
  محمود فرشچيان: استاد

  ، اصفهان۱۳۰۸: زادروز

  

  :هزاراناز چند 

 )  ع(طراحي ضريح مطهر اباعبداهللا الحسين -

                                                                                                      )ع(طراحي ضريح مطهر ثامن االئمه  -

  نقاشي جهان هنرمند بزرگ -

 هاي ماندگار زيده اولين همايش چهرهبرگ -

 عضو پيوسته فرهنگستان هنر -

  

در شهر اصفهان چشم بـه جهـان    ۱۳۰۸محمود فرشچيان، چهره ماندگار نقاشي سرزمين كهن ايران، در سال 

پدرش كه نماينده فرش اصفهان بود با ديدن استعداد فرزندش، وي را بـه كارگـاه نقاشـي اسـتاد حـاج      . گشود

نظـر اسـتاد عيسـي بهـادري      ي رهنمون كرد و بعد از آن در هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان زيراآقا امامزمير

  .تعليم يافت

پس از پايان اين دوره به اروپا عزيمت كرد و چند سالي در آنجا به مطالعه و بررسي آثار نقاشان برجسته غـرب  

  .نقاشي با معيارهاي جهاني رسيد همت نهاد و در نتيجه همين مطالعات بود كه به رهيافتي تازه از هنر

كار خود را در اداره كل هنرهاي زيباي تهـران آغـاز كـرد و     ،فرزند با استعداد ايراني، پس از بازگشت به ميهن

  .پس از مدتي به مديريت اداره هنرهاي ملي و استادي دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران برگزيده شد

كـه در عـين توجـه بـه اصـالت       وجود آورنده سبك و مكتب خاصي است فرشچيان در حيطه نقاشي ايراني به

  .هاي نو، قابليت و كارايي نقاشي ايراني را افزايش داده است مباني سنتي اين هنر، با ابداع شيوه

قبال بسـيار  برپـا گشـته و بـا اسـت     نمايشگاه گروهـي   ۵۳فردي و  نمايشگاه ۸۵آثار استاد فرشچيان تاكنون در 

مين طور در قالب پوسـتر  هكه عمده آنها در چندين جلد كتاب بسيار نفيس و ارزنده و  بوده استزيادي همراه 

در پاريس » برگزيده آثار يونسكو«دو جلد كتاب آثار وي در زمره . هاي زيبا به چاپ رسيده است و كارت پستال

ـ م واالي هنـري وي را م هاي مختلف، مقا ها، جوايز و تقديرنامه  همچنين دريافت مدال. قلمداد شده است ي تجل



شـده او   نظير از سبك و مكتب جديد و شناخته پاداش حقيقي و ارزش هنري و ملي استاد، استقبال بي. سازد مي

  .در نقاشي اصيل ايراني است

تاريخي سعدآباد، سازمان ميراث فرهنگي كشور بر آن شـد تـا   -با تأسيس موزه فرشچيان در مجموعه فرهنگي

آثـار ايـن هنرمنـد بـزرگ در يـك      از هموطنان عزيز و هنردوستان جهان فـراهم آورد تـا   فرصتي براي عموم 

  .لغ بر هفتاد اثر از آثار استاد گردآوري شده استادر اين موزه ب. مجموعه زيبا بازديد به عمل آورند

اندگار و به قلم م )ع( رضااالئمه حضرت  امنث و) ع( حضرت اباعبداهللاهاي ضريح مطهر و منور طراحيهمچنين 

يادماني است خجسته در تـاريخ فرهنـگ و    كه اين نقوش زرين،. صورت گرفته استبا كفايت استاد فرشچيان 

  .هنر ايران كه استاد به صورت افتخاري انجام داده و به اين توفيق، مفتخر است

  

  :تحصيلي روند

  )۱۳۲۳( واستاد بهادري آقا امامي آزمايي در كارگاه استاد حاج ميرزا طبع -

 )۱۳۲۹(ديپلم عالي از هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان  -

سـال   ۷به مـدت   در وين سفر به اروپا جهت مطالعه و بررسي آثار نقاشان برجسته غرب و هنرآموزي -

)۱۳۳۲( 

 )معادل دكترا(دريافت درجه يك هنري  -

  

  :ها فعاليت

و عضويت در هيئـت اجرايـي و    )ع(وطراحي ضريح حضرت اباعبداهللا  )ع(طراحي ضريح حضرت رضا -

 بر ساخت آن  نظارت دقيق

 طراحي ضريح شهداي كربال -

 )ع(طراحي سرداب مطهر مرقد حضرت رضا -

  طراحي ضريح سرداب غيبت در سامرا -

 دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران استاد -

 در شهر راترفرود نيوجرسي آمريكا» نور و دانش«ركز مذهبي و فرهنگي مگذاري  بنيان -



  

  

  

  :كتاب

  )۱۳۵۳(تصويرگري شاهنامه فردوسي  -

 )۱۳۵۵(هاي محمود فرشچيان، جلد نخست، بنگاه ترجمه و نشر كتاب  ها و طراحي نقاشي -

 )۱۳۷۰(محمود فرشچيان، جلد دوم، انتشارات نگار  -

 )۱۳۷۰(پهلوانان بزرگ در شاهنامه فردوسي  -

 )۱۳۷۲(هاي پهلوانان در شاهنامه فردوسي  داستان -

 ، جلد سوم، چاپ آلمانمحمود فرشچيان -

 يونسكو، چاپ ايتاليا  محمود فرشچيان، جلد چهارم، -

 )۱۳۸۷(آثار، جلد پنجم، خانه فرهنگ و هنر گويا  محمود فرشچيان، مجموعه -

  

  :مقاله

  هاي تحقيقاتي و سخنراني در مورد هنر ايران در امريكا رساله -

  

 :ها برخي سفارش

 )انگليس(پرنس فيليپ  -

 )هور اسبق فرانسهجم رييس(دستن  ژسيكار -

 )نيويورك(رمزي سانبار  -

 )آنكارا(وزارت خارجه تركيه  -

 )نيويورك(شركت الين اندتون  -

  :برخي از آثار

 عصر عاشورا -



 پيدايش -

 حضرت سليمان و ملكه سبا -

 گلشن فردوس -

  بت شكن) ع(حضرت ابراهيم  -

 پنجمين روز آفرينش -

 آتش نهفته -

 وساطت -

 حمايت -

 حافظ -

 جدال با نفس -

 حضرت ابراهيم -

 ن رست -

 مژده نور -

 مولوي و شمس -

 دايره هستي -

  رايحهء عشق -

  :نمايشگاه

نمايشگاه انفرادي كه در شهرهاي ذكـر   ۵۱نمايشگاه گروهي و  ۸۳، در ۱۳۷۳تا  ۱۳۲۷هاي  آثار در فاصله سال

  :اند شده به نمايش درآمده

اف، پـاريس،   يالجزيره، فلورانس، مونيخ، سالت ليك سيتي، پكن، كراچي، نيويـورك، شـانگهاي، شـيكاگو، كـ    

  .سي رم، واشنگتن دي اصفهان، ميالن،  تهران، استانبول، الهور، راولپندي، وين، 

  :هاي دائمي زير وجود دارد آثار فرشچيان در كلكسيون

موزه ملي ايران، موزه هنرهاي معاصر ايران، ملكـه اليزابـت، ملكـه جوليانـا، پـرنس آقاخـان، ليـدن جانسـون         

، )ژاپـن (، شـاهزاده آكـي هـي تـو     )جمهور اسبق ايتاليا رييس(ژنرال ارنستو ژيسل  ،)جمهور اسبق امريكا رييس(



، سـناتور ويليـام فـول برايـت، پروفسـور      )وزير پيشين هند نخست(، لعل بهادر شاستري )ايتاليا(ژيسپ ساراگات 

ه الهـور  ، مـوز )تركيـه (، غسان شاكر، موزه هنر اسـتانبول  )سوييس(پوپ، پروفسور دكتر حسين صادقي .آرتور آ

، كلكسيون )نيوجرسي(بورر  ، كلكسيون)نيويورك(، باب گوچي )سي واشنگتن دي(، شركت ماديسون )پاكستان(

  ).نيوجرسي(پينز 

  

  :افتخارات

  )۱۳۸۰(، نسخه قرن بيست و يكم Who's whoدر كتاب مشهور  استادتن نام فقرار گر -

 )۱۳۷۹(در فهرست روشنفكران قرن بيست و يكم  استادقرار گرفتن نام  -

 )۱۳۷۲(طالي برترين درجه هنري   مدال -

 )۱۹۸۷(ايتاليا  ،اسكار تنديس طاليي -

 )۱۳۶۴(تنديس طاليي اروپايي هنر، ايتاليا  -

 )۱۳۶۳(نشان هنر نخل طاليي ايتاليا  -

 )۱۳۶۲(ديپلم آكادميك اروپا، آكادمي اروپا، ايتاليا  -

 )۱۳۶۱(ديپلم لياقت دانشگاه هنر، ايتاليا  -

 )۱۳۵۲(فرهنگ و هنر، ايران جايزه اول وزارت  -

 )۱۳۳۷(المللي هنر، بلژيك  مدال طالي جشنواره بين -

 )۱۳۳۱(مدال طالي هنر نظامي، ايران  -

  )۱۳۸۳(برگزيده همايش چهره هاي ماندگار  -


