
 

1 
 

 

 

 

 1/11/49                                                                                             بزرگی  یمان

 

 

 

  سیزدهمین دوساالنه ی عکس تهران بر نقدی

 

زان وررای برای اندیشمندان و کنفتمانی دروبا گ و ابزاری برای اصالح است، صد البته طوالنی مدتنقد 

و بحث ها و همچنین خواندن  کمک تکرار آن و برقراری مکالمه هاهر حوزه ی تخصصی است. به در 

 روی همه را روشن می کند.پیش  ،آرای مختلف، همچون نوری

نظرم آب از سر هنر امروز ایران بیش از آن گذشته که به نقد آفرینش یک هنرمند بپردازیم. بایستی ه ب

 ، اگرچه دشوار و پر مخاطره می نماید . اما راه این است .نجام دادکاری بزرگتر ا

کارهای به ظاهر نیکو، چشم به روی آتش زیر خاکستر ببندیم.  انجام دادن که از سربس است دیگر 

 نشود باقی به جز اتالف وقت و گمراهی بیشتر ، حاصلی در پی ندارد.که تا آن حل چرا 

استناد به گفته های باال، تصمیم گرفتم تا قلم نقد را با آثار هنرمندان در دوساالنه ی عکس تهران با 

  نم.بغلتا به سوی تمامیت و ماهیت دوساالنه

 که نزدیک به یک دهه است در نمایشگاهها، فراخوان ها، مسابقات و جشنواره ها ی عکاسی میچیزی 

ع ه مسئله را در مجموذهنی و تکرار مکررات نیست )البته بگویم کجز آشوب بصری، گمراهی  بینیم

 .(نظرم نیست دمنگاه می کنم و هنرمند خاص و جریان مشخصی 

ی فراتر بروم و قواعد نظری را رعایت نکنم، اینجا نقطه ای ست که از انجام تکلیف نقد کالسد بگزاری

 ه آن پرداخته شود.نمی تواند تکلیف باشد و باید فراتر از تکلیف ب

همین مثال تکلیف شروع می کنیم، تکلیف واژه ای ست عربی به معنای چیزی که فردی به آن از 

 کسی که از نظر انسانی، قانونی و اخالقی و حقوقی کاری برای انجام دادن دارد.مکلف شده است. یعنی 

 یفه است؟این کار وظ؟ یا نه . آیا قرار است برای انجام آن پاداشی بگیردولی 
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  ،این است که وقتی از این کلمات و شبیه اینن کار را پایین می آورد. منظورم اًش ،من تکلیفبرای 

کشیده می شود که آنرا محدود کرده و چارچوبی برای آن ناخواسته فعالیتی استفاده می شود؛ برای 

پاداش وصل می شود و باقی اهمیت خود  مستقیم بهبه طور کار شاخ و برگ آنرا اصالح می کند. آن 

برای نمره، مدرک و یا  همین نقد اگر تکلیف یا وظیفه در نظر گرفته شود،را از دست می دهد. مثال 

در انجام برخی کارها وجود  ،چیزی فراتر از اینولی  .انجام می شود در بهترین حالت برای موفقیت

 دارد.

 بگزاریم. "مسئولیت"که می توانیم نام آن را چیزی 

نکته ی مهمتری را در خود دارد، آن هم شاید به پاداش یا دریافت حق متصل باشد ولی مسئولیت 

 چرایی انجام آن کار است.

واقع ر د شبیه تربیت فرزند توسط مادر، این وظیفه یا تکلیف مادر نیست بلکه مسئولیت اوست.چیزی 

ر نباشد هی نیز در کامانند تکلیف، سوال و جوابی در کار نیست و شاید حقوق و مزایا  و یا پاداش و تنبی

و مهمتر از اینها، نتیجه ی کار  "وجدان"،  "احساس مسئولیت "است ؛ یگری مورد توجه داما نکته ی 

مادر را سرزنش  که اگر خوب نباشد خشتی کج گذاشته می شود و جهان هستی و طبیعت است که

 می کند و او با دیدن نتیجه ی کار خود ، مزد خود را گرفته است.

 

 را گرفته است؟  به نقطه ی شروع، چه چیزی گریبان هنر مابرمیگردیم 

 فه .و یک وظی .. تبدیل به تکلیف شده استتا شرکت در دوساالنه و .تکلیف است. عکاسی  جواب؛

 عکس می گیرد و داوری می شود و تشویق و تنبیه و باقی ماجرا. برای حضور در دوساالنههنرمند 

نیست . همه مانند انجام تکلیف و به صورت یک وظیفه به نمایشگاه ها، از سر مسئولیت  یعکاس

ک ی تنها دانند که این میو منتقد و برگزار کننده همه  و دوساالنه قدم می گذارند. هنرجومسابقات 

نقطه ای بر می دارند. از روی طناب قواعد و قوانین قدم  ربهمه  وظیفه است و بایستی انجام شود.

 چرا؟ ند و به سرانجام تکراری می رسند.می زن تکراری آغار می کنند و نقاط تکراری قبلی را قدم

مادری فرزندش را شبیه دیگری بزرگ کارشان از روی وظیفه است و تکلیف نه مسئولیت. هیچ چون 

هت شبااین  نمیکند، ولی عکس های دوساالنه و مسابقات، سالیان سال است که شبیه هم شده اند.

ته می گرف، برای تشویق و فرار از تنبیه جدای از رسالتشان، این عکس ها به هدفی معلول آن است که 

 می گزارد، تا چند سال یک عکاس ایده ای را به نمایش  محض آنکه بهاست  همین خاطر. به دنشو



 

3 
 

 

این موضوع را رج می زنند تا شاید جایزه ای یا  همه .ن به جان باقی هنرمندان می افتدمانند سرطا

 اعتباری نصیبشان شود.

 

 است که مفهوم گرایی های پوچ وارد هنر شده است.دی چن

ده اشتن ایدکاسی، با سودای عحداقل از  یو یا تکنیک ضعیف و تخصص هایی مبهم و وهم آلودعکس 

و کسانی که مانند رانندگان  های ناب، میدان را از عاشقان عکاسی، عکاسان طبیعت و ... ربوده است .

 دوربین خود هرا می شناسند ( به صدای حرکت آینصدای موتور ، خودروی خود کهنه کار )که از روی 

 عادت کرده اند به کناری گذاشته شده اند تا فضا برای ایده پردازی و مفهوم گرایی صرف باز شود.

بلکه دام برای منتقدان، مجموعه داران، گالری  ،جالب تر از آن ، اینکه این تنها دام هنرمندان نیستو 

 یز هست.ها و مسئولین برگزار کننده و دیگران ن

 .یدورز "کنش"را بایستی کنار گذاشت، عمل کردن به وظیفه را فراموش کرد و به جای آن تکلیف 

کرد ، نه به معنای ایده های نو ؛ شاید تالش چند ساعته برای گرفتن یک عکس جدید خلق کارهای 

توان عکس هایی گرفت که به راحتی نتوان می  بتواند دوای درد دوساالنه ی عکس باشد.طبیعت ناب 

 دیدن آنها را با خواندن چند سطر کتاب عوض کرد.

هایی که برای گفتن و شنیده شدن نیاز ها دیگر عکس نیستند، به حرف بدل شده اند. حرف عکس 

 نیست اجاره نشین عکاسی باشند.

های ده ای کتاب . شبیه هستند اما نباید مرزهایشان از هم گسسته شود. عکاسی است. کتاب، عکاسی،

دیگر کهنه شده اند . نزدیک به یک قرن از درک این  "مقایسه تصویر و متن و واقعیت"کهنه مانند 

مخاطبان آموخته و  قرار داده خود ل را زیر ذره بینئاین مسامفاهیم توسط انسان می گذرد. هنرمندان 

، در سیزدهمین دوساالنه در تهران بایستی (به یک صده دیکنز) تاریخ و زمان پس از گذشتچرا  اند.

 شاهد انتخاب چند مجموعه عکس با این مضامین باشیم؟

ت که بیشتر برای متن مناسب اس-ترکیبات کنایی و مفاهیم کدر و ناملموس  بردن در سیالکشنا آیا 

  کافی نیست؟ -تا عکس

 گالری ها نیست؟ دریگر عکس زیبا دچرا 
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ایده ها و کارها مانند خانه تکانی هنر هستند، مثل عطسه کردن زمانی بسیار به کار می آید. اما برخی 

ا ر مرعنباید تمام روزهای سال را خانه تکانی کرد و نمی شود یک انسان چون عطسه خوب است، کل 

  عطسه کند.

گذارد و ایجاد چالش می هنرمندی می آید یک صندلی و عکس آن صندلی را در نمایشگاه می یکبار 

یر الشها متغهم امکان پذیر باشد چاگر میشه ایجاد چالش کرد. بسیار خوب است . اما نمی شود ه. کند

 اند. 

یزه ، جامی آورد نو ... به میااز رنگ سبز، نام سبز و پرچم ایران  خنس از همب که چه دلیلی عکاسیبه 

 این بایستی گفته شود ؛ حرف های دیگر تکراری است.؟ کسب می کند

 

 شاید مردم نیاز به تلنگری داشتند تا از ساده انگاری جهان فاصله بگیرندمی کنم . زمانی را کوتاه سخن 

 این اتفاق افتاد . و و کمی در عمق نفوذ کنند،

عمق برف دوباره بر سطح بیاورند و دنیا و از زمان تلنگر زدن به مردم جهان است ؛ تا سر خود را حال 

 ببینند. اند را طبیعتی که بر روی آن قدم استوار کرده

هم می توان از عکس بس است. هنوز  و به دنبال فلسفله گشتندنیای موهومات  در قدم زدنیگر د

 یک فلفل لذت برد .


