری

 استراسبورگ, هنرهای تجسمی, 1372, کارشناسی ارشد
 تهران, نقاشی, 1370, کارشناسی

هنرمندان نقاش انسان هایی حقیقی هستند و با »
نگاهی حقیقی باید به آنان نگاه شود؛ چراکه 

 «.بخش اعظم فرهنگ به آن ها مدیون است
 

 «اصغر کفشچیان مقدم»



 نور ( گهواره)بانوج . اثر استاد کفشچیان مقدم  –چیدمان    
 متر ، کیسه خاک از مناطق جنگی، آینه کاری، خاک،  نور، گالب 3*4*3اینستالیشن  گالری صبا 



 نور ( گهواره)بانوج . چیدمان   
 متر ، کیسه خاک از مناطق جنگی، آینه کاری، خاک،  نور، گالب 3*4*3اینستالیشن  گالری صبا 



40* 40اکریلیک روی بوم   آرمان یعقوب پور 



سانتی متر 140*140بومروی اکرلیک  ، خشکسالی: از مجموعه -افول سرخ ابراهیم ربانی خیرخواه  



سانتی متر     50*50، بومترکیب مواد روی  -تهراندانشگاه   

 
 ابوالفضل رفیعی



سانتی متر 25*15آبرنگ،  -طبیعت اردوان منظم   



سانتی متر 40*60روغن روی بوم، رنگ  -کوچه باغ های نیشابوردر   اکرم محمودی 



سانتیمتر 200*100*70آلومینیوم،  ورق  -بدون عنوان بهروز دارش  



رس پخته شده، گل 45* ۹* 12ابعاد  -مهر  جعفر نجیبی 



 سانتی متر 37*  27آبرنگ، -دره پرستوها حسن رزمخواه



سالجقهحسن  سانتی متر 70*50روغن، و رنگ  -«دو دلداده»از مجموعه     



سانتی متر 140* 160روغن روی بوم، رنگ  -« شهری که بود»از سری  حمید پور بهرامی  



هنر محیطی -خالیستجای تو  حمید نورآبادی  



سانتی متر70*50اکرولیک ،  -بدون عنوان  رضا طالبی 



سانتی متر 25*20اکرولیک ،  -پرواز رنگ ها رویا دلخوش  



 زهره صاحبی  سانتی متر  15×10روی بوم، اکرولیک  -پرواز



سانتی متر 100*80اکرولیک،  -سترا سراسر مه گرفته بیابان   سحر ناصری 



خواننداینک بر مزار کالغ ها مترسکان می : مجموعهاز  -انتظاربر نشسته   
سانتی متر  80*100بوم، روی اکرلیک   

 سهیال هوشمندفر



 سانتی متر   150متر ، عرض  4مدیا، ارتفاع ، میکس چیدمان -دودکش سید نظام الدین امامی فر



برنز و چوب  -فرود و فراز   طاهر شیخ الحکمایی  



سانتیمتر1,10*1,10طول و عرض  1,۹0فن ، ارتفاع ، پارچه نازک سفید، نور و چوب،آیینه -پرواز  عبدالرضا رابطی 



سانتی متر۹0*60اکرولیک، -عبور   علی سیدانی 



 کریم اله خانی
 

سانتی متر70* 50، اکریلیک -بدون عنوان  

  



سانتی متر 40*30بوم، روی پارچه اکرلیک  -بدون عنوان  کریم اسکندری 



سانتی منر 70*50برد، مواد روی فوم ترکیب  -بدون عنوان   محمد صابری تواالیی 



سانتیمتر 26×18,5روی مقوا، آکریلیک  -مقدمدر سوگ دکتر کفشچیان  مهرداد صدقی  



سانتی متر 150*125میکس مدیا،  -فرشته   مونا هنرمند 



سانتی متر 200*  200میکس مدیا،  -انتظار  احمدیان فرمحمدرضا  



  
سانتی متر70×100تکنیک دیجیتال، پوستر  -پرواز  محمد رضا علیمردانی 


