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 «یا لطیف»

 «امکان»واقع در گالری « نوشین شفیعی»، نمایشگاه عکس «داج»نقد کالسی 

نوشته ی روی دیوار نظر مخاطب را به خود جلب می کند. نام عکاس و معنی اسم نمایشگاه: داج، تاریکی شب. عکس ها در 

قاب، رنگی، حاشیه ی سفید با قاب نازک مشکی. نمایشگاه فاقد شرح عکس  23تاریکی شب و با نور فالش تهیه شده اند. 

(Statement) .ام خطوط در عکس ها دیده می شود: شکسته، صاف، مورب و ... .سکوت در گالری حکم فرماست. تم است 

عکس ها در تاریکی شب با کمک نورپردازی فالش تهیه شده اند. سوژه ها اغلب عادی و معمولی و شاید حتی از مواردی باشد 

تیره هستند. عناصر سوژه ها درخشان و فضای اطراف به خصوص بناها که در زندگی روزمره به آن ها توجه چندانی نمی کنیم.

سوژه های عادی و نورپردازی مانند یک ریتم در اغلب کارها تکرار شده  عکس: انسان، طبیعت بی جان و گیاهان و ... هستند.

  نقاط روشن در اغلب عکس ها در مرکز کادر قرار دارد. فضا گاه بسیار تخت و گاه بسیار ژرف می نماید.است. 

 بهتری های سوژه توانست می عکاس شاید.داشتم عکاسی ارشد کارشناسی دانشجوی یک از بیشتری انتظار منسحر دخیلی: 

 می بیشتر آنها جذابیت بودند سفید و سیاه ها عکس اگر.کند پرهیز موضوع یک تکرار از بود بهتر و کند انتخاب ها عکس برای

 .داد قرار منسجم مجموعه یک در شد نمی را ها عکس تکنیک، از نظر صرف. شد

 رفع جهت صرفا هایی قاب بلکه آمدند، نمی حساب به هنر تنها نه شفیعی، نوشین از داج نمایشگاه های عکسستاره حمزه ای: 

 .رسیدند می نظر به اجبار روی از و تکلیف

 را ها عکس این از هدف البته صد و آثار فهم که بود( statement) توضیح داشتن عدم گفته، این اثبات در اصلی ی نکته   

 گویی. بود آورده پدید یکنواختی مسئله، این که داشتند قرار کادر مرکز در غالباً اصلی موضوعات. کرد می سخت بیننده برای

 هاست عکس این ی انگیزه و هدف بودن نامشخص دیگر، تأمل قابل ی نکته. بود نگرفته صورت بندی ترکیب جهت در تالشی

 .اند شده ثبت اتفاقی کامالً صورت به بلکه قبلی، ی برنامه با تنها نه ها عکس که شد می رو به رو باور این با مخاطب که

 تفکر برای شاید استیمنت، بدون بود ای مجموعه کشیده، تصویر به و کرده نمایان را شب ظلمات ما برای که داجنیکی ساغری: 

 برای را شب تاریکی و خفقان که ها، عکس قاب جز ای اضافه چیز هیچ بدون موسیقی، بدون فضایی در مخاطب، بیشتر

 عکس در فالش از استفاده. آنها در ساده عناصری دادن قرار و شب در شهری فضای کشیدن تصویر به. کرد می مجسم مخاطب

 چندان آثار به اول نگاه در .باشیم شب در اتفاقاتی ناظر تا کند روشن ما برای را شب فضای میخواد عکاس انگار که پایانی های

 .کنیم پیدا آنها در هایی نشانه میتوانیم کم کم کنیم فکر ها آن به کمی که بعد اما ندارند، جذابیتی

عاطفه عالیی: از این نمایشگاه خوشم نیامد زیرا: عکس ها پیوستگی خاصی نداشتند، هدفمند نبودند و اگر هم بودند عکاس 

رشته های  عکاس باید بتواند از قشر تحصیل کرده ی هنری تاند. نتوانسته بود هدف خود را برساند. عکس ها مخاطب عام ندار

 متن همراه عکس ها نبود در حالی که گویا هم نبودند. جذب کند. دیگر و مردم عادی بیننده

 من. نکرد من به کمکی هیچ مفهوم درک نظر از و نکرد جذب ار من خیلی نمایشگاه این های عکسفاطمه علیقلی طایفه: 

 .نبودم ها عکس اکثر در نامناسب بندی کادر و فلش از ها عکس همه در متداول استفاده موافق
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 ای ویژگی تصاویر دستکاری آزادیست، مفهوم تحریف و زوال به رو جامعه یادآور من برای نمایشگاه این عکسهایزهرا بابایی: 

 .افزاید می تصاویر زننده گول ماهیت بر زیرا کرد پوشی چشم آن از نمیتوان که است

 های بندی ترکیب جزه ب اما دارد "خود متفاوت دید" کردن ثابت برای میزیآ اغراق سعی عکاس مدآ می نظر بهفاطمه حیدری: 

 .نداشتند ای عالی چندان وضوح حتی ها عکس زیرا .نکرد جلب را من نظر زیادی چیز مختلف های فرم به زیاد توجه و خوب

 نوع.شد برگزار یستیمالینیم و ساده ییفضا در امکان یگالر در یعیشف نینوش یعکاس با داج عکس شگاهینمافاطمه طالبی: 

 انتخاب عکسها ینورده نوع به توجه با شگاهینما یگذار نام .نبود برخوردار یمنطق روند کی از من نظر از عکسها دمانیچ

 .دیآ یم نظر به یمناسب

 طبق اما داشتم دوست را کارها یسادگ .بود نیدلنش من یبرا که شود یم دهید ادیز آنها در خطوط و گراست فرم کارها اکثر

 با یباز یو هدف دیشا کل در. برسم عکاس هدف از یخاص جهینت و کارها در یانسجام به نتوانستم خود یشخص برداشت

 .است بوده خود یساختگ یفضا در نور و فرمها و خطوط عناصر

از نمایشگاه در ذهنم داشتم. نداشتن استیتمنت برایم خیلی عجیب و کمی ناراحت کننده سیده زهرا مطهری کیا: تصور بهتری 

از بین عکس ها عکس میدان آزادی و  س است.اچرا که به منزله ی بیان مفهوم و نشان دهنده ی هدف و روحیات عک .بود

شب و نورپردازی با فالش را می توانم  تاریکی به ارتباط منطقی بین سوژه ها نرسیدم. گلدان توجه مرا به خودش جلب کرد.

نقطه ی اشتراک کارها بنامم. این که عکاس چیزهایی را دیده بود که شاید کم تر مورد توجه قرار می گیرند برایم جالب بود. 

 اطف و انگیزه ی عکاس برایم روشن نیست. عکس ها فاقد عنوان بودند و همین سر درگمی را بیش تر کرد.واحساسات، ع

 طلوع ای روبغ وقت ای و شب ها عکس همه زمان .کردیم دادیب ها کار در شدن دهیکش بند به و یخفگ احساسهانیه انصاری: 

 شگاهینما نیا من.داشت گفتن یبرا یحرف زیهرچ از شیب که فالش زننده نور و بودند یکار پنهان یدارا ها عکس .بود دیخورش

 .کرد جمیگ شدت به و آورد درد به را سرم چون نداشتم دوست را

 شخصه به اما.کند یشتریب کمک ها عکس بهتر درک به توانستیم statement  داشتن من نظر بهمریم فتح آبادی پور: 

 .رسدیم نظر به مبهم و گنگ موضوع و. نکردم افتیدر ها عکس نیا از را یمفهموم

 و سکوت.کندیم یتداع را کیتار و یخال یخراشها،شهر آسمان و  ها ساختمان ی رهیت نهیزم پس و مبهم یفضاساناز زینلی: 

 است حاکم فضا در یسرد

 رونیب شهر یکیتار از ییگو نداردو یکارکرد رسدیم نظر به که ییزهایچ به دهدیم تیاهم و دیتاک نهیزم شیپ در فلش نور و

 و ایاش انتخاب کل در.دارد شبانه منظره یبند بیترک یریشکلگ در یادیز ریتاث شده جادیا ینوران خطوط یگاه.  شدند دهیکش

 عکس  ی مجموعه در  ،یبند بیترک و دمانیچ ، فلش دیشد نور واسطه به انها شدن روشن و شهر یفضا از انها یافتادگ دور

 .کندی م انیب را یمشترک حس ها


