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  با هم ادغام و انجمن عكاسان كانادا1998در سال  (CPAC) و انجمن عكاسي رنگي كانادا (NAPA)انجمن ملي هنر عكاسي 

(CAPA) هاي او به  طي يكي دو سال گذشته شاهد فعاليت. دار بخش خاورميانة اين انجمن است همسعود سهيلي عهد. را بنيان نهادند

هاي مختلف و سطوح گوناگون در سايت او به نام  در اين مدت هنرمندان بسياري در رشته، ايم ناپذير بوده صورت فشرده و خستگي

اند، اما پس از مدتي، فعاليت او در جهت عضوگيري عكاسان براي انجمن عكاسان كانادا  في شده معر)www.Caroun.com( كارون

 نفر را به عضويت اين انجمن درآورد و آنان را با آن سوي جهان مرتبط 140 بيش ازوي تا كنون موفق شده است . متمركز گرديد

مريكا، چين، ژاپن، انگليس و هلند راه يابند و آثار خود را به آر اند به مسابقات جهاني عكس د برخي از اين اعضا موفق شده. سازد

  . نمايش بگذارند

ثمر و با داوري خانم مريم زندي و آقايان ناصر تقوايي و اسماعيل 7 آبان امسال در گالري 12-17 اين اعضا از  مسابقه-اولين نمايشگاه

  . المللي برگزار شود  در كانادا با داوري بينبعدتهران و دو سال است سال آينده در  اين نمايشگاه قرار. عباسي برگزار گرديد

ها را روي ديوار ببينم، اما بعداً آنها را در آتليه ايشان در حاليكه بر  خود من بنا به داليلي نتوانستم در اين نمايشگاه حاضرشوم و عكس

، كه حاصل آن يادداشت نمودمارها برروي مونيتور مرور بودند، تماشا كردم و بعد بارها و ب روي كف اتاق در كنار هم چيده شده

  . خوانيد كوتاهي شد كه اكنون مي

 بصري در دو سمت آن،  عناصرگانه نيما ناصري شاهد سه صحنه از مترو هستيم كه در اولين تصوير به علت تنوع هاي سه در عكس

فضاي سياهي در نيمة باال ايجاد . شود آن از تصوير خارج ميكند و در نهايت در نقطه گريز  چشم ما در نقاط مختلف تصوير حركت مي

 سرعت دور شدن ديوارة سمت چپ را ،نوعي تنفس بصري كرده است و فرمي كه از ميانة تصوير به شكلي جذاب سر بر آورده است

. ا مسدود نكرده استهاي پشت خود ر  هم هست و صحنهرانتكاهش داده و شكستگي جالبي را پديد آورده است، ضمن اينكه ترانسپ

تر شدن فضا هستيم، بطوريكه چشم ما پس از توقف كوتاهي در  شدن تنوع و بسته  شاهد كاسته، كه ترن ايستاده است،در عكس دوم

در عكس سوم كه ترن جلوتر آمده و نيمة سمت چپ را كامالً مسدود . شود نماي جلوي ترن، با سرعت به طرف نقطه گريز كشيده مي

اي  كند و در فضايي تنگ و بسته به گونه شم ما هيچ مجال و فرصتي براي گردش در سطح پيشين تصوير پيدا نميكرده است، چ

  . گانه كردن عكس خود ضعف هاي متعددي را به نمايش گذاشته است اين هنرمند با سه. شود آور به عمق و دوردست رانده مي سرسام

. رسند  دهد كه كامالً سياه هستند و دو بعدي به نظر مي هايي را نشان مي من، آدماي، مرادگر عكس سياه و سفيدي از هنرمند تركيه

رسد اگر رفلكس آنها را برروي زمين نداشتيم جذابيت تصوير دو چندان  نحوة آرايش پيكرها بسيار تماشايي است، گرچه به نظر مي

  . شد مي

هاي بسته شده به چارچوب مشبك را در حركتي رويا گونه نشان  رچهمينا مؤمني عكسي را با نام دخيل، به تماشا گذاشته است كه پا

  پشتادر بسته و فضاي سياهــك. روند  بخار و دودي سيال به آسمان ميچونهايي كه انگار ديگر پارچه نيستند و  پارچه. دهد مي

  . زمينه نقشي اساسي ايفا كرده اند دخيل، در جذابيت پيش

دهد كه بازوي عريان او كنتراست شديدي را از لحاظ رنگ، فرم و معنا با پوشيدگي  ا نشان ميبتول مختاري در عكس خود مردي ر

  . گذارد، درحاليكه چتري سياه را بر روي سر زن گرفته است هاي تيرة كل صحنه، به نمايش مي زن و رنگ

شكسته به نمايش گذاشته است، اما حضور اي  اي از رنگ سبز را با تاباندن نور بر روي شيشه آذين راد در عكس خود حضور گسترده

  ضمن اينكه اساساً. توانست به حضوري پر قدرت و پرجاذبه تبديل شود قرمز در ميان رنگ غالب سبز، در صورت تركيب نشدن آن، مي

  . نوازي نيست بندي چشم  چندان تركيب،بندي كه آذين راد براي عكاسي خود آماده كرده است تركيب

رسد  به نظر مي. را ياسري عكاسي كرده است، داراي كمپوزيسيوني قوي و ساختاري حساب شده و محكم استهايي كه حمي ماسك

  .  چيز در جهت القاي سكوت و آرامش عميق به خدمت گرفته شده است همه

ست ا كه زير نگاه مااي از دود و مه، بخشي از منظرة زميني ر  اليه،كار اميرسعيد گرجي عكسي است با نگاهي از آسمان بر روي زمين

هايي كه  دودكش. كنند  را به سوي خود معطوف ميهاي غول پيكري در ميانة تصوير در آرايشي منظم نگاه ما محو كرده، اما دودكش

  .كنند  تهديد را القا مي، با رنگ و فرمي ناهمخوان و بيگانه،اند در ميان مزارع سرسبز قد برافراشته
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