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چالش عناوین و مصاایی عاایای قاو و هناری ی
عاایی معاصر ایران با تمرکز بر یویاالنههاای عاایای
*

نهم ( )1383و یازیهم ()1387
اعظم حیمی هبر ،**1محمد قدایایی مترجمزایه

2

 .1کارشناس ارشد عکاسی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران
 .2استادیار گروه آموزشی عکاسی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله ،94/8/28 :تاریخ پذیرش نهایی)94/11/12 :

چایده
نمایشگاههای ساالنه و دوساالنۀ عکاسی ،یکی از آوردگاههای مهم عکاسی برای عرضۀ عکس هسا و تفکسر عکاسسانۀ معاصسر در
کشور است .در این پژوهش ،رویکردهای مطرح در نهمین و یازدهمین دوساالنۀ عکاسسی ایسران ،بسا مسرور عکس هسا و نقسد و
نظرهای پیرامون آنها شناسایی شدهاند .روش تحقیق در این مقاله توصیفی -تحلیلی است .از یافتههسای مهسم ایسن پسژوهش
میتوان به این موارد اشاره کرد .1 :شرطِ داشتنِ رویکرد خالق برای عک ها در فراخوان ایسن دو دوره ککسر شسده اسست امسا
معنای واضح و درستی از رویکرد خالق ارائه نشده است و مصداق مشخصی برای آن یافت نمیشود  .2در بخشی از عک های
پذیرفتهشده برای نهمین دوساالنۀ عکاسی ایران ،برای رسیدن به نگساه خسالق و کشسم امکانسات تسازۀ عکاسسی ،از تمهیسدات
گرافیکی استفاده شده است و در بخش دیگر ،عک هایی ساده و معمولی برگزیده شدهاند .در یازدهمین دوساالنه نیز عکاسان
با هدفِ داشتن رویکرد هنری و خالق ،غالباً عک هایی با موضوعهای جذاب خلق کردهاند .نتیجه اینکه موضوع عکاسی هنری
و خالق نزد شرکتکنندگان این دوساالنهها بهدرستی شناختهشده نیست و این موضسوع از ابهسا در شسناخت و نبسودِ آگساهی
کافی در زمینۀ تعاریم و مصادیق عکاسی خالق و هنری جامعۀ عکاسی ایران پرده بر میدارد و لزو بررسیها و شناختهسای
بیشتر را بر میتاباند.

واژگان کلیدی
ایران ،عکاسی خالق ،عکاسی هنری ،نهمین دوساالنۀ عک

ایران ،یازدهمین دوساالنۀ عک

ایران.

* این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد عکاسی نگارندۀ اول با عنوان «بررسی تطبیقی رویکردهای هنری نهمین و یازدهمین دوساالنۀ عکس
راهنمایی نگارندۀ دو است.
**
نویسندۀ مسئول :تلفن ،09019954551 :نمابر.E-mail: azamrahimirahbar@gmail.com ،021-38241333 :

ایسران» بسه
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مقدمه ____________________________________________________
موزۀ هنرهسای معاصسر تهسران ،از سسال  1366بسه برگسزاری
نمایشگاه های ساالنه و دوساالنۀ عک پرداخته و تاکنون 13
نمایشگاه برگزار کرده اسست .نهمسین و یسازدهمین دوسساالنۀ
عکاسی ایسران دارای رویکردهسای مشسابهی بسوده و عکاسسی
هنری و خالقانه را هدف عکاسان قرار داده است اما تاکنون،
در ایسسران پژوهشسسی در مسسورد ایسسن دوسسساالنههسسا و نتسسای
رویکردهای آنها صورت نگرفتسه اسست .البتسه منساب بسسیار
محسسدودی در ایسسن سسوزه وجسسود دارد .واژۀ خسسالق در سسوزۀ
عکاسی در ایران ،در مکالمسههسا و نوشستههسا کساربرد بسسیار
وسیعی دارد و بهعنوان رویکرد این دوساالنهها در نظر گرفته
شده است که از رویدادهای مهم عکاسی به شمار میرود.
اما در دورههای معاصر ایران ،عکاسسی هنسری و خسالق،
تعاریم متعددی داشته است و نهادها و افراد مختلم ،بهزعم
خویش تعاریفی برای این واژهها ارائه کردهاند .عکاسی هنری
و خالق به مواردی اطالق مسیشسود کسه تعریسم مشسخ و
عینی ندارد .با توجه به اینکه دوسساالنههسای عکاسسی ایسران
بهصورت مستمر برگزار شده و رکتی فرهنگیاند ،از سراسر
کشور شرکتکننده دارند و آثار و نگاههای بسیار متفساوتی را
در بر دارند .به همین دلیل ،بهترین آوردگساهی هسستند کسه
میتوان در آنها نمود جریان تعریمنشدۀ عکاسسی هنسری و

خالق را در کشور بررسی کرد .نهمین دوساالنه ،دوسساالنهای
با عک های هنری نا گرفته و عک های انتخابشده سبب
شکلگیری بحث و اخستالفنظسر دربسارۀ تعساریم عکاسسی و
3
مفاهیمی همچون فاین آرت 1،فوتسو آرت 2و هنسر مفهسومی
شده بود.
یازدهمین دوساالنه نیز رویکرد هنری و خسالق را هسدف
عکاسان قرار داده بود و میتوان گفت عکاسی هنری را دنبال
میکرد .به این ترتیب ،این دو دوره اهداف مشابهی داشتند و
به جریان مشابهی تعلق دارند .شناسایی رویکردهسای هنسری
در این دوساالنهها از اهداف ایسن پسژوهش اسست .ایسن مستن
تالش مسیکنسد واقعیساتی را در دو دورۀ زمسانی ،از برداشست
عکاسان دربارۀ عکاسی هنری و سمتوسسوگیسری آنهسا بسه
سسسوی عکاسسسی هنسسری و خسسالقبسسودن آشسسکار سسسازد .لسسزو
شکلگیری کاربرد این واژهها و بررسی امکان شسبهه و ابهسا
در کاربرد این واژهها ،یکی دیگر از اهداف این پژوهش اسست.
در این پژوهش ،یافتهها به روش تحقیسق میسدانی و مطالعسۀ
اسناد و رجسوع بسه کتابخانسه بسه دسست آمسده و گساهی ایسن
معلومات برای شناختهشدن و آگاهی بیشستر توصسیم شسده
است .در مواردی نیز با اسستفاده از ایسن اطالعسات ،تحلیسل و
بررسی صورت گرفته است.

پیشینۀ تحقی
دو پایاننامه در میان پایاننامههای دانشسگاه هنسر و دانشسگاه
تهران ،موضوع خسود را بسه بسیینسالهسای عکاسسی در ایسران
اختصاص دادهاند .اولین پایاننامه ،مربوط به دورۀ کارشناسی
خانم سمیرا قاسمپور بسا عنسوان «بررسسی آمساری و تحلیلسی
نهمین دوساالنۀ عک تهران» است .آنگونه که در قسسمت
مقدمۀ این پایاننامه آمده است ،نهمین دوساالنۀ عک ایران
موضوع مورد مطالعه این پایاننامه بوده که تالش شده اسست
با استناد بر مطالب موجود ،بررسی آماری و تحلیلی بسر ایسن
نمایشگاه انجا گیسرد و گسامی در جهست شناسسایی عکاسسی
معاصر ایران و پیشرفتها و کاستیهای وارد بر آن باشد.
پایان نامۀ دیگر ،مربوط به دورۀ کارشناسسی ارشسد آقسای
مهرداد افسری با عنوان «بررسسی عکاسسی معاصسر ایسران بسا
نگاهی به بیینال عکاسی (چهار تا نهم)» است .در مورد هر
بیینال ،ابتدا اطالعاتی از تعداد آثار و داوران و نتسای داوری
آورده شده و سپ عک های برگزیده در هریس تحلیسل و
بررسی شده است .در پایاننامۀ کارشناسی ارشد آقای رامیسار

منوچهرزاده نیز قسمتهایی به موضوع دوساالنههای عکاسی
اختصاص یافته است .چندین مقاله نیز در مجلههای مربسوط
به عکاسی یافت میشود که به بررسی جنبههای مختلفسی از
ساالنهها یا دوسساالنههسای عکاسسی ایسران پرداختسهانسد کسه
میتوان به «نگاهی به ساالنههای عکاسی ایسران» از محمسود
مروتی« ،یادداشتی بر یازدهمین دوسساالنۀ عکس ایسران» از
هلیا دارابی« ،آری همۀ ما بیگناهیم» از مهسدی مقسیمنسژاد،
«شسساید مسسا همگسسی گناهکسسار باشسسیم» از فرهسساد فخریسسان و
«هیاهوی بسیار ،نقدی بر یازدهین دوساالنۀ عک ایران» از
زانیار بلوری اشاره کرد.

یویاالنههای عاایی ایران ،موضوعها و
ویاریها
نمایشگاههسای سساالنه و دوسساالنۀ عکس در ایسران از سسال
 1366شکل گرفته و موزۀ هنرهای معاصسر تهسران عهسدهدار
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برگسسزار شسسدهانسسد .در دوسسساالنۀ ششسسم ،موضسسوع بسسه مسسستند
اجتمسساعی و ابسسداعی تفکی س مسسیشسسود و در دو دورۀ بعسسدی
(هفتم و هشتم) نیز تکرار میشود عالوه بر اینکه ی بخش
آزاد هم دارد .نهمین دوساالنه با موضوع آزاد برگسزار شسده و
نگاه خالق و کشم امکانسات تسازۀ عکاسسی را مسدنظر داشسته
است 4.دوساالنۀ دهم برخالف همسۀ دوسساالنههسای دیگسر در
هشت بخش مختلم شامل مسستند اجتمساعی ،مطبوعساتی و
خبری ،خالقه ،صنعتی تبلیغساتی ،طبیعست و منظسرهنگساری،
معماری ،پرتره و یس بخسش ویسژه (میسرا محمسدی(ص))
برگزار میشود 5.یازدهمین دوره کسه بسا عنسوان «یسازدهمین
دوساالنۀ ملی عک ایران» نا گذاری شسده ،موضسوع آزاد بسا
رویکسسرد هنسسری و خسسالق را انتخسساب کسسرده اسسست .موضسسوع
دوسسساالنۀ دوازدهسسم مسسستند اجتمسساعی و نوآورانسسه بسسوده و
دوساالنۀ سیزدهم با موضوع آزاد و دو رویکسرد «خالقانسه» و
«آرت فوتوگرافی» شکل گرفته است.

برگزاری آنها بوده اسست .پسن دورۀ اول ایسن نمایشسگاههسا
بهصورت ساالنه و از دورۀ ششسم ،بسه شسکل دوسساالنه بسوده
است .در هر دوره از این ساالنهها و دوساالنهها ،موضسوعی در
نظر گرفته شسده و در فراخسوان اعسال شسده کسه در بیشستر
دورهها آزاد بوده است .در دورههای مختلم نیز رویکردهسای
متفاوتی برای عک ها در نظسر گرفتسه شسده اسست .در ایسن
میان ،رویکرد ابداعی و خالق بیشترین تکرار را داشته اسست.
برگزاری این نمایشگاهها هم کامالً منظم نبسوده و بسا فاصسلۀ
زمانی یکسان شکل نگرفته است .عنوان این نمایشگاهها هسم
در دورههای مختلم تغییر کرده است.
ساالنههای عکاسی بسهترتیسب در سسالهسای ،1367 ،1366
 1370 ،1368و  1372برگزار شده و موضسوع در تمسامی آنهسا
آزاد اعال شده است .در دورۀ سو  ،چهسار و پسنجم ،دو بخسش
ت عک و مجموعۀ عک به نمایشگاه اضافه شده است.
دوساالنههسای عکاسسی بسهترتیسب در سسالهسای ،1373
 1391 ،1387 ،1385 ،1383 ،1377 ،1375و 1393
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کارآیی عکاسی خالق و هنری)
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ایران
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تبلیغاتی ،مستند اجتماعی ،خبری و بخش ویژه
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ایران

آزاد با دو رویکرد آرت فوتوگرافی و خالقانه

اسماعیل عباسی

هفتمین دوساالنۀ عک

ایران

مأخذ :فراخوان دوساالنههای یازدهم ،دوازدهم ،سیزدهم و خبرنامۀ دهمین دوساالنۀ عک

ایران (. 8 ،1 ،)1385
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عاایی قو و ابداعی ی یویاالنههای
عاایی ایران
بخش «عکاسی ابداعی» ،برای اولین بار در ششمین دوساالنۀ
عک گنجانده میشود 6که اولین دوساالنۀ بسینالمللسی هسم
هست و پ از این دوره ،در دو دورۀ بعسدی هسم تکسرار مسی
شود .در دوساالنههای نهم ،دهم و یازدهم ،کلمۀ «خالق» در
ککر بخشها یا رویکردهای مسابقه به کار میرود.
در کتساب کا کریهای فرهنگی -هنری عاایای ی
ایران ،بخش مربسوط بسه عکاسسی مسدرن در ایسران ،کساربرد
رسمی عبارت «عکاسسی ابسداعی» را بسرای نخسستین بسار در
کتابی معرفی کرده است که همزمان با نمایشگاه «تاریخچسۀ
عکاس سی ابسسداعی» چسساش شسسده بسسود .ایسسن نمایشسسگاه ،اولسسین
نمایشگاه عک اسست کسه مسوزۀ هنرهسای معاصسر در سسال
 1356برگسسزار کسسرده اسسست (متسسرجمزاده .)102 :1393 ،در
مقدمۀ این کتاب ،یعنی تاریخچۀ عکاسی ابداعی کسه دربسارۀ
تاریخ عکاسی است ،عکاسی ابداعی بسه ایسن شسکل توصسیم
شده است« :عکاسسی ابسداعی ،هسم نماینسدۀ واقعیسات و هسم
نمایندۀ نگرشهای شخصی است و این همان ویژگی بنیادی
است که هنر را از غیرهنر جدا مسیسسازد» (اسستاین:1356 ،
 .)2شاید یکی از نقاط شسروع کساربرد واژۀ «خسالق» پس از
برگزاری همین نمایشگاه باشد .کاوه گلسستان در نقسدی کسه
دربارۀ این نمایشگاه مینویسد« ،ابداعی» را ترجمۀ creative
میداند .به نظر ایشان ،عکاسی «خالق» یا را تتسر عکاسسی
«هنری» ،ترجمۀ مناسبتری مینماید بهویژه که «ابسداعی»
گذشته از آنکه برگردان نارسایی است ،بسدآهن هسم هسست
(یزدیپور.)316 :1385 ،
«داشتن نگاه خالق» در دوسساالنۀ نهسم در ککسر شسرای
عک ها به کار رفته و در دوساالنۀ دهسم« ،خالقسه» یکسی از
بخشهای مسابقه اعسال مسیشسود و در فراخسوان دوسساالنۀ
یسسازدهم« ،رویکسسرد هنسسری و خسسالق» بسسرای عک س هسسا کک سر
میشود با این ال ،معنای روشسنی از کلمسۀ «خسالق» نسزد
7
برگزارکنندگان وجود نداشته است.
در دوساالنۀ یازدهم ،به نداشتن تعریفی روشن از رویکرد
خالق و عکاسی خالقه بسیار توجه میشسود .در نوشستههسای
انتقادی دربارۀ دوساالنه ،عکاسانی همچون کسامران عسدل 8و
سن سربخشیان 9بهکاربردن ایسن واژه را کساربرد نادرسستی
میانگارنسد .از نظسر آنهسا الز اسست برگزارکننسدگان ابتسدا
تعریسسم روشسسنی از ایسسن واژه ارائسسه کننسسد و سسسپ منتظسسر
عک های خوبی باشند .زانیار بلوری در یکی از نوشستههسای
انتقادی دربارۀ دوساالنۀ یازدهم که در نشریۀ تندی چاش و

در سایت عکاسی بازنشر میشود ،خواهان ذف این کلمه از
دایرۀالمعارف عکاسی میشود زیرا به نظر ایشان ،جریانی بسه
اسم عکاسی خالق یا خالقانسۀ عکاسسیکسردن ،هسیج جایگساه
نظری و عملی تعریمشسده و مشخصسی در عکاسسی نسدارد و
اصوالً جریان نیست و خالقیت ،تنها صفت و برچسبی اسست
که به هر عملی اعم از عکاسی یا غیرعکاسی ،هنر یا غیرهنر،
اثری زیباییشناسانه یا غیرزیباییشناسانه اطسالق مسی شسود.
ایشان در ادامه پیشنهاد میکنند برای بخشهای دوساالنه از
واژههایی استفاده شود که تعاریم مشخ تری دارنسد مثسل
فاین آرت ،پستمدرن یا ( 10stageبلوری.)18-21 :1387 ،
با توجسه بسه ککسر مسواردی از ایسن دسست کسه خواسستار
بهکارنبردن واژۀ خالق برای عکاسی بودند ،باید این مسئله را
مدنظر قرار داد که عالوه بر اینکه واژۀ «خالق» و «خالقانسه»
در بینالهای عکاسی جایگاه خاصی دارد ،کاربرد گستردهای
برای این واژه در وزۀ عکاسی ایران در نوشتهها و مکالمسات
دیده میشود تسی یکسی از نشسریههسای مهسم مربسوط بسه
عکاسی در ایران ،فصلنامۀ «عکاسسی خسالق» نسا دارد .ایسن
موضوع نشان از ائز اهمیت بسودن عکاسسی خسالق و توجسه
خاص به آن در ایران دارد.
افشین شاهرودی ،عکاس و مدیر مسئول همین نشسریه،
به نداشتن تعریم برای واژۀ خالق و ضرورت بهکارنبسردن آن
پ از دوساالنۀ یازدهم توجه کرده است .ایشان طی گفتاری
که در سایت مرکز آموزش مؤسسۀ همشسهری منتشسر شسده
است ،با بیان این گفتهها که جامعۀ عکاسی مسا چنسد سسالی
است درگیر این سؤال است کسه خالقیست چیسست؟ و اکثسر
نمایشگاههایی که برگزار میشود و مسابقات گروهی عکاسی،
بخشی را بهعنوان عکاسی خالقه در نظسر مسیگیرنسد و همسه
میگویند عک خالقه ،اما هیجک نمیگوید عک خالقسه
چیست عکاسی خالق و تعاریم رای آن را به چالش کشیده
و پیشنهاد میدهد برای واژۀ «خالق» معادل «نوآورانه» قرار
11
داده شود.
در ادامسسه بایسسد گفسست دوسسساالنۀ دوازدهسسم در دو بخسسش
«مستند اجتماعی» و «نوآورانه» شکل میگیرد اما با وجسود
انتقادهسسا و مخالفسستهسسای ککرشسسده ،بسسار دیگسسر در دوسسساالنۀ
سیزدهم شاهد ضور بخشی با عنوان «خالقانسه» هسستیم و
در فراخوان این دوره در توضیح بخش خالقانه ککر میشسود
که منظسور از خالقیست ،رجسوع بسه توانسایی هسای عکساس در
انتخاب موضوع ،سازماندهی بصری و روش بیسان اسست کسه
اصل کار به تصویری تأملبرانگیز تبدیل شسود 12.بسا وجسود
این ،در یکی از نشستهای علمی دوساالنۀ سسیزدهم دربسارۀ
تعاریم عکاسی خالقه ،هنری و فوتسو آرت کسه هسمزمسان بسا
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دوساالنه تشکیل میشود ،نبود تعریفی مشخ و ثابت برای
عکاسی خالقه در اظهارات کارشناسسان ایسن نشسست مطسرح
میشود و تی از بیان آنان استنباط می شود کسه قسراردادن
بخش عکاسی خالقه در کنار بخش آرت فوتسوگرافی در ایسن
13
دوره اشتباه بوده است.
در سال  ،1385موزۀ هنرهای معاصر ،نمایشگاهی با نسا
پنجرههای نقرهای از عکاسان ایرانی برگزار کسرد و در کتسابی
که با همین نا از این عک ها چاش شد ،در کنار فصلهسای
دیگر کتاب که شامل عکاسی مستند و خبری و ...بود ،فصلی
هم به عک های خالق اختصاص داد .در این کتاب ،تعریفسی
از عکاسسسی خسسالق ارائسسه شسسده 14کسسه از معسسدود تعسساریم و
توضیحاتی است که برای عکاسی خالق یافست مسیشسود .در
مقالهها و نوشتارهای دیگر هم پرداختن به موضسوع عکاسسی
خالق و ابداعی و سعی در ارائۀ تعاریفی برای آنهسا مشساهده
میشود 15.اما پژوهشی به شکل جام و در بستری کسلنگسر
به عکاسی دربارۀ این موضوع شکل نگرفتسه اسست در سالی
که با توجه به کاربرد بسیار آن ،نیازی ضروری بوده است.

عاایی هناری و فااینآ ت ،ژاناری باا
تعا یف غیرمشخص
در شرای کنونی عکاسی معاصسر ایسران« ،عکاسسی هنسری»
بهعنوان واژه و سبکی در عکاسسی ،بسا وجسود کساربرد بسسیار،
بهطور کامل شناخته نشسده اسست .در نوشستههسا و اظهسارات
دورههسسای مختلسسم در ایسسران ،عکاسسسی هنسسری بسسا نمودهسسا و
خصوصیات متفاوتی توصیم و به کسار گرفتسه شسده اسست و
اکنسسون ،نیسساز بسسه بازیسسابی اطالعسسات و بسسهروزشسسدن و تسسأمین
آگاهیهای دقیق در این وزه ا ساس میشود 16.همچنسین
باید ایسن موضسوع را مسدنظر قسرار داد کسه تعریسم خساص و
محدودکنندهای برای عکاسی هنری وجسود نسدارد و تعساریم
متفاوتی برای آن در مناب مختلم آمده اسست 17و در برخسی
18
دایرهالمعارفهای مهم نیز نمیتوان تعریفی برای آن یافت.
دانشنامۀ هنسر 19عکاسسان مختلفسی مثسل مسن ری 20،آنسسل
24
آدامز 21،اوژن آتژه 22،واکر اوانز 23،هنسری کارتیسه برسسون،
ایروین س پسسن 25،ریچسسارد اودون 26و جسسم وال 27را عکاسسسان
مشهور فاینآرت معرفی کرده است 28.با توجسه بسه اینکسه در
آثار این عکاسان ،شساخههسای متنسوعی از عکاسسی همچسون
مستند ،صحنهپردازیشده ،عکس هسای دسستکاریشسده و...
دیده میشود ،میتوان گفت عکاسی هنری گسسترۀ وسسیعی
دارد و نمیتوان آن را به شیوه یا ژانر محدودی خالصه کسرد.
همچنسسین نداشسستن تعریفسسی عمسسومی و کلسسی بسسرای عکاسسسی

فاینآرت یا عکاسسی هنسری در منساب مختلفسی بیسان شسده
29
است.
بسسا توجسسه بسسه کاربردهسسای متنسسوع و شسسبههدار از عبسسارت
«عکاسی هنری» در ایران و با وجود تعاریم و معانی مختلم
آن ،باید گفت این خصوصیات باعث برداشتهای مختلسم از
این مقوله میشود و با نبود مناب و پسژوهشهسای جسام در
این وزه و پیچیدهبودن موضوع به شکل کلی و مشکلبودن
داوری در این وزه ،انتخساب ایسن سوزه بسهعنسوان رویکسرد
دوساالنههایی به شکل عمومی صسحیح بسه نظسر نمسیرسسد.
همچنین باید به این موضوع هم توجه کرد کسه عکس هسای
داوریشده در این دوساالنهها ،معیاری برای سنجش عکاسی
هنری نزد مخاطبان خواهد شد و ممکن است به سسردرگمی
بیشتری در این وزه منجر شود.

ویاریهای هنری نهماین و یاازیهمین
یویاالنۀ عاایی ایران
ویاریهای هنری نهمین یویاالنۀ عاس ایران
موضوع دوساالنۀ نهم آزاد بسوده و بسر اسساس فراخسوان ،نگساه
خالق و کشم امکانات تازۀ عکاسی را مدنظر داشته است اما
این دوساالنه در بسیاری از نوشتهها ،دوساالنهای هنسری نسا
گرفت و نقطۀ عطفی در تاریخ عکاسی هنری ایران به ساب
آمد (نبوی )25 :1392 ،و مهمتسرین بسینسال در بسین تمسا
دورهها نامیده شد .علت هم این است که آگاهانسه و عامدانسه
بر هنری و خالقانهبودن عک های این بینال تأکید شده بود
(منوچهرزاده.)166 :1386 ،
عالوه بر اینکه بهمن جاللی ،دبیسر دوسساالنۀ نهسم ،ایسن
دوساالنه را آینۀ تما نمای عکاسسی معاصسر ایسران در شساخۀ
فاینآرت دانسته بود (قاسسمپسور ،)47 :1383 ،در ارتبساط بسا
این دوساالنه و عک های ارائهشده در آن ،توجه خاصسی بسه
عکاسی فاینآرت و فوتوآرت شکل گرفت 30و اختالفنظرهای
بسیار دربارۀ این مفساهیم ایجساد شسد کسه نشسان از تعساریم
متعدد و برداشستهسای گونساگون از آنهسا بسود .گرچسه ایسن
مفاهیم بارها در نوشتهها و گفتههای راج به دوساالنه تکرار
شده بود ،اما همگی تنها اشارهای به این مفاهیم بود و تعریم
و توجه دقیق و کارشناسانه به آنها دیده نمیشود و تنها در
یکیدو نوشته سعی شده بود فاینآرت و فوتسوآرت در زمینسۀ
عکاسی ایران و عک های دوساالنه بررسی شود.
محسسسن راسسستانی در ایسسن بسساره نوشسسته بسسود« :موضسسوع
فاینآرت برای عکاسی ایران و داشتن گرایش نمایشگاهی در
این زمینه به تحلیل جام تسری نیساز دارد کسه نسه مسیتسوان
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بهرا تی آن را برای د و اندازۀ عکاسی خود پسذیرفت و نسه
مسسیتسسوان دسسست رد بسسه سسسینۀ آن زد و قسسدر مسسسلم ،پدیسسدۀ
فاینآرت و گرایش فتوآرت ،جزو ملزومات مکالمات امروزی و
مدرن است و جوامعی که بدان مجهزنسد ،توجیسه تساریخی و
ظرفیت فرهنگی و کاربردی آن را دارند لذا بدیهی است کسه
به این زبان سسخن بگوینسد و جسوابهسای خسود را بگیرنسد»
(راستانی.)12 :1383 ،
محمد شمخانی به گرایش فوتوآرت در دوساالنۀ نهسم توجسه
کرده و با اینکه تعریم روشن و دقیقسی از آن ارائسه نکسرده بسود،

فق عک برگزیدۀ اول (تصویر  ،)1در این دوساالنه را بسه ایسن
گرایش نزدی دانسته و باقی آثاری را که بسه ایسن شسکل دیسده
میشدند ،در تالش برای خلق آثار فوتوآرت دانسته بود که تنهسا
چیدن و کنار هم قرار دادن پالنهای مختلفسی از یس واقعیست
هستند و چیزی جز عکاسی معمول و مرسو نیسستند (تصساویر
 2و  .)3اوج بیانگری این نوع عکاسسی (چیسدن تصساویر در کنسار
همسسدیگر) را مسسیتسسوان در فتوکالژهسسای دیدیسسد هسساکنی 31و
سیکوئن های 32دوئین مایکلز 33دید (شمخانی.)17 :1383 ،

تصویر  .1یلف پرتره از محمد غزالی

تصویر « .2از کنا هم میگذ یم» از مونا یرتوه

مأقذ( :مؤیسۀ تویعۀ هنرهای تجسمی)135 :1383 ،

مأقذ( :مؤیسۀ تویعۀ هنرهای تجسمی)98 :1383 ،

تصویر « .3بدون عنوان» از آزایه کجو ی
مأقذ( :مؤیسۀ تویعۀ هنرهای تجسمی)148 :1383 ،
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در بیشتر نقدهای نهمین دوساالنه ،به استفادۀ عکس هسا
از تمهیدات گرافیکی اشاره شده بود تا جایی کسه در بعضسی
از این نوشتهها ،بیشستر عکس هسای ایسن دوره تصویرسسازی
نامیسسده شسسد (توسسسلی .)5 :1383 ،در ایسسن دوره عکس هسسای
دیگری هم دیده میشسود کسه بسدون اسستفاده از روشهسای
کامپیوتری و ترکیب و تلفیق تصاویر ایجاد شسدهانسد امسا در
نوشتههای راج به دوساالنه توجه چندانی بسه آنهسا نشسده

بود .در این دوره ،عک های زیادی بهصورت چیسدن تصساویر
دیده مسیشسد (تصساویر  4و  .)5بسا توجسه بسه فراخسوان ایسن
دوساالنه که در آن ککر شده بسود ،عکاسسان مسیتواننسد آثسار
خود را بهصورت کوالژ ،ترکیبی و تلفیقسی و دیجیتسال ارائسه
کنند عک هایی با این ویژگیها نیز سهم زیادی را به خسود
اختصاص داده بودند (تصاویر  6و .)7

تصویر « .4بدون عنوان» از مهریای افسری

تصویر « .5بدون عنوان» از امین حائریزایه

مأقذ( :مؤیسۀ تویعۀ هنرهای تجسمی)31 :1383 ،

مأقذ( :مؤیسۀ تویعۀ هنرهای تجسمی)65 :1383 ،

تصویر « .6بدون شرح» از ابراهیم قایم بیات

تصویر « .7ی برابر فریا» از علی ایدی می

مأقذ( :مؤیسۀ تویعۀ هنرهای تجسمی)72 :1383 ،

مأقذ( :مؤیسۀ تویعۀ هنرهای تجسمی)28 :1383 ،
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سهم عک های مستند و خبری در این دوره کم بود 34و
در چندین عک  ،زلزلۀ بم (با توجه به فاصلۀ زمسانی نزدیس
به این واقعه) بسه تصسویر کشسیده شسده اسست .در بعضسی از
عک ها هم موضوعی اجتماعی مانند فقر یا زنسدگی روزمسره
دیده میشود .چند عک ورزشی نیز بین عک ها گنجانسده

شده است .چندین عک با سوژههای گن و مبهم در بسین
عک های این دوره دیسده مسیشسود 35کسه نمسیتسوان هسیج
رابطهای بین آنها و ویژگسی هنسری یسا خالقسه ایجساد کسرد
(تصاویر  8و  )9و به این ترتیب ،میتوان گفت تنوع بسیاری
در موضوع عک های این دوساالنه دیده میشود.

تصویر « .8بینام» از شهمال مرتضایی
مأقذ( :مؤیسۀ تویعۀ هنرهای تجسمی)165 :1383 ،

تصویر « .9بدون عنوان» از یا یوش یعیدی
مأقذ( :مؤیسۀ تویعۀ هنرهای تجسمی)99 :1383 ،
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ویاریهای هنری یاازیهمین یویااالنۀ
عاس ایران
دوسسساالنۀ یسسازدهم رویکسسرد هنسسری و خسسالق را دسسستور کسسار
عکاسان قرار داده بود اما هیج تعریم یا ویژگی خاصی بسرای
این عکاسی قائل نشده و عکاسان را در انتخساب موضسوع آزاد
گذاشته بسود 36.در ایسن دوره ماننسد دوسساالنۀ نهسم ،بحسث و
اختالفنظر دربسارۀ تعساریم عکاسسی و توجسه بسه مفساهیمی
همچون فاینآرت و هنر مفهومی و فوتوآرت در هسیجیس از
خبرها و نوشتههای راج به دوساالنه دیسده نمسیشسود« .در

شمار قابل توجهی از عک های منتخسب ،همچنسان عکاسسی
به ثبست صسحنهای جالسب کسه توسس عکساس دیسده شسده،
میپردازد» (دارابی( )77 :1387 ،تصویر .)10
عک های مشابه بسیاری همچون عک هایی با موضوع
پنجره یا فضاهای داخلی نیز در ایسن دوره دیسده مسیشسود و
تی در کتاب دوساالنه هم این عک هسای مشسابه در کنسار
هم به چاش میرسد (تصساویر  12 ،11و  .)13در تعسدادی از
عک ها استفاده از روشهای کسامپیوتری و مونتساژ و تلفیسق
تصاویر دیده میشود  37البته این ویژگسی کمتسر از دوسساالنۀ
نهم است (تصویر .)14

تصویر « .10قریدا یشده» از شیوا قایمی

تصویر « .11بدون عنوان» از محموی حیطه

مأقذ( :مؤیسۀ تویعۀ هنرهای تجسمی)101 :1387 ،

مأقذ( :مؤیسۀ تویعۀ هنرهای تجسمی)41 :1387 ،

تصویر « .12بدون عنوان» از آزایه صفیا ی چهر
مأقذ( :مؤیسۀ تویعۀ هنرهای تجسمی)42 :1387 ،

تصویر « .13بدون عنوان» از لیو طاهری ای
مأقذ( :مؤیسۀ تویعۀ هنرهای تجسمی)43 :1387 ،
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متفاوت میشود .بنابراین ،ارائۀ تعریسم صسریح و هدفمنسد بسرای
رویکردهسسای معاصسسر عکاسسسی در دوسسساالنۀ عکسس ضسسروری
مینماید .این کار باید قبل از برگسزاری دوسساالنه شسکل گرفتسه
باشد و متناسب با شرای اجتماعی و بهویژه همسسو بسا آمسوزش
دانشگاهی برای طرح در سراسر کشور فراخوان شود.

تقلید ی آثا یویاالنههاایی باا ویااری
هنری و قو

تصویر « .14ما» از بتول مختا ی
مأقذ( :مؤیسۀ تویعۀ هنرهای تجسمی)105 :1387 ،

با توجسه بسه ویژگسیهسای ککرشسده از عکس هسای ایسن
دوساالنه میتوان گفت عکاسان تعریم و پنداشت همسانی از
موضوع عک هنری و خالقه نداشتهاند زیرا عک هسایی بسا
ویژگیهایی متفاوت بسرای دوسساالنهای بسا رویکسرد هنسری و
خالق در نظر گرفتهاند :عک هایی گاه مستند ،گاه تلفیقسی،
منظره ،طبیعت و گاهی انتزاعی.
به این ترتیب ،با بررسی رویکردهای هنری شسکلگرفتسه در
این دو دوره مسیتسوان گفست ککسر رویکسرد هنسری و خسالق در
فراخوان برای شرکتکنندهها کافی نیست و اختالف در تعساریم
و برداشتها از این کلمهها ،باعث شکلگیری عک هایی بسسیار

در نوشتههای انتقسادی راجس بسه دوسساالنۀ نهسم و یسازدهم،
مطالبی دربارۀ وجود تقلید در آثار به نمسایش گذاشسته شسده
دیده میشود .در چنسدین نوشسته دربسارۀ دوسساالنۀ نهسم بسه
«خودی نبودن» و در بستر و زمینۀ فرهنگی خودنبودن آثسار
اشاره میشود 38و تی این موضوع مطرح مسیشسود کسه در
عکاسی ایران ،نظریهای خاص وجود ندارد و تقلیسد جزئسی از
هویت عکاسی ایرانسی شسده اسست (دشستی .)51 :1383 ،در
دوساالنۀ یازدهم نیز به وجود تقلیسد از آثسار عکاسسان بسزر
توجه میشود .اسماعیل عباسی ،دبیسر دوسساالنۀ یسازدهم ،در
گفتوگو با خبرگزاری مهر اظهار مسیکنسد کسه عکاسسان مسا
هنوز درگیر مسائل ابتدایی هستند اما میخواهند رفهای
بزر عکاسان غربی را بگوینسد 39.بسا وجسود ایسن ،مسیتسوان
پرسید چرا در دوساالنههایی با رویکرد هنری این ویژگی بسه
شکل چشمگیری دیده میشود و ریشه و علت اساسی تقلید
در عکسس هسسای دوسسساالنه چیسسست؟ الز اسسست در ایسسن
دوسسساالنههسسا بخشسسی بسسه آسسسیبشناسسسی اختصسساص یابسسد و
مشکالت اینچنینی در عکاسی کشور ریشهیابی شود.

نتیجه ____________________________________________________
بیشتر ساالنهها و دوساالنههای عکاسی در ایران ،تساکنون بسا
موضوع آزاد برگزار شده است اما در این بین ،داشتن رویکرد
ابداعی و خالق برای عک ها در اکثر دورهها ازجمله نهمسین
و یازدهمین دوساالنه دیده میشود .هدف از این پژوهش این
نیست که ارائۀ تعریم مشخ و قطعی برای عکاسی خسالق
را الزامی بنمایاند زیرا در سوزۀ هنسر و عکاسسی ،مفساهیم و
اصطالحهایی وجود دارند کسه نمسیتسوان تعریفسی محسدود و
مشخ برای آنها نگاشت .هدف این پژوهش ایسن بسود کسه
مشخ شود با وجود کاربرد بسیار و توجه به عکاسی خالق
در ایران ،این نوع از عکاسسی ،شساخه یسا جریسانی بسا بنیسان
نظری محکم و قطعی در عکاسی نیست .واژۀ خسالق صسفتی
است که برای هر هنری به کار میرود اما عکاسسی خسالق و
پرداختن به آن در کشور ما پُرکاربرد شسده و تسی شساخه و

رویکردی برای دوساالنههای عکاسی در نظر گرفته میشود و
این خود باعث برداشت اشتباه عکاسان دربارۀ خسود عکاسسی
میشود .فراگیرشدن این رویکرد ،ما را به پدیسداری پرسشسی
جدی در مسیر پیشرفت عکاسی هنری کشورمان میرسساند.
آیا این رویکرد ضرورتی انکارناپذیر در مسیر تجربسۀ عکاسسی
هنری است یا صرفاً روگرفتی سطحی و مقطعی از جریان در
ال گذار مغربزمین است؟
دوساالنۀ نهم و یازدهم عکاسی ایسران رویکسرد هنسری را
مدنظر قرار دادهاند اما برداشت و تلقی عکاسان از «هنسری»
در هیجی از این دوساالنهها معتبر نبوده است .در دوساالنۀ
نهم عک هایی شکل گرفتسه بسود کسه بیشستر بسه تمهیسدات
گرافیکی متوسل شده و به این طریق ،سعی در نزدی شدن
به عک هایی متفاوت و با روشهسای نسوین داشستند .امسا بسا
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توجسسه بسسه عکسس هسسای نمسسایش داده شسسده و انتقادهسسا و
اختالفنظرهای شکلگرفته ،گرایشهای جدید در عکاسی نه
بهدرستی تعریم و نه آمسوزش داده شسده بسود .در دوسساالنۀ
یازدهم نیز عکاسان نتوانسسته بودنسد بسه تعریسم درسستی از
«هنسری» در عکاسسی و عکس هایشسان برسسند و در بیشسستر
عک های این دوره ،پرداختن به سوژههای صسرفاً جسذاب از
جهت مضمون یا فر خودنمایی میکند .با توجسه بسه اینکسه
دوساالنۀ نهم و یازدهم هسر دو رویکردهسای هنسری را دنبسال
میکردند و بر هنریبودن عک ها تأکید داشستند ،مسیتسوان
گفسست توجسسه زیسسادی بسسه عکاسسسی هنسسری در ایسسران صسسورت
میگیرد اما با شناخت و اجرای دقیق همراه نیست .انتخساب
عنوان عکاسی هنری بهعنوان رویکرد بسرای دوسساالنههسا تسا
سسدی پیچیسسده و مسسبهم اسسست و عکاسسسان شسسرکتکننسسده
نمیتوانند کامالً همسو با آن اهداف و مسیر خود را تعیسین و
محدود کنند زیرا بیشتر آنان از طریق فراخسوان عمسومی در
این دوساالنهها شرکت میکنند و بهطسور خساص و ویسژه بسه
عکاسی هنری یا فاینآرت نمیپردازند .همانطور کسه گفتسه

شد ،عک های دوساالنۀ نهسم و یسازدهم کسه بایسد براسساس
رویکرد هنری شکل میگرفتند ،خصوصیات کامالً همخوان با
این رویکسرد ندارنسد و تعسداد کمسی از عکاسسان توانسستهانسد
عک های نسبتاً موفقی با داشتن خصوصیات عکاسی هنری
در این دوساالنهها ارائه کنند.
در دوساالنۀ نهم و یازدهم که بهعنوان دوساالنههسایی بسا
رویکرد «هنری» مطرح شدهاند ،شاهد وجسود تقلیسد از آثسار
عکاسان غربسی هسستیم .بسا وجسود ایسن ،مسیتسوان گفست در
برداشت عکاسان از رویکرد هنری و خلق آثاری شبیه به آثار
عکاسان خارجی رابطهای وجود دارد .عکاسان با گسرایش بسه
آثار عکاسان خسارجی سسعی در نزدیس شسدن بسه آثساری بسا
رویکرد هنری داشتهاند .بنسابراین ،هنسریبسودن عکس را در
گرو شبیهبودن به آثار عکاسان خسارجی دانسستهانسد و شسیوۀ
معتبر و منحصسربهفسردی را تجربسه نکسردهانسد .ایسن مسسئله
میتواند بیانکنندۀ ریشسههسای عمیسق تمایسل بسه تقلیسد در
سطح گستردهتری از عکاسی معاصر ایران باشد.

1. Fine Art.
2. Photo Art.
3. Conceptual Art.

 .12بر اساس فراخوان سیزدهمین دوساالنۀ عکاسی ایسران ،منتشسرشسده
در سایت انجمن عکاسان ایران.
 .13بر اساس نسخههسای دیویدی ضسب و تکثیرشسده توسس انجمسن
عکاسان ایران از نشستهای سیزدهمین دوساالنۀ عک ایران.
« .14عکاسی خالق ،گونهای از عکاسی اسست کسه بسا ا ساسسات ،اصسول
زیباییشناسی و بهطور کلی ،دخل و تصرف کهنی و سی هنرمنسد
عکاس آمیخته است و صرفاً ثبت و ضب عینبهعین موضوع نیسست.
عکاس برای بیان هرچه بهتر مکنونات کهنی خویش در ایسن شساخه
از عکاسی ،ممکن است به دخل و تصرف در تونالیته ،کمپوزیسسیون،
نوع مادهی ساس بپردازد و از نماهسای خساص ،تمثیسل و کنایسه در
آثار خویش بهره ببرد یا از تکنیس کسالژ ،دو یسا چنسد بسار نسوردهی
نگاتیم استفاده کند .این نوع از عکاسی ،بیان ارزشهای یس اثسر از
جنبۀ زیباییشناسی را در مقابل شاخههای کساربردی عکاسسی قسرار
میدهد .از دیگر مشخصه هسای بسارز عکاسسی خسالق ایسن اسست کسه
محصول نهایی آن تنها با قوانین هنری خاص این شساخه از عکاسسی
ارزیابی میشود و فارغ از اهداف علمی ،تجاری ،کاربردهسای چساپی و
خواستۀ مشتری ،کارگردانان هنری و عوامل تحریریسه در مطبوعسات
است هرچند در نهایت ممکن است پس از فراینسد تولیسد ،از آن در
تبلیغات ،فتوژورنالیسم و سایر مسوارد اسستفاده شسود» (پنجسرههسای
نقرهای.)82 :1385 ،
 .15در این زمینه میتوان از این مقالهها نا برد:
شاهرودی ،افشین (« ،)1383خالقیت یعنی چه؟» ،عکاسی خسالق،
.10 ،19
شاهرودی ،افشین (« ،)1388خالقیت در عکاسی» ،عکاسی خسالق،
 15 ،19و  16و...

پینوشتها
 .4بسسه اسسستناد فراخسسوان نهمسسین دوسسساالنۀ عک س  ،روزنام سۀ اطالعسسات،
 1382/10/3که با عنوان «چهارمین دوساالنۀ عک ایران» به چاش
رسیده بود.
 .5موضوع دوساالنهها بر اساس شسمارۀ اول خبرنامسۀ دهمسین نمایشسگاه
دوساالنۀ عک ایران ککر شده است (.)8 :1385
 .6دوساالنههای ششم و هفتم و هشتم عکاسی ایران به شکل بینالمللسی
برگزار شده و شرکتکنندهها و داورانی هم از کشورهای دیگر داشته
است.
 .7بهمن جاللی ،دبیر دوساالنۀ نهم ،در جسواب ایسن سسؤال کسه آیسا شسما
معیارهای دقیقی برای اینکه مشخ کنیسد چسه عکسسی قوقاناه
است و چه عکسی نیست داریسد ،پاسسخ مسیدهنسد کسه اصسالً شسما
نمیتوانید عک خالقه را تعریم کنید .مگر میشود؟ راهی که شسما
میتوانید آن را تعریم کنید ،ادامه دوساالنههاست (فغفوری:1383 ،
.)18
 .8با استناد به تصویر سایت خبرگزاری مهر در مصا به با کسامران عسدل
در تاریخ  ،1387/10/24دربارۀ یسازدهمین دوسساالنه کسه در آرشسیو
موزۀ هنرهای معاصر چاش و نگهداری میشود.
 .9با استناد به تصسویر سسایت خبرگسزاری فسارس در مصسا به بسا سسن
سربخشیان در تاریخ  1387/10/25دربارۀ یسازدهمین دوسساالنه کسه
در آرشیو موزۀ هنرهای معاصر چاش و نگهداری میشود.
10. Staged Photography.

 .11این مطلب از سایت مرکز آموزش و پسژوهش مؤسسسه همشسهری بسا
آدرس  ،www. Hamshahritraining.irدر تسسساریخ 1388/10/13
برگرفته شده است.
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ستاری ،محمد (« ،)1385عکاسی خالق در ایران» ،مجلسۀ علمسی س
پژوهشی هنرهای زیبا.75 ،25 ،
 .16خدادادی مترجمزاده ،محمسد (« ،)1393عکاسسی هنسری معاصسر در
ایران و بحران مقولهبندی» ،عکاسی خالق.28 – 30 ،30 ،
« .17عکاسی فاینآرت ،عکاسسی خلسقشسده بسر طبسق دیسدگاه هنرمنسد
بهعنوان عکاس است .عکاسی فاینآرت در مقابل عکاسسی بسازنمودی
قرار میگیرد ،همچون عکاسی خبری که گزارشِ بصری مسستندی از
جریانها و موضوعهای خاص فراهم مسیآورد .همچنسین بسه معنسای
واقعی کلمه ،ارائۀ دوبارۀ واقعیت عینی بهجای هدف کهنی عکساس و
عکاسی تجاری که تمرکز اصسلی آن بسرای تبلیسم محصسول یسا ارائسۀ
خدمات است .این تعریم از عکاسی هنری ،با معادلِ انگلیسسی fine
 ،art photographyاز سایت ویکیپدیای انگلیسسی توسس نگارنسده
ترجمه و نقل شده است.
 .18در پییی ف ی تعر ف بف ی ییب  art photographyدر چنیید د فییب لم ی ر
عک سیی مم ننید The ،The Focal Encyclopedia Of Photography

 New Encyclopedia Of Photographyو

Of

Dictionary Of Contemporary

 ، Photographyرت ت فیی فب تی ر لیی ر بد بمیی ی یییب
 Photographyد نسییعد

Nude

سییت و در Encyclopedia Of Nineteenth-

 Century Photographyخشی د  Art Photographyخعصی
دیید سییت .مم نیینر یسییر ی فب نیید د در ن دییع ر ی عنی

دد

«عک سییی

ت فر رت نزنس ست!» لد در و الگ عک سی ع می ید فشی در سی فت
عک سییییییی د ت لیییییی در فیییییی رف  3یییییی  1393یییییی در
 www.mohsen.akkasee.comنعشییب دیید  ،یید نع ی د ف بفاییی ییب
عک سی ت فر رت در بخی ن ع و د فب لم ی ر می

31. David Hockney.
32. Sequence.
33. Duane Michals.

Dictionary

 Photography And Digital Imagingجستوجی دیدا ی ف بفایی
فیر لممید در می وجی د نید رد .در

 arts-cork.comبسسسرای فسسساین آرت فوتسسسوگرافی ( Art
 )Photographyکه نگارنده ترجمه و نقل کرده اسست یسا «عکاسسی
فاین آرت که در فضای معاصر به اسم خساص درآمسده ،یس ژانسر بسا
تعاریم مشخ نیست و رویکردی اسست کسه در زمینسۀ هنسر معنسا
مییابد ،»...این مطلب از وبال عکاسی محسن بایرا نسژاد بسا آدرس
 www.mohsen.akkasee.comدر تسساریخ  21آبسسان  1393و بسسا
عنوان «عکاسی فاین آرت (فق ) بیزن نیسست» و تیتسر «عکاسسی
فاین آرت» نقل شده است.
 .30در مقالۀ «عکاسی هنری معاصسر در ایسران و بحسران مقولسهبنسدی»،
خسسدادادی متسسرجمزاده محمسسد ،عکاسسسی خسسالق ،ش  ،30زمسسستان
 ،1393ص  28–30واژههای  Photography as a fine artمعادل
با عکاسی بهمثابۀ هنر زیبا ،واژۀ  Photography as a artمعادل بسا
عکاسی بهمثابسه هنسر ،واژۀ  Art Photographyمعسادل بسا عکاسسی
هنری و واژۀ  Photo Artمعادل با عکسس هنر یا عک ِ هنری دانسته
شده است.
Fine

میا دی ر لیبد

ست.
 .19این دانشنامه هنر به شسکل مجسازی اسست و اعتبسار الز را دارد .در
سسسسایت ایسسسن دانشسسسنامۀ آنالیسسسن بسسسه آدرس www.visual-arts-
 cork.comککر شده که بهترین سایت آموزش هنسر در وب اسست و
در قسمت دربارۀ این سایت آمده است که در سال  ،2008راهاندازی
شسسده و سسسالیانه  9/5میلیسسون بازدیدکننسسده از بسسین اسسستادان و
دانشجویان هنر دارد و محتویات سایت شامل بیش از  5000عکس
از آثار هنری کالسی و معاصر و هزاران مقاله دربارۀ تاریخ هنرهای
زیبا ،ژانرهای اصلی نقاشی ،جنبشهای هنری ،دورهها و سسب هسا و
صدها بیوگرافی از هنرمندان و بررسسی مسوزههسا و گسالریهسا اسست.
مناب استفادهشده در سایت هم ککر شده است.
20. Man Ray.
21. Ansel Adams.
22. Eugene Atget.
23. Walker Evans.
24. Henri Cartier-Bresson.
25. Irving Penn.
26. Richard Avedon.
27. Jeff Wall.
هنرهای بصسری بسا آدرس www.visual-

 .28به استناد دانشنامۀ آنالین
 arts-cork.comدر ککر مشهورترین عکاسان فاینآرت کسه توسس
نگارنده ترجمه و نقل شده است.
« .29لغت فاین آرت که بهعنوان «هنر عکاسانه» و «عکاسی هنسری» و...
شناخته شده ،تعریم یا معنی مورد توافق عمومی ندارد ،»...بسه نقسل
از تعریم دانشنامۀ آنالین هنرهای بصسری بسا آدرس www.visual-

و گرافیس  ،وقسای

 .34عصاران ،آزاده ( ،)1383دوساالنهای برای عکس
اتفاقیه.11 :
 .35مقیمنژاد ،مهدی ( ،)1383آری همۀ ما بیگناهیم ،تندی .4-5 :29 ،
 .36بسسه اسسستناد فراخسسوان یسسازدهمین دوسسساالنۀ عک س ایسسران در کتسساب
یازدهمین دوساالنۀ ملی عک ایران ،دیماه  ،1387مؤسسۀ توسعۀ
هنرهای تجسمی معاصر با همکاری موزۀ هنرهای معاصر تهران.
 .37دارابی ،هلیا ( ،)1387یادداشتی بر یازدهمین دوساالنۀ عک ایسران،
عک نامه.71-79 ،28 ،
 .38محمد غفوری آثار دوساالنه نهم را بهجز تعداد اندکی اصسل کهنسی
که در این جغرافیسا زیسسته باشسد ،نمسیدانسد (منسوچهرزاده:1386 ،
 .)160مهدی مقیمنژاد هم در این باره مینویسد« :ما توانستهایسم از
فاصلۀ خود بسا عکاسسی روز جهسان بکساهیم امسا آیسا در رسسیدن بسه
خویشتن نیز توفیق یافتهایم؟» (مقیمنژاد.)4-5 :1383 ،
 .39بسسسسه اسسسسستناد تصسسسسویر سسسسسایت خبرگسسسسزاری مهسسسسر بسسسسا آدرس
 ،www.mehrnews.comتسساریخ  1387/10/24کسسه چسساش و در آرشسسیو
موزۀ هنرهای معاصر نگهداری میشود.
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