
  

كند و از   در عكس او از سويي دخيل چهارگوش مركز قاب، ما را به سوي خود جذب مي. عكسي است از اردالن قهاري" انتظار"

  . كند هاي نگران او ما را به بيرون از كادر تصوير هدايت مي سويي ديگر سر چرخيدة پيرمرد و چشم

رسد وسط بيابان و  اي كه در مركز تصوير او قرار دارد به نظر مي امامزاده. زاده ارائه كرده است  نام عكسي است كه آتنا حجاري"سارها"

  . اند  حيات پر نشاطي را پديد آورده، بر فراز اين بناي چهارگوش،هزاران سار با حركتي مواج. در جايي دور افتاده واقع شده است

ده ـدهد كه بر نوك كوهي همچون كالهكي ظاهر ش اي باور نكردني از شكل ابري را نشان مي دانيال سهيلي در عكس خود صحنه

  دارد كه آياي اين يك صحنه واقعي و طبيعي است؟  اين تصوير هر تماشاگري را به اين پرسش وا مي. است

شود و با شيب ماليمي رو به باال و  زمينه شروع مي است، از رنگ سبز پيش اي را كه گيتي شجاعي براي عكس خود انتخاب كرده منظره

اي  تپه. دنردــگ هاي قرمز و سبز سير ظاهر مي شود و رنگ در يك سوم باالي  تصوير، فرم زمين دگرگون مي. رود ق تصوير پيش ميعم

وير ــسپس چشم تماشاگر در باال و انتهاي تص. آورد ديگر در دوردست در سمت چپ عكس، خط افقي زمين را از يكنواختي بيرون مي

  .گردد انگيز زمين باز مي دل هاي ها و رنگ  باز به منحني،تنفس بصرياز رسد و پس  به فضاي باز و آبي آسمان مي

زرگي ـدود كه در قاب عكس جاي گرفته به بــتوان از همين فضاي مح مي. ي كرده استـاي از سيل را عكاس حسن سربخشيان صحنه

  . برد اي كه رخ داده است پي فاجعه

 ،ك منظره ارائه داده است، آدمي را برروي نيمكت و سگي را در نزديكي آن نشان داده است كه از يتصويريمحمدحسين نيكوپور، در 

ها، شاخ و  فاصله آنها از ما و تنه. اند هاي مقابل خود چشم دوخته كه هر دو پشت به ما دارند و انگار در حسي مشترك به دوردست

ها به نقاط ديگر عكس حركت كند و   از پيكره  كه چشمدشو موجب ميشود،  الي آنها ديده مي هاي درختان و آسماني كه از البه برگ

  . پس از تامل در آنها دوباره به طرف پيكرها باز گردد

اين تصوير سايه . كند ترين حسي است كه هر بيننده را به سوي خود جلب مي عكسي از نهال چيذري در اين نمايشگاه حامل لطيف

ها و  شود و در مسير شيب اي متوقف نمي نگاه ما در هيچ نقطه. هايي ماليم و هارموني رنگ سحرانگيزي دارد قوسنواز و  روشني چشم

زمينه با موقعيت افقي الية بعدي خود  هاي دو عنصر پيش شيب. شود لغزد و هيچوقت خسته و سير نمي ها، آرام و سبك مي قوس

. تر شده است كند در بستر همين اليه جذاب يي كه بيشترين نور را منعكس مي است و همچنين سطح فوقاني ساقة باال تعديل شده

و ساختاري كه بر كل تصوير حاكم است اين عكس را در سطح بااليي از زيبايي ... تك تك عناصر تصوير از قبيل رنگ، بافت، نور و 

  . قرار مي دهد و حكايت از نگاه حساس، نوگرا و با تجربة اين هنرمند دارد

هاي ساحل را پر كرده و  ها و چين و شكن از طرف راست، آبي آب، تورفتگي. يد دهقاني مرز ميان دريا و ساحل را نشان داده استسع

انتخاب كادر عمودي و زاويه ديد از ارتفاع .  داده استفرمهاي كنار دريا را در برگرفته و به آنها  اي ساحل، آب از طرف چپ، اكر و قهوه

  .  از نكات موثر اين عكس بر شمردتوان بلند را مي

دهد كه با   پرندگاني را نشان مي،اين عكس سياه و سفيد. درضا هاشمي استكند متعلق به سي عكس ديگري كه جلب توجه مي

ه و ها ايستاد عكاس در پايين، زير كابل. اند هاي  برق در سه رديف و در كنار هم تجمع كرده هاي باران خورده بر روي كابل پروبال

اند ما را به ياد نت موسيقي  هاي گوناگون به روي آن قرار گرفته ها و پرندگاني كه در حالت سه خط سياه كابل. عكاسي كرده است

كند و با موسيقي  ها، از ميان آنها عبور مي  نگاه پس از تماشاي پرندهكند كه  تداعي مي را ياندازد و در ذهن ما موسيقي شورانگيز مي

  . رود مان ميخيالي به آس
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