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Photography and the Creative Life 
Nancy Rotenberg 

Natural Tapestries, 2006 / Canadian Camera, Fall 2006  

Reviewed: Joy McDonell 
  

روي جلد كتاب جديد عكاس و مدرس، نانسي روتنبرگ، يك جفت سوزني برگ كاج كه شبنم بر آنها نشسته، در 
اگر خالقيت ذهن شما كاهش يافته و يا اگر تنها عكس هاي خارق العاده موجب تحسين  .ن زندگي مي رقصندجش

تصاوير عمداً زير نويس  .شما مي شود، با تماشاي اين مجموعه زيباي رنگي، كه اكثراً از طبيعت است، فعالتر شويد
آنچه كه .  هيچ صحبتي از تكنيك و تجهيزات نيست.دــد به تجربه خود نظاره گر باشــده اند، تا بيننده بتوانـنش

 رويكرد تامي بينيد، مجموعه با ارزش از ابزاري است كه تصورات شما را تحريك و در نتيجه موجب مي گردد 
رويكرد روتنبرگ به هنر در چهارچوب اصول يوگا و ذن، در تمركز به  .خالق عكاسي هنري در ذهن شما فعال شود

  .، مبناي اين روش اوست"آغازنده"اكتساب ذهن خويشتن در طبيعت و 
ي از هنرمندان و ـ آغاز و با عباراتFreeman Pattersonمتن متفكرانه نانسي روتنبرگ با مقدمه اي از استاد 

  .ن يافته استـمتفكران قرون گذشته تزئي
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Not Paved With Gold 
Vincenzo Pietropaolo 

Reviewed: Tina Ligari 

Canadian Camera, Fall 2006 
 
  1970كانادا در دهه  مهاجران ايتاليائي      

 در غرب تورنتو از مهاجران ايتاليائي در 1970مجموعه قابل توجهي از عكسهاي سياه و سفيد است كه طي دهه 
. كانـادا گرفته شده است، كساني كه پس از سفر به كانادا، در ساختن بزرگترين شهر كانــادا سهيم بوده اند

ت دوره اي از تاريخ و يا هر گونه ارتباط تاريخي ثب و يا پائولو بدون اينكه تمايلي به مستند سازي وينسنزو پيترو
 زندگي مـردان و زناني را توصيف مي كند كه از ريشه ؛ مي گيردداشته باشد، عكسهــايي فراتر از تفسير اجتماعي
از تصاوير كارگران پيداست كه كوچه .  آمده اند"روياي آمريكايي"خودشان در ايتاليا دست كشيده اند و به دنبــال 

در اين .  رويائي شان نه تنها سنگ فرش طالئي ندارد، بلكه در برخي موارد حتي تسطيح هم نشده استهاي
كارهاي پيترو پائولو تحت تاثير عكاساني چون پل استراند و . صفحات تالش مهاجرين به تصوير كشيده شده است

ظرافت او در ثبت . زيبا وارد مي شونداين آثار از مستند سازي قومي فراتر و به قلمرو هنرهاي . لوئيز هيند است
پرتره، موضوعاتي كه در خارج از زمان و مكان خود به تصوير كشيده شده اند، در كشور خودشان يا هر كشور 

دوربين، كار و زندگي را با ديد عالي .  از سياه و سفيد متبلور مي شودو ظريفخارجي ديگر، توسط استفاده صحيح 
اين لحظات كه  .ي كشد و ايضاً مشاركت اين گروه مهاجران را در گسترش شهر و فرهنگپيترو پائولو به تصوير م

 مجدداً توجه ما را به اين همكاري اجتماعي جلب مي كند، پلي بين گذشته و ،حدود سي سال پيش ثبت شده اند
چي تهيه شده مقدمه درخشان كتاب توسط نينوري .حال، كه موجب قدرداني، از تك تك آحاد اين جامعه مي شود

    . از كاالبريا با خانواده اش مهاجرت كرده است1959است، شامل مصاحبه اي با عكاس، كه در سال 
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