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 چراغی زهرا

 

 نژاد بایرام محسن مجموعه - سیزدهمین دوساالنه عکس تهران نقد

 

 گزیدمبر را مجموعه این . است تر ناب است، گذار اثر من ر که تصویری وصف در من ذهنی های تراوش

 برگ بی و خشک های شاخه در است جانی . است گذار اثر من بر که است زمستان تصویر که چرا نقد جهت

 علت را جان این که است برگ بی و خشک های شاخه در نهفته وراز رمز و نیست پربرگ های شاخه در که

 که چرا عکس، هر در انسان یک حضور خاطر به فقط نه و دارند زندگی از عمیق حسی تصاویر این .است

 جنبش برگ و زمین و درخت که چرا است جنبش آن و بخشیده تصاویر این به چیز یک تنها انسانها حضور

 سرشار تصاویر این .هستند عمودی خطوط تصاویر غالب خطوط .هستند زندگی از سرشار اما ندارد ارادی

 برف نیز نخست تصویر چند در کاش .گیرا و است آشکار سفیدی و سیاهی تمایز که چرا هستند زندگی از

 .باشد تر واضح سفیدی و سیاهی تفاوت تا داشت وجود

 " سونتاگ سوزان ی گفته به هستند، زیبا بنابراین و هستند که مدتهاست انگار دارند، قدمت انگار تصاویر

 بر بسیار زمانی انگار که است خوب چه پس ."میدهد جای هنر قلمرو در نیز را تصاویر ترین آماتوری زمان

 هدیه این لوموگرافی تکنیک از استفاده که البته و .آیند می نظر به تر هنرمندانه چقدر و گذشته تصاویر این

 ی نقطه چه در عکاس و .نرم و مات باال، کنتراست با تصاویری ایجاد با است بخشیده مجموعه این به را

 تصویربعدی سوی وبه میکشد خود سوی به را چشم که چرا را تصویر درون انسان است داده قرار خوبی

 .میگردی انسانی دنبال هم بعدی عکس در که جوری

 انتقال و عکاس حس چون داری حسی و طبیعت در ای زده پرسه انگار داری حسی تصاویر دیدن از پس

 .است بوده موفق کار این در مجموعه این عکاس من نظر از و است عکاسی هر هدف شاید تصویر حس عمیق
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