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چه و  شديد آشنا چهطور محصص بهمن با شما بدانم مىخواهم سؤال اولين بهعنوان تصوير: و  متن
برخوردهايى با هم داشتيد و بهمن محصص را به مثابه «شخص» چه گونه ديديد؟

و معمارى خوانده ام اما با محصص از طريق مجسمه سازى  مجسمهسازى من ببينيد عباس مشهدى زاده:
و موفق ترين آموزگاران هنر  ورزيدهترين از كه رياضى خانم نام به داشتيم معلمى مدرسهمان در شدم. آشنا
بود. اين جا [محل مصاحبه، هنرستان هنرهاى تجسمى پسران] زايمانى است از جليل ضياءپور. سال 1332

و سرسخت تر بود در امر آموزش. ضياءپور در  تيزتر هم ضياءپور از رياضى خانم كرد. راهاندازى را آن
به هرحال اين جا را راه اندازى كرد. من در اين جا مجسمه سازى اما ندارد، خوبى كارنامهى خيلى زمينه اين
و هردو معلم مشتركى ايتاليا رفت محصص مثل هم او كه تناولى، پرويز مثل بودم، هم اول شاگرد خواندم.
ا ست دنبالكردنى كه كردم دنبال و كردم پيدا را محصص رشتهام دليل به بنابراين مارينى. مارينو داشتند:
با قائم مقامى هم معلم من بود. هرسه شاگرد مارينى بودند. من در جريان يك تئاتر  محصص. سيروس

مى دانيد كه كارگردان تئاتر بود. خيلى هم گردن كلفت بود. آدم بسيار توانايى بود در اين  شدم. آشنا محصص
و نادر ابراهيمى را دعوت كرده بود براى اين كه «دايى وانيا»ى چخوف را كار كنيم. مدتى هم تمرين من كار.
و همسرش مهندس محمدرضا مقتدر گالرى «ليتو» (او مىكرد بازى را «يلنا» نقش هم مقتدر گلى كرديم.
خلقو خو محصص. با شدم آشنا نزديك از و رودررو آنجا كردند). راهاندازى جنوبى آبان خيابان در را
او برگشت انجام نشد. نمى دانم چرا رها شد. گويا  البته آن نمايش  و كاراكترش را تا حدودى دريافتم. 
و هم گلى مقتدر. اين كه نادر هم شدهاند. فوت اكنون بودند پروژه آن در كه كسانى تمام تقريبًا رم. رفت
مى پرسيد چه گونه بود... شخص خاصى بود. مستبد بود. مستبد به معناى اين كه به آگاهى هايى كه داشت
كامًال بدبين بود. البته در آغاز اين طور نبود. بود. نياورده دست به ارزان را آگاهىهايش و داشت. اعتقاد
مى گويند. در اين زمينه با خليل زيادى داستانهاى اجتماعى رفرم و تغيير به او اميدوارى و خوشبينى از
و هوشنگ ايرانى همراه بود. اين ها جزو اپوزيسيون دوره ى شاهنشاهى سپهرى سهراب يوشيج، نيما ملكى،
و سرانجام به چنين نگاه تلخ كرد رها را همه ولى داشت. برخاست و نشست آنها با محصص و هستند.
دوستِىِ جوان با پير داشت. او «جوان»اش بود. نيما «پير» بود. پير جوانى، در او رسيد. فاشيستىاى و
مى خواست جريانى بر ايران حاكم شود كه نه كاپيتاليستى باشد، نه كه سوسياليستى بود، ملكى خليل ديگر
مى كرد. «نيروى سوم»اى را ساخت كه با اسم خليل ملكى عجين دنبال توده حزب كه سوسياليسمى پيرو
دانشكده  ى هنرهاى به سپس و پيوست جنگى» خروس «انجمن گروه به شالودهاى چنان با محصص شده.
خانوادگى  اش بضاعت رفت. ايتاليا و رم به و نيافت خوش را آنجا هواى ولى رفت. تهران دانشگاه زيباى
خانوادهى زادهى اينكه نخست بود. آورده شانس بابت چند از محصص برود. مىتوانست كه بود طورى
دروازهى دو از يكى زادگاهش شهر اينكه دوم داشتند. فراوان آسايش و آسان زندگى كه بود توانمندى
بوده  اند. سوم رشت و گيالن واالى و اعال بخش در او خانوادهى و خانه و بوده ايران به مدرنيته آمدن مهم
و چهارم اين كه هنر نقاشى را برده سر به آموزش و پرورش بهترين در بىگمان را جوانى و نوجوانى آنكه
و ويشكايى مهدى و ضياءپور جليل و بود روسيه هنرآموختهى خود كه آموخته محمدى حبيب استاد از

حاجى  زاده را آموزش داده بود. و آغداشلو آيدين بعدها
رومى  ها شد تا اين كه سرانجام به جايى رسيد كه «آبروى از رومىتر حتا شد. رومى دراز ساليانى محصص
هنر قرن بيستم ايران» شد. بهمن محصص آدمى است كه تيز است. شفاف است. تلخ است. عبوس است.

و كـاردرسـت است. در ايتاليـا خودش را پيـدا كرد. فضـاى ايتاليا  راستكـار اسـت. بىبـاك اسـت. رك

و سپهر تاجالدينى مرجان توسط مصاحبه اين ■
خليلى در بهمن1392 انجام شده است.

عكس ها: سپهر خليلى

{ { مصاحبه با عباس مشهدی زاده >>
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براى منوچهر اين مسئله  مى آيد.  بار جا آن عمومى. و سياسى-اجتماعى فرهنگ با بود فضايى برايش
يك بار خيارى را نارنجى بود. ضياءپور همنسالن با زيبا. هنرهاى اول دورهى در افتاد، اتفاق هم يكتايى
چيست «اين  مى گويد:  او به بود، كمالالملك خوب خيلى شاگرد كه حيدريان، معلماش، بود. كشيده
اين رنگى مى پرسد: «پس چرا خيارش  چيديد.» شما كه است بىجانى «طبيعت مىگويد: كشيدهاى؟»
درآور، را  مى گويد: «روپوش ات  حيدريان نيست.» بد هم رنگى اين كردم فكر «من مىگويد: است؟»
آن طور كه دوست دارى بكش.» او آمد، كنارش هم دوست اش اسد پدرت خانهى برو بپوش، را كتات

بهروزان بيرون آمد.
و سمجى بود كه از همه ى كنكاش هايش بهره ى فراوان  پىگير جستجوگر، هنرمند محصص سخن، كوتاه
و توانا كه در ايران ما چنين نمونه هايى يا نيست دانا معنا تمام به هنرمندى بود شده سرانجام و بود برده نيز

يا بسيار بسيار كم اند.

و براى تئاترى به  بوده ايتاليا ساكن كه ديديد را محصص بهمن زمانى بار اولين كه گفتيد و تصوير: متن
ايران آمده بود. آن موقع شما و محصص چه سن و سالى داشتيد؟

30 سال  و من بود ساله 37 او 47 بود. من هفت سال از محصص كوچك ترم. در نتيجه مشهدى زاده: سال
داشتم.

متن و تصوير: بعد از آن ارتباط تان چه طور بود با بهمن محصص؟

مشهدى زاده: يك هنرمند كامل عيار، آورده دارد. محصص هنرمند كاردرستى بود. من هميشه حتا در اين 
آخرين سفرى كه به ايران داشت بسيار كنجكاوانه مشتاق ديدن اش بودم. ولى او اين بار خودش، خودش 
و آثارش را به شمال، گويا سياهكل برده بود  داروندار همهى كه جايى تا بود كرده گور و گم مصممانه را
و ناگوار بود. فكر كرده بود كه تلخ خيلى برايش همهچيز بود. برده بين از و خردكرده و شكسته را همه و
مى افتم كه نازنينام الهى بيژن و تلخ هدايت صادق ياد به من بوده! چه من آثار بفهمند كه كىاند مردم اين
و كجاست گورش نداند كسى كه بوده خواسته مردناش از پيش هنگامهى در كه بود گرفته انزوا آنچنان

هيچ گونه نشانه اى بر گورش نباشد.

متن و تصوير: اطالع داريد با چه كسانى در ارتباط بود از هنرمندان و غير هنرمندان؟

دم خور نبود. در آن زمان (مثل اآلن)  كسى با نداشت. قبول را كسى كه هنرمندان ميان در مشهدى زاده:
نشود.  مجسمه اى  چه  و  شود پذيرفته مجسمهاى چه شهرى] فضاى [براى مىكرد تعيين كه بود هيئتى
و يك بودند تريان ليليت و ضياءپور جليل اعضايش از ايران». در مجسمه نصب «كميسيون بود عنواناش
نفر از وزارت كشور بود كه آرتيست نبود ولى رئيس دفتر فنى وزارت كشور بود. اسم اش مهندس تيرانداز

و اين ها مى گفتند از ماكت هاى رسيده كدام باشد  مىشد تشكيل كميسيون اين مىشناختم. را او من بود.
مى كرد، مثل محصص كه طرحى ارائه كرده بود (يا ملكه سفارش پيشنهاد طرحى كسى اگر نباشد. كدام و
مى رفت. محصص ماكت را كميسيون به طرحاش كرده، كار افخم سردار كه شهر تئاتر فضاى براى بود) داده
مى گويد: «توضيح ندارد. محصص.» آقاى بدهيد «توضيحاتى مىگويند: نشستهاند، كميسيون مىكند، ارائه
من بزرگترين مجسمه ساز ايران ام. توضيح اش اين است. خداحافظ.» او كاراكترى داشت خردورز، پربار

مى رود.  بيرون و مىگويد را اين بكنند، تأييد بايد كه كميسيونى به روادارى. از بهدور و بىباك و سمج و
كوچكها. و بزرگها همكارها، جامعه، به كرده هم نگاه است. چهقدر كه مىداند را خودش توانايى چون

جايگاه خودش را مى داند و اين را مى گويد.

و بينش كلى نسبت به  كلى اطالعات كه مىدانيد جامعاالطرافى انسان را محصص شما پس و تصوير: متن
همه ى اين  مسائل داشت؟

مشهدى زاده: بله. من به طور كلى معتقدم دو نسل است كه جامعه ى ما اين جامع االطراف بودن را از دست 
. آماتوريسم در اين روند  (professionnalisme) حرفهاىگرى شدن غليظتر روز به روز خاطر به است. داده
و شعله ى صميمانه اى وجود اشتياق آماتوريسم در درحالىكه اتوماسيون. همه اين فشار زير مىشود قربانى
و ابوريحان بيرونى را داريم. پاسخ پورسينا پيش قرن ده كه آنجاست نيست. حرفهاىگرى در كه دارد
مى شناسد، حافظ را غرب و ايران ادبيات مىشناسد، درام است، تئاتر كارگردان محصص كه است اين شما
مى شناسد، اين فاشيست  بودن اش هم مربوط به اين شناخت هايى است را شاهنامه و مولوى مىشناسد،
و درست مىتوانند. نه و مىدانند نه كه ديگرانى و مىتوانند و مىدانند كه آنانى ميان مىشود مميزهاى كه

مى دهد. چون تميز مى دهد نمى تواند حق را به بى حق ها برساند. نادرست را از هم تميز
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مثًال. ژنه ژان و ماالپارته از كرده، هم ترجمههايى

و تصوير: نسبت دادن اين حد از فاشيسم به محصص بيشتر در نقل قول هاست. از خود او نه چيزى متن
فاشيستى شنيده ايم و نه ديده ايم.

و آثارش ببينيد. كارش را ببينيد: «هانرى چهارم» را روى صحنه ى  گفتوگو در را رفتارش مشهدى زاده:
تئاتر مى برد. «صندلى ها»ى يونسكو را مى برد.

و نزديكانى  معاشران معدود يك حتمًا اما نبود. دمخور كسى با هنرمندان ميان در كه گفتيد و تصوير: متن
داشته به هر حال.

مشهدى زاده: يك انسان نرم نرم در پهنه ى روشنفكرى ايران هست به نام سيروس طاهباز. عجبا! او به آن 
و اين به اين سختى! در آن نرمى يك شرافت است، در اين سختى هم يك شرافت است. از همان  نرمى
مى گويم باور كنيد فاشيست بوده  منظورم همين است. با كسى من اينكه كاردرستى. جنس همان از جنس.
اصًال مثل خودش نيست. يعنى سيروس طاهباز. نرم است. گوش كه دارد دوستى تنگاتنگ و است عجين
مى دهد كه حرف ات را بزنى، بگويى. به همين دليل در كانون قرار اختيار در را خودش دارد. وقار مىكند.
فيروز شيروانلو هم نبود.  او  تنها  به وجود آورد.  و گستره را  عرصه بزرگترين كودكان فكرى پرورش
هم نسالن حتا بيايد. وجود به شماست نسل از بزرگتر كه نسلى در اتفاقاتى كه شدند سبب همه اينها بود.
و كارهايى بكنيم. الزم است كه شما بزنيم حرفهايى باالخره كه كرديم پيدا فرصت اينها، و مميز من،
و به اشكال گوناگونى در گوناگون داليل به دو اين بشويد. آشنا بيشتر شيروانلو) و (طاهباز نفر دو اين با
گستراندن فرهنگ اجتماعى آن روز كوشش جان فشانانه اى داشته اند كه ثمره ى آن همين احمدرضا احمدى،

كيارستمى، بهمن دادخواه، آراپيك باغداساريان، فرشيد مثقالى و ... بوده اند.

به خاطر داريد  را ديگرى كس طاهباز سيروس بر عالوه و تصوير: متن
كه به محصص نزديك بوده باشد؟

مى كنم محصص برايش يك تكيه گاه ذهنى- فكر فروغ. مشهدى زاده:
فكرى بوده.

متن و تصوير: ارتباط شان چه طور بود؟

مى فهميدند. فروغ يك زن بسيار  خوب را همديگر دو اين مشهدى زاده:
بامطالعه  اى بود، گرچه نه سال بيشتر درس نخوانده بود. او به  و باشعور
و مباحث فرهنگ و هنر جامعهشناختى مباحث در مىتوانست راستى
مى كنم موقعى فكر باشد. دانشگاهى هر براى شايستهاى استاد بينامتنى
مى رود (زمانى هم بود كه در احواالت بدى ايتاليا به سفر دو فروغ كه
آن جا رفته تا با اين ارتباطى كه با محصص به بود) پريشاحوال و بود
پروژه  هايى شايد و ديگر دوستان و ايتاليا و محصص داشتند، تهران در
سفر دو  هر  در  فروغ  چون  برايش.  باشد  اتكايى  و  پناهى اروپا در
كه را  نامه اى  اگر  دوم اش. شما  در سفر  به خصوص  بود. پريشاحوال
مى گويد از خودش. گفته چه كه مىبينيد بخوانيد، مىنويسد طاهباز به
از بود.  يافتن  نجات  از پس و انتحار يك از پس سفر اين مىشود
ويژه بود  انسانى  نيز  او  بود.  سپهرى  سهراب  محصص،  ديگر  دوستان 
يافته  هايى بسيار گسترده در باورهاى متافيزيكى گوناگون در عالم  با
بسيار دوست  او  بوده.  نيز  فروغ  براى  آرامدهنده  اى  تكيهگاه كه معنا
و سنجيده ذهن نيست. آدمى كم سپهرى بود. محصص براى پرارزشى
بى  اعتنا بوده باشد. در نتيجه او به نمىتواند محصص مثل سنجشگرى
بايستى مفاهيم  و  معانى از ژرفى و گسترده ديالوگهاى باهم اينها

داشته بوده باشند. به طور قطع.



و هوشنگ بودم. اخت سپهرى با ولى گفتم. كه تئاترى آن از غير نبودم، اخت چندان محصص با من چون
گفت  وگو نام بردم. اين در كه بود كسانى همهى از جسورتر برابر دهها و داشت رياضيات دكتراى كه ايرانى
و پرسواد و آگاه بسيار معمار و نقاش و طراح محصص، الهيجانى همشهرى صفارى، بيژن اينها، جز
مى  توانسته بوده ارتباطاتى پرمعناترين و معتبرترين از دوستى اين كه بوده محصص نزديكان از هم پرشعور
و جشن هنر شيراز بوده نمايش كارگاه موجد صفارى بيژن بوده. برخوردار بسيار آن از محصص كه باشد
و استادان اصلى راهاندازان و گشايندگان از كاظمى هوشنگ مهندس همراه به صفارى بيژن مهندس است.

مى  شود. خوانده هنر دانشگاه امروزه كه است بوده ايران در دانشكده  ى هنرهاى تزئينى در سال 1339

قاجار. فاروقى  احمد  بهمن محصص توسط  از  مى شود  ساخته مستندى چهل دههى در و تصوير: متن
مى خواهم بدانم به نظر شما اين هستم». تاريخى پرسوناژ يك «من مىگويد محصص سكانس، اولين در

پيش گويى است؟ چرا و چه طور محصص چنين چيزى مى گويد؟

بوده  رسيده اى  بسيار  ميوه  ى  او است! درستگويى است! راستگويى نيست. پيشگويى مشهدى زاده:
كرد، كال بود. او رفته ايتاليا  رها و زيبا هنرهاى دانشكدهى رفت كوتاهى مدت كه زمانى نيست. كال است.
پيراندلو شناس شده. ديگرى شناس شده. كار كرده. آبديده شده در رم. در ميالن. حاال شده بهمن محصص.

بداخالق  اند. محصص  و تلخ اينطورند. كًال خانواده اين مىگويد محجوبى، حسين همشهرىاش، و دوست
آورده  ى هنگفتى!! چه و دارد! آورده دارد. يافته عمرش درازاى از

عمومًا در مورد محصص چه طور صحبت مى شد در بين هنرمندان؟ متن و تصوير:

مى  دارم. بزرگاش انـدازه اين دارم كه هسـتم متفـاوتى بسـيار آدم البد آنها نظـر از بد! بد! مشهدى زاده:
 

متن و تصوير: دليل اش چه بود عالوه بر تلخى رفتارش؟

فرح  دستور  به  مى سازد.  شاه براى را سلطنتى خانوادهى تنديس او ببينيد چيزها. خيلى مشهدى زاده:
اندوه زده  بى نظيرى شاهى  توانايى با محصص بهمن ايران، دربار خانوادهى سهنفرهى مجسمهى در ديبا.
و محزون. كسى از اعضاى كميسيون به من بهتزده ملكهاى كنار در مىدهد نمايش را گيج و پريشان و
مىكردند، محصص هم حاضر بوده. نمى دانم خود پروژه يا نگاه را كار كميسيون و فرح و شاه كه گفت
مى كند. بدون اين كه ترك را آنجا و مىشود برافروخته است؟!» من «اين مىگويد: شاه بوده. ماكتاش
مى خواهم بگويم مىشود. عصبانى اينقدر كنيد.» صدا «شوفر يا: «برويم!» بگويد: همسرش به مثًال حتا
مى كند. محصص شاه را دراماتيزه نشان منعكس را شاه پريشاحوالى تمام بوده. كرده كار بهدقت محصص
رئاليسم در ذره اى  است مجسمه.  اين  بكند. درحالى كه  را  كار  اين  نتوانسته  هيچ مجسمه سازى  مى دهد. 
آن نيست. ولى اكسپرسيون دارد اين كار. شكل اش شكل شاه است. شنلى هم دارد. يك آريستوكراسى

مى گويد: «چند سال پيش  شاه به ملكه انقالب، از پيش سال چندين مىكند. دنبال را عادتشده باسمهاى
مى توانيد با مردم مدارا كنيد، اين شما كه فرستاد پيغام اين با را راسك، دين خارجهاش، وزير كندى آقاى
مى گويد: «شما هنر پدر مرا شاه كنيد؟» عمل آن به بود نياز يكخرده نمىكنيد فكر دارند. انتظاراتى مردم
لب دوخته به نزدش بياورند. در واقع را فرخىيزدى داد دستور مىكرد؟ چهكار پدرش چيست.» نمىدانيد
نمى خواهد پاسپورت اش را بدهيد مى گويد كه: «همين است. ما دموكراسى داريم. هركس همسرش به شاه
بى پروايى و جسارت مىفهميدند. را اينها محصصها و محصص بود. زده شاه كه بود حرفى اين برود.»
و موشكافى فراوان ندارد. بسيار دقت به نياز استبداد حقارت نمايش در پايدارش شخصيت و محصص

موضوع عيان و پر پيداست!

و زندگى  رفتار از ناشى قدر چه مسئله اين نمىپذيرفتند. را محصص بهمن ديگران كه گفتيد و تصوير: متن
اصًال اين همجنس گرايى چه قدر علنى بود؟ بود؟ جنسىاش گرايش مشخص بهطور و محصص شخصى

ميكل  آنژ چون بزرگانى كه فرهنگى در شكلگرفتناش و ايتاليا در اقامتاش به برمىگردد باز مشهدى زاده:
و در ميان برخى مشاهير  بودهاند، همينطور هم كشيشها از بسيارى داشتهاند. خصوصيات اينگونه از نيز
خودمان نيز در تاريخ ايران چنين رفتارهايى بوده. بهمن محصص در چنان جامعه اى بارور شده بود. در

و  هستند من جفتهاى اينها دارم. خوبى پسرهاى من مىگويد مىكشد» زوزه خوشحالى از «فىفى فيلم
با اسم از آن ها تعريف مى كند. خب در سرزمين خودش، ايران، قضيه اين طور نيست و يا اگر هست پنهان
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و پنجاه و چهل و سى دهههاى روزگار آن در روى هر به دارد. قرار تابوها مقولهى در و است پوشيده و
مى  دهد. و مىداد نشان واكنش جامعه امروز حتا

اصًال مهم بود برايتان؟ يا داشتيد اطالع شخصًا خودتان شما متن و تصوير:

مشهدى زاده: من اطالع داشتم اما برايم مهم نبود. 

متن و تصوير: پس شما اهميت نمى داديد،  ولى ديگران اهميت مى دادند.

مى  شود، هنوز هم! ريز آن به و مىكند نگاه چيزها اين به ما جامعهى متن مشهدى زاده:

متن و تصوير: حتا در جامعه ى محدود و اليت هنرهاى تجسمى؟

مشهدى زاده: يعنى چه؟ مگر اين ها تافته ى جدابافته اند؟ 

و آوانگاردتر بوده اند، يا دست كم ادعايش را  پيشروتر يكمقدار آنها كه است اين منظورم و تصوير: متن
داشته اند.

مشهدى زاده: آوانگارد، بهمن محصص است. 

مثًال، نظرى داده  قاجار نقاشىهاى يا مينياتور ايران، قديم هنر مورد در هيچوقت محصص و تصوير: متن
بود؟

به زمانه اى است كه هنر مفهومى در آن جريان دارد. يك آرتيست  ببينيد محصص متعلق  مشهدى زاده: 
يك  ديگر  آرتيست  يك  مى  دهد،  ارائه هنرى اثر عنوان به و مىكند كنسرو را خودش مدفوع مىآيد
انتخاب مى خواهيد  اگر هركدام است، من كار اينها مىگويد و گالرى در مىكند تخليه را آجر كاميون
مى كند. ولى يك آسيايى اين جريان ها زندگى زمانى و مكان چنين در محصص كنم. امضا برايتان تا كنيد
و مكانى بسيار. اما او حضور دارد در اين جريان. در اين زيستن زمانى فاصلهى با مىفهمد. مىشنود، را
مى خواهد فيگوراتيو كار كند ولى با آن او نمىدهد. را او جواب هم ابستراكسيون حتا وقايع اين با همزمان
و اقسام انواع دوران] آن [در درحالىكه خودش. مخصوص اكسپرسيونيسم و مينىماليسم و دفرماسيونها

ابستراكسيون از كاندينسكى تا موندريان وجود دارد. به گمان من در هنرهاى
اين  چنين آورده داشته باشد  كه هنرمندى بيستم قرن در و ايران در پالستيك
و اين سرزمين است كه دستاوردى زمانه اين هنرمند تنها محصص نداشتهايم.
و در اقتدارى بسيار خاص روشى و سبك در و خودش به منحصر و ويژه
بوده  اند ولى به البته داشته. عرضه جهان به سرزمينى» نه «زمينى هنرى و واال

نداشته  اند! جهانى زبان يا و نرسيدهاند محض خلوص

مثًال. شاگردى به نكرده؟ تدريس هيچوقت محصص متن و تصوير:

قاعدتًا نه. براى اين كه او ديگرپذير نبود. برخالف او ماركو  نه. مشهدى زاده:
گريگوريان—كه او هم در ايتاليا درس خوانده بود—ولى بسيار ديگرپذير بود. 
سياه  نگارى  مفاهيم من است. هردوىشان مورد در كه بگويم چيزى يك اتفاقًا
سياِه رنِگ با فقط لتِى چند تابلوهاى در يكبار را محصص تلخنگارىهاى و

مجموعه  ى آشويتس ماركو گريگوريان ديدم. نه در هيچ جاى ديگر.

مى گذاشت؟ در كدام گالرى ها؟ نمايشگاه ايران در محصص بهمن و تصوير: متن

نقاشى انفرادى  نمايشگاه  (قندريز)  ايران  تاالر  در  بار  يك  مشهدى زاده: 
داشت  گروهى  نمايشگاه  گوته  انستيتو  در   47 در سال هم  يك بار  گذاشت.
و ابوالقاسم سعيدى. ابوالقاسم سعيدى برعكس اوست. پيالرام زندهرودى، با
مردمدار، مهربان، با نشاط. كارهايش را نگاه كنيد، پر از سرور برعكس. كامًال
مى كنند. تعارف آوردهاند گل مىكند فكر آدم است. سرمستى و شادى و
را محصص  مجسمه هاى  [كتاب  ببين  را  مرد  اين  مجسمه ى  كارهاى  ولى 
مغز  كه  يعنى  دارند.  كوچكى  سرهاى  است؟  ممكن  طور  چه  مى زند]؛  ورق
ندارند. فيگورها همه جذامى اند. انسان هايش كامل نيستند. پرنده ها كامل اند.
و از سرشارى اين  شـوق از من پـرنده؟! يك در احتشـام و شوكـت اينقدر
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از است  آكنده  است.  پر  قدر  چه  سرشار.  شوقى  از  او  برعكس  ولى  مى  افتم،  فرياد به فىفى مثل كار
اندام  هاى و پرابهت فيگورهاى و نگارهها ماهىها، پرندهها، زيبايىهاى تلخ. و تلخ و تلخ زيبايىهاى
و مينى ماليستى اكسپرسيو بيانى در است محصص توانايى و قدرت و ذهن و انديشه محصول خورهگرفته،

استخوان  سوز مى گذارد. و تلخ تماشايى به خياموار و آسان چه را بشر نوع بيچارگى و

متن و تصوير: در بين گالرى دارها و مجموعه دارها با چه كسانى ارتباط داشت؟

ايران  تاالر  محمدرضا جودت.  همين طور  كند.  كمك  مى تواند  زمينه اين در پاكباز رويين مشهدى زاده:
مى دانيد كه منصور قندريز هم از  گذاشتند. نمايش به آنجا را محصص كارهاى و مىگرداندند دو اين را
و پس از آن نام تاالر به قندريز تغيير كرد. شد فوت رانندگى تصادف در كه بود ايران تاالر بنيانگذاران
دانشكده  ى هنرهاى زيباى دانشگاه تهران بود. اسماعيل روبهروى ايران تاالر بودند. هم ديگر هنرمندان

مى تواند به شما كمك كند. او هم با اين گالرى همكارى داشت. كنيد، نورى عال را هم اگر پيدا

متن و تصوير: اگر نكته ى ناگفته ى ديگرى داريد بفرماييد.

در  جهانى  سنجه اى  و  معيار گفت مىتوان جرئت به نبود. شرقىنگارى پى در محصص مشهدى زاده:
گستره ى هنر داشت. چون اصل او دريافت خود حقيقت بود. چهارصد سال پيش از او محمد زمان اين 
دوره ها را گذرانده بود براى صفويه. بعد از محمد زمان صنيع الملك اين دوره ها را براى قاجاريه گذراند. 
و گذرانده مجسمهسازى در را دورهها اين كمالالملك، شاگرد صديقى، ابوالحسنخان نيز او از پس
پرويز وزيرى مقدم،  مارتين،  محسن  آلفونس  ماركو،  بعد  برپاست.  رم  در  فردوسى  اش  مجسمهى امروزه
و مسير اين در نيز ديگر كسان بىگمان و حسينى، منصوره شهرساز، و معمار ميرفندرسكِى مهندس تناولى،
و سيروس قائم مقامى شاگردان تناولى محصص، مجسمهسازى، در ولى يافتند. پرورش ايتاليا مدرسههاى
و تلخى است ممتنع و سهل سعدى زبان مثل محصص پالستيك هنرهاى زبان داشتهايم. را مارينى مارينو

چارپاره هاى خيام را دارد. حديث نفس از زبان اينان حديث نفس از زبان زمينيان است، نه سرزمينيان.
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