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 1394 آبان – آرته یگالر تهران

 نوشته شده توسط امين امينی

 

 .هوا بارونی بود 

به هنگام  ورود  پدر  سروش کیایی  با افتخار و  .  بعد از ظهر به نگارخانه آرته رسیدم  03/5ساعت 

 .صدای گرمی خوش آمدی گفت 

یی نمایشگاه عکس خودش را با یک متن آغاز کرده که از  دالیل  مهم  این نمایشگاه را تعلق  خاطر به  کیا

 .میراث فرهنگی کشورمان عنوان کرده است 

شکوه عظمت معماری گونه عکس ها و  زاویه های خاص در  عکاسی و  تکنیک عکاسی  شده،  گرمای 

د ، معماری شهری ،بناهای تاریخی مثل تخت جمشید   عکسهایی از مساج. خاصی به عکسها داده است 

 .کعبه زرتشت ، مقبره کوروش و غیره از جمله عکسهایی بود که در این نمایشگاه باعث غرور میشود 

عکسها سیاه وسفید چاپ شده است ،عکاسی مادون  قرمز و چاپ  جلوه ای  ویژه  به تصاویر داده ،  

 .نهایی به زیبایی موجود در عکسها می افزود ابرهای شفاف و پرکنتراست خود به ت

 .این نمایشگاه با مشخصه های زیر قابل توصیف می باشد 

 عکاسی از بناهای تاریخی -1

 آسمان تیره با ابرهای شفاف-2

 .سایه های تند که به معماری بنا ها جلوه ای خاص داده است -0

 استفاده از شاخه های درختان در کنار کادر -4



ی کیایی چیزی که تامل برانگیز است نبود زیر نویس برای عکسها ست ،که چرا این عکسهازیر در عکسها

نویس ندارند ،البته میتوان تعمد عکاس قلمداد کرد  که نقدی بر بی توجهی به فرهنگ و معماری در این 

 .عصر دارد

 اریخ و فرهنگ ما فریاد کم کم که به عکسهای آخر نمایشگاه می رسیم دود ی سیاه روی آسمان عکسها بر ت

 .می کشد ،چه فرقی میکند کدام بنا یا به چه اسمی باشد 

 

در شروع نمایشگاه عکسها با حس و حال عجیبی که همراه با غرور فرهنگی و تکنیک زیبا ی عکاسی 

مادون قرمز در  معماری و بناهای تاریخی عکاسی شده است غرق می شوی،به مانند  کودکی خوشحال  و 

در پارک زمان وبخشی از فرهنگ این سرزمین گشتی کوتاه میزنی، بعد از اینکه زمان تو  را به    سرمست

سمت تفکر تاریخی امروزین هول داد سیاهی آسمان و سایه های تیز در عکسها ،ترسی که نشان از بی 

 .  گیردتوجهی تاریخی در زمان حال و بی مهری حاکمان در این سرزمین است که تو را در آغوش می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زادهنقد نوشته شده توسط بامداد امين

 

 عکاسی به رسانه او یرایهبی پ نگاه نمایانگر چیز هر از بیش اول نگاه در کیایی سروش عکسهای مجموعه

 میآید، چشم به کمتر مفاهیم فلسفی با سطحی برخورد انباشت علّت به ایران هنر در امروزه که موردی است،

 .است و مبهم گنگ هنرمند بیانیه ایران عکاسی در زیادی ونه هاینم همانند اما

 از شیفتگی ناشی صرفاً قرمز مادون روش از استفاده همانند :ابزار به عکاس حد از بیش توجه میرسد نظر به

 هدف و روش مادونقرمز از استفاده بین سازمند تناسبی عدم رو این از است، فرمی بیان این به عکاسی

 در که های است سوژه آن انتخاب دالیل ازمهمترین یکی.است  آشکار 1(مکانها این از اییزداییآشن)عکاس 

 .است شده نگریسته انها به تمامی زوایا از و اند شده تکه تکه بارها مخاطب نگاه زیر در ها سال این

 علت فقدان به اما میدهد انجام ایران مصنوع محیط به دوباره نگاه برای را ستایشی قابل تالش عکاس

 .پستالی میشوند کارت های ابژه به تبدیل نهایت در و میمانند سطح در عکسها ضمنی داللتهای

 است لذت و کسب رضایتخاطر صرفاً هدفشان" :بیکن زعم به که هستند صحنههایی کیایی سروش عکسهای

2شکوفایی و ثمردهی نه
"  

 ک

 

 

                                    

 

 

 

 

                                                           
 
 هنرمند بیانیه 

 1387 نو گام نشر /مهرگان امید - فرهادپور مراد /هورکهایمر ماکس - آدورنو.و تئودور ري،روشنگ دیاکتیک  

 



 وشته شده توسط بهاره سلطانینقد ن

 

ساختمان هایی چند صد ساله، خسته و رنگ پریده اما با صالبت در مقابل پرده مخملی آسمان 

گرمای مادون قرمز است که ! زمستان نیست. درختان برف گون و زمین سپید. خودنمایی می کنند

ی بسیار سپید، پویا و ابرهای. فضایی متفاوت از عکس هایی که در ذهن داشته ایم ایجاد کرده

. گویی اتفاقی در حال رخ دادن است. حجیم در برابر آسمان تیره، نور های تند و سایه های تیز

. نگاه از پایین به باال سعی بر حفط جالل و جبروت بناها کرده است. داستانی روایت می کنند

از هنر کهن ایرانی  عکاس با ظرافت، هیاهوی همیشگی اطراف این ساختمان های زیبا که سرشار

بنا هایی که جای خودشان . است را دور کرده و نگاه ها را تنها و تنها به خود بنا جلب کرده است

را به ساختمان های بی هویت، بی قواره و بیگانه ای داده اند که هر روز بر تعدادشان افزوده می 

هایشان را به روزگاران بعد می  بنا هایی که یا، یادگاری ها و خاطرات نوشته شده بر دیوار. شود

برند، یا بر رویشان علف می روید و بی توجه در بیابان ها رها شده اند و یا در میان شلوغ ترین 

خیابان های شهر قرار گرفته اند و هر روز بی تفاوت ازمقابلشان عبور می کنیم، در کنارشان 

گذشتگانی که . ما از گذشتگان بودنداین ها میراث . استراحت می کنیم و گاه تخریبشان می کنیم

 .زیبا ساختند و ما زیبا ثبت شان می کنیم، که شاید فردا نباشند

 

عکس افقی و عمودی و مربع و پانوراما ،  22این نیاز بخاطرسپاری میراث کهن و باشکوه سرزمین مان، در 

ری نقاط مختلف ایران و سال از طبیعت و بناهای معما 13فریم عکسی که سروش کیایی در مدت  2533از 

 . با روشی جدید گرفته، به نمایش در آمده تا یادآور اهمیت بسیار زیاد تک تکشان باشد

 

 

 



نانومتر، عکس هایی به مراتب شگفت انگیزتر و  003آنچه که از نام نمایشگاه بر می آمد، معماری ایران 

دن نور مرئی، آنچه که از حضور گرمای نور در عکاسی با تکنیک مادون قرمز، با فیلتر کر. سحر آمیزتر بود

نامرئی بر جای می ماند ، تصاویری سوررئال ، با حالتی رویاگونه و خیال انگیزند که با عکاسی معمول سیاه 

در حالیکه در بیشتر فریم های به نمایش درآمده، این ویژگی، کمتر به چشم می . و سفید فاصله بسیار دارند

کلیسای "شاید بهترین عکسی که گویای این ویژگی هاست، مربوط به . نگیزدخورد و توجه را بر می ا

گرفته شده، نمود تکنیک شگفت انگیز مادون  "سر در باغ ملی "باشد و در عکسی که از  "کانتور قزوین 

میدان حسن "در عکس . قرمز هویدا نیست و برای بیننده، تفاوت چندانی با عکس سیاه و سفید نمی کند

به صورت پانوراما ثبت شده، ابرهای تو در تو حالتی چشمگیر به عکس داده اند، اما بنای اصلی آن  که "آباد

گویی . در میان انبوهی ابرها و سفیدی بیش از اندازه ای که تکنیک مادون قرمز به آن داده، گم شده است

 .ده استعکاس، خواسته یا ناخواسته، از قابلیت های خیره کننده مادون قرمز، بهره نبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نقد نوشته شده توسط زهرا زارع

 

 ها عکس بعضی از در .است انیرا یخیتار یبناها درباره یمعین اطالعات یحاو نمایشگاه یعکسها

 .شود می هیدد هم انسان ، بناها بر عالوه

 یسند یرتصاو و تمامی است سرزمینمان شکوه با و کهن میراث نمود باز همگی نمایشگاه ینا یها عکس

 شناختی ییبا زیبا ارزش به یبصر از نظر که رسد می نظر به .است نیراا باشکوه یمعمار درباره یخیتار

 می ...و تزیین یها پوشش عظمت،شکوه، شامل که ییبناها.است شده بسیار توجه ایران یخیتار یبناها

 امر این یادآور همچنین و ودهب گذشته به بازگشت عکاسی، موضوع به عنوان فاخر یبناها این انتخاب .باشد

 .است یمعمار یشاهکارها اصلی سرچشمه ایران که سرزمین است

 نکته .داشتند موحش یابرها آسمان همه واقع در بود، مشترک آسمان عکسها همه در یباتقر اجمالی نگاه در

 بر و بناهاست تفاعار در گسترش بر که تاکید بود دوربین پایین زاویه انتخاب شد جلب آن به من نظر که یا

 .بناها می افزاید شکوه و عظمت

 در قرمز مادون عکاسی یعنی. مخالفم قرمز مادون یعکسبردار یبرا سوژه عنوان به بناها انتخاب با شخصأ

 می ثبت خوبی به را سفید رنگ مادون قرمز، عکاسی در گیاهان انعکاس چون.است گیرتر چشم گیاهان

 .کند

 

 

 

 

 

 

 



 زادهسط صمد قرباننقد نوشته شده تو

 

آثار هنری در دیدن  رو به سویجمعه ها همیشه عادت  همانندماشین ما در باران به شدت می بارید و 

اما فرقی که این جمعه با جمعه های قبل و یا راحتتر بگویم این گالری گردی . گالری های شهر می رفتیم

نقد در مورد یکی از نمایشگاه ها ی عکس  با عنوانبودن تکلیف درسی  ,با گالری گردی های قبلی داشت

ساختمان های بعضا مدرن و در هم تنیده تهران از پشت شیشه های بخار گرفته ماشین همچون . بود

طوریکه آدم احساس می کرد شیشه های  ,موجودات زشتی به نظر می آمدند در قالب لباس های بد ترکیب

اما . که می خواهد مانع از دیده شدن این موجودات گردد ماشین در آن لحظه به مثابه حایلی درآمده است 

کاش برای یک لحظه که شده شیشه ماشین به جای نشان دادن  ,کاش مسئله به همین سادگی اتفاق می افتاد 

شکل ها یا سطوحی را نشانم می داد که اندکی بتوانم  ,انبوهی از حجم ها و ساختمان های بی سرو ته 

 .هویت خودم را در آن لحظه تجربه کنم یا نه هویت ایرانی بودنم و 

وقتی به گالری رسیدیم طبق عادت همیشگی ام در این چند ماه شروع به عکس گرفتن از آثار بدون توجه 

چون احساس کردم حضور و سنگینی  ,اما این بار قضیه یکم برایم متفاوتتر بود. به فضای کارها کردم

اسی از آنها می شوند و من را مجبور به دقت و بررسی بیشتری می موضوع آثار کم کم مانع از ادامه عک

انگار آن شب همه چی دست به دست هم داده بودند و به مثابه حایل های بخار گرفته ای می . کنند

زمان می خواست به  ,انگار که آن شب . خواستند دیدی تازه از حجم ها و سطوح را برایم بازسازی نمایند

 .کرده و من را وارد برهه دیگری از فرهنگ و تاریخ سرزمینم نمایدگونه دیگری حرکت 

وقتی بیانیه نمایشگاه را خواندم تازه متوجه مسئله ای شدم که چرا آن شیشه ماشین سعی می کرد همانند 

تازه متوجه شدم که آن شیشه بخار گرفته هم از نشان دادن سطوح بی سرو ته  ,یک حایل نقش بازی کند 

عمل آشنا زدايی ود و می خواست به نوعی که در بیانیه نمایشگاه هم آمده در نقش یک امر خسته شده ب

 .کند

زوایه دید , چاپ های یک دست ,دیدن آثار و بناهایی از تاریخ کشورم آن هم با کنتراست های بسیار باال 

که دوست داشتم در  جدید و همزمان شدن نمایشگاه با آن شب بارانی من را دچار چنان هیجانی نموده بود



 ,آن لحظه جزء یکی از آدم های درون عکس ها بوده باشم تا بتوانم در پشت شیشه قاب گرفته عکس ها 

تاریخ و فرهنگی که بسیار استوار و با صالبت از میان سایه ها و نورهای . طعم تاریخ و فرهنگ را بچشم

آنقدر قوی که حتی سایه های سیاه افتاده  ,بدون هیچ ترس و واهمه ای  ,شدید خودش را نمایش می دهد 

اما یک لحظه دیر شد و من مجبور بودم از . بر روی دیوارهایش هم توانایی مقابله با این نمایش را نداردند 

 !آیا واقعا آن من بودم  ,پیش آن آدم ها بیرون بیایم 

یال گونه که در قالب در یک تحلیل کلی نمایشگاه سروش کیایی حربه ای است از این داستان ها ی خ

در کل  و های گاها جدید زاویه نگاه, کنتراست ها  ,ترکیب بندی ها ی استوار  ,نگاهی مستقیم و صریح 

این آثار شاید در نگاه اول هر مخاطبی را آن هم در . گنجانده شده اند0 ان مدرنيسمعکاساصول  برخی از

اری به اصطالح فاین آرت را دارند دچار دوره ای که همه گالری ها سعی در به نمایش گذاشتن آث

دست گذاشتن بر  ,سردرگمی سازد اما نقظه قوت آثار کیایی که باعث گیر انداختن مخاطب خود می شود

 .روی مسئله تاریخ و فرهنگ و زیر مجموعه های اش آن هم بنا به گفته خود به شکلی آشنایی زدایی شده

در قالب محتوای اثر نیز می توان در زیر مجموعه هنرمندان  سیروش کیایی را البته آشنايی زدايیکلمه 

قرار داد که سعی داشت با نشان دادن اثر خود در قالب شکل وبیان متفاوتتر 4 مارسل دوشانمدرن همچون 

محتوای آن را در یک گرداب معنایی گیر اندازد تامخاطب در عین  ,و فاصله گذاری میان اثر و مخاطب 

اما پرداختن به این موضوع که چه مقدار سروش کیایی توانسته .همواره از آن دور بماندرسیدن به یک معنی 

مخاطب خود را در این گرداب معنایی پرت کند جای بررسی و تحلیل بیشتری دارد که از حوصله این مقاله 

 .خارج می باشد

 

 

                                                           
از .عکاسی پس از جنگ جهانی اول در اروپا و ایاالت متحده شناخته شده و با گذار از پیکتوریالیسم به عکاسی صریح باب شد اصطالح مدرنیسم  

 .اشاره نمود.. دیدي صریح و مستقیم و, پرهیز از روایت گري , زوایه دید جدید , اختن به جزیات وضوح و پرد: اصول عکاسان این دوره می توان به 

بود که  فرانسوي ساز مجسمهو  نقاش( ۷۶۹۲اکتبر    ٔ، درگذشته۷۲۲۱ژوئیه  ۲  ٔزاده( )Marcel Duchamp: فرانسويبه ) مارسل دوشان  

دوشان . تأثیرگذار بود جنگ جهانی اولآثار دوشان در گسترش هنر غرب پس از . دانند مرتیط می سوررئالیسمو  دادائیسمهاي  آثارش را بیشتر با سبک

ائۀ یک هاي خرابکارانه نظیر ار البته نه چندان با نوشتن مقاله بلکه با انجام فعالیت. تفکر قراردادي درباره پروسۀ هنري و بازاریابی هنر را به چالش کشید

نري هاي ه اما در همین آثار اندک جنبش دوشان به نسبت آثار هنري اندکی تولید کرده. چشمهپیشابگاه به عنوان اثر هنري و نامگذاري آن به نام 

 .زمانۀ خود را به سرعت پیموده است آوانگارد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87_(%D8%AF%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 نقد نوشته توسط فرنوش مرادمند

 

ه مهمترین حس در عکاسی است آشنایی داشته باشد با هر فردی که با جنبه های فیزیکی بینایی ک

تامل در عنوان درمی یابد که آنچه در نمایشگاه خواهد دید با آنچه در گذشته به چشم دیده متفاوت خواهد 

 .بود و یا شاید هیجان مخاطب برای تماشای تصاویری از این دست باالتر رود

دیدن عکس هایی که بر خالف ذهنیت مان از . ه بودنمایشگاه کیایی حتی بدون شناخت عکاس، جالب توج

آنچه به گفته ی . بناهای ایرانی گرفته شده بودند، مخاطب را اندکی بیشتر در برابر تصاویر نگه می داشت

هنرمند به دلیل تفاوت در شیوه ی تکنیکی عکسبرداری است و دید متفاوت ما از ایرانی که تاکنون دیده 

 .ایم

گذشته نه . دیگر هنرمندان عکاس متمایز می کند تعهدی است که به گذشته ی خود داردآنچه کیایی را از 

در مقام کوله باری که نمی تواند از آن رهایی یابد، به منزله ی پناهی که می تواند در آن هر آنچه در آکادمی 

تاریخی و  او که دانش آموخته ی مرمت آثار. آموخته را در راستای عالئقش به معرض نمایش بگذارد

عکاسی است اکنون با کمک عکسبرداری و در یکی از تکنیکی ترین حاالت آن معماری باستانی و سنتی 

شاید همین پیشینه موجب شده تا او گرایشی از عکاسی را مورد بررسی . ایران را به تصویر کشیده است

ها سر و کار داشته باشد به طوری  قرار دهد که در آن با مصالح ساختمانی و تزئینات معمارانه بیشتر از آدم

که زنده ترین موجودات تصاویرش که آگاهانه با عکاس در ارتباطند، درختان هستند که بر حسب قدمت و 

 .سالمت خود رنگ آمیزی متفاوتی به بیننده القا می کنند

ها مورد در این مجموعه بار دیگر آثار معماری باستانی ایران به تصویر کشیده شده؛ آثاری که بار

در این مجموعه به . عکسبرداری قرار گرفته اند و به ندرت شناختی بیش از قبل به بیننده منتقل کرده اند

قسمت هایی از تخت جمشید که شاید در نگاه بی . لطف تکنیک می توان آثار را به شکلی دیگر دید

ری نقایصشان را نشان می نانومت 003واسطه، عاری از هرگونه دستکاری خودنمایی کنند؛ در عکس های 

 .تصاویری که با طول موج های بلند حقایقی را برمال میک نند. دهند



از دیگر نکات این بود که این مجموعه تنها شامل آثار معماری باستانی و یا قدیمی بودند، ساختمان های 

یتشان در میان آثار حتی هدف از انتخاب آثار هم اهم. جدید تر جایی برای بررسی با مادون قرمز نداشتند

ارزشمند تاریخی و یا تاثیر نمادینشان بر شهرشان نیست، چرا که برج آزادی و میالد که اصلی ترین 

نمادهای شهر تهران هستند در این مجموعه جایی ندارند و بالعکس مکانی مورد بررسی واقع می شود که 

 .شاید زمانی نمادی برای تهران بوده است؛ میدان حسن آّباد

شاید . حسن آباد که از مناظر مورد عالقه ی کیایی در شهر تهران می باشد از مناطق اصیل این شهر است

البته این احتمال زمانی کمرنگ می شود که سر در . همین قدمت کیایی را بر آن داشته تا از آن عکاسی کند

یش گذاشته شده که در قیاس باغ ملی که اثری شناخته شده تر از حسن آباد است در قالب تک عکس به نما

همین امر عالقه ی شخصی عکاس را بارزتر . با عکس های حسن آباد به گونه ای بی اهمیت جلوه می کند

 .نشان می دهد

عکاسی از مناطق باستانی تخت جمشید و پاسارگاد، یا خانه های سنتی شمالی و چاپ آثار به صورت سیاه 

عالوه بر آن درخت ها و طبیعتی که با آنچه . تند نشان می دهدو سفید عکس ها را قدیمی تر از آنچه هس

 .گذشته بداند در ذهن بیننده است سازگاری ندارد باعث می شود که به اجبار آن را متعلق به زمان

در عصری که عکاسان در کشور ما دچار آنالوگ گریزی شده اند و یا توانایی اندک تکنیکی هنرمندان به آن 

ار با فنون گوناگون نمی دهد، نمایشگاه کیایی تلنگری است برای در کنار هم قرار دادن ها مجالی برای ک

تکنیکی که اغلب با فراموشی رو به رو شده بود این بار به شکل اثر هنری نه به منظور مصرف . هنر و فن

 .تحقیقاتی به نمایش گذاشته می شود هر چند که وجه فنی آن از جنبه ی هنری اش قویتر بود

 

 

 

 

 

 



 نقد نوشته شده توسط مرضيه جولهرزاده

 

نانومتر نام نمایشگاه انفرادی عکس آقای سروش کیانی ست که در گالری آرته در پاییز امسال برگزار   003

 .شد

همان طور که از اسم نمایشگاه پیداست عکس ها با روشی خالف معمول و به روش مادون قرمز عکاسی 

 .شده اند

و نیز  03در03فریم عکاسی شده و اغلب در قالب مربع های2533یم منتخب ازفر22نمایشگاه شامل 

از بناهای کهن و باشکوه معماری ایران در سفرهای متعدد عکاسی به نقاط  مختلف 23در03پانوراماهای

 .کشور، از سالهای گذشته تا امروز به صورت سیاه و سفید ارائه شده است

سیری تازه با استفاده از شیوه ای نو از تجسم بناهایی کهنه، که همواره عکاس در این آثار سعی به ارائه ی تف

به قول او تالش برای نوعی آشنایی زدایی که هدف .تصویری از آنها در ذهن بیننده نقش بسته، کرده است

 .آن نه فراموش کردن خاطره، بلکه تلنگری برای آشنایی دوباره

ره را به مدد آسمان های تیره و ابرهای پنبه ای پف کرده و آقای کیانی، تالش می کند این آشنایی دوبا

درختانی با برگ های سفید رویا گونه ای همراه با جزئیات زیاد و کنتراست باال و فرم های  محکم و سایه 

این ویژگی های مشترک در تمامی عکس ها حاصل فرایند عکاسی .هایی استوار در چشم بیننده ایجاد کند

 .مز استبا روش مادون قر

در این آثار کیانی که خود عکاس معماری است و در گذشته نیزهمواره از بناهای گوناگون عکاسی کرده، 

هم سو با عالیق خویش ودر قالب شیوه ای که کمتر در عکاسی معماری دیده شده است است، آثار چشم 

راک شخصی از محیط را با در واقع او توانسته نوعی اد.نوازی از لحاظ بصری به بیننده ارائه می کند

 .واقعگرایی در آمیزد و شیوه ای کم یاب از عکاسی معماری را به بیننده ارائه دهد

 

 



 کوشانقد نوشته شده توسط مريم هاتفی

 

منددان بدوده    های محبوب هنر معماری جز سوژه. ی طوالنی دارد های معماری سابقه عکاسی از بنا

ای زیبدا   یرانی آن ظرفیت غنی بصری را در خود دارد که سوژهبناهای باستانی  به خصوص نوع ا. است

 .شوند تلقی می

. نمایشگاه آقای کیایی که به این حوزه پرداخته است دید نسبتاً جدیدی به بناهای قدیمی ایدران اسدت   

هدای قددیمی ایدران در ایدن وادی      های بسیاری دیده ایم اما بنا های مادون قرمز را در زمینه نمونه عکس

های معمداری را بدا نگداهی تدازه      شاید بتوان با این دید شاهکار. اند وه ای در خور توجه ایجاد کردهجل

. ایدم  هدا توجده نکدرده    طور که شایسته شدان بدوده بده آن    ایم اما آن ها دیده ها را بار بناهایی که آن. ببینیم

اری است مدا را بده دوبداره    های آشنای معماری که شاید برایمان تکر های نمایشگاه در کنار جلوه عکس

 .کند ها دعوت می دیدن آن

هدای   کند ولی همان حضور انسدان  تر صحنه ها انسانی چشم ما را به خود درگیر نمی با این که در بیش 

در کدل نمایشدگاه بده دلیدل     . کندد  آوری مدی  جای این سرزمین کهن را یاد  اندک جریان زندگی در همه

 .اهای باشکوه قدیم معماری نظرم را به خود جلب کردام، بن انتخاب موضوع مورد عالقه

 

 

 

 

 



 نقد نوشته شده توسط مهران مقيمی

 

  ستندھ یعکاس رشته آموختگان دانش و دانشجويان خصوص به و یھدانشگا یالھا نقد اين مخاطبين

 . رفتم آرته یگالر به یمعمار یعکاس موضوع با یھنمایشگا دیدن یبرا یباران رھظ از بعد یک در

 کاران اندر دست و استیتمنتش در عکاس خود که ییجانھ یبرا بلکه  ، اھبودن عکس یمعمار یبرا نه

  "قرمز  مادون یمعمار یعکاس "بودند  کرده تذریق بدان تبلیغاتشان با یگالر

 ، است بسیار خوشبینانه آرته یبرا یگالر نام از استفاده البته ، یافتم یگالر دیوار یرو بر را عکس 29 تعداد

 .خورد ینم چشم به یکمترین استاندارد که چرا

 " سایه زیر در مهم مسئله 2 ، دارد استاندارد یاھ یگالر یاھفضا با یآشنای اندک که یمخاطب رھ دید از

 .یفلز یاھ قاب یدیگر و ضعیف بسیار ینورپرداز ییک : بود شده ا پنهانھعکس بودن نانومتر " 830

 قرار اھ دیوار ترین عریض یرو بر ایشھپانوراما تا بود کرده چیدمان یا نهگو به را خود تصاویر یکیای

 . اھ آن اطراف در اھ مستطیل ا وھمربع از یتشکل و بگیرند

 و چندان دلچسبش نه یپرداز نور که شدم مواجه یپرکنتراست تصاویر با نمایشگاه یفضا به ورود از پس

 بیننده به تنفس یفضا شاید هم یا ، بودند نیافته آنجا یبرا یعکس یگوی بود مانده یخال که دیوار از یقسمت

 به خود تصاویر میان تنفس یفضا فرضیه پس ، نشده بود تکرار انتها تا دیگر بود چه رھ . بود شده داده

 ... یافت را یدیگر عوامل توان یم و شود یم رد خود

 یسال چند اھ شکایت و گله این . ودنب پذیر امکان ، کنم سکوت خواستم چه رھ یرھظا احوال پیرامون

 است الزم که یزمان که است یآنان با صحبتم یرو البته ) شود یم مطرح هم  دیگران توسط که است

 اما ( ستندھ نقد بر مقدم واکنش و یشناس درگیر نشانه نوزھ یا عزادار یا هستند کشور از خارج یا بنویسند،

 . است پدید نا در ایران امروزه ینرھ اثر عنوان به ، عکس و نیست پاسخگو بدان یقانون یا یجریان هیچ

 یم او گردن بر را یوظایف تعهد این ، باشد متعهد بدان و بداند ارزشمند یمدیوم را یعکاس یفرد اگر

 یپرداز نور شرایط اگر . است آن شخصیت خور در یا زمینه در اثر دادن وظایف قرار این از ییک ، گذارد

 تعبیه نمایش یبرا دیگر یمکان حداکثر یا شود تجدید نظر چیدمان در بایست یم اقلحد نیست مناسب

 ( بنمایاند یضرور حداکثر تا اثار نمایش اگر البته ) گردد



 دانم ینم که بود فضا در موجود موزیک کرده مشغول خود به را نمھذ که یدیگر متکرر و انگیز غم مسئله

 یموسیق حوزه در یسخت به یحت . بود مرتبط نانومتر یا یمعمار – یعکاس  - 003مضامین،  از کدامیک با

 آن کیفیت بر یشرمندگ با بوده باخ روز آن یموسیق شود که ارایه یسند بعدا اگر اینکه کما ، گنجید یم

 کاش یا .کند بسنده به نمایش صرفا و بگیرد دیده نا را مهھ این تواند یم عکاس چطور و گریست مھخوا

 یجزی مسایل این به نرمندھ خود حالت بدترین در یا اھ کیوریتور ، اھ یگالر صاحبین چون یدافرا حداقل

 که آنجا از باشد عکس اگر خصوص به گیرد یم قرار آن در اثر که یبستر زیرا ، نماید توجه گذار تاثیر اما

 .بود دھخوا گذار تاثیر ، بسیار خواند یم فرا کادر از به بیرون را نھذ شدت به

 بیان از بیانیه نویس یا عکاس دفھ و منظور که شد ایجاد نمھذ در یسؤاالت ، عکاس بیانیه مطالعه نگامھ هب

 چیست؟ عبارات این

 یعکاس حوزه در یمعمار یعکاس آیا :ینرھ بیان یبرا قرمز مادون یعکاس از عکاسان استفاده .1

 از اعم ) شود؟ رعایت یعمارم یعکاس مھم یاھپارامتر از یبرخ نباید اگر بله، ؟ گنجد یم ینرھ

5فلوگ شاین و پرسپکتیو اصالح
 سبب به تصویر یاھ گوشه در بنا مرتفع یاھ قسمت قرار ندادن و 

 (واید یعدس یاھخطا از گریز

میراث  به خاطرم تعلق ، مهھ از ترھم شاید که دارد گوناگون دالیل آورد یم شوق به مرا آنچه .2

 باشد سرزمینش نھک میراث از بردن لذت دنبال به یفرد اگر :باشد شکوه سرزمینمان با و نھک

 از بنا که یایھفضا و اھ پنجره ا،ھ یگچبر ا،ھ یکاش از اعم)ا ھبنا ناب جزئیات از تواند یم چگونه

 .کند یپوش چشم ( آورده بر سر آن دل

 برسد چه ، کرد ینقاش پوش سفید یپر سه با شکل بدان را یزد مسجد روز طول در توان یم یسخت به زیرا

  یعکاس به

 

 یتصویر ارائه با ام کوشیده "که  است سخن این به رجوع باشد مھ مسئله مترینھم شاید که مسله آخرین

 خاطرات کردن فراموش دفھ اما ، شود یزدای یآشنای بوده بیننده خاطره در که یایھبنا و مناظر  از متفاوت

 یاھ شیوه و ابزار یاھ جذابیت یھگا که اینجاست ئلهمس "دوباره  یآشنای یبرای است تلنگر بلکه ، نیست

 شود مواجه یفرد با یکیای یاقا مخاطب تا کند یم درگیر یقدر به را  عکاس نھذ ، تصویر خلق مختلف

                                                           
 باال یحرکت قابلیت با یفانوس ياھ دوربین در تصویر وظوه میزان افزایش يبرا است یعمل : فلوگ شاین  



 بدون ، بوده ( یتکرار غیر ) جدید کار انجام دنبال صرفا به و شده خسته یعاد یاھعکس گرفتن از که

 قبال شود که انجام یبستر یک در بایستی م جدید یاھ تکنیک یاھ ستت شاید که مسئله به این توجه

 امیدوار توان یم آنگاه گرفته باشد، شکل مخاطب توسط اھبنا شناخت و عکاس خود توسط ابزار شناخت

 یتصاویر اھوگرنه عکس . افتد یاتفاق م توأمان مخاطب بر تاثیرعکس و عکاس بر عکس تاثیر که بود

 .آداب آوردن جا به و احساسات ، مهار تصنع زا آکنده بود ندھخوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نقد نوشته شده توسط نيما بزرگی

 

 .و قابهایی که همگی از مربع ساخته شده اند "نانومتر  003معماری ایران "نام نمایشگاه 

 . این نخستین تلنگر ، پس از ورود به نمایشگاه کیایی است

ز یک سو، و بنیان هندسه معماری ایرانی از سویی دیگر، دیدن عکس در هندسه ی قابها ا "مربع  "وجود 

ها را بسیار دلچسب می کند؛ مانند انتخاب یک ظرف درست و زیبا برای خوردن یک غذای کامل و فوق 

 .العاده

شیوه ای از عکاسی ست، که با سند نگاری پیوند  "عکاسی مادون قرمز  ". نانومتر است  003تلنگر دوم؛ 

و البته مرور سوابق او در عکاسی مدون قرمز می توان به عالقه و   با نگاهی به یادداشت مولف. اردعمیقی د

اشراف او به عکاسی به مثابه سند پی برد، و از نشانه های موجود در عکس ها و گفتار او می توان نشانه 

 .هایی را از سند نگاری های معماری ایرانی یافت 

قاب بندی یکدست و ریتمیک و ترکیبی از معماری و درختان با نور چشمگیر  عکس ها ی سیاه و سفید با 

 . و آسمانی تیره با ابرهایی برف گون، همه و همه نگاه را به سمت بناهای معماری می کشاند

کیایی دو مقصد را برای عکس های خود بر می شمارد یکی سند نگاری و معرفی معماری ایران، و دیگری 

 .بناهای آشنای معماری  آشنایی زدایی از

 

البته با وجود مواردی تکنیکی . با توجه به گفته های باال، او را در رسیدن به مقصد اول تحسین می کنم

 .مانند اعوجاج بیش از اندازه در برخی از تصاویر که با عکاسی معماری فاصله گرفته است

 

معماری ایران آنقدر که بزرگ و شگفت است ، در  سوالی دارم؛ که آیا. اما در مقصد دوم، با او همراه نیستم 

 ذهن مخاطب حک شده تا الزم باشد برای تلنگر و شناخت دوباره از آنها آشنایی زدائی کنیم؟

استفاده از عکاسی مادون قرمز برای آشنایی زدایی از بناهای عکاسی شده، موفق به نظر نمی رسد و تنها 

 .به رخ مخاطب کشیده شده استاستفاده از آن برای این منظور، گویی 

                                                           
 
 "مکان هاي عکاسی مادون قرمز و کاربرد آن در آثار تاریخی بویژه نقاشی و اسناد تاریخی "سروش کیایی ، با عنوان مقاله 

 ۶۶ص  -۲۱ ۷بهار  و تابستان -شماره چهارم  -سال دوم "مرمت و پژوهش"مجله 



در مجموع می توان نمایشگاه کیایی را نمونه ای از سندنگاری معماری دانست که با فرو کاستن انسان به 

 (عکاسی به مثابه سند. )نشانه های تصویری، موفق به بازنمایی فضایی بناهای معماری شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


