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تجسمي

اردشير و كاريكاتور روشنفكري
امير سقراطي
هفده س��ال پيش وقتي ش��روع به نامهنگاري با اردشير
محصص كردم ،وضعيت كاريكاتور مطبوعاتي در ايران،
به ح��ال و روز امروزش نيفتاده ب��ود! آن موقع وضعيت و
جاي��گاه كاريكاتور مطبوعاتي در بهتري��ن حالتش بود و
كاريكاتوريست جايگاه ثابتي در تحريريه روزنامه داشت.
هر چند كه روزنامههاي جريان اصالحات اغلب فقط يك
كاريكاتورمنتشرميكردند،اماآندورانپرفرازونشيب،باز
همازوضعيتامروزكاريكاتورمطبوعاتيبهتربود!آنچهدر
آندورهمطبوعاتي،بهعنوانكاريكاتورسياسيومطبوعاتي
منتش��ر ميش��د ،ادامه تفكري بود كه اردش��ير در ارايه
كاريكاتوردرمطبوعاتايرانداشت:يعنيكاريكاتورهايي
بدونشرحازاوضاعسياسيواجتماعيمردم.
اردش��ير كه همچ��ون كامبيز درمبخ��ش در توفيق
فن
كاريكاتور كش��يده بود ،با ريزه كاريه��ا و فوت و ِ
فكاهينگاري و طنزپردازي در هنر كاريكاتور آشنا بود،
اما ميخواست كه كاريكاتورهايش از سلطه كاريكاتور
رايج آن زمان كه عامهپسندانه و فكاهي بود ،رها شود.
بنابراين مديران جرايد كاريكاتورهايش را در عنواني
تازه با نام «كاريكاتور روشنفكري» ارايه دادند كه بعدها
به كاريكاتور بدون ش��رح يا نمايشگاهي معروف شد.
اردش��ير اولين كتاب كاريكاتور از آث��ارش را در ايران
منتشركرد و اولينكسيبودكهكارهايش درگالريها
فروش رفت ،چون آثارش از قيد و بند زمان و زمانه رها و
هواي تازهاي براي كاريكاتور شده و بنابراين مخاطبان
تازهاي را همراه خود كرده بود.
اما مش��خصه اصلي آثار اردش��ير فقط فرا رفتن از قالب
فكاهي و عامهپسندي نبود ،بلكه او سعي كرد كاريكاتور
را به عنوان يك هنر از خانواده هنرهاي تجس��مي از نو
تعريف و معرفي كند .اردش��ير ميدانست كه بسياري
از كاريكاتوريس��تهاي مهم جهان يا نق��اش بودهاند يا
تحصيالتعاليدرهنرهايتجسميداشتهاند.دركاين
مساله كه زبان كاريكاتور بايد وابسته به زيباييشناسي
هنرهاي تجسمي باشد كار او را در بين هنرمندان ايراني
يكه و ممتاز كرد و باعث اعتبار و افتخار براي او در سطح
جهاني شد .اردشير اين نگاه را از هنر كاريكاتور جهان ياد
گرفته بود .بديهي اس��ت كه وقتي از  1354به طراحان
روزنامه نيويوركتايمز پيوست ،كارهايش ار اين منظر
در يك اس��تاندارد جهاني مورد تاييد قرار گرفته بود .در
روزنامه نيويوركتايمز صفحهاي به ن��ام اُپ-اِد( (�Op
 )posite Editorialيعني صفحهاي روبهروي صفحه
سردبير قرار داش��ت كه كاريكاتورهاي اردشير و ديگر
هنرمندانمهمجهانهمچونبرادهلند،اوژنميهائسكو،
مارشال آريسمن ،رابرت پراير ،مل فروكاوا ،جيمز گراشو،
مريتيكلمنومايكلماتياسپرشتلبهمديريتهنري
ژان كلود سوارس در آن چاپ ميشد .اهميت اين صفحه
آن بود كه سردبير براساس كاريكاتور انتخاب شده براي
آن روز ،سرمقالهاش را مينوشت و به عبارتي سرمقاله و
كاريكاتور با هم در ارتباط و همسو بودند.
كار ديگر اردش��ير ،نزدي��ك كردن ف��رم كاريكاتور
به زيباييشناس��ي هنرهاي بصري ايران ب��ود .او در
كارهايش س��عي كرد ك��ه به نقاش��يهاي قاجاري،
مينياتورهاي ايراني ،عكسهاي برج��ا مانده از دوره
قاجار ،طراحيهاي چاپ سنگي توجه كند .او توانست
هم از ظرفيت بصري آنها بهره ببرد و هم از پتانس��يل
تصويريآثارقاجارتاپهلوي،ايدهوطنزسياسيبتراشد
و با تمسخر و دس��ت انداختن اتمسفر زيست ايراني
حرفهاينگفتهايرابرزبانبياوردكهتاآنزمانامكان
«امكان گفتن» هم
گفتنش نبود .بديهي است كه اين
ِ
سوژه سياسي را در بر ميگرفت و هم ابداعات تصويري
در قالب كاريكاتور ايراني را مدنظر داشت.
اگرچه كامبي��ز درمبخش هم در اواخ��ر دهه پنجاه
خورشيدي براي فرار از سانسور س��اواك در روزنامه
آين��دگان ب��ه كش��يدن كاريكاتورهايي بر اس��اس
مينياتورهاي ايراني اقدام كرد ،اما اردشير در كارهايش
فرم بصري كاريكاتور را ارتقا داد و جايگاه ويژهاي براي
كاريكاتور ايراني در س��طح جهاني فراه��م آورد .اگر
كامبيز در سطح جهاني و اس��تانداردهاي مسابقات
بينالمللي كاريكاتور ،نام ايران را با آوردن جايزههاي
مهم جهاني پرآوازه س��اخت ،اما اردشير اولين كسي
بود كه با كاريكاتورهايي ايراني و بدون شرح به تشريح
رنج و موقعيت اسفبار انسان در يك موقعيت تاريخي
پرداخت .انس��ان نه به معناي يك انسان ايراني بلكه
انسان جهان وطن كه در شرايط زيست دشوار دوران
جنگ سرد در شرايط پيچيده سياسي آن روزگار در
انزوايي رنجآور ،متحمل س��ختيها و تلخكاميهايي
ش��ده كه از حد توان او خارج است .اردشير اين انسان
عاصي و تنها را در قامت يك انسان ايراني نميديد ،اما
قبايي كه بر قامت او دوخته بود از هنر قديمي ايران و
از چاپ سنگيها و نقاشيهاي قاجاري اخذ كرده بود.
اردش��ير كه در پي افش��اي رنجها و دردهاي انس��ان
معاصر بود ،نميتوانس��ت در الگ��وي كاريكاتورهاي
عامهپس��ندانه و فكاهي نش��ريات آن زمان بماند .اما
بعده��ا او از فرم و قالب كاريكات��ور هم دور و به فضاي
زباني و مباني هنرهاي تجسمي نزديكتر شد .تا آنجا
كه ديگر حتي نه سوژه و نه رنجها ،نه انسان و نه زخمها
و نه سياست و نه سياستمداران ،هيچ كدامشان برايش
اهميتي نداشت ،بلكه گفتن از خود و رنجها ،در انزوايي
خودخواستهمهمشدكهدرآثارشباخطهاييجاندار
و عميق شكل گرفتند و اردش��ير ديگر نماد طراحي
عميق و محض بود .خودش هنري بود كه سالها با آن
زيسته بود و ديگر حتي نيازي به بيان كردنش نداشت!

نيلوفرحسنيمقدم

روايت هامون وزيريمقدم از «پروژههاي تحقق نيافته» در كارخانه آرگو
طي گفتوگو ترجيح ميدهد
«محس�ن» صداي�ش بزن�د.
ميگويد يكي ،دو س�ال پس
از رفتن�ش دل و دم�اغ هيچ
كاري را نداشته .حاال سه سال
شانزدهم شهريور
صبح
از آن ِ
ِ
پرويز براتي
 97ميگ�ذرد ك�ه محس�ن
وزيريمقدم براي هميشه طبقه چهارم خانهاي در
محله آن س�وي رودخانه «توره» در ُرم را به مقصد
جاي�يديگرتركك�رد.روبهرويهام�ون،فرزند
ارش�دش نشس�تهام در كارخانه صد س�اله آرگو
دل بافت مرك�زي تهران كه هماكن�ون موزه و
در ِ
گالريايبزرگبراينمايشهنرمعاصرشدهاست.
نبش كوچ ه «بهداشت» در خيابان «سروشالدين
تق�وي» پايينتر از ميدان فردوس�ي .از پنجم آذر
نمايشگاه «پروژههاي تحققنيافته؛ مجسمههاي
پوياازكوچكتابزرگ ۱۳۴۷تا»۱۳۹۷دراينمحل
توس�ط بنياد پژمان و بنياد محسن وزيريمقدم و
با نمايشگاهگرداني هامون وزيريمقدم برپا شده
استوتا 22بهمنادامهدارد.ايننمايشكهحاصل
همكاري بنياد پژمان و بنياد محسن وزيريمقدم
است ،سه س�ال پس از درگذشت هنرمند برگزار
ميشودوبريكيازمهمتريندورههايكارياو،دوره
مجسمههاي تعاملي ( )۱۳۴۷- ۱۳۹۷تمركز دارد.
در اين نمايشگاه بيش از صد اثر شامل مجسمهها،
نقشبرجستهها،اتودهاويكاثرآلومينيوميازاين
دورهبهنمايشگذاشتهشده.مجموعمجسمههاي
ارايهش�ده در اين نمايش�گاه پيشتر فقط يكبار
(براي اولين و آخرين بار) س�ال 83در نمايش�گاه
مرور آثار محس�ن وزيريمقدم در موزه هنرهاي
معاصرتهرانديدهشدهاند.طراحيهايارايهشده
نيز براي اولينبار است كه به شكل كامل در معرض
ديد قرار ميگيرند .عالوه بر موارد گفتهش�ده ،در
ايننمايشگاهمخاطبانامكانتعاملبابرخيازآثار
هنرمندراپيداميكنند.فرزندمحسنوزيريمقدمو
مديروموسسبنياداو،از«پروژههايتحققنيافته»
ميگويدوآيندهفعاليتهاياينبنيادوازاينهمه
خلجانبهپدرشدرروزهاييكهنيست...
«پروژههاي تحقق نيافته» اولين نمايشگاه پدر
پساز درگذش�ت ايشان اس�ت .دليل تمركز اين
نمايشگاهرويمفهومتحققنيافتگيچهبود؟
يدانيدآثارمحسن
داستانبرميگرددبهعقب.شماحتمام 
سرنوشت خوشايندي نداشتهاند و اتفاقهاي بدي براي
كارهاي او افتاد و خيلي از آنها از بين رفتند .حتي خودش
تصميمبهسوزاندنونابودكردنبرخيآثارشگرفت؛چون
اينآثارتوسطكسانيديگرتخريبشدهبودند.يكيازاولين
كارهايي كه در سالهاي اخير دوباره خودش انجام داد به
سالهاي 2014و 2015برميگردد؛ زمانيكه تعدادي از
مجسمههايهندسيآلومينيوميراكهدرسالهاي1967
نرفتهبوددوبارهساخت.كلاين
و 1966درستكردهوازبي 
مجموعهازبينرفتهبودبهجزسهاثر؛يكيدرمجموعهبنياد
مانگهداريميشود،ديگريدرموزههنرهايمعاصرتهران
وسوميدرفرهنگسرايصبا.هرسهاثرهمدرابعادبزرگي
هستند.سالهاي 2014و 2015كهمننزديكيبيشتري
به محسن پيدا كردم ،به من گفت دلم ميخواهد تعدادي
ازكارهايمرادوبارهبسازم؛چونميخواهماينآثارماندگار
شوند و مردم بدانند من  ۵۰سال پيش چه كاري كردهام.
بعد بين تهران و ُرم ش��روع كرد به جمعآوري عكسها و
اتودهايمربوطبهآنسالهاودوبارهتعداديمجسمهنورا
ساخت .همزمان در سال 2016اقدام به ساخت شماري از
مجسمههايپلكسيگالسبراساسماكتكارهايقديم
و اتودهاي قديم كرد .كارهايي كه ما در اين نمايشگاه ارايه
كردهايموپلكسيگالسهستندبالغبرششاثرميشوند
كهدو،سهاثررامادرتهرانداشتيمودو،سهاثرراباهمكاري
بنيادپژمانبرايايننمايشگاهساختيم.چرااينهاراتعريف

قدم زدن روي قدمهاي محسن
ميكنم؟ چون بايد مش��خص ش��ود ايده درست كردن
كارهاي اين نمايشگاه مربوط ب ه سال  2016است و خو ِد
محسناولبارمطرحكرد.
درواقع ايده س�اختن كارهايي كه موجود نبود يا
كارهايي كهمحس�نبهداليليهي�چگاهموفقبه
ساختنشدمربوطبه 2016وزمانحياتاوست؟
بله و در تابستان  2020من نزد حميدرضا پژمان آمدم
و يك جورهاي��ي اين فضا را براي نمايش��گاه در ذهن
اوايل بازسازي كارخانه آرگو ،درحاليكه
داشتم .همان ِ
فقط تعدادي ستون آهني كار گذاشته شده بود و هنوز
بازس��ازي به اتمام نرسيده بود يك ش��ب كه اين فضا
را نگاه ميكردم پيش خ��ود گفتم اين فضاي متفاوت
ميتواند محل نمايش مجس��مههاي محس��ن باشد.
تصور ميكردم بازوهاي مجسمهها از ساختمان بيرون
ميرود و در فضا پراكنده ميشود .من بعد از درگذشت
محسن يكي ،دو س��الي خودم را از كار بيرون كشيدم؛
چون اينكه آدم هر روز بخواهد كارهاي پدرش ،نوشتهها
و عكسهايش را ببيند قدري سخت است .بعد از مدتي
به اين نتيجه رس��يدم كه بايد يك كاري انجام بدهم.
در حقيقت اين پروژه از دل يك پروژه مفصلتر بيرون
آمده؛ ميدانيد كه بنياد پژمان تمركزش بر هنر معاصر
اس��ت و در زمينه هنر مدرن فعاليتي نميكند؛ اما چرا
حميدرضا پژمان قبول كرد آثار محس��ن را به نمايش
بگذارد؟ راستش يك بخش پروژه پيشنهاد ايشان بود و
يك بخشش پيشنهاد من .آمديم نشستيم و باهم فكر
كرديم چه چيزي ميتوانيم از آن ايده اوليه دربياوريم.
ايده اوليه ،ميتوانست يك نمايشگاه باشد از يكي ،دو تا
از دورههاي كاري محس��ن؛ اما اولين قدم ميشد براي
اتفاقي بزرگتر و آن برپايي نمايشگاهي در سال2024
بهمناسبتصدسالگيمحسناست.بعدنشستيمباهم
حرف زديم و فكر كرديم و ديدي��م االن معنايي ندارد
كه مروري بر آثار بگذاري��م؛ چون معموال اين كار را در
موزهها ميكنند .البته كارخانه آرگو هم مشخصا موزه
است ولي ميخواستيم يك برنامه خاصتري بچينيم.
بعدحميدرضاراجعبهپروژههاي تحققنيافتهحرفزد
كه ايده اصلي اين كار متعلق به يك كيوريتور معروف

به نام هانس اولري��ش اوبريس��ت (Hans Ulrich
 )Obristاست كه مديريت سرپنتين گالري را برعهده
دارد .ايشان سالهاس��ت در جستوجوي هنرمندان
قديمي است و از آنها ميپرس��د كدام پروژه شماست
كه هنوز اجرا نش��ده .آقاي پژمان با اين فرد در ارتباط
است و براي او توضيح داد كه ما پروژهاي از آثار محسن
وزيريمقدم را داريم .آقاي اوبريست اين كار را با خانم
فرمانفرمايان شروع كرد و ميخواست يكي از منارههاي
او را بسازد كه البته به توافق نرسيدند .وقتي حميدرضا
اين را به من گفت من گفتم اين پروژه طراحي ش��ده
است؛ چون خو ِد محسن در سال  2016يك جورهايي
غيرمستقيم اين ايده را در ذهنش داشته و كارهايي را
كه نتوانسته اجرا كند خودش با پلكسيگلس ساخته
است .مهمتر از همه ،كاري كه تمركز نمايشگاه ما شد،
مجسمهپرديسقرمزاستكهدرحياطوروديكارخانه
آرگو قرار دارد .داستان اين مجسمه آن است كه در سال
 ۱۹۷۸آقايي به نام ايراندوس��ت از طرف دولت وقت از
محسنميخواهدمجسمهايدرابعادبزرگبرايپارك
جمشيديهبسازد.محسنازاينمجسمه،ماكتي۸۰،۷۰
سانتيمتريبافايبرگالسقرمزرنگميسازدواينرابه
مهندسيايرانيكهمقيمانگليسبودميدهدتادرشهر
كنت نزديكي لندن بس��ازد .شهر كنت آن زمان مركز
كشتيسازيانگليسبود.آنمجسمهدرابعاد ۶يا ۸متر
بايد درست ميشد .يك قطعه از مجسمه را ميسازند و
براي محسن ميآورند و از او درباره آهنش و نحوه جوش
دادنش كسب نظر ميكنند .محس��ن هم كار را تاييد
ميكند و ميگويد ادامه دهيد .نزديك ۱۹۷۹و روزهاي
انقالب ميشويم .چيزي كه براي محسن تعريف كردند
ن اس��ت كه كار ساخته و سوار يك هواپيما به مقصد
اي 
تهرانبارگيريميشود؛منتهاازايرانمجوزنشستناين
پروازرانميدهندوهواپيمابهلندنبرميگردد!متاسفانه
ما از اين مجسمه هيچچيز نميدانيم و مهندسي كه آن
را ميس��ازد گرفتار يكسري مشكالت مالي ميشود و
مدتي بعد خودكش��ي ميكند .ماكت آن مجس��مه را
محسن قصد داشت پس بگيرد؛ اما آن مهندس گفت
كه به دفت��رم ريختند و آن را دزديدند و ...بخت با ما يار

متينجامعي

سالآخرعمرمحسنگفتوگوهايزياديبااوكردموفيلمگرفتمومتريالمهمي
مندرپنج ِ
برايآرشيومانجمعكردم.يكعالمعكسقديميداريم.نمايشگاهيدرستكرديمكهمردم
در اين س�ه ماه بيايند و بروند و با تورهاي كوچكي كه من حين برگزاري نمايش�گاه ميگذارم
ع پيوسته .آن «خط سير زماني» (تايم
بفهمند كه چه اتفاقهاي مهم فرهنگي در ايران بهوقو 
الين) بزرگ كه من طراحي كردهام هم يكي از بخشهاي مهم نمايشگاه است؛ درواقع يكجور
قدم زدن روي قدمهاي محسن است در جهت باز كردن چشم و ذهن مردم
پدرمدوستنداشتكهمافعاليتهنريكنيم.شايدبهدليلسختيهاوفرازوفرودزندگياش
بودكهدوستنداشتماهمبهصورتحرفهايهنرمندشويم.محسنغيرمستقيمبهماميگفت
كه به سمت هنر نرويم؛ چون او خودصدمه و آسيب زيادي از اينناحيه متحملشد .ازاينرو من
خيلي دير به اهميت آثار و جايگاه او در هنر معاصر ايران پي بردم .ش�ايد اگر خيلي زودتر اين
اتفاق افتاده و پدرم به من اجازه داده بود زودتر ميتوانستيم بنياد او را راهاندازي كنيم .ما قدري
دير متوجه شديم محسن كه بود و چه كارهايي كرد

بود كه اوال اتود كار را داشتيم و آن همان اتودي است كه
محسن رويش نوشته اين اتود براي پارك جمشيديه
است و در طراحي هم با دقت ابعاد ،رنگ و نقاط جوش
خوردن و سوار شدن و باز شدن آن آمده .به اضافه اينكه
تقريبا ۱۵عكسازماكتاصلاينمجسمهكهازچوبيا
پلكسيگلس بوده در دسترس است .در نمايشگاه فعلي
هم در قسمت آخر آن  ۱۲عكس هست كه عكسهاي
اين مجسمه است .وقتي من اينها را براي آقاي پژمان
تعريف كردم گفت هامون اين همان پروژه تحقق نيافته
است! بنابراين تمركز اصلي اين پروژه روي اين مجسمه
شد .نمايشگاه «پروژههاي تحقق نيافته» خيلي برايم
س از
مهم است؛ اولين نمايشگاهي است كه سه سال پ 
درگذشت محسن برپا ميشود و دلم ميخواست اين
نمايشگاه در تهران برگزار شود؛ چون محسن وابسته و
دلبسته اين آبوخاك بود و آن اواخر ميگفت دوست
دارم در ايران بميرم؛ ولي متاس��فانه نشد او را به ايران
بياوريم .هفت ،هشتماه آخر عمرش روي تخت بود و...
پستصميمگرفتيماينپروژهراانجامبدهيموخواستيمبه
مخاطباينامكانرابدهيمتابهجهانمحسنواردشود.
به لطف آيندهنگري هنرمند و اتودهاي ساخت مجسمه
كه به مدت بيش از ۵۰سال حفظ شدهاند ،امروز قدرت و
ارادهاورابرايساختناينآثارهنري-ازطريقطرحهايي
كه با مداد كش��يده -احس��اس ميكنيم .در كل در اين
نمايشگاهبراياولينبارهمهاتودهايآنسالهارايكجابه
نمايشگذاشتيم؛بال غبر ۸۵اتود،بهاضافهاينكهسالهاكل
مجسمههايچوبياويكجاديدهنشدهبودوماتوانستيم
بخش اعظ ِم آنها را در كارخانه آرگو نمايش بدهيم .چون
آخرينبار موزه هنرهاي معاصر در سال 2004نمايشگاه
مروريبرآثارمحسنرابرپاكرد.منخودمخيليحساس
بودم و در پي فضايي خاص بودم تا آن را اجرا كنم .تجربه
هيجانانگيزي بود .در اين چند س��الي كه من از صبح تا
شب با محسن بودم ،ميديدم كه آرزويش برپايي چنين
نمايشگاهي است .او ميخواست مردم بفهمند ذهنيت
 ۵۰سالپيشاوچهبودهوچهاتفاقهاهايهنريدرايران
سالآخرعمرمحسنگفتوگوهاي
افتادهبود.مندرپنج ِ
زيادي با او ك��ردم و فيلم گرفتم و متري��ال مهمي براي
آرش��يومان جمع كردم .يك عالم عكس قديمي داريم.
نمايشگاهيدرستكرديمكهمردمدراينسهماهبيايندو
بروندوباتورهايكوچكيكهمنحينبرگزارينمايشگاه
ميگذرمبفهمندكهچهاتفاقهايمهمفرهنگيدرايران
بهوقوعپيوسته .آن «خط سير زماني» (تايم الين) بزرگ
كهمنطراحيكردهامهميكيازبخشهايمهمنمايشگاه
است؛درواقعيكجورقدمزدنرويقدمهايمحسناست
درجهتبازكردنچشموذهنمردم.
در متن نمايشگاه اشاره كردهاي كه محسن آرزو
داشتمجسمههايصحراييرابهابعادبسياربزرگ
رويتپههايكوير،دركنارروستاهاودرميدانهاي
شهرهايايراننصبكندونمونههايكوچكآنرا
برايايجادحسآفرينندگيوشكليابيدراختيار
دانشآم�وزان بگذارد .چرا آن زمان اين خواس�ته
محققنشد؟
اين مستلزم شرايطي بود كه آن زمان از توان او خارج بود.
چيزيكهبرايمنخيليجالباستاينكهبيشتراينكارها
رادرفضايايرانطراحيميكردوتصورشاينبودكهكارها
دردشتيامجاوركوههانصبشوند.اتفاقابرايايننمايشگاه
درذهنمانبودكهتعداديماكتكوچكازكارهابسازيم
كه كودكان بتوانند با آنها ارتباط برقرار كنند ،اما من فكر
كردمشايداينكارقدريزودباشد.
كارهاي محسن اديشندار هستند؟
يكسري از كارهاي پلكسيگلس اديشندار هستند .يك
چيز جالب بگويم .براي اينكه محسن اين امكان را بدهد
يكسريازآثاربتوانندبچرخندهمانطوركهكارهايچاپ
با  )AP (Proof Artistامضا ميشود؛ اين مجسمهها را
 MPامضاكرده؛ يعني Museum Proofكه همانكار
كه امضا شده ارزش دارد.
قبلازراهاندازيبنيادپدربهچهكاريمشغول

بودي؟
م��ن در پاري��س در مدرس��ه ك��وردن بل��و
( )Le Cordon Bleuدرس خواندم و دو س��ال هم
در اين شهر كار كردم ۱۷ .ساعت در روز كار ميكردم
وليبعدازمدتيب هخاطرفشارزياددچارآسيبديدگي
جسماني شدم و تصميم گرفتم به ُرم برگردم و در آنجا
شروعبهفعاليتدرزمينهمستندسازيوگردآوريآثار
محسنكنموخوشبختانهاينفعاليترادرزمانحيات
كتاب باز بوده؛ با
محسن شروع كردم و او برايم عين يك ِ
تاليفها ،آثار هنري ،نوشتههايش و...
رابطه خودت با محس�ن از نظ�ر رابطه پدر-
فرزندي چطور بود؟
مثل هم��ه رابطهها ،قس��متهاي خوب داش��ت و
قسمتهايسخت.
ش�نيده بودم پدر دوس�ت نداش�ت كه تو و
برادرت وارد دنياي هنر شويد....
منفكرميكنمبااينكارميخواستازمامحافظتكند.
با اينكه از دوران كودكي همواره شاهد كار كردن پدرم در
خانه بوديم ،اما پدرم دوست نداشت كه ما فعاليت هنري
كنيم .شايد به دليل سختيها و فراز و فرود زندگياش
بود كه دوست نداشت ما هم به صورت حرفهاي هنرمند
شويم .محسن غيرمستقيم به ما ميگفت كه به سمت
هنر نرويم؛ چون او خود صدمه و آس��يب زيادي از اين
ناحيه متحمل ش��د .ازاينرو من خيلي دير به اهميت
آثار و جايگاه او در هنر معاصر ايران پي بردم .ش��ايد اگر
خيلي زودتر اين اتفاق افتاده و پدرم به من اجازه داده بود
زودتر ميتوانستيم بنياد او را راهاندازي كنيم .ما قدري
دير متوجه شديم محسن كه بود و چه كارهايي كرد.
بنيادرااالنچندنفرادارهميكنند؟
من مدير بنياد هس��تم .من و هومن برادرم و پدرم بنياد را
ثبت كرديم؛ اما در حال حاضر كليه امور بنياد توسط خود
منادارهميشود.
ايناوليننمايشگاهبنياداست؟
نه.برپايينمايشگاهدرايتالياوانتشاركتاب«يادماندهها»از
نخستينفعاليتهايمادربنيادوزيريمقدمبود.محسن
خاطراتش را از زمان كودكي تا سالهاي پاياني عمرش در
اين كتاب نوشته اس��ت .يكي از اهداف بنياد ،برانگيختن
عالقه عمومي گسترده و ايجاد بستري براي درك تازه از
هنرمحسنوحفاظتازآثاراوازطريقپروژههايآرشيوي
وانتشاراتاست.
هومندرچهحوزهاي فعاليت ميكند؟
نوازندهويولناست.
منخودازمحسنشنيدهبودمكههميشهميگفت
بايد موسيقيدان ميشدم نه نقاش و اين حسرتي
استكهبردلمنمانده.عاشقموسيقيبودوالبته
يك شنونده حرفهاي موس�يقي كالسيك .بنياد
فعاليتيدرزمينهموسيقيندارديانخواهدداشت؟
چرا،متاسفانهمابدشانسيآورديم؛چوندهروزقبلازآغاز
پاندمي كرونا يك فستيوال موسيقي راه انداختيم و قرار
بوددراينفستيوالكهششماهطولميكشيد،پارتيتور
هومن توس��ط تعدادي از موسيقيدانهاي بينالمللي
نواخته ش��ود .ما حتي فضاي فس��تيوال را هم مشخص
كرده بوديم و كتابچه اجراها و قطعات را آماده كرده بوديم.
اولينكنسرترارويصحنهبرديم،يكهفتهبعدپاندمي
شروع شد و اين پروژه از بين رفت .چون تخصص هومن
اين است كه در اين ده س��ال سراغ كمپوزيسيونهايي
رفته كه هيچوقت اجرا نش��دهاند و كمپوزيس��يونهاي
م��درن كه خيلي هم عجيب هس��تند و جالب خصوصا
كمپوزيسيونهاي دهه ۵۰و ۶۰ميالدي ما سعي كرديم
اين موس��يقيها را با كارهاي محس��ن طراحي كنيم و
دورههاي كاري او را با اين موسيقيها تعريف كنيم.
جاي خالي موس�يقي در اين نمايشگاه احساس
ميشد...
بناداشتيماينكارراانجامدهيموميخواستيمبرايافتتاح
نمايشگاهپارتيتورهومنرااجراكنيم.اماموزهخيليبزرگ
استوفضايخيليبزرگيدارد.
بيشتر بعد پژوهشي نمايشگا ه برايت مهم بوده
ياايننمايشگاهيادبوديبرايمحسنبودهاست؟
هر دو.
اي�ده ت�ور گرداني براي نمايش�گاه چطور به
ذهنترسيد؟
اينايدهراازاولدرذهننداشتم.پسازافتتاحنمايشگاه
وقتيبااستقبالمخاطبانمواجهشدمپيشخودگفتم
شايد بد نباشد توضيحاتي درباره نمايشگاه به حاضران
بدهم .روزهاي اول مخاطب تورها ده نفر بودند .مدتي
بعد همسر سفير س��وييس از من خواس��ت كه براي
همسران سفرا تور بگذارم ،ديدم ۲۰نفر شركت كردند و
رفتهرفتهآنقدراستقبالباالرفتكهتصميمگرفتماين
تورها را به شكل منظم برپا كنم .نكته جالب درباره اين
تورها آن است كه تعجب ميكنم از اينهمه شناخت
مخاطبان با آثار محس��ن .آنقدر اف��راد حاضر در تورها
محسنراعميقميشناسندكهبرايمخيليجالباست.
فكر ميكني اگر محسن در اين نمايشگاه بود
چهصحبتي ميكرد؟
فكر كنم صحبتي نميكرد ،ميايستاد و با مجسمهها
بازي ميكرد!
نمايشگاه سال 2024در ايران برگزار ميشود
يا اروپا؟
بهاحتمال زياد هر دو.
چطور؟
ميخواهم يك كار مهمي انجام بدهم كه در آن س��ال در
جاهاي مختلف با ايدههاي خ��اص و البته يكجورهايي
با الگوي اين نمايشگاه كارهاي محسن را تعريف كنيم و
نمايشبدهيمتامردمبيشتربااووكارهايشآشناشوند.
براي  2024به ايده خاصي رسيدهاي؟
بله ولي نميتوانم بگويم.
چرا؟
ل از اعالم آن بايد مطمئن شوم
چون شايد انجام نشود! قب 
كهقادربهانجامآنهستم.بايدخودمباشموتعريفشكنم
و بتوانم پيگير آن باشم .اما ديديد كه اين دو سال چه بر سر
ما آمد! هرچه رشته كرده بوديم پنبه شد.
آينده مهآلود است ...
همينطور است!

