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 زهرا چراغی رامین

 

 

  "نانومتر 038 -ايران یمعمار " یکیاي عکس سروش نمايشگاه بر نقدی

 4931 آبان – آرته یگالر رانته

 

 

 ارهاب که آشنا هایی مکان نیشابوری؛ عطار آرامگاه سینا،  بوعلی آرامگاه ارم، باغ جمشید، تخت پاسارگاد،     

 تصویر متفاوت سیاقی و سبک با و اند گرفته قرار ما چشمان برابر در متفاوت شکلی با بار این اما اند شده دیده

 تماشا هتج گالری این به را  بینندگان بیشتر برداری تصویر در متفاوت ی شیوه همین شاید و اند شده برداری

 .باشد کشانده

 تصویر ایه تکنیک در پیشرفت و است غریب ما چشمان برای که است بازتابی ثبت به قادر متفاوت تکنیک این

 مادون ی اشعه بازتاب مجموعه این عکاس.  است کرده آشنا ما چشمان برای را بازتاب این که سالهاست برداری

 .است کرده مصور کهن بناهای بر را قرمز

 ادونم عکاسی ی عمده ی استفاده وجود با که یابد می در بیننده گالری، دیوار بر  کیایی سروش های نوشته از

 مادون بازتاب که دیدگاه این از شاید هنری. است برگزیده را هنری ی استفاده او علمی، های کاربرد جهت قرمز

 از هنری تعابیر میشود و بخشد می آنها به انتزاعی گاها و متفاوت رنگی آسمان و گیاهان چون سطوحی از قرمز

 سازی هبرجست به کمک تکنیک، این کاربرد بیشترین شاید باشد، می ما روی پیش که تصاویری در.  کرد آن

 .  گیاهان و درختان آسمان، چون آن پیرامون محیط از رنگ حذف با باشد بناها

 عکاسی هدف پس باشد، می ایران کهن میراث  به وی خاطر تعلق مجموعه این ایجاد عامل عکاس ی گفته طبق

 ندیب ترکیب به نیز ارتباطی چندان گاها که حضوری)  تصاویر از برخی در انسانها حضور اما. است بوده بنا از

 با کادر تمام و انسانهاست از حضور از خالی که تصاویری دید میتوان وضوح به که چرا است؟ علت چه به( ندارد

 یزیچ اولین آباد، حسن میدان تصویر در مثال برای.  است بیشتری عظمت و شکوه دارای ، شده پر بنا تصویر
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 سو این به را ذهن و است میدان وسط در سکو روی به کشیده دراز مردی میکند جلب را بیننده توجه که

 ی هگفت طبق که حالی در. میباشد اجتماعی یا اخالقی موضوعی بیان صدد در عکاس شاید که میکند منحرف

 . نیست چنین خودش

 گونهاین شمار اما هستند تر نواز چشم است، تر مشهود سایه و نور بازی آنها در که تصاویری آن عکسها مجموع در

 .  است پایین مجموعه کل به نسبت تصاویر

 ابلق دارد، تری طوالنی نوردهی به نیاز قرمز مادون عکاسی که مسئله این از آگاهی با نیز تصاویر برخی محوی

 حس نوعی دارد می وا هنری موضوع یک تماشای به را بیننده که آنچه گفت باید آخر در و. است پوشی چشم

 و داشته نگاه محل در را او طوالنی مدت بتواند که است گیر نفس گاها و نو چیزی ی مشاهده برای کنجکاوی

 .نیافتم نمایشگاه این در من آنچه. کند مجدد ی مشاهده به وادار

       


