
 

 

 نبوی مانوش گمگشته  نمایشگاه

 

 

  انصاری هانیه

 

 وانستمت خوانده را استیتمنت و شدم گالری وارد که زمانی از درست که نمایشگاهی.نبوی مانوش عکس نمایشگاه

 .کنم درک را آنها وجود تمام با و شوم همراه ها عکس و متن با

 حظور که.است گذاشتن گالری از عکاس فهم و شعور دهنده نشان این و داشت حظور گالری در عکاس خود

 .شد می ها عکس برخی فهمیدن بهتر به باعث هایشان عکس کنار در ایشان

 انزندگیم در باید که عشقی وحتی خودمان و شدیم غرق آن در ما که بود مجازی دنیای باره در نمایشگاه کلیت

 .کردیم گم را باشد

 چشم هویت بی های چهره این از برخی در و نداشت ماهیتی و بود گم آنها در چهره که دیدم را هایی عکس من

 خالی وت اما میکنند محافظت ما از میکنیم فکر که هایی چتر و داشت چشم بودن مهم به اشاره که بود روشن ها

 مانیم نمی امان در شدن خیس از ما چتر وجود با و هستند

 فضای پوشالی های عشق و ساختگی های شخصیت یاد به مرا و کرد همراه خود با را وجودم تمام ها عکس

 انداخت مجازی

 تصویر به.بگوید تا باشد باید کسی و!میزد فریاد را امروز جهان واقعیت چون داشتم دوست را نمایشگاه من

 .کنند کاری شاید و  ببینند دیگران تا!بکشد

 گمگشته نمایشگاه

 

 



 

 

 جرجانی گالری نبوی مانوش"  گمگشته" عکس نمایشگاه بر نقدی

  

 بادله زاده ابراهیم فروزان

  

 آمریکا نورتریج دانشگاه و نیکا مو سانتا کالج از ویدیو و عکاسی رشته التحصیل فارق و ۶۶۱۱ متولد نبوی مانوش

 .است ( نمایشی)  دراماتیک نورپردازی و هنری عکاسی محیطی، پرتره عکاسی در او تخصص .است

 وایزج دارنده نبوی مانوش .است عرصه این بزرگان از و فیلمبرداری و عکاسی رشته برجسته اساتید از او پدر

 استنموده برپا جهان نقاط اقصی در را بسیاری هاینمایشگاه کنون تا و است عکاسی زمینه در متعددی

 . "اند كرده گم را همديگر كه است هايى آدم از پر دنيا: "  شده نوشته اش نمایشگاه این استیتمنت در

 جهان رد  جدید نسل بویژه آدمی، سرگشتگی از است  بازتابی گمگشته، نمایشگاه ، توحیدی فرهاد تعبیر به و

 ی تجربه و نشاند می واقعی زندگی جای به را مجازی واقعیت پیش روز از بیشتر روز هر که جهانی ، امروز

 .کند می پوشالی ای رابطه به بدل مجازی جهان های گوشه گم در را بشری ی تجربه ترین عمیق عشق،

 بوده یادز نسبتا کنتراست با سفید سیاه و فتومونتاژ روش به ها عکس که یابیم می در ها عکس به نگاه با

 .کند می تداعی هم را سوررئال فضای که

 شانن عکاس کار این من بنظر که آنهاست شدن محو یا و ها عکس تمامی در سر شدن پوشانده دیگر بارز نکته

 تیگمگش دادن نشان و ( است انسان هویت نشانه بارزترین عقل البته و سر که چرا)  هویت دادن دست از دهنده

 .است

 هویت پشت در شدن پنهان گسستگی، (فرم ، خط) بصری زبان های نشانه از استفاده با توانسته خوبی به او

 طریق این از و دهد نشان را ماست فردیت و انسانیت نابودی و مجازی دنیای در شدنگم همینظور مجازی، های

 (است شده اشاره آن به استیتمنت در که همانطور. ) است داده هشدار را آن کردن غارت

  

 بابايي زهرا قلم به نبوي مانوش ، گمگشته نمايشگاه نقد

  آذر ١١ الي ٢١

 درك به ام اغلب كه ميگذارد نمايش به را اي ويژه نگاه مدرن دنياي در انسان گمگشتگي رويكرد با نمايشگاه اين

 بيان بيخو به را نظرش مورد فتومونتاژمعناي ي شيوه از گيري بهره با نبوي مانوش ، ايم رسيده آن از مختصري

 اليستهاسورئ نقاشي از پذيري تاثير نوعي پارچه با پوشيده ي چهره با انساني الگوي ، است داده انتقال و كرده

 بود متفاوت و قوي بسيار نمايشگاه كل در ميشود، يادآور را مگريت رنه ويژه به

 

 زینعلی ساناز

 

 نبوی مانوش نمایشگاه

 بیان و امروز انسان درونی و ذهنی فضای ایجاد در سعی فتومونتاژ و بصری های تکنیک از گیری بهره با عکاس

 چشم،بدون بدون های ،ماسک،چهره پازل المان از استفاده ها عکس بودن سفید و سیاه.دارد را او گمگشتگی

 یانب خوبی به را امروز دنیای در انسان هویت شدن گم مفهوم تاریک فضای در پوشانده های صورت با یا و سر

 ودکرده،ب بیان استیتمنت در آنچه و عکاس منظور گویای ها عکس تک تک و مجموعه کل در من نظر به.میکند

 .است تکراری و ای کلیشه بسیار ها المان از بعضی چند هر

 

  ساغری نیکی

 

 دننبو ها عكس تمام مشترك نقاط از يكي .است رويمان پيش فراواقعي و سفيد و سياه هايي عكس قطعه

 هك رفته اي جعبه داخل يا و پيچيده پالستيكي در يا شده محو يا سر ها آن اكثر در .است سر از اي جز يا كل

 هنذ درون تشويش ها عكس از برخي .است واقعي جهان و بيرون دنياي با ما تمام ارتباط شدن قطع ي نشانه

 .است شده چنين واقعي جهان كردن فراموش و مجازي جهان در شدن ور غوطه فرط از كه دهد ني نشان مارا

 است مكاني همان واقع در كه است المكان ها آن از بعضي در و نامعلوم است آن در كه فضايي ها عكس در

 حسي هيچ ها عكس در .است مجازي جهان در وفتن فرو ي نتيجه كه مكاني .كنيم مي زندگي آن در ما كه

 بعاط هستين هويت بدون دنياي به واقعي دنياي از احساسات تمامي انتقال شاهد آرامي به وقتي .نميبينم



 

 

 كه را دنيايي اند تواسته خوبي به ها عكس .مرد نخواهيم درك را احساسات واقعي طمع ديگر هيچكداممان

 ...هويت بدون دنيايي .دهد قرار روبرويمان ساختين خودمات براي

 

  طایفه فاطمه

 

  نبوي مانوش گمگشته نمايشگاه

 ودخ خاص مفهوم و عمق داراي تنهايي به تصوير هر . است انتزاعي و سورئال نمايشگاه اين هاي عكس سبك

  .كنندمي منتقل را گمگشته عنوان با نمايشگاه اين كلي مفهوم هم كنار در تصاوير ي همه كه طوري به است

 فهومم بيشتر درك به موضوع همين و شده پوشانده مختلف هاي شكل به سوژه صورت و سر تصاوير تمامي در

 .است كرده فراواني كمك ، عكاس به نمايشگاه عنوان و موضوع بهتر بيان در و مخاطب براي ها عكس

 

  کیا مطهری زهرا سیده

 

 وعین به من نظر به ها چهره بودن ابهام از ای حاله در و چهره، پوشیدگی این :نبوی مانوش گمشده، نمایشگاه

 یحس و ابهام تردید، و شک هویت، بحران امروز، بشر های گمگشتگی.دهد می نشان را امروز بشر سرگشتگی

 ذیریپ می اثر گیری، می تصمیم خودت برای که نیستی خودت گاهی .نشناسی را خودت حتی شود می باعث که

 .ستا سوژه خود خواست چهره پوشیدگی این انگار گاه .گذارند می اثر تو بر و گیرند می تصمیم برایت بلکه

 به ایدش .نیست که چیزی به کند تظاهر یا و کند پنهان را چیزی خواهد می شاید زند می چهره به نقاب که اوست

 ایده و بیان نوع انتخاب، در را عکاس شجاعت.نیست که چیزی و اجتماعی های شبکه نقاب به اشاره نوعی

 .کنم می تحسین

 

 

  امیری فاطمه

 

 نبوی مانوش نمایشگاه

 پنهان سوژه ی چهره عکسها ی همه در چون دارد وجود شدن پنهان حس نبوی مانوش عکسهای در من نظر به

 .واقعی ی چهره روی نقابی واقع در است نامفهوم یا شده

 پیشرفت و تکنولژی هیاهوی در شاید یا و نیستند واقعیشان خود و دارند چهره بر نقاب گویی افراد امروز دنیای در

 کردم دریافت من که بود حسی این.کردند گم را واقعیشان خود دنیا سریع

 

 

  حیدری فاطمه

 

 اعضاي فردي   هويت نداشتن ي دهنده نشان همه سر بدون هاي ادم يا ها نقاب با پوشيده ناواضح، هاي صورت

 تمامي در را نمايشگاه عنوان كه جهت اين از داشتم دوست بسيار را نمايشگاه .است عكاس نظر مورد جامعه

 خاطبم تفكر و كنكاش باعث تك به تك و داشتند قرابت يكديگر با كامال اثار و يافتم مي خوبي به ها عكس

 نبود" دستي دم و رو" چيز هيچ قولي به و ميشدند

 

 اى حمزه ستاره

 

 :نبوي مانوش از" گمگشته"

 عريفت براي داستاني قاب، هر كه آدمي تنهايي و سرگشتگي از شده كشيده تصوير به است حسي گمگشته،

 تفكر و همزادپنداري به را مخاطب تصاوير، كم تعداد وجود با هرچند كه حسي .دارد گفتن براي حرفي و كردن

 ...بيابد دوباري را خود واقعي و اصلي" من" تا كند چه كه انديشد مي او .دارد وامي

 

 

 



 

 

 

 

 

 (کیایی سروش) است هنر دانشگاه ولیعصر پردیس اینجا  نمایشگاه

 

 آبادی فتح مریم

 

 شده برگزار آرته گالری در" هنر دانشگاه ولیعصر پردیس اینجا" عنوان با کیایی سروش آقای عکس نمایشگاه

 .است

 .است هنر دانشگاه ولیعصر پردیس به مربوط ها عکس  نمایشگاه، عنوان به توجه با

 که عکسی فریم ۰۴۴ میان از عکس فریم ۱۶ نمایشگاه این در  است، شده گفتهStatement  در که همانطور

 .است شده گذاشته نمایش به شده، گرفتهA-LC Lomo  دوربین با گذشته نیم و سال یک مدت در

 .دهدمی نشان را هنر دانشگاه ولیعصر پردیس  خود، کار محل عکس مجموعه این در ایشان

 .است شده گرفته آن از پس و دانشکده تعمیر زمان در ها عکس این گویی

 .دهندمی نشان را ریخته بهم و سامان بی و روح بی محیطی ها عکس

 هک است متروک مکانی به مربوط ها عکس بردم می گمان  بودم، ندیده ها عکس این از پیش را دانشگاه اگر

 .شده رها نامعلوم دالیلی به

 .است وانهادگی و روحی بی  سردی، کند، می القا من در ها عکس این که حسی

 

  بادله زاده ابراهیم فروزان

 

 سروش گاهنمایش همینطور و آرته گالری به که بود بار اولین .برسیم گالری به تا بودیم راه در ساعتی یک تقریبا

 الریگ به چسبیده های خراش آسمان  کرد، جلب را ام توجه آنجا به رسیدن ابتدای در که چیزی .رفتم می کیایی

 و آهن انبوه حجم آن میکردی احساس لحظه هر! بود وحشتناکی منظره  بود، پوشانده را آسمان تمام که است

 .بیافتد سرت روی است قرار بتون

 .رسم می گالری ورودی درب به میکنم دنبال را آید می که آرامی موسیقی صدای

 است دانشگاهی از هایی عکس نمایشگاه که بود این  کرد، ترغیب نمایشگاه این کردن تماشا به را من که چیزی

 برایم تهداش وا نمایشگاه برپایی به را او کاربردی دانشکده در چیز چه اینکه .هستم تحصیل به مشغول آن در که

 .بود سوال

 .گرفتم را خود پرسش این پاسخstatement  خواندن با

 .است زندگی محل به شبیه بیشتر که است کاری محل ثبت هدف

 تعامل و تجربه حاصل دیگر، عبارت به یا احساس فاقد که اینصورت به شده گرفته  daedaed شیوه به ها عکس

 .است (هنر دانشگاه ولیعصر پردیس اینجا در) بیرون دنیای با هنرمند مستقیم

 امیتم یقینا که است مختلف های دانشکده ورودی و سالن دانشگاه، حیاط ی گوشه گوشه از عکس فریم 86

 الس یک یا ماه یک عمر با هایی خاطره ...دارند خاطره آنها از تا چند شاید یا یک با ولیعصر پردیس دانشجویان

 .سال چندین شاید و

 نیم و سال یک مدت در  LC lomo–A  دوربین با آنها تمامی که شده انتخاب فریم 044 میان از ها عکس این

 .است شده گرفته

 نورپردازی به مربوط های اتاق البراتوار، از هایی عکس است، عکاسی گروه به مربوط هم ها عکس از بخشی

 ...و عکاسی کاغذ و فیلم ثبوت و ظهور داروهای ساخت و

 در زیادی های نظمی بی چون بوده انجام حال در تعمیراتی شد می فته گر ها عکس آن که موقعی ظاهرا

 .شود می دیده وسایل چیدمان

 .است متفاوت ها عکس بقیه با که دارد وجود عکس یک فقط ها عکس میان در

 البراتور به مربوط کارهای عمده که شود، می دیده آن در فردی ها عکس بقیه خالف بر که است عکسی هم آن

 البراتوار در کاری انجام حین هم آن عکس، میان در او وجود نظرم به و شود می انجام او توسط عکاسی گروه

 !نبوده هدف بی



 

 

 چون اما نبود، وادارد آن مشاهده به ها ساعت مرا بخواهد که چشمگیری اثر اینکه با نمایشگاه این مجموع در

 می ...و تجربه کسب گیری، یاد مطالعه، صرف آنجا را زیادی های ساعت هم من که بود جایی کشیدن تصویر به

     .بود داشتنی دوست برایم کنم،

 

  عالیی عاطفه

 

 است عصر ولی پردیس اینجا

 (کیایی سروش)

 نیم و سال یک طول در عصر ولی پردیس های قسمت تمام از مجموعه

 .اند شده چیدمان دیوار روی خاصی نظام در و است شده گرفته

 .است کرده کمک امر این به (عکس یک غیر به)انسانی سوژه نبود و هستند روح بی ها عکس

 !است مکان این بودن دانشگاه نمیرسد مخاطب ذهن به ها عکس دیدن با که چیزی تنها

 شود نمی دیده ..... و دانشجوها حضور و تکاپو که حالی در آشفتگی و نظمی بی

 .آید می چشم به

 .است کرده تصویر را خود رضایتی نا  دانشگاه این از عضوی عنوان به عکاس

 

  طایفه فاطمه

 

 ساعاتي در كه پيداست ها عكس خلوتي از و است دانشجويي شور و امد و رفت از پر مكاني هميشه دانشگاه

 !  كرد ايجاد من براي را زمان ايستادن و سكون حس تصاوير در دانشجو نبود و شده عكاسي خاص

 . است شده پرداخته كنار و گوشه اهميت با چندان نه زواياي به بيشتر نمايشگاه اين در

 رايشب نميتواند ها عكس اين ديدن ، باشد نداشته ازانجا اي خاطره يا و باشد نبوده محيط اين در بيننده اگر كه

 . باشد جذاب

 

 طالبی فاطمه

 

 و کار محل عنوان به هنر دانشگاه فضای معرفی هدف با کیایی سروش عکاسی با ولیعصر پردیس نمایشگاه

 به ودب توانسته و بود شده بررسی دقت به دانشگاه محیط  خارجی و داخلی فضاهای .شد برگزار هنرمند زندگی

 هب دانشگاه فضای دادن نشان بر سعی.کند منتقل مخاطب به را فضا در موجود قدمت و اصالت حس درستی

 وعن این که.بود موجود شرایط به نسبت هنرمند دیدانتقادی از نشان پویایی از عاری و روح بی محیطی عنوان

 را متعهد عکاسی عنوان به وی رسالت بود توانسته و دانشگاهی،موجه کوچک جامعه از عضوی طرف از نگاه

 .برساند انجام به احسن نحوی به نیز

 

  ذوالفقاری سجاد

 

 دانشگاه نآ عکاسی گروه اساتید از یکی عنوان به کیایی سروش نگاه از که بود هنر دانشگاه ولیعصر پردیس آنجا

 در .ودب آزاد عموم برای پنج و نود سال ماه آبان شانزدهم تا هفتم  دانشکده، این گذشته نیم سال یک از بازدید

 اش۶۲۴ قطعA-LC Lomo  دوربین با که بود عکسی ۰۴۴ تقریبا میان از ای گزیده که رنگی عکس قطعه ۱۶

 .آمد در نمایش به تهران آرته نگارخانه در که بود گرفته

 .میکردند روایت او آثار اینبار را بود گذشته مکان آن بر آنچه هر و سر پشت نیم و سال یک

 مزاق به که زد حدس میشد (است هنر دانشگاه ولیعصر پردیس اینجا)  نمایشگاه عنوان همان از بازدید، از قبل

 یریتعب به یا کاری اضافه  اجبار، یا و عمد به چه ولیعصر پردیس اصطالح .آمد نخواهد یا نیامده خوش ها خیلی

 .بود کرده ایجاد نمایشگاه عنوان در سنگینی معنایی بار کارانه، محافظه دیگر،

 .کرد لمس شود می ها عکس پود و تار در راdeadpan  کالم یک در و دلسردی حس و دلمردگی  کرختی،

 احتیر به شود می است، نگرفته صورت ها صحنه پردازش در عکاس توسط دخالتی هیچگونه اینکه به توجه با

 چنینهم و مفهوم انتقال در آثار این قوت نشانه خود این که کرد دریافت را نمایشگاه این از او نظر مورد منظور

 .میکند جلوه مهم شیوا و ساده بیانی بر او تسلط و بزرگنمایی بدون هنرمند صادقانه اعالمیه



 

 

 

 

 

  بابایی زهرا قلم به کیایی سروش عکس نمایشگاه نقد

 ارهدرب جامعی اطالعات آن در که میشویم رو روبه دیوار به متصل بزرگ بنري با نمایشگاه به ورود ی لحظه در

 . شده داده نمایشگاه

 ارقر چهارتایی یا تکی چینشهای با شکل مربع قابهای در و شده گرفته 021 قطع دوربین با که رنگی عکس 86

 .اند گرفته

 و آور مالل کاری نظرمان از  میکنیم مشاهده هرروز عکسهارا فضای که ما برای اول نگاه در نمایشگاه شاید

 در بزرگ چالشی میتواند عکس نمایشگاه در هم آن تصویر قابهای در آنها با مواجهه اکنون اما باشد عبث حتی

 .ایم کرده عبور کنارش از تفاوت بی شاید که باشد واقعیتی با مواجهه

 اهریظ فضای به صرفا میخواسته ما از هنرمند آیا : است این میکنم طرح خودم برای اول ی وهله در که سوالی

 بگردیم؟ معنایی های الیه دنبال به عکسها در باید یا کنیم دوباره نگاهی دانشگاه

 سروش . دارند دانشگاه نام با هماهنگ را فضایی انتظار" هنر" دانشگاه با مواجهه هنگام در افراد اوقات اغلب

 دانشگاه .میکند بیان باب همین در ناخودآگاه شاید و خودآگاه شاید را تلخی طنز نحوی به نمایشگاه این در کیایی

 نور و رنگ نه عجیبی ی زاویه از نه که است این است توجه جالب عکسها در که ای نکته . نیست هنری که هنری

 ینا کارکنان و دانشجویان تمام ذهنی ی دغدغه و واقعیت میخواسته هنرمند شاید شده استفاده غیرطبیعی

 مشاهده هنگام در . دهد نشان ای مبالغه و اغراق بدون طبیعی دید همان با آنجا از خارج افراد به را دانشگاه

 اردد قرار کادر در زنده انسان یک آن در که است قابی کرد زدگی شگفت نوعی دچار مرا که قابی تنها عکسها ی

 حس نای من برای فقط عکس این شاید . میباشد البراتوار کارکنان از دلیریان داوود او ( عکسها باقی برخالف)

 هم مرد این آیا : بود این کردم فکر آن به که چیزی تنها اول نگاه در من که است این هم آن و کرده ایجاد را

 ؟ میشود حساب ساختمان اجزای از جزیی

 گفتیش اطرافمان فضای در : بود این من برای آن اصلی پیام ولی بنماید عبث عموم نظر از نمایشگاه این شاید

 بورع کنارشان از عجله با گاهها که فضاهایی همان . آنهاست در کردن تفکر ما ی وظیفه که هست عجیبی های

 .باشند دنیایمان از عمیق درکی و معنا ایجاد مسبب بتوانند تامل اندکی با شاید میکنیم

 

  انصاری هانیه

 

 ناظری گربیان ها عکس.نمیدهند انتقال را بدی حس اما هستند احساس بی بسیار ها عکس:کیایی آقای نمایشگاه

 ها عکس من.دارد دوست را آنجا و داشته حظور  آنجا در شرایط همه در و ها فضا آن در همیشه که هستند

 است من خانه نیز آنجا که داشتم را حس همان و داشتم دوست

 

  زینعلی ساناز

 

 کیایی سروش

 ربعم های قاب فرم لحاظ از.است بررسی قابل بسیار محتوا و فرم جنبه دو از کیایی سروش عکس نمایشگاه

 چشم به فضاها بودن خالی و سادگی و ها سایه و سرد های ،رنگ مورب خطوط ویژه به خطوط و ها شکل

 .میاید

 اهتیشب هیچ که هماهنگ نا و آراسته نا فضای به اعتراض حس کردم برداشت ها عکس دیدن با که چیزی اولین

 عدم و هنر دانشگاه فضای معماری به اعتراض در من نگاه از تجربه و احساس این.ندارد دانشگاه فضای به

 .میگیرد سرچشمه انسجام

 

 

  ساغری نیکی

 

 يسر يك در حاال دانشگاهم .است تر آشنا برايم جا همه از فضا آن ميكنم احساس شوم مي گالري وارد وقتي

 يدشا شوم مي متوجه ميكنم دقت ها عكس به بيشتر كمي .است آرته گالري هاي ديوار روي 04 در 04 هاي قاب



 

 

 تعمير، حال در داشنگاه از هايي مكان ها عكس در .نميشناسم را دانشگاهم كردم مي فكر كه هم آنقدرها

 .شود مي مشاهده زمين كف ظهرگاهي اي سايه و ديوارش روي عكس تابلوي تعدادي تنها و است خالي اتاقي

 اي صحنه ياد مرا كه بينم مي را است وصل سقف به نامرئي نخ با كه اي شيشه هاي گوي ها عكس از يكي در

 سكوت حس تنها نه است، سكوت ها عكس تمامي مشترك نقطه .اندازد مي كيشلوفسكي اثر"  آبي"  فيلم از

 كار محل و زندگي داستان كه روان معروف قول به است اي مجموعه .ها عكس در انساني هيچ نبود بلكه

 .دهد مي نشان را عكاس

 

 

  کیا مطهری زهرا سیده

 

 هایی عکس با .دانم می موفق ی مجموعه یک را مجموعه این :«هنر دانشگاه ولیعصر پردیس اینجا» نمایشگاه

 محل خودش، قول به این به نسبت عکاس نگرانی و هنر دانشگاه به نسبت احساس از پر ولی سرد اگرچه

 می.کنم می حس ها عکس از را موجود وضع از او عمیق نارضایتی و عکاس عمیق حسرت .است اش زندگی

 سیاه و اغراق ای ذره بدون مسؤلیت، و دلسوزی سر از انتقادی .بزند تلنگر و کند منتقل را مهمی مفاهیم خواهد

 رکد قابل و آشنا ملموس، برایم ها عکس  .کند می برابر چندین نظرم در را کار ارزش که است همین و .نمایی

 فکر به رت بیش و نکنم عبور تفاوت بی چیزها خیلی کنار از این از پس که این و برد می فرو فکر به مرا .هستند

 .باشم

 

 

 

  امیری فاطمه

 

 کیایی نمایشگاه

 شانن رفته فرو خود در و تنها را کاربردی ی دانشکده چون است عکاس خود شخصیت شبیه عکسها من نظر به

  داده

 رقرارب عکسها با خوبی ارتباط میشود باعث و است جالب بسیار من برای است عکاس شبیه عکسها که حس این

 .کرد کمک خیلی حس این به عکاس خود شناخت کنم

 

 اى حمزه ستاره

 

 :كيايي سروش از" وليعصر پرديس"

 كدام هر ديدن با كه فضاهايي از .اند آشنا همه تقريبًا كيايي، سروش" وليعصر پرديس" نمايشگاه در ها عكس

 جذابيت و كشش دارد، ذهن پس اسمي تنها هنر دانشگاه از كه فردي براي قطعًا .ميشود زنده هم شان خاطره

 ...روزها مرور و است خاطره تمامًا آن، دانشجويان براي اما .نباشد توجه قابل چندان شايد مجموعه اين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقره نمایشگاه
 

 بابایی زهرا قلم به نقره عکس نمایشگاه نقد

 0131 آذر ٢1 الی 01

 زا زیبا ی منظره ضد ی مجموعه از تنها من بود آمده در نمایش به آن در دانشجویان آثار که نمایشگاه این در 

 ایه بندی ترکیب با و پانوراما قابهای در همگی مجموعه این عکسهای . کردم دریافت را معنایی مقیمی مهران

 در قریبات آثار باقی .میبخشید آثارش به ویژه انسجام نوعی که میشد دیده درشان تخریب از نشانی همگی افقی

 .بود ضعیف بنده نظر از نمایشگاه کلیت ولی بودند سطح یک

 

 

 "نقره" عکس نمایشگاه بر نقدی

 بادله زاده ابراهیم فروزان

  

 و دیجیتال تفکر پدیداری با که معیارهایی .دارد را خود خاص شناسی زیبا معیارهای عکاسی امروزه" 

 عکاسان کنار در - جهان دستان به موبایل - دستان به دوربین تعداد و جهان سراسر در آن کار و سازگسترش

 تجدید و تغییر به نیاز شاید مشغولی دل یا هنر رسانه، این به متعهد مندانعالقه تمام و دانشگاهیان ای،حرفه

 . "شودمی میسر تر مسئوالنه تفکر و کار با فقط امر این تحقق که باشد داشته خود ارزشی معیارهای در نظر

 اند اختهپرد آن برپایی به هنر دانشگاه دانشجویان از جمعی که است نقره عکس نمایشگاه اجرایی ی بیانیه این

 سفید و سیاه صورت به بعضی و رنگی صورت به ها بعضی ، عکس مجموعه و عکس تک قالب در ها عکس

 .بود شده ارائه

 ینا به که شود می عکسی جلب ام توجه فتومونتاژ، روش به عکاسی به خودم شخصی عالقه دلیل به شاید

 عکس در هم داری دانه و درشت بافت که میشود دیده تصویر جلو پالن در عمودی قوی خطوط .شده کار شیوه

 نظرم به تضاد این که شده تشکیل سفید رنگ از عمدتا اول پالن با تضاد در تصویر دوم پالن در .کرده ایجاد

 هم یاهس و سفید های لباس با تصویر وسط هادر انسان وجود اینکه کما میکند، تداعی را رمزآلود فضایی نوعی

 هستند زندگی و مرگ بازگوکننده گویی

 یک ارائه اینکه کما! فهمیدم نمی را عکس مجموعه قالب در را ها عکس برخی ارائه دلیل خودم من راستش،

 کی که است دلیل این به عکس مجموعه ارائه واقع در .بوده عکاس جانب از شده انتخاب موضوع گویای عکس

 کنم، راربرق ارتباط آن با نتوانستم که ای دیگه چیز و .برساند درستی به را هنرمند منظور و هدف نتواند عکس

 ینا انتخاب آیا اینکه و بوده جشنواره توسط شده مطرح بیانیه و اصلی موضوع با ها عکس از برخی ارتباط

 !نه؟ یا است شده انجام درستی به ها عکس

 این در تری چشمگیری و متفاوت آثار شاهد شد، می آثار گزینش در تری درست انتخاب و نظارت اگر شاید

 .بودیم نمایشگاه

 

  عالیی عاطفه

 



 

 

 هم با ارتباط بی ها عکس و نداشت معین هدفی و مشخص موضوعی ولی بود گروهی نمایشگاهی....نقره

 در.باشند قیاس قابل ها عکس که شود تعیین موضوعی است بهتر ها نمایشگاه گونه این برای من نظر به.بودند

 .نبودم راضی ها عکس مجموع از کل

 

  زینعلی ساناز

 

 عبدی آرمین.نقره

 ها سعک بندی ترکیب. نبود بیان قابل   خوبی به عکاس این کارهای در ندیدن و دیدن از ناشی ترس حس بیان

 .آسمان نسبت بود شده پرداخته زمین فضای به بیشتر و نبود مفهوم این با مناسب

 .کند کمک مفهوم به میتوانست تیرگی از بهتر استفاده شاید

 

  ساغری نیکی

 

 اتذ هم دليل به شايد .كرد جلب را نظرم گليار حسين ي مجموعه هنه از بيشتر نقره سراسري ي جشنواره در

 تك و مجموعه از متفاوتي حس رسيدم مجموعه اين به وقتي انگار اما .دارم تئاتر با خودم كه ارتباطي و پنداري

 زا مجموعه اين من نظر به .است فالش اپن ها عكس اين در استفاده مورد تكنيك .داشتم قبلي هاي عكس

 در .شده حساب و دقيق نسبت به هاي بندي تركيب .است برخوردار ها عكس بقيه به نسبت بهتري كيفي سطح

 اين هك هستيم، استفاده مورد تكنيك ي واسطه به بازيگران، تصوير آميختن و افتادن هم روي شاهد ها عكس

 .افتد مي اتفاق هم تئاتر واقعي دنياي در بلكه ها عكس اين در تنها نه كه است اتفاقي خود شدن يكي

 

 

  طایفه فاطمه

 

 

  نقره نمايشگاه

  مه در شكفتن مجموعه

  عبادي حسن آثار

 واييه در گورستان مانند هايي فضا با تركيب يا و مره روز زندگي از دور طبيعتي با مذهبي هاي المان تركيب

 . كرد ايجاد من ذهن در مذهب خصوص در تيرگي حس ابري و گرفته

 .است مذهبي هاي المان به نسبت منفي حسي كردن ايجاد مجموعه اين از عكاس هدف من تعبير به

 : بهتر بيان به

 : ميگيرد شكل عبارت اين با مخاطب ذهن در كه حسي

 . نيستي و مرگ با توأم خفقاني و تيرگي به است منتهي مذهب با همراهي

 

  کیا مطهری زهرا سیده

 

 مه ضعیفی آثار من نظر به اما است، نکرده تأمین را داوران هیئت نظر ها عکس این اگرچه :نقره نمایشگاه

 و زمین بین کند می برقرار ارتباطی گویی که است پلی کند می جلب مرا توجه که عکسی میان این از .نیستند

 خوبی بسیار حس عکس! ای رویاگونه فضای چه آسمان، ابر، پل، .است عکس این در حرف دنیا دنیا، .آسمان

 مطمئن خودم درک و حس درستی از توانستم می بهتر داشت عنوان اثز این اگر شاید .بسیار معانی با دارد،

 در اندوست گروهی تالش همین ولی شود برگزار بهتر خیلی تئانست می نمایشگاه این که این وجود با .شوم

 .تشکر سزاوار و دانم می ارزشمند بسیار موانع و ها سختی تمام با را هنر دانشگاه

 

 

  حیدری فاطمه

 



 

 

 اقعو در و كرد نقد يا و مقايسه هارا عكس نميتوان موضوعات پراكندگي دليل به جشنواره اين در بنده نظر از

 .بود مشترك موضوع نداشتن و ها عكس بودن جهت هر به باري نمايشگاه اين به من نقد

 عكس كه چرا كرد جلب خود به بيشتر را من نظر" اجرا پرسونا،يك" عنوان با گليار حسين ي مجموعه كل در اما

 مجموعه ساير از را مجموعه اين ها عكس در موجود عكاسي هنر و نبودند پرفورمنس يك از گزارشي صرفا ها

 .ميكرد متمايز مشابه هاي

 

 

 

 

 

 

 

 

  زل نمایشگاه
 

 "زل" عکس گروهی نمایشگاه بر نقدی

 بادله زاده ابراهیم فروزان

  

 عکاسان .است متمرکز اجتماعی مستند عکاسی بر شده، گردآوری حقی بابک توسط که عکس نمایشگاه این آثار

 یرسا کنار در مدتی که هستند هنرجویانی یا و عکاسی های رشته دانشجویان اغلب نمایشگاه این در حاضر

 سی در بیست ابعاد در سفید و سیاه عکس قطعه ۲۲ نمایشگاه این در .انددیده آموزش ای حرفه عکاسان

 .است بوده دیوار روی به متر سانتی

 و محاوره زبان از بهتر بیانی اوقات اکثر در نگاه و چشم» : خوانیممی« زل» درباره حقی بابک قلم به متنی در

 دونب انسانی هر و کرد بیان کاست و کم بدون را انسانی احساسات آن وسیله به میتوان چنانچه دارند گفتار

 از اییه نگاه ثبت دنبال به نمایشگاه این در ما .است نگاه درک به قادر ملت یا قوم یک خاص زبان با آشنایی

 زا تعدادی توانستیم که بخش مسرت چقدر و بودیم جوان عکاسان دوربین دریچه از زندگیمان محیط و اجتماع

 ینمخاطب دید معرض به مجازی نه و رسمی محیطی در را ها آن آثار و کنیم دعوت نمایشگاه این به را جوانان این

 .بگذاریم مندعالقه

 ودهب (مستقیم و مورب منحنی،) خطوط تمام برگیرنده در ها عکس که بریم می پی ها عکس به کردن نگاه با

 کنتراست کم انسبت خاکستری های تن که  بوده سفید و سیاه کار فضای .کنند می تداعی هندسی اشکال  بیشتر و

 رد فوکوس نقطه .دارند دوربین به رو نگاهی که هستند هایی انسان یا انسان هم ها عکس دورن عنصر .دارند

 روشن نقاط ها عکس بیشتر در !( زده زل یا) شده خیره دوربین سوی به که است فردی روی ها عکس تمامی

 .شوند می دیده اول پالن در اکثرا تیره نقاط و دوم پالن و مرکز در

 کردن نگاه وسیله به عکاس که است این دریافتم ها عکس این دیدن از آنچه شده، دکر نکات تمامی به توجه با

 ندا شده ظاهر متفاوتی محیط و فضا در کدام هر که هایش، عکس های سوژه با ببینده یا ناظر شدن خیره و

 ورش تنهایی، غم، محبت، زیبایی، همچون عواطفی و احساسات بیان به خواسته (شدن چشم در چشم نوعی به)

 .کاستی و کم هیچ بدون پردازد، به احساسات دست این از و کودکی هیجان و

 هدف این رساندن سرانجام در نمایشگاه، نام طور همین و بود شده اشاره آن به هم استیتمنت در که همانگونه

 بیندهب من به واضح و رسا کامال را خود پیام اند توانسته خوبی به هنرمندان من نظر به .است کرده عمل موفق

 .کنند منتقل (حداقل)

 

  عالیی عاطفه

 

 نبود  درست هم ها عکس چیدمان نوع من نظر به.نبود جالب چندان ها عکس گذاشتن نمایش به مکان....زل

 .شد می ها عکس شدن دیده خوب مانع خود که بودند شده نصب باالیی ارتفاع در ها تابلو

 

  بابايي زهرا قلم به زل گروهي نمايشگاه نقد



 

 

  آذر ١٢ الي ٢١ :تاريخ

 نسجاما بودنشان سفيد سياه دليل به عكسها ، هاست چشم در نهفته احساسات و نگاه محور بر نمايشگاه اين

 كرد بجل كارها به نسبت را نظرم كل در كه چيزي اما بودند برخوردار بااليي ساختاري كيفيت از و داشتند خوبي

 كلي ورط به ، بود آن در نهفته انساني غير و انساني ي ويژه حالتهاي و چشم به نسبت عكاسها ويژه نگاه نوع

 . بودند خوب كارها گفت ميتوان

 

  زینعلی ساناز

 

 زل

 وژهس همیشه و هستند جامعه فقیر قشر از معموال که تکراری و ای کلیشه نمایشگاه این در ها سوژه بیشتر

 مجموعه با هماهنگی  محتوا نظر از حیوانات و مانکن عکس مثل ها عکس از بعضی.بودند عکاسان

 ها هسوژ از بعضی نگاه در که خاصی حس و کودک و مادر مثل کارها از تعدادی در مناسب بندی ترکیب.نداشتند

 میرد خیره خود به را نگاه ای دقیقه چند که که بود نمایشگاه مثبت نکات از هست

 

  ساغری نیکی

 

 سیاه عکس قالب در که هایی نگاه ها، نگاه آن تمام میشویم گالری وارد که ای لحظه از ..زل های نگاه آن ..زل

 گران،ن شاد، محزون، هایی نگاه .میکنند سنگینی دوشمان روی و دارند نظر زیر را ما لحظه هر هستند سفید و

 کسع نگاه بار شدن مضاعف باعث آن در بیشتر یا نفر دو گاه که هایی عکس ...حرف از پر هایی نگاه .عصبانی

 بیشتر همه از اش نگاه  پسربچه مثال .نیست عکس در افراد تعداد ی درباره صرفا نگاه بار من نظر به اما .باشد

 دیده اش شادی و زندگی از پر نگاه این تمام پشت غم حال عین در اما شادی و اززندگی پر نگاهی .دارد معنی

 تمام گویی که دهد می دست بهمان حسی اول ی وهله در میکنیم نگاه ها عکس به وقتی طرفی از شود می

 تفاوت عین در یکپارچگی و انسجام حس این.است گرفته مشخص فکری خط یک با و نفر یک هارا عکس

 های عکس جمله از دهد می نشانمان هارا مانکن زل نگاه که عکسی.است مشهود ها عکس تمام بین  داشتن

 مامت نیست، چشم ی واسطه به فقط من ی عقیده به و دارند نگاه اما هستند شی یک اینکه .است توجه مورد

  یشترب انسان جز به هایی موضوع به عکس در موضوع انتخاب در اگر شاید .چشم داشتن بدون دارند، نگاه اشیاه

 .بود تر توجه قابل و جدیدتر شد می پرداخت

 

 کیا مطهری زهرا سیده

 

 نگاه با که (خود به مربوط خاص های فرم و پوست مختلف های رنگ) مختلف نژادهای با ها آدم :زل نمایشگاه

 دمتخ در همه ... و نقلیه وسایل درخت، ساختمان، حیوان، انسان، .کنند می نگاه دوربین به خیره و متفاوت های

 مچش .هستند هم شبیه چقدر هایشان تفاوت تمام علیرغم ها آدم کنم می فکر خودم با .هستند عکاس هدف

 بی فریادهای این دوربین، به خیره های نگاه این .ندارند گفتن ای بر که ها حرف چه روح های دریچه این ها،

 برایم نمایشگاه این  ی شده ارایه های عکس در تنوع .دارد همخوانی(statement)   عکس شرح با چقدر صدا

 .نیاید ما از خیلی چشم به شاید که ملموسی و ساده سوژهای به پرداختن .بود جذاب

 

 

  امیری فاطمه

 

 زل گروهی نمایشگاه

 برخی در و است مثبت انرژی از پر و شاد سوژه برخی شده،در خیره دوربین به اصلی سوژه عکسها ی همه در

 .چهره در عمیق غمی با دیگر

 انرژی پر لبخند سوژه سه هر در که کردم برقرار خوبی ارتباط عکس سه با تنها من است گروهی نمایشگاه چون

 .داد من به خوبی حس این و داشت

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چیت سرانداز نمایشگاه

 

 

 بابایی زهرا قلم به عادل الدین شهاب چیت انداز سر نمایشگاه نقد

 

 بنده توق اتالف موجب بیشتر که مینماید خردسال کودک یک از ای مزه بی شوخی مانند چیت سرانداز نمایشگاه

 و نف بر تکیه با معنا از خالی عکسها .توجهی جالب ی سوژه حتی نه عمیقی معنای نه ای ویژه نگاه نه . بود

 زهررو خود اینستاگرام ی صفحه در که گمنامیست عکاسان از عکسهایی یادآور من برای نورپردازی تکنیک

 عکسها هب ربط بی کامال بود نشده نصب دیوار بر درستی طرز به حتی که نمایشگاه ی بیانیه . میکنم مشاهده

 سه به ردنک بسنده با میتوانستند ایشان را نمایشگاه این من نظر از . بود نشده بیان عکاس زبان از حتی و بود

 به را تظاهر و غرور نوعی نمایشگاه این در عادل الدین شهاب آقای من نظر از .کنند برگزار قاب دو حتی یا

 .بود آن از حاکی نیز دیوار بر متصل بیوگرافی که بودند گذاشته نمایش

 

 انصاری هانیه

 

 نرفت کوچه سر برای که روزگاری یاد به.اندازند می بزرگم مادر یاد به واقعا را من ها عکس این :چیت سرانداز

 ها عکس در نورش با بازی از و داشت خوبی حس من برای ها عکس این!کرد می استفاده چادر نوع این از

 آمد خوشم بسیار

 

 

 عادل الدین شهاب" چیت سرانداز" عکس نمایشگاه بر نقدی

 بادله زاده ابراهیم فروزان

  

 از تیوق نیستیم، آن شاهد زیاد امروز که چیزی میکرد، تداعی را ها گذشته هوای حال نمایشگاه این استیتمنت

 بندد می نقش ذهنم در خودم مادربزرگ تصویر درنگ بی میگفت، نارنج بهار و سجاده و مهر و تسبیح

 .اند دهکشی تصویر به را چهره و چیت سرانداز بین رابطه که میشوند دیده ای تیکه سه یا ای لته سه ها عکس

 را ای یهندس تصاویر آنها بودن ای تیکه سه به توجه با و میشوند دیده تصاویر در بیشتر صاف و مورب خطوط

 .اند کرده ایجاد

 .دارد سر بر را سرانداز همان یا چیت چادر که است زنی یا انسان ها عکس تمام درون عنصر



 

 

 کهتی سه میکنم فکر که بریم می پی ها عکس در تکرار از حاصل ریتم و تقارن نوعی وجود به دقت، کمی با

 .نیست تاثیر بی آن در ها عکس بودن

 .است سیاه ها عکس تمامی بر غالب رنگ اما هستند، رنگی ها عکس

 در« چیت سرانداز» چرا اینکه اما .شودمی گفته افتد،می سر روی که ایبافته به سرانداز عکاس، خود گفته به

 ایگونهبه وا زیستی شرایط و سن .شودمی مربوط هنرمند نگاه به آن از بخشی که بود دلیل این به شد گرفته نظر

 به و اشتد بسیاری استفاده چادرچیت گذشتگان سنت در .دارد بیشتری خاطر تعلق گذشته هایسنت به که است

 .ستا نوستالژیک برایش بود، آبی و خاکستری تا سفید و سیاه از اعم رنگی هایگل دارای چادرچیت که دلیل این

 از دهاستفا بازسازی به یا و کند استفاده هایش عکس در چیت سرانداز از که شده باعث خاطر تعلق این شاید

 .است نکرده عمل موفق خیلی میکنم فکر من که بپردازد، آن

 که گریدی های المان و نمیکرد، استفاده چیت سرانداز با همراه صرفا عنصری تک و بسته قاب جای به اگر شاید

 ادهاستف بود، شده اشاره ان به هم استیتمنت در که مواردی از تعدادی یا و ندارد وجود امروز صنعتی فضای در

 میکردم برقرار فضا آن با بهتری ارتباط شخصا من میکرد،

 

 

  زینعلی ساناز

 

 .چیت انداز سر

 های حالت در تایی سه چیدنمان با هایی قاب در انداز سر با  زن پرتره عکس تعدادی که نمایشگاه این در

 گویا تر دقیق نگاهی با.بود مفهوم نا و گنگ عکاس هدف اول نگاه در که بود شده گذاشته نمایش به مختلف

 که چیت انداز سر و و است وقوع حال در که مختلفی های اتفاق به است واکنشی بازیگر چهره و  بدن حالت

 .است کرده ایفا ... و ،محبت شرم ، ترس مثل احساساتی بیان در را مهمی نقش همیشه

 

 ساغری نیکی

 

 چيت سرانداز

 كه نستعليق خط با و  A4 كاغذ روي خطي چند .شويم مي مواجه دلنشين چندان نه استيتمنتي با ورود بدو در

 انم روي پيش هاي عكس .نميبينيم ها عكس در آوريم مي بدست خوانيم مي را آن وقتي كه ذهنيتي آن اصال

 استوديويي هايي عكس ها عكس .دهد مي نشان هم را چيت هاي چادر از استفاده در عكاس هدفي بي حس

 دوباره و شده pila عكس يك ها عكس بعضي در .دارد دلنشين اي چهره مدل صرفا و هستند شده نورپردازي و

 هم بصري جذابيت من ي عقيده به حتي نيست مشخص كار اين مفهموم تنها نه و شده تكرار عكس همان كنار

 نكته خود اين شايد كه اند شده چيده شده استفاده ها آن از ها عكس در كه هايي چادر گالري فضاي در .ندارد

 ارتباط و ها عكس در عكاس هدف اما دارند خوبي كالسيك نورپردازي ها عكس كل در .است نمايشگاه مثبت ي

 .شوم نمي متوجه را چيت سرانداز از استفاده و هم با ها عكس

 

 کیا مطهری زهرا سیده

 روهگ یک ی نماینده کدام هر گویی .بینم می را تیپ یک و چادر از استفاده مدل یک عکس هر در :چیت سرانداز

 با (بازیگر یک) آشنا ای چهره .دارد ای گونه نوستالژی و مثبت حس(statement)  عکس شرح .هستند جامعه در

 و حالت خصوصًا کنم، نمی پیدا سوژه و عکس شرح مثبت حس بین ارتباطی ولی .مختلف های ژست و چادرها

 دو بیان نوعی به شاید .است راز و رمز از پر مجموعه این.بینم نمی آن با منطبق را مدل های چشم درون حس

 می رت بیش و بهتر شاید داشتند عنوان ها عکس اگر .کند می بیان را (چادر) سرانداز ی درباره متفاوت دیدگاه

 .شد می رت موفق کار شد می استفاده متفاوت انسانی حاالت از اگر من نظر به .کنم برقرار ارتباط آن با توانستم

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  داج نمایشگاه

 

  انصاری هانیه

 

 برخی رد شدن کشیده بند به.میکند رها خفگی و سرگردانی در را بیننده و میکند بیداد ها کار در خفگی حس:داج

 من.شده ها سوژه برخی نمایی برجسته به باعث که  شده استفاده فالش از ها عکس در میشود دیده ها کار از

 یهبیان از فاقد ها عکس که این و دادند انتقال من به را بدی بسیار احساس و نداشتم دوست را ها عکس این

 بود آیند خوش نا بسیار برایم بودند

 

 

 شفیعی نوشین"  داج"  عکس نمایشگاه بر نقدی

 بادله زاده ابراهیم فروزان

  

 :است این میکنیم برخود آن با گالری به ورود با که ای نوشته تنها و بوده استیتمنت فاقد نمایشگاه

 .است شب تاریکی معنی به داج

 .اند شده روشن فالش کمک به هم موجود عناصر و اند شده گرفته شب تاریکی در ها عکس تمامی

 صورت هب خط بصری عنصر از استفاده تصاویر دیگر اشتراک نقطه .دارند قرار تصویر مرکز در اغلب عناصر این

 .است آورده پدید را خاصی هندسی شکل بعضا که بوده مستقیم حتی و منحنی مورب،

 زیاد های رنگ نبود دلیل به که چند هر اند، آورده بوجود ها عکس در هم را متنوعی های بافت خطوط این

 درخت یا و ساختمان اکثرا اند شده روشن ها عکس در فالش وسیله به که عناصری .است بیشتری تامل نیازمند

 .(است شهری فضای ها عکس در موجود فضای) .اند بوده

 ها سعک وسط عنصر وسیله به که دید میتوان را ها عکس در تقارن نوعی ها عکس در بیشتر دقتی و تامل با

 هب شده روشن جسم یعنی عکس وسط عنصر ها عکس تمامی در هم فوکوس نقطه .شود می تفکیک هم از

 ندیب ترکیب نوع و.دارند قرار کادر وسط در تصاویر این در روشن نقاط که گفت توان می .است فالش وسیله

 .است بوده وسط در وسط شده استفاده

 ظلمات و یتاریک که است این رسید ها عکس مقصود به آن از میتوان که سرنخی تنها نمایشگاه عنوان به توجه با

 زج خاصی احساسات یا عواطف به ها عکس این کنم نمی گمان .ما پیرامون فضای تمامی بر است غالب شب

 (!نبود لمس قابل من برای داشته هم ای اشاره اگر یا)باشد داشته ای اشاره ظلمات و تاریکی



 

 

 ! بود سوال برایم ندارند باهم پیوستگی و ارتباط هیچ که مختلفی عناصر گیری بکار و

 اینم درو از مثال میکند، دور گرفته پیش که خطی مسیر از را ذهن که هستیم مواردی شاهد ها عکس بین در)

 اختمانس یک داخلی فضای در شیشه با شده محصور فضای به میرسیم نگاه خمینی امام تصویر و آزدی میدان

 .نبود فهم قابل و گویا من برای که دربرداشته، را متعددی تفاسیر و معنا شاید و (

 قابل یپیوستگ با و بهتر را است آن در نهفته ظلمت و شب تاریکی که را خود پیام میتوانست هنرمند نظرم به

 شفیعی نوشین"  داج"  عکس نمایشگاه بر نقدی.بگذارد نمایش به تری لمس

 بادله زاده ابراهیم فروزان

  

 :است این میکنیم برخود آن با گالری به ورود با که ای نوشته تنها و بوده استیتمنت فاقد نمایشگاه

 .است شب تاریکی معنی به داج

 .اند شده روشن فالش کمک به هم موجود عناصر و اند شده گرفته شب تاریکی در ها عکس تمامی

 صورت هب خط بصری عنصر از استفاده تصاویر دیگر اشتراک نقطه .دارند قرار تصویر مرکز در اغلب عناصر این

 .است آورده پدید را خاصی هندسی شکل بعضا که بوده مستقیم حتی و منحنی مورب،

 زیاد های رنگ نبود دلیل به که چند هر اند، آورده بوجود ها عکس در هم را متنوعی های بافت خطوط این

 درخت یا و ساختمان اکثرا اند شده روشن ها عکس در فالش وسیله به که عناصری .است بیشتری تامل نیازمند

 .(است شهری فضای ها عکس در موجود فضای) .اند بوده

 ها سعک وسط عنصر وسیله به که دید میتوان را ها عکس در تقارن نوعی ها عکس در بیشتر دقتی و تامل با

 هب شده روشن جسم یعنی عکس وسط عنصر ها عکس تمامی در هم فوکوس نقطه .شود می تفکیک هم از

 ندیب ترکیب نوع و.دارند قرار کادر وسط در تصاویر این در روشن نقاط که گفت توان می .است فالش وسیله

 .است بوده وسط در وسط شده استفاده

 ظلمات و یتاریک که است این رسید ها عکس مقصود به آن از میتوان که سرنخی تنها نمایشگاه عنوان به توجه با

 زج خاصی احساسات یا عواطف به ها عکس این کنم نمی گمان .ما پیرامون فضای تمامی بر است غالب شب

 (!نبود لمس قابل من برای داشته هم ای اشاره اگر یا)باشد داشته ای اشاره ظلمات و تاریکی

 ! بود سوال برایم ندارند باهم پیوستگی و ارتباط هیچ که مختلفی عناصر گیری بکار و

 اینم درو از مثال میکند، دور گرفته پیش که خطی مسیر از را ذهن که هستیم مواردی شاهد ها عکس بین در)

 اختمانس یک داخلی فضای در شیشه با شده محصور فضای به میرسیم نگاه خمینی امام تصویر و آزدی میدان

 .نبود فهم قابل و گویا من برای که دربرداشته، را متعددی تفاسیر و معنا شاید و (

 قابل یپیوستگ با و بهتر را است آن در نهفته ظلمت و شب تاریکی که را خود پیام میتوانست هنرمند نظرم به

 .بگذارد نمایش به تری لمس

 

 

 

  ساغری نیکی

 

 تفكر ايبر شايد استيمنت، بدون بود اي مجموعه ، كشيده تصوير به و كرده نمايان را شب ظلمات ما براي كه داج

 تاريكي و خفقان كه ها، عكس قاب جز اي اضافه چيز هيچ بدون موسيقي، بدون فضايي در مخاطب، بيشتر

 در ساده عناصري دادن قرار و شب در شهري فضاي كشيدن تصوير به .كرد مي مجسم مخاطب براي را شب

 اظرن تا كند روشن ما براي را شب فضاي ميخواد عكاس انگار كه پاياني هاي عكس در فالش از استفاده .آنها

 كم مك كنيم فكر ها آن به كمي كه بعد اما ندارند، جذابيتي چندان آثار به اول نگاه در.باشيم شب در اتفاقاتي

 .كنيم پيدا آنها در هايي نشانه ميتوانيم

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نمایشگاه زل

 هانیه انصاری

این نمایشگاه به نظرم به عنوان نمایشگاه دانشجویی خوب و مطلوب بود.در ابتدا فکر میکردم که از این 

نمایشگاه با توجه به عنوان نمایشگاه خوشم نمی آید. اما وقتی وارد نمایشگاه شدم به انگار که ۶۴۴ چشم به 

 من خیره شدن به هر عکسی نگاه میکردم گویی او نیز مرا میبیند

 در بین تمامی آثار از کار های ساینا قادری خوشم آمد

 

 جشنواره نقره

 هانیه انصاری

جشواره نقره دارای کار های خوبی بود اما در بین آنها عکس هایی بودند که اگر به عنوان تک عکس ارا یه 

میشدند بهتر بود و برخی از کار ها نام و عنوان درستی نداشتند.من در بین تمامی کارها فقط از کار آقای صمد 

 قربان زاده خوشم آمد

 


