
  سیزدهمین دوساالنه ی عکس تهران بر نقدی

 نوشته شده توسط امین امینی

 

سيزدهمين نمايشگاه دو ساالنه را مطالعه کردم ،عکس ها و فيلم هاي نشست هايي که به دستم رسيد 

 .را ديدم

قابل در اينکه اين دو ساالنه خوب بوده بنده اطالعي از دوساالنه هاي سالهاي گذشته ندارم ،ولي اين نکته 

 .ذکر ميباشد ، اين دوساالنه از لحاظ  بار علمي واساتيد دعوت شده بسيار در سطح بااليي است

يک مبحث  برايم  بسيار  مهم  و  در خور  ستايش  بود که    برگزار  کنندگان   نشست هاي  دوساالنه از 

ه دوساالنه هاي گذشته نقدي در کل ب.گالري داران هم دعوت کرده ونظراتشان بسيار جالب و مفيد بود

وارد است و آن هم نبود مدارکي از سالهاي گذشته و نبود فيلم و سايتي از سالهاي قبل ،اين دوساالنه هم 

 .ميتوانست يک سايت خوب به ياگار بگذارد

درمورد کارها ميتوان گفت بيشتر شبيه به يک کار کالسي بوده و در حد تمرين ، من پديده نو ظهوري 

 .نديدم 

کارها از متوسط به پايين هستند که البته نمي توان گفت که پتانسيل عکاسي ايران همين است بايد کل 

 .مشکالت را با دقت بيشتر بررسي کرد

 

 

 

 

 

 



 .از اين مجموعه سه مجموعه را انتخاب کرده و نقدي خواهم نوشت 

 

 محمد گلچين کوهي 

من نسبت به . الس در کناردرب قرار دارند درب چوبي کالس ابتدايي و چکمه هايي که در بيرون از ک

زي دارم ،با  ديدن اين عکسها من به ياد دبستان کودکي ام ميوفتم ،زيبايي در کنار بودن  اين عکسها نوستالو

 .دختر وپسر روستايم برايم لذت تلخي داشت

 

 

ا به ما نشان دهد محمد گلچين کوهي با مجموعه اي که ارائه کرده بدون اينکه عکسي از داخل کالس ر

 .انتقادي شديدي را نشان مي دهد

چکمه هاي گلي نشان از فصل زمستان دارد،گويا هوا خيلي هم سرد است که در ب کالس بسته است و 

بخاري هم روشن ،چکمه هاي کوچک و بزرگ نشان مي دهد که کالس اول تا پنجم با هم درس مي 

 .خوانند 

مشخص مي کند که اين کالس ها بدست روستائيان درست ديوارهاي گلي کالس و درب هاي چوبي 

شده است ،استواري در هدفشان و تاکيد خانواده برتحصيل و کسب علم ودانش نشان ار بيداري فرهنگي 

 .روستائيان دارد



من در آخر به اين کالس ها ميبالم و هميشه به دستان پدر و مادرم که مرا با تمامي مشکالت به کالس 

 .دن بوسه ميزنم درس مي فرستا

 

 حميد سلطان آباديان 

عکس از مجموعه اي بنام تن وطن در سيزدهمين دو ساالنه عکس شرکت کرده که کارگران افغاني را  7با 

 .نشان مي دهد 

 

 

 

 

 

عکس به . پرتره اي از افغاني ها ايستاده  با يک    بک راند ي   سفيد مشبکي که به دوربين نگاه مي کنند 

قسيم شده است سمت راست کارگران افغاني ايستاده و سمت چپ عکس هوايي از ديارشان دو قسمت ت

 . را نشان مي دهد که هر دو عکس به صورت سياه و سفيد چاپ شده است 

 .دستان پينه بسته نشان از سخت کوشي و اراده شان در هدفي که انتخاب کرده اند را به من نشان مي دهد 

چرا ايران هستيد ؟  چند وقت .  ميشه اين سوال را از افغاني هايي که ميبينم ، ميپرسم ه                      

 اينجا کار ميکنيد ؟



شما بچه و خانواده هم داريد ؟  چند وقت يک بار براي ديدن خانواده به افغانستان مي                      

 رويد ؟

پرسيده چند وقت يک بار براي ديدن خانواده به  جوابشان بسيار تکان دهنده است ، يادم مي آيد از يکي

 افغانستان مي روي ؟

سال در ايران  02يعني او اگر . با سکوت جواب داد هر چهار سال يک بار ، من به ناگهان مبهوت شدم 

 .        سال کنار خانواده بماند   02ماه از  5بماند شايد بتواند 

 

 نازنين رحيمي 

 . عکس شرکت کرده  8ه  وبا با مجمو عه اي بنام پنجر

در ساختار معماري پنجره براي گرفتن نور از بيرون براي يک اطاق استفاده ، ويا ديدن منظره از داخل 

 .اطاق به بيرون

نازنين رحيمي از پنجره نگاهي از بيرون به داخل اطاق اقشار جامعه براي نقد اجتماعي و فرهنگي از 

 زندگي ايرانيان 

 

 



مردي را نشان مي دهد که روبروي تلويزيون نشسته اند ،جامة ايران که چگونه در مهار  عکس اول زن و

 اين جعبة سياه 

 . مبهوت به تماشا نشسته اند ،که نشان از رخنة رسانه به افکار مردم دارد 

 

 

عکس دوم زني را نشان مي دهد که در حال صحبت کردن تلفني مي باشد ،عکسها ي روي ديوار که 

 ي تلخ و خاطرات

 .شيرين را ثبت کرده و معموال خانواده هاي عاطفي آنرا به ديوار شان نسب ميکنند 

 

 



 

عکس سوم يک جشن يا پارتي را نشان مي دهد که يک نقص آشکار فرهنگي در جامعه ايران را نشان مي 

 .دهد 

 

 

 

 

تنها شده اند و بقية عمر  عکس چهارم مردي را بازني روي ميز نشان ميدهد هر دو در ميانسالي هستند و

 را در کنار هم 

 يک نواخت زندگي ميکنند 



 

عکس پنجم يک زن را نشان مي دهد که در حال شير دادن فرزند خود است که نشان از تولدي دوبارة 

 يک کودک و

 .زندگي ادامه دارد

 

 

 

 

 عکس ششم مردي در حال استراحت و خانه چون مکان امني براي استراحت و آرامش



 

 

عکس هفتم رايانه و فردي در پشت کامپيوتر نشسته و محيط اينترنت که در روز و شب نمي توان از آن 

 .جدا شد 

 

 

 

 .عکس هشتم کودکي را نشان مي دهد در کنار اسباب بازي هاي و کارتونها يي که افکار او خواهند شد 



ند هزاران اتفاق ديگر را به هشت عکس نگاه کوچک و بخشي از يک جامعه را نشان مي دهد که ميتوا

 صورت 

 .        موضوعي مورد بررسي قرار داد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الهه شاملو – سیزدهمین دوساالنه ی عکس تهران بر نقدی

 بامداد امین زاده

 

 مقدمه

با مشاهده مجموعه عکس هاي دو ساالنه دوره سيزدهم آنچه بيش از هر چيز توجه را به خود معطوف مي 

عدم تناسبي سازمند در انتخاب عکس ها توسط هيأت داوران است، زيرا بسياري از اين مجموعه ها  کند،

اما با . فاقد ساختاري منسجم اند و گويا صرفاً گرته برداري بدون تعمقي هستند از ژانرهاي رايج در غرب

ت، هر چند کوتاه شود و وجود تمام اين فقدان ها بر آن شدم مجموعه را برگزينم که سبب ايجاد تأملي مثب

 .از برخورد با مسئله هاي اشاره شده فعالً اجتناب بورزم

 نگاهي به مجموعه دگرگوني از الهه شاملو

در نگاه اول به اين مجموعه بيش از هر چيز ساختار قوي و روايت حاکم بر فضاي عکس ها مخاطب را 

 .تحت تأثير قرار مي دهد، جايي در ميان رويا و واقعيت

مجموعه تالشي قابل ستايش براي به تصوير کشيدن ترس ها و نااميدي هاي نسلي است که با بحران اين 

 .هاي مختلفي دست به گريبان است

مجموعه عکس دگرگوني شامل شش قطعه عکس رنگي است که از ميان آن ها پنج عکس با حضور انسان 

و غياب روبرو هستيم همچون  با ديالکتيک حضور( کتري روي بخاري)همراه است و در عکس ششم 

نشانه اي نمايه اي، شايد عکاس مي توانست انتخاب دقيق تري براي عکس ششم داشته باشد، اما اين 

عکس به دليل عمق مفهومي و بدون در نظر گرفتن بحث هاي تقابل سنت مدرنيته رايج در ايران شامل 

 .استعاره هاي قابل قبول است

در زير عکس ها اشاره ( عنوان ها)ه مي توان به استفاده عکاس از نوشته ها از ديگر نکات مثبت اين مجموع

بيش از هر چيز از اين نوشته ها و . کرد که سبب ايجاد اليه معنائي مضاعفي در بعضي از تصاوير شده است

لحن هنرمند در بيانيه خود مي توان دريافت با عکاس جواني روبرو هستيم که توانايي و هوشمندي خاصي 

 .در انتخاب و خلق  متن هاي خود دارد



به )اما همانند ديگر آثار اين دو ساالنه بيننده در مواجهه با اين مجموعه با فضاي يکدست روبرو نيست 

با اينکه در پنج عکس بعدي با نوعي سادگي ( ( گروهي از جوانان)عکس اول مجموعه، : عنوان مثال بنگريد

اول با نوعي تصنع در حاالت و شخصيت ها روبرو مي شويم و  و بي پيرايگي روبرو هستيم، در عکس

 . گاهي نيز چيره شدن احساسات بر عکاس سبب لطمه هايي به اين مجموعه شده است

اگر در غايت بپذيريم که فرآيند خلق اثر در دوران کنوني به سمت خودآگاه شدن پيش رفته است، آنگاه به 

خودآگاهي و ناخودآگاهي در حرکت است، حرکتي که در مجموع نظر مي رسد اين مجموعه در جايي ميان 

 .سبب ايجاد تأمل در عکس ها شده است

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معصومه آقایی–نقدی برسیزدهمین دوساالنه ی عکس تهران

 61/9/99بهاره سلطانی

 

 

تک  تک و "ايران" است؟ مهم است، شده نوشته "ايران" معناي مورد در لغت، کتاب در آنچه ديگر آيا

 که مدام چرا است، نشده ذکر لغتي کتاب هيچ در که دارد مفهومي من، براي شده کشيده به تصوير کلمات

 فضاي از لحظه هر که آيد مي بوجود نمايشي صفحه همين از معاني، بودن متغير اين است و تغيير حال در

 .است پر کرده مرا شنيداري و ديداري

 

 کاغذي کتاب صفحات از عکاسي با عکاس، که است اين است، شده گرفته دهنادي مجموعه اين کل در آنچه

 صفحه به بگيرد صورت گذاري کتاب کاغذي صفحه از شده سبب اند، شده بازتوليد بار خود هزاران که

 کاغذ نمود .باشد تواند نمي دارد قرار موضوع اصل درون آنچه کامل رساناي صفحه نمايش، اين که نمايش،

 را ما که است قرار اما نيست، کاغذ ديگر گرفته، فاصله اش واقعي از هستي که است روشني يها پيکسل ،

 به را جايش زودي به کاغذ اين !کن نگاهش خوب رود، بين مي از دارد است، کاغذ اين" که کند متقاعد

 حال در زي،مجا دنياي يا و محيط گفت بتوان البته شايد که ".داد خواهد مجازي محيط در نوراني صفحات

 اين البته که افتد، مي اتفاق مجازي دنياي درون همين ما زندگي بيشتر و کرده پيدا پذيرفتني واقعيتي حاضر،

  .نيست عکاس بحث مورد اينجا، در نکته،

 :دليل دو به باشد، مناسب عکاس، مقصود رساندن براي و اينجا در نميتواند من نظر به "نگاري پرتره" لفظ

 و عکس نقاشي، ميتواند که شود مي گفته شخص يک چهره از شده برداشته تصويري به "ترهپر"آنکه  اول

 پرتره" از منظور اگر آنکه ديگر و .آيد نمي نظر به مناسب خيلي "کلمات" مورد و در باشد مجسمه يا

 دادن هاب موضوع اصل که دليل اين به نبوده موفق هم باز باشد، کاغذي از صفحات تصوير برداشتن ،"نگاري

 فضايي در را کلمات که کم، بسيار ميدان عمق با هايي عکس هم آن با عکاسي، را کتاب کاغذي صفحات به

 برده است سوال زير ساخته، فشرده محدود

 

 

کتاب  کاغذي صفحات بود بهتر کاغذي، هاي کتاب به باشد ديني اداي بود قرار مجموعه اين اگر من نظر از

 چيزي آن اصل از هستند اي تغييريافته و شده محدود بازنمايي تنها که هايي کسع نه و شد، مي گرفته قاب



 عکاسي .شوند مي رفتنش بين از روند تسريع مسبب خود اما شود، آن نگاه به ارزش عنوان به قرار است که

 آن بر که توضيحي از است پارادوکسي مجموعه کل .است نبوده مجموعه مقصود بيان مناسبي براي رسانه

 .است شده گذاشته نمايش به تصاويري که و شده، نوشته







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محسن بایرام نژاد – سیزدهمین دوساالنه ی عکس تهران بر نقدی

 6/61/99زهرا زارع         

 

 شيو م گرگ در که است )يلوموگراف( يصبحگاه پرسه عنوان با نژاد راميبا محسن يعکسها مجموعه

 .است انيها نما عکس در که يزندگ عتيطب از گرفته نشأت يآثار.است شده گرفته يپ زمستان يروزها

 تواند ي،که م است عتيطب از يجزئ انسان که است نيچ يها ينقاش ادآوري که انسانها، اسيمق بودن کوچک

 اگرچه ، اشاره دارد موضوع نيا به نژاد راميبا خود که .کند تيتقو مخاطب در را عتيطب تياهم حس

 گاهش صبح خلوت ،حضورشان به حال هر به اما ستند،ين اسيمق بزرگ مجموعه نيا يها عکس در انهاانس

 .است دهيبخش جان

 در عکس يعمق چيه و هستند کامل فوکوس در همه عت،يطب ، جاده انسان، مجموعه نيا ريتصاو يتمام

 .شود ينم دهيد

 اهيس و يخاکستر د،يسف تهيتونال بازه در ريتصو قراردادن بهتر، عبارت به اي رنگ ،حذف گريد مهم نکته

 زمان کيدر  انسان و يبرف يها جاده ، درخت خطوط.حکفرماست عکسها بر عتيطب آرامش که است

 .است کرده جاديا را يقو ارتباط خاص

 در و تصرف دخل از نشان ديشا عت،يطب ريتصاو در شده استفاده يانسان يکاراکترها ، عکسها از يبعض در

 ديگرا يم و طراوت يتازگ به جانش و آرام يو روان و است لذت و سرور در غرق ديشا اي دارد را عتيطب

 باال سمت به را خود يو دستها گرفته قرار ريتصو سوم کي در که يدختر از يريتصو در مضمون نيا که

 بسزا يسهم زين نآ درختان و اهانيکه گ يعتيطب ، کرده عتيطب ميتسل را خود ييگو.است انينما شتريب برده

 بگذارد سوژه گاهيجا در را خود يراحت به تواند يم مخاطب که يعکس .دارند بشر يزندگ در مهم ينقش و

 مناظر، نيا ريتأث و. عکس بودن ديسف و اهيس با وجود يحت کند لمس را عتيطب طراوت و يتازگ حس و

 .است يروان و يروح يها يماريب رفتن نيب از و ها يزدودن افسردگ و انسان رتيبص و دهيد تيتقو

 توان يد ميشا.)مخاطب به پشت( اند گرفته قرار نيدورب به پشت انسان يکاراکترها گريد عکس چند در اما

 افکار در غرق مغلوب شده، يانسان ، هستند يزندگ از برگردان يرو ها انسان نيا که کرد اشاره نکته نيا به

 .ندارد خود اطراف يها ييبايز به يتوجه چيه که گرفته يجا عتيطب دل در ،

 



 

 

 

 





 
 

 

 

 



  سیزدهمین دوساالنه ی عکس تهران بر نقدی

 16/9/6999صمد قربانزاده           

 

فراز و فرود هاي زيادي را به خود  6611دوساالنه عکس ايران در اين چندين دوره برگزاري خود از سال 

مجال  ,ت به بررسي سيزدهمين دوساالنه عکس پرداخته شود ديده است که البته در اين مقاله  که قرار اس

آنچه را بعد از گذشت سيزده   اما ,تحقيق در مورد علت اين فراز و فرود ها در دوره هاي گذشته نمي باشد 

نبود سبقه مدون تاريخي ثبت  ,دوره مشاهده مي کنيم نبود چشم اندازي منسجم در برنام ريزي هاي کالن 

و شرکت کنندگان به جزء چند دوره آن مي ران اود, هاي سيزده دوره اعم از عکس ها شده از فعاليت 

اما اتفاق خوبي که در سيزدهمين دوره اين جشنواره رخ داد بازگشت عکس ها عالرغم ضعف هايي  .باشيم

قاد دارم  با اينکه اعت.موزه معاصر تهران بود هاي به ديوار  ,که در ادامه به چندي از آنها خواهم پرداخت 

براي ارائه اثر هنري  تنها يک موزه و يا گالري نمي تواند موجب اعتبار بخشي آن گردد اما از سويي ديگر و 

با گذري کوتاه در تاريخ هنر به خصوص هنر معاصر متوجه نقش مهم موزه ها و گالري ها در اعتبار بخشي 

 .ديمبه آثار هنري و نيز هنرمندان آن در شاخه هاي مختلف مي گر

هم اتفاق  ,دوره يازدهم و دوازدهم دوساالنه که بطور همزمان در کنار تهران در شهر يزد نيز برگزار شد

شهر هاي ديگر نيز مي توانستند به , مبارک از اين جهت که در کنار پايتخت  .مبارکي بود و هم نامبارک

شهر ها توانايي برگزاري اين نوع اتفاقات  اينکه آيا اين و نامبارک از. نوعي در گير اين رويداد مهم گرددند 

در کنار اين نحوه برگزاري اتفاق ديگري ! ؟ شتندهنري را چه در سطح سخت افزاري و چه نرم افزاري را دا

طوريکه که . که در سطح تهران رخ داد بسته شدن درهاي موزه معاصر به روي دوساالنه از اين دوره گرديد

در اينجا نمي خواهم مقايسه ميان دو .هد ارائه آثار در خانه هنرمندان بوديم در دوره يازدهم و دوازدهم شا

محل هنري مهم در هنر معاصر ايران بپردازم اما نگاهي کوتاه به رويدادهاي رخ داده در چند سال اخير در 

 .داين دو محل نشانگر متفاوت بودن آنها در نحوه برگزراري و ارزش گزاري شان به آثار هنري مي باش

 

اما اتفاق مهمي که در سيزدهمين دوساالنه عکس ايران رخ داد بازگشت دوباره آن به موزه معاصر تهران بود 

اتفاقي که در همان قدم اول مي توانست بسياري از افرادي را که در چند دوره اخير به داليل گوناگوني از . 



همين دوره هم در کنار نقاط قوت خود اما . شرکت کردن در آن امتناع مي کردند را به سمت خود بکشد

از نحوه . داراي نقاط ضعف هاي بسياري بود که مانع از همکاري تمام قشر هاي عکاسي ايران مي گرديد

, نحوه برگزراي دوساالنه به شکل رقابتي  ,نوشتاري فراخوان دوساالنه که خود ابهاماتي را در خود داشت 

نپرداختن به همه ژانر  ,نحوه چينش داوران , گذشت سيزده دوره عدم بين المللي شدن آن آن هم بعد از 

غيره از جمله اين نقاط  و و جاهاي ديگر ينانتخاب آثار تکراري مشابه با  دوساالنه هاي پيش ,هاي عکاسي 

ضعفي مي باشد که در اين دوره باعث مي گردد هنوز سئواالت مبهم و حل نشده ي بسياري در ذهن 

 . اين رسانه وجود داشته باشدمخاطبان حرفه اي 

در کنار اين ضعف ها ي دو ساالنه سيزدهم نکات مثبتي هم بودند که حداقل در مقايسه با چند دوره قبل 

نحوه چاپ و ارائه در اين دوره که سعي شده بود تا حد امکان . اشاره نکردن به آنها بي انصافي است ,آن 

براي مثال اين امر را . يکي از اين نکات مثبت اين دوره مي باشد در راستاي مفهوم و ساختار آثار بکار رود 

به خوبي در اثري از رضا طالب زاده با عنوان تصويري از يک تجمع و فضاي خالي مشاهده مي کنيم که در 

آن شکل ارائه اثر در جهت رساندن مفهوم گسترش رسانه و تاثير گذاري آن بر هويت و زندگي انسان 

  .معاصر مي باشد

 

 

 

 



در کنار نحوه ارائه دوساالنه سيزدهم و در ادامه نقاط مثبت اين دوساالنه مي توان به پذيرفتن مجموعه 

سايکوز از محمد رضا راميان اشاره کرد که در نوع خود  ,عکس هايي همچون شب ادراري از مريم اسپندي 

مجموعه . و دوساالنه هاي ايراني است اتفاق نادري در روند انتخاب و گزينش اين نوع آثار در جشنواره ها 

, که به نحوي سعي در بيان موضوع جديدي از مشکالت روحي و روان کودکان مي باشد شب ادراري 

به ,  بسياري جستجو کرد..اجتماعي و , مشکالتي که علت بروز آن را مي توان در موضوعات خانوادگي 

 .و او را مورد بازخواست قرار مي دهد. کند شکلي تکان دهنده و صريح مخاطب خود را  ميخکوب مي 

 

 

 

 



بخصوص در چند ,  نه چندان معتبردر نهايت مي توان دو ساالنه عکس ايران را نه به مثابه يک دوساالنه 

.  دوره اخير آن و در مقايسه با دوساالنه هاي کشور هاي ديگر و همچنين جشنواره هاي داخلي دانست 

ل ديگر آن که به چندي از آنها اشاره شد در مقايسه با جشنواره هايي که در زيرا نحوه برگزاري و مسائ

اميد است که با يک برنامه ريزي مدون و منسجم . سطح کشور برگزرار مي گردند چندان تفاوتي ندارد

 .شاهد بروز اتفاقات خوبي هم شان عکاسي و عکاسان ايران در دوره هاي بعدي شاهد باشيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 "محمد گلچین  " سیزدهمین دوساالنه ی عکس تهران بر نقدی

 19/9/99مریم هاتفی کوشا        

 

اي که چيزي برايم داشته باشد، عکسههايي کهه    گردم، نگاهي نسبتاً سريع به دنبال مجموعه مجموعه ها را مي

همان است که به دنبال  ي آقاي محمد گلچين که رسيدم فهميدم به مجموعه. حرفي براي گفتن داشته باشند

هاي پالسهتيکي  مشهکي و رنگهي، مقابهل ديهوار       پوتين. گذارو به همان اندازه هم زيبا اندازه تاثير بي. آن بودم

عناصهري بغايهت   . ها را همين عناصر پهر کهرده بهود    کادر تمام عکس. گلي يا آجري قديمي با دري کهنه کاه

ناسب براي عکاسي نباشهد  امها اينجها کنهار ههم و البتهه بهه        اي م ساده، که در جايي ديگر شايد اصالً سوژه

ها، نه تنها موضوعي پرتوان براي بيان منظور عکاس، بلکه تبديل به يهک   هاي درون اين اتاق ي انسان واسطه

عکسي که افکارم را به پشت درها . قدر که حاضر بودم يکي را بر ديوار اتاقم داشتم آن. شاهکار هنري شدند

البتهه  ! اي پرجمعيت شايد خانواده. دانستم چه زندگي در آن جريان دارد پشت ديوارهايي که نمي کشد، به مي

 .اين فکر زياد دوام نداشت، فقط تا انتهاي مجموعه و خواندن توضيح مکتوب عکاس

کيلومتري 662آموز  روستايي هستند در شهرستان تالش و در هاي تعدادي از هزار دانش ها پوتين اين 

تهر روسهتا، مسهيري     تهر و بهزرگ   هاي کوچهک  تان گيالن  که براي رسيدن به کالس مشترک با بچهغرب اس

ههاي گِلهي ايهن     براي رسيدن به کالسي کوچک که حتي جايي براي کفهش . روند آلود را با پاي پياده مي گِل

يهن کودکهان   هاي گِلي مسهير زنهدگي را بهراي ا    که اميدوارم همين کالس کوچک و اين پوتين. ها ندارد بچه

 ... تر از مسير کالس درس روستا کند هموار





 

 



 "مناظر دگرگون " سیزدهمین دوساالنه ی عکس تهران بر نقدی

 رکابدار مونا

 

از ميان چند مجموعه عکس هاي دوساالنه تصميم گرفتم مناظر دگرگون را انتخاب کنم زيرا اين مجموعه 

 .تر با آن ارتباط برقرار کردمنسبت به سايرمجموعه ها ملموس تر بوده وراحت

 

طبيعت ودرختان و ديگري ساختمان هاي بزرگ در : عکس تقريبا مشابه يکديگر متشکل از دو بخش1تا5

تنها تفاوت عکسها محدود مي شود به اينکه در يک سري از اين عکس ها مرز بين  اين دو . حال احداث

امال از دست نرفته ولي در بقيه عکس ها حداقل تا حدي حفظ شده وطبيعت ک( طبيعت وساختمان ها)

 .شاهد رخنه بشر به طبيعت واز دست دادن کامل آن هستيم

در يکي از عکس ها درخت هاي قطع شده وخوابيده که بعضي از آنها خشکيده اند به نمايش درآمده ، که 

کس مي توان درپس زمينه ع. در زير هر يک از آنها،يک يا دو الستيک چرخ اتومبيل گذاشته شده است

اين کوهها که خيلي نزديک به نظر مي رسند، گويا . ساختمان هاي مسکوني ودر پشت آنها کوهها راديد

 .نشان از رخنه انسان به طبيعت و ساخت وساز در دل کوهها را دارند

براي  آيا اين درختان بريده شده والستيک زير آن نماد ماشين و استعاره از دستبرد بشر به طبيعت نيست؟ آيا

 ساختن همين الستيک ها و تهيه مواد اوليه آن نياز به بريدن درختان نيست؟ 

 

اين عکس به زيبايي وبا زباني گويا، دستبرد بشر به دامان طبيعت را نمايان است و احتياج به  داشتن پيش 

البته .باط برقرار کردزمينه اي در مورد  کار هاي قبلي عکاس نيست و با ديدن همين تعداد ، ميتوان با آنها ارت

،شايد علت آن است که اين معضل، يکي از مهم ترين دغدغه هاي زندگي شهري است که اکثرا با آن مواجه 

 .هستيم







 

 


