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افشین شاهرودی
مجله عکاسی خالق ،بهار 9835

منابع مطالعاتی ما در زمینه عکاسی ،به متونی محدود شده است که دایم دارد نام های معینیی تکیرار میی کنید .نیام هیایی کیه
دیگر دارند به تابوهایی تبدیل می شوند ،که حریمشان را نشود زیر سئوال برد و متاسیاانه اییخ ختیلت ماسیت کیه از نیام هیا
تابو می سازیم و مطیعشان می شویم .اگر بتوانیم از قید نام ها رها شویم خواهیم دید که تاریخ عکاسی پر از شختیت هیای
ناشناخته ای است ،که مطالعه آنها به ما کمک می کند تا افق های دیدمان را بیشتر گسترش دهییم .یکیی از منیابع مایید بیرای
ایخ منظور ،عکاسی شوروی است .که در گذشته به دالیل سیاسی ،آشنایی با آن تقریبا ً نا میسر بود.
سر آغاز عکاسیی در شیوروی بیه فقی چنید میاه پیا از ارا یه گیزارش " فرانسیوا آراگیو  ،"Francios Aragoبیه آکیادمی
علوم فرانسه و اعالم موجودیت عکاسی بر می گردد .اولیخ عکا های ایخ کشور در سال  9381از کلیسای اسحاق مقید
در سخ پترزبورگ تهیه شد و اولیخ متون نوشتاری عکاسی نیز به صورت دو جیزوه کوچیک در تشیریب مبیانی اییخ رشیته
در همیخ زمان در روسیه منتشر شد .اولیخ عکا بزرگ روسیه نییز "ماکسییم د یمیتریی "Maksim Dmitreyev
نام داشت .مجموعیه ای از پرتیره هیا و منیاور او بیا عنیوان "شختییت هیای ولگیا  "Volga Charactersموجیود اسیت ،کیه
تتاویری است از زندگی دهقانان حیوزه رود ولگی ا و قربانییان گرسینگی ،وبیا و حتیبه در اییخ نیواحی ،در زمیان حکومیت
تزارها .عکا های او از زندگی مردم زمان خود درست مانند کارهای عکاسان "سازمان حمایت کشاورزی آمریکیا F.S.A
" از جمله " دورتیا النگ " ،"Dorothea Langeجاکوب ریا  "Jacob Rilsو " لو یا هایخ  ،"Lewis Hineکیه در ییک
دوره پا از سال های سیاه دهه  9181زندگی متییبت بیار کشیاورزان آمریکیا را بیه تتیویر کشییدندز بیا ارزشیند .اغیراق
نکرده ایم اگر بگوییم که اهمیت کار دیمیتری  ،کیه اگیر نیه زودتیر ولیی همزمیان بیا عکاسیان غربیی دوربییخ خیود را سیوی
واقعیت های تلخ زندگی مردم عادی نشانه رفت به دلیل حدود هاتیاد سیال رابطیه سیاسیی سیرد بییخ شیرق و غیرب در تیاریخ
عکاسی نادیده گرفته شده است .با پیروزی انقالب اکتبر در شوروی ،از یک سیو عکاسیی مسیتند اجتمیاعی و فتواورنالیسیم
سوسیالیسییتی رشیید کییرد و از سییوی دیگییر نییوعی عکاسییی مسییتند تتییویرگرا کییه توجییه خییود را عمییدتا ً بییه منظییره و پرتییره
معطوف کرده بود ،گسترش یافت .صرف نظر از عکیا هیای زییادی کیه در جرییان حیوادب انقیالب گرفتیه شید ،در فاصیله
سییال هییای  9191تییا  9154یعنییی در بحبوحییه بازسییازی ایییخ کشییور پرتییره هییای فراوانییی از شختیییت هییای علییم و هنییر و
سیاست و فرهنگ و مردم عادی تهیه شد ،که امروز به عنوان اسناد با ارزشی از آن دوره تاریخی قابل مطالعه اند.
"عکاسی خالق" بر آن است که عکا هایی از ایخ دوره را برای مطالعه عالقمندان عرضه کند .مشیابهت هیای فراوانیی
که در سیر تطور عکاسی شوروی در جریان انقالب اکتبر و پا از آن ،با کشور ما در جریان انقالب اسالمی و پا از آن
وجود دارد ،با در های آموزنده ای برای ما همراه اسیت .در اییخ جیا پرتیره هیایی جلیک میی کنییم کیه عکاسیان یراز اول
شیییوروی در سیییال هیییای  9191تیییا  ، 9154معیییروف بیییه دوره بازسیییازی ،از شختییییت هیییای فرهنیییگ و هنیییر و اندیشیییه در
کشورشان تهیه کردند.
شختیت های معروف همواره مورد توجه عکاسان بوده و هستند .ایخ موضوعی است که هیچ گاه کهنه نمی شیود .آنچیه
در عکاسی از شختیت های معروف مالک تشخیص موفقیت عکا محسوب می شود ،توفیق در بیان شختیت موضیو
است.
عکاسانی که ایخ مجموعه را تهیه کرده اند ،گروهی از برجسته تریخ عکاسان شوروی محسوب می شوند ،کیه اکثیر آنهیا
نه تنها در زمینه پرتره بلکه در زمینیه عکاسیی مسیتند اجتمیاعی و تهییه گیزارش هیای متیور تجربییات فراوانیی داشیته انید.
اشتراک همه آنها در ایخ است که همگی دوران شاگردی خود را پیش از انقیالب اکتبیر گذرانیده و حیوادب بزرگیی را شیاهد
بوده و در آنها مشارکت نیز داشته اند .بنابر ایخ ،ایخ مجموعه معیار مناسیبی بیرای ارزییابی کیار کسیانی معییار اسیت کیه بیا
دیدگاه های متااوت ولی تجربه های مشترک شختیت های فرهنگی زمان خود را به تتویر کشیدند .عکا های مجموعیه
حاضر کار ایخ گروه از عکاسان است:
"میخا یل ناپلباوم  "Mikhail Nappelbaumحدود هاتاد سال عکاسی کرد و در ایخ مدت مجموعه گسترده ای از
موضوعات مختل اجتماعی کشورش از قبل انقالب اکتبر ،در جریان انقالب و دوران بازسازی را به تتویر کشید.
مجموعه کارهایش در کتابی با نام "از صنعت تا هنر  "From Craft to Artمنتشر شده است .پرتره های او از
رهبران فرهنگی و سیاسی زمان خویش در نو خود کم نظیر است .وی تاثیر فراوانی بر پیشرفت عکاسی پرتره در کشورش داشت.

"الکساندر رودچنکیو  ،9141-9319 ،"Aleksandr Rodchenkoنقیش بیدعت گیذاری او در عکاسیی شیوروی غییر قابیل
انکار است .وی عقییده داشیت کیه در عکاسیی ،سیودمندی بیر زیبیایی و مطبوعییت مقیدم اسیت .مجموعیه کارهیای او معیرف
تجربه های فراوانی است ،که در زمینه های مختل کرد .در عکاسی شوروی پا از انقالب اکتبر کمتیر عکاسیی دییده میی
شود که از او تاثیر نگرفته باشد.
"آبرام اشترنبرگ  ،9111-9315 ،" Abram Shtrenbergتجربیه هیای او در فتواورنالیسیم و گیزارش متیور منجیر بیه
درک وسیع وی از عکاسی شد .اگر چه در زمینه های مختل عکاسی کیار کیرد ،ولیی در پرتیره شیهرت بیشیتری بیه دسیت
آورد.
"دیمتری دیه باب  ، "Dmitry Dyebabovوی نیز مانند عکاسان نسل خود در متخ حوادب اجتماعی کشورش رشد کیرد.
وی از جمله عکاسانی بود که آثارشان تتویرگر پیشرفت و توسعه منا ق شمالی شوروی است.
"ایوان شاگیخ  ،9131-9151 ،"Ivan Shaginاز عکاسانی بود ،که بیا نگیاهی خیوش بینانیه ،سیاختخ مجتمیع هیای بیزرگ
صیینعتی و دوران سییازندگی کشییورش را عکاسییی کییرد .وی از جملییه عکاسییانی بییود کییه اعتقییاد داشییت کییه عکییا نباییید در
موضو دخل و تترف کند.
"اولگییا ایگنییاتوویچ -9111 ،"Olga Ignatovich؟ ،خییواهر یکییی دیگییر از عکاسییان معییروف شییوروی بییه نییام بییوریا
ایگنییاتوویچ اسییت ،کییه هییر دو تحییت تییاثیر رودچنکییو راه وی را ادامییه دادنیید .کارهییایش بیییانگر جسییت و جوهییای هنییی یییک
هنرمند برای کش کمپوزیسیون های جدید و خلق زیبایی های تازه است.
"گئییوگی پتروس ی  ،9119-9118 ،"Georgy Petrosovوی نیییز از عکاسییانی بییود کییه ماننیید ایییوان شییاگیخ بییه دوران
سازندگی کشورش پرداخت.
"آرکادی شایخت  ،9141 -9313 ،"Arkadi Shaikhetاو از عکاسان بزرگ شوروی محسیوب میی شیود ،کیه کارهیایش
پا به پای رودچنکو در تمام نمایشگاه های داخل و خیار کشیورش بیه نمیایش در آمید .او را بایید ییک فتوارنالیسیت بیه تمیام
معنا کامل به حساب آورد .سرعت ،دقت ،کاایت ،هوش و تجربه حرفه ای او باعث می شد کیه در گرمیا گیرم هیر حادثیه ای
حضور یابد و آن را ثبت کند .نام او قبل از هر چیز با پیدایش نوعی گزارش متور ،موسیوم بیه "گیزارش متیور هنیری"
همراه است .در حقیقت عکا های او فاصله میان عکاسی خبری و عکاسی هنری را پر کرد و پدیده ای را بیه وجیود آورد
که متاکران غربی از آن به عنوان "عکاسی مستند -هنری" یاد می کنند.
برای دیدن عکا های ایخ مقاله به مجله سال اول ،شماره دوم ،بهار 9835مراجعه شود.
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سورئالیسم و عکاسی
شیرین مدنی
تابستان9834

سور الیسم به معنای فرا واقعیت ،حرکت خود به خود صرفا ً روانی ،که هدف از آن بیان شااهی یا کتبی عملکرد تاکر در
غیاب هرگونه عنتر باز دارنده است .تاکری تحمیل شده در غیاب هرگونه عنتر بازدارنده ناشی از عقل در خار از
قلمرو هرگونه پیش پنداشت زیبایی شناختی یا اخالقی در فرهنگ فلسای .سور الیسم بر شالوده اعتقاد به وجود شکلهایی از
تداعی ناشناخته ها ،قدرت یکه تاز رویا پردازی ،و فعالیت بی غرضانه تاکر در واقعیتی فراتر است .ایخ سبک به نابودی
دا می دیگر مکانیسیم های روانی و نشستخ خودش بجای آنها در حل مسا ل اصلی زندگی منجر می شود.
لحظه سور ال یا فرا واقعی همان لحظه وحی است برای هنرمندز لحظه ای که تمامی تضادها و تناقضات ،رویاها و
واقعیات زندگی را درهم آمیخته و به تتویر در می آورد .می توان اینطور برداشت کرد که برای هخ ،نقطه ای خاص
وجود دارد که از آن پا ،زندگی و مرگ  -گذشته و آینده -بلند و کوتاه  -شک و روز -واقعیت و تخیل  -گاتنی و ناگاتنیها
 ...دیگر تضاد به شمار نمی روند .آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است ،فردگرا ی و انزوا لبی است که هسته
مرکزی ایخ جنبش را تشکیل می دهد.

لح ظه سور ال در اندیشه هنرمند ،همان لحظه ای است که شخص بدون اراده به تتویر کشیدن تتورات و خواسته های
خود می پردازد و به درکی عمیق و فراتر از واقعیت دست پیدا می کند .هر هنرمندی در ایخ سبک ،در درجه اول می
کوشد تا به عنوان فرد مطرح شود .بعد از آن است که سعی در آفرینش جادو ی تریخ پرده های خیال پردازی خود را
دارد .او تالش می کند تا با بهره گیری از دنیای خیال و ناخودآگاه ،حیطه ای را برای پاسخ گویی به نیازهای درونی
خویش مهیا سازد .زمانی که تتویری در هخ او نقش می بندد ،بدون هیچ محدودیتی وبا درکی با فراتر ،شرو به کار
و اجرا می کند .ایخ اجرا می تواند نقاشی -مجسمه و یا عکا باشد ،که البته محتوای آن چیزی نخواهد بود ،جز اعتقادات-
آرزوها -خواسته ها -خوابهای  ...هنرمند ،که مورد تأکیدش بوده اند .در واقع ایخ تالش بیان تخیل و درون گری شخص
اوست .به همیخ دلیل است ،که در سیر تاریخ ایخ مکتک و سبک هنری از نظر حساسیت و همچنیخ قوه خالقیت ،پر اهمیت
تریخ جنبش قرن بوده و یکی از مکاتک ماندگار در عرصه هنر به حساب می آید .دستاوردهای هنرمندان ایخ سبک در
بسیاری از جوانک زندگی امروزی ما به چشم می خورد .اندیشه های فرا واقعیت و توجه به دنیای درونی آدمی ،که
سور الیست ها مطرح کرده اند ،به صور گوناگون در فرهنگ کشورهای مختل وجود دارد.
در اواخر قرن نوزدهم با اخترا دوربیخ عکاسی ،رقابتی میان چشم و دست هنرمند از رفی و عدسی و دیافراگم از
رف دیگر بوجود آمد .به تدریج آن قسمت از ووای هنرمندان ،که شامل روایتگری و ثبت چهره ها و رویدادها بود ،به
عهده دوربیخ عکاسی و بعدها دوربیخ فیلمبرداری گذاشته شد.
اکنون با روند تکامل دوربیخ ،که خود شاخه نوینی از هنر را پدید آورده و همچنیخ با استااده از برنامه های راحی
کامپیوتر ،که به افزایش توانا ی هنرمند در خلق آثار هنری منجر شده است ،هنرمند را به راههای جدیدی کشانده است ،و

به زبان بهترهدف هنرمند چیز دیگری شده است .در ایخ نو عکسها ،هنرمند عکا به نحوی به جهان نیمه خاته و
پنهانی که در درون ما است ،دست انداخته و با قرار دادن مأنو و غریک در کنار هم و با تحری مناسبات عادی و تلایق
ارتبا ات خای ،عالمی خیال انگیز و مرموز ،مانند صحنه ای از یک رویا بوجود می آورد.
سور الیسم ایخ توانایی را به هنرمند می دهد که هنیات خود را به کمک دوربیخ عکاسی و کامپیوتر در هم ادغام کرده،
با استااده از عناصر بیعی و غیر بیعی ،واقعی و غیر واقعی در کنار هم تتاویری را خلق کند که بیننده را در جای
خود میخکوب کند .زیرا او با بهره گیری از دنیای خیال و ناخوداگاه و به کمک ابزار ،حیطه ای را برای پاسخ گویی به
نیازهای درونیش مهیا می سازد.
ایخ سبک همیشه به خا ر شختیت ،فلساه و محتوای غنی خود ،جایگاه ویژه ای در هنر داشته و دارد .کمتر فلساه ای
پیدا می شود که با سور الیسم قابل مقایسه و رقابت باشد ،زیرا سور ال جز ی از زندگی انسان استز مقوله ای نیست که
تازه بوجود آمده باشد و بعد از مدتی از دُور خار شود .سالیانی است که بشر با افکار و رویاها و جهان ماوراء در تما
و ارتبا است و اینگونه زندگی می کند .در واقع "هنرمند همانند پلی است ما بیخ جهان عینیت و جهان هنیت".
تأثیر تخیالت غیر واقعی سور الیستها در عکاسی منجر به خلق عکسهایی فوق واقعی و زیبا شده است که بنابر محتوایش
گاه سیاه و ساید و گاه رنگ ی واهر می شود ،با موضوعات متنو  ،گاه زیبا و دلپذیر و گاه سیاه و دردناک .ایخ دسته از
عکاسان در باور خود بدنبال معنی و ماهوم تتاویری هستند ،که حتی گاه بیننده را با خود تا مرز جنون می کشاند وگاه
آرامش عمیق .ایخ احسا آرامش بعد از دیدن عکا سور ال ،خود مساله ای قابل بحث است و بررسی.
عکاسی برای مخ یک فضای هنری آزاد و بی پرواست ،که قرار دادن آن در چارچوب قواعد جای نمی گیرد ،چرا که
قانونمندی با روحیه هنری مخ سازگار نیست .مخ از آن دسته افرادی هستم ،که فرضیه "ضمیر پنهان" را پشتیبان تازه ای
برای شکستخ آ یخ های رایج هنری و آفرینش آثار تازه و جدیدی یافته ام .دنیایی که مخ در عکسهایم به آن رسیده ام ،با
فراتر از آن چیزهای عادی است ،که با آن در ا راف خود سرو کار داریم.
یکی از شیوه های بیانی ام در ارا ه احسا و نظراتم آن است که با درهم شکستخ مرز بیخ واقعیت و تخیل توانستم بی
محابا ،بال و پر زده مااهیم خاص مورد نظرم را شکل بخشم .گاه با بهره گیری از عناصر واقعی در فضای غیر واقعی یا
مونتاا چند عکا که در زمانها و مکانهای مختل گرفته ام ،در کنار هم به تتاویری دست می یابم که در عالم زمینی و

مادی نمی تواند اتااق افتاده باشد ،یا اینکه اتااق بیافتدز و گاه ضمیر ناخودآگاه و تخیلم آنقدر قوی در کنار هم عمل می کنند،
و تتاویر خلق شده را بقدری زنده و زمینی پدید می آورند ،که خودم مرز بیخ واقعیت و تخیل آنرا ،گم می کنم .آنچه در
خلق عکسها برایم اهمیت دارد تاکر ،نوآوری و خالقیت در ورای آنهاس ت ،تا بیننده نتواند به سادگی از جلوی آنها بگذرد.

بیشتر عکسهایی که می گیرم و به کمک مونتاا و کامپیوتر ،که ماهومی جدید و فرای واقعی به آن می بخشم ،رنگی
هستند .مخ از دنیای سیاه و ساید بسیار دورم ،چرا که رنگها را در محبت ،نامالیمتی ،دوستی ،در غم و شادی ...شناختم .و
در دنیای نقاشی خود! دنیای مخ یک دنیای رنگی است .آبی همیشه رنگ غالک است .رنگها برای مخ عشق و زندگی
هستند .سیاه و ساید در کنار دیگر رنگها ،دیگر خنثی نیستند .ساید ،نور و سیاه ،تاریکی است .در عکسهایم مهمتریخ
عنتر انسان بوده و هست .موجودی که در همه جا حاضر است .حضوری که زمان و مکان ندارد ،فق هست .بیشتر
وقت ها هیچ زمینه فکری شرو به کار می کنم .وقتی عکا آماده ارا ه می شود ،بیننده تتویری در برابر خود می بیند،
که تمامی حسها و حاالت روحی روانی زمان خلق آن تتویر برایش قابل لما می شود.
دنیای مخ یک دنیای متااوت است .دنیا را متااوت می بینم .مخ حادثه را به دلخواه خودم می آفرینم .همیشه سعی می
کنم ،دنیا را با چشم دل ببینم ،نه با چشم عقل .عکسهایم گاه آرام و شااف ،گاه دلهره آمیز و دردناک اند .ابعاد وجود و
احساساتم است ،که ایخ تتاویر را می آفریند ،که بی ننده را وادار به تاکر می کند ،چه با آن تتویر ارتبا برقرار کند ،چه
اصال ً از آن سر درنیاورد .تالش مخ برای پیدایش تتاویرم از اینرو است که نمی خواهم بیننده به راحتی از جلوی آثارم
بگذردز می خواهم بدون اینکه متوجه شود درگیر عکسهایم شود ...ایخ همیشه نهایت آرزویم بوده و هست.
هنر مرز نمی شناسد .نمی توان آنرا در قالک قرار دادها محبو ساخت و حکمی از پیش تعیییخ شیده بیر آن صیادر کیرد.
چرا که هنرمند برای بیان ایده ها و آرمان و اندیشه هایش ،باید آزاد باشد و بتواند از هر وسیله و هر شیوه بییان بهیره گییرد.
در گستره ایخ آزادی است که هنرمند پویا و شکوفا میی شیود .در قیید قیوانیخ و فرمیول هیا ،هنیر راهیی جیز ابتیذال و سیکون
نخواهد داشت .در گذشته از دوربیخ عکاسی صرفا ً برای ثبت لحظه ها استااده می شد .امروزه ،دوربیخ هیای دیجیتیال اییخ
امکان را به ما می دهند ،که پا فراتر گذاشیته تیا آزادانیه موضیو خیود را انتخیاب کیرده ،و بیا شییوه بییانی مناسیک بیا حالیت
درونی و اندیشه هایمان در آمیخته و تتویری زیبا بیافرینم.

کپی برداری و آرشیو در موزه ها
مینا مؤمنی
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هر موزه شامل بخشهای مختلای است ،که هر یک از آنها دارای فعالیتهاي سازمان یافته و مشختی می باشند.
ایخ بخشها عبارتند از  :دفتر مدیریت  -معاونت موزه  -بخش رواب بیخ الملل  -انتشارات  -رواب عمومی -دبیرخانه
هنری  -دبیرخانه اداری  -واحد های اداری و مالی  -واحد عکاسی  -خدمات نمایشگاهی – انبار آثار هنری  -انبار عمومی
 کتابخانه.بخشهای کر شده با یکدیگر در ارتبا بوده و خدماتی را به هم عرضه می کنند ،تا بتوانند مجموعه کار آمدی را تشکیل
دهند .موزه های هنری دارای فعالیت های متنوعی هستند  .معموال یک سلسله نمایشگاه های پیاپی در ول سال با عناویخ
مختل برگزار می شود .ایخ نمایشگاه ها دارای اهداف و موضو متااوتی می باشند .در ایخ راستا ،واحد عکاسی یکی از
مهمتریخ بخشها به شمار می آید .واحد عکاسی می تواند خدمات متنو و گوناگونی را به گروه های دیگر موجود در
موزه ارا ه دهد ،که بخشی ازایخ فعالیت ها عبارتند از:
 کپی برداری از آثار هنری مانند نقاشی ،مجسمه و دیگر آثار موجود در موزه و یا شرکت داده شده در نمایشگاه ها عکاسی و تهیه اسالید از فعالیت هایی که در موزه صورت می گیرد ،از جمله بر پایی نمایشگاه های مختل  ،افتتاحیه واختتامیه ایخ نمایشگاه ها...
 -ارا ه خدمات به واحد انتشارات برای چاپ کتک نمایشگاه و بروشور و کاتالوگ خبری  -هنری موزه

 ارا ه عکا و اسالید به بخش رواب بیخ الملل جهت برگزاری کنارانسهای مختل در اختیار قرار دادن اسالید آثار هنری به اساتید ،جهت تحقیقات بر روی آثار... تهیه پرتره هنرمندان آرشیو عکا ،نگاتیو و اسالید هایی که تهیه می شوندیکی از فعالیت های مهمی که در موزه انجام می شود ،کپی برداری از آثار هنری است ،که شامل کپی برداری از
آثاری است که در هر نمایشگاه شرکت داده شده استز همچنیخ گنجینه موزه ،که ایخ گنجینه معموال شامل آثار هنری
داخلی و خارجی است ،که توس موزه خریداری و در آنجا نگهداری می شود.
برداری به صورت عكا عبارت است ازفرآیند عكا برداري از موضوعات دو بعدی نظیر عكا ،نقاشي،
كپي
ِ
راحی و مطالک چاپی .حوزه كپی برداری بسیار وسیع و گسترده بوده و شامل موارد زیر نیز می گردد:
تكثیر اسالید ،سیستم های خیره سازی و بازیابی ا العات به صورت میكرو فیلم ،مخابره تتویری ،تتویر سازی
دیجیتال كامپیوتری ،كپي برداری معمولی اداری (فتوكپی) و نسخه برداری جهت بازسازی فتومكانیكی به وسیله دوربیخ
های پردازش و اسكنرهای رنگی .
هدف از نسخه برداری به صورت عكا ،به ور معمول ،تهیه نسخه ای بازسازی شده خواه چاپی و خواه اسالید است.
دالیل ایخ كار بسیار متنو است ،ازجمله :
 نسخه اصلی گرانبها ،بی ثبات یا آسیک پذیر است ،که نمی توان آن را برای کاربرد هر روزه استااده كرد.نسخه اصلی کوچکتر یا بزرگتر از آن است ،که به راحتی مورد استااده قرار گیرد.نسخه اصلی دارای نواقتی است ،که در نسخه باز سازی شده قابل رفع است. برای توزیع ،بیش از یک تتویر مورد نیاز است.نسخه برداری به تهیه کننده کار ایخ امکان را می دهد ،که در آرشیو خود یک فایل متون از دست خوردگی داشته و
دسترسی دیگران را به ا العات موجود در تتویر اصلی میسر می سازد .اكثر فعالیت هایی كه در زمینه نسخه برداری
انجام مي شوند ،با به كار گیری پایه كپی ) (Copy Standاجرا می گردد .تكنیك معمول و متعارف در نسخه برداری به
صورت عكا ،مستلزم آن است كه :
 آنچه قرار است از روی آن كپی برداری شود ،به ور یكنواخت نوردهی گردد. نورپردازی ،موجک بوجود آمدن انعكا های شدید نگردد. سطب صاحه فیلم دوربیخ با موضو موازی باشد. محور ا پتیكی لنز عمود و قا م بر موضو باشد. موضو تخت بوده و در مركز دوربیخ قرار گیرد. فیلم و فیلترها (در صورت وجود) با منبع نور متناسک باشند.نوردهي یكنواخت ،معموال از ریق قرار دادن یك یا دو چرا با توازن رنگ معلوم در دو رف دوربیخ كپي برداری
انجام مي گیرد .چنانچه فاصله و زاویه چرا ها با یكدیگر مساوي باشد ،ناهمساني ناشي از عدم تمركز دوایر روشنایی
چراغهای یك رف بوسیله عدم تمركز دوایر روشنایی چراغهای رف دیگر جبران می شود .با اندازه گیری نوردهی
بوسیله نورسنج مستقیم در همه گوشه ها و در مركز موضو  ،می توان نورها را چنان تنظیم كرد ،كه نورپردازی در تمام
سطب موضو همسان گردد .برای افزایش ابعاد و مساحت سطب همسان شده ،می توان فاصله موضو و نورها را زیاد
تر كرد .جهت جلوگیری از بازتابهای ناخواسته و سایه های نامطلوب بافت ،باید نورها را با زاویه تقریبا  54درجه نسبت
به سطب موضو قرار داد.
برای بر رف كردن بازتابهای ناخواسته روی موضوعی كه بافت دارد ،مثل نقاشی رنگ روغخ ،می توان از فیلترهای
پوالریزه استااده كرد .گاه بافت یك تابلوی نقاشی یا ضربه های قلم مو از مشخته های مهم تكنیك نقاش هستند .در چنیخ
مواردی به كاربردن بازتابهای ناخواسته و سایه های ریز و كوچك ،سبک آشكار شدن بافت میگردد .مع الوص در
اكثریت وسیعی از كپی برداری ها به صورت عكا ،سایه ها و بازتاب های ناخواسته زیان بخش هستند.
چنانچه سطب فیلم دوربیخ با موضو موازی نباشد ،شكل نسخه بازسازی شده دارای اعوجا خواهد بود .در مورد
دوربیخ های  84میلی متری و غیر آن که دارای  Swing , Tilt backنیستند ،باید دوربیخ را چنان قرار داد که وقتی
دوربیخ روی سه پایه سوار باشد ،به موازات موضو قرار گیرد .برخي دوربیخ ها ،تتویر چهار خانه ای از میان لنز

دوربیخ به روي صاحه نسخه برداری می اندازند ،كه به تنظیم كمك می كند و نیز بدون استااده از منظره یاب دوربیخ نیز
می توان فوكو را كنترل كرد.
فیلم انتخاب شده باید برای بازنمایی مطلوب موضو متناسک باشد .در استااده از فیلم رنگی ،باید توجه داشت كه
توازن رنگ فیلم با دمای رنگ منبع نور منطبق باشدز در صورت لزوم باید از فیلترهای مناسک استااده شود .هر چند
نورشناسی مدرن و فیلم های جدید و دوربیخ های دیجیتال ،امكانات جدیدی را برای كار نسخه برداری فراهم آورده اند،
اما نگاتیوها و اسالیدهای قطع بزرگ تر هنوز از امتیاز باالتری برخوردار هستند.
آرشیو عکا،نگاتیو و اسالید نیز بسیار حا ز اهمیت است .امروزه دیگر از آرشیو دستی در موزه های معتبر دنیا
استااده نمی شود ،بلکه از روشهای مختل کامپیوتری و بایگانی ا العات تتویری روی  CDاستااده می شود .به عنوان
مثال ،در موزه هنر مدرن آمریکا هر ده سال یکبار برای آرشیو جدید عکسبرداری می شده است ،ولی اسالیدها به مرور
زمان کیایت خود را از دست می دادند .لذا آرشیو را روی  CDمنتقل کرده اند .اکثر موزه های دنیا نیز ایخ روش را بر
گزیده اند.
با ایخ همه لزوم سالم نگه داشتخ عكا ،اولویت اصلی در امر آرشیو است .تتویر عكاسی شده چه به صورت فیلم و
چه به صورت چاپ شده ،ممكخ است بر اثر مرور زمان ،به دالیل متعدد ،به آرامی كیایت خود را از دست داده و خراب
شود .برای مثال ،برخی از مواد سازنده عكا فاقد ختوصیت ثبوت دا می هستند .اگرچه نقره در نگاتیو یا عكا چاپ
شده سیاه و ساید ،بسیار با دوام است و به وسیله ( Toningرنگ آمیزی از ریق داروهای شیمیایی) با دوام تر می شودز اما
بسیاری از رنگینه ها ایخ چنیخ نیستند .عالوه بر ایخ ،اثر نور عادی ،اغلک موجک رنگ پریدگی و محو شدن تتویرو گاه
تغییر رنگ كاغذ چاپ می گردد .افزون بر اینها آالینده های موجود در هوا نیز لطماتی وارد می كنند و بسیاری از مواد،
همچون كاغذ و مقوا كه با فیلم یا عكا تما دارند ،حاوی اسید های زیان آوری هستند.
موارد فوق به عبارتی جزو مشكالت گریز ناپذیر در امر حااوت هستند .لیكخ راههایی برای مقابله با آنها نیز وجود
دارد .ممكخ است سالها ول بكشد تا مسا ل تخریبی به ور محسو واهر شوند ،اما آن وقت برای ترمیم لطمات دیر
خواهد بود .بهتریخ درمان پیشگیری است و روش های آرشیوی متداول خاصی برای محافظت از عكا وجود دارد .ولی
بیشتر ایخ روشها در مورد عكا های سیاه و ساید كاربرد دارند و نه عكا های رنگی ،زیرا رنگینه در عكا رنگی
ماهییتا ًً از نقره فلزی كم دوام تر هستند.
نكات ضروری برای آرشیو صحیب شامل موارد زیر می باشد :
 پا مانده نمك های نقره را از روی نگاتیو سیاه و ساید دور كنید. با استااده از یك عامل پاك كننده هیپو و شستشوی آرشیوی تمام پا مانده  Fixerرا از میان بردارید. با  Tonerمحافظت كننده بشویید و به آرامی خشك كنید. در لااف یا قاب بدون اسید نگهداری كنید. برای مدت والنی در معرض نور فلورسنت یا نور شدید روز قرار ندهید. در شرای مر وب ،محی بایگانی را خشك نگه دارید . عكا ها را به صورت تك تك و جدا از هم نگهداری كنید . اسالید براي حااوت و نمایش باید در قاب مناسبی جای گیرد.سیستم بایگاني باید در مراحل اولیه كار راه اندازی گردد و امكان توسعه و گسترش نامحدود را داشته باشد و به نحو
احسخ مورد مراقبت قرار گیرد .یكی از نیازهای اساسي ،كه با گذشت زمان و افزایش حجم عكا ها اهمیت فزاینده ای مي
یابد ،یك نظام منطقی برای بایگانی است .در ایخ كار سه مالك وجود دارد:
 حااوت فیزیكی فیلم و یا عكا چاپ شده صرفه جویی در اشغال فضا دسترسی و بازدید آساننگاتیومرحله ای میانی در تولید عكا است و معموال ًً به شكل نوار نگهداری مي شود .ایخ نوارها را می توان در
كاغذهای بدون اسید مات و یا برگه های كاغذ استات سلولز نگه داشت .ترانسپارنت در قطع كوچك و متوس را می توان
به صورت تك تك روی مقوا ،پالستیك یا فلز ( Mountقاب كردن بیخ دو لااف پالستیكی یا مقوایی همراه با روكشی ضد

اسید و شااف برای نگهداری اسالید یا نگاتیو) نگهداری کرد .ایخ کار برای نمایش اسالید امری ضروری است و در
صورت دستکاری شدن مداوم اسالیدها ،یک اقدام احتیا ی منطقی خواهد بود.
عكا چاپ شده بیش از فیلم در معرض صدمات فیزیكی است ،به ویژه خراش در گوشه ها و لبه های آن .به همیخ
دلیل ،یك اقدام ساده احتیا ی عبارت است از تهیه نسخه هاي بزرگ شده با حاشیه پهخ ،به وری كه خود تتویر مورد
لطمه قرار نگیرد .نگهداري عكا ها به ور جداگانه و درپاكتهای بدون اسید ،ایمخ تر است.
چنانچه از پاكتهای مجزا استااده نمی شود ،باید البه الی عكسها استات سلولز یا تری فتاالت پلی اتیلخ گذاشته شود .كیسه
های پلي اتیلخ ،براي محافظت از عكا هایي كه به ور مستمر استااده مي شوند ،بسیار ایده آل است .می توان با قلم
عالمت گذاری فیلم و عكا ،روی ایخ كیسه ها نوشت .می توان قاسه هایی با كشوهای كم عمق انتخاب كرد كه عكا و
فیلم در آن گذاشته شود و یا كشو هایي عمیق تر با ریل كناری كه پوشه یا پاكت با زوار در آن جای گیرد.
در کنار قاسه های بایگانی ،باید فضایی برای باز بینی هم وجود داشته باشد .یک  Light Boxبرای اسالید و نگاتیو،
یک میز با چرا باالی سر آن برای عکا چاپ شده ،و محلی برای پرواکتور.
دمای هوا باید بیخ  91تا  19درجه سانتیگراد ( 11تا  11درجه فارنهایت) باشد و دما در ول یك روز نباید بیش از 5
درجه سانتیگراد ( 1درجه فارنهایت) نوسان كند.
می توان ا العات مربو به نور دادن و وهور نگاتیو را همراه سایر جز یات در دفترچه یا روی كارت هاي بایگانی یا
برگه های فیش ثبت كرد .در مورد ابعاد بزرگتر می توان ا العات یاد شده را مستقیما روی پاكت هاي بایگانی ثبت نمود.
امروزه كامپیوتر كار بایگانی و مراجعه را آسان مي كند.

زندگی  ...مرگ  ...زندگی
رافی آوانسیان
تهران  9831کتاب زندگی...مرگ...زندگی
عکاسی را از سال  ،9815یعنی روزی که اولیخ دوربیخ عکاسیی ام را خرییدم آغیاز کیردم .در ابتیدا تقریبیا ً از هیر چییز
عکا می گرفتم و هر جا که می رفتم ،دوربیخ همراه همیشگی ام بیود .کیم کیم عکاسیی قبرسیتان ارمنییان را نییز در برنامیه
های عکاسی ام قرار داده و احسا کردم قبرستان ارمنیان مکانی مناسک برای عکاسی است و ناخودآگاه به آنجیا میی رفیتم
تا بتوانم عکسهای بیشتری بگیرم .تقریبا ً ،در هاته یکبار به آنجا میی رفیتم و اکنیون کیه اییخ شیرح حیال را میی نویسیم حیدود
چهارده سال است که دوربیخ خود را کامال ً روی ایخ مکان متمرکز کرده ام ،ولی هنوز احسا می کنم گاتنی های زییادی
هست که باید گات و عکا های زیادی که باید گرفت.

ارتبا مرگ و زندگی ،مسایل معنوی و فلسای همیشه توجه مرا به خود جلک کرده اند .به ییاد میی آورم کیه چهیارده سیال
پیش با اندیشه تضاد مرگ و زندگی ،عکاسی از قبرستان را آغاز کردم.

با ایخ اعتقاد که انسان باید به زندگی پیا از میرگ اهمییت بدهید و دلبسیته زنیدگی دنییوی نباشید ،چیرا کیه جیوهره راسیتیخ
انسان ،معنوی و آسمانی است .ا ّمیا پیا از گذشیت حیدود هشیت سیال از شیرو عکاسیی ام ،احسیا کیردم کیه عقاییدم تغیییر
کرده و بیشتر معتقد به زندگی دنیوی و کنونی ایخ جهان شیدم و بیاور دارم کیه دفتیر اعمیال انسیان در اییخ دنییا بیوده و نتیجیه
اعمالش نیز در ایخ دنیا است .اکنون که چهارده سال از آن روزهیا گذشیته ،بیه اییخ بیاور رسییدم کیه میرگ و زنیدگی نیه تنهیا
پدیده های متضاد نیستند ،بلکه پدیده هایی یکسان و مکمل یکدیگرند ،چرا که بدون تاکر درباره مرگ نمیی تیوان بیه زنیدگی
فکر کرد .در واقع وجود مرگ حکمتی است الهی .با وجود مرگ صاات واالی انسانی جایگاه راستیخ خود را می یابند.
کافی است تتور کنیم که ما انسان ها هیچگاه نمی میردیم! آییا در آنتیورت انگییزه هیایی چیون خیدمت بیه دیگیران ،عشیق،
جاودانگی ،فداکاری ها و از خود گذشتگی ها ...می توانستند جز ارزش های انسانی باشند؟ پیا از کمیی تأمیل در میی ییابیم
که مرگ و زندگی همانند شک و روز در یکدیگر تنیده شده و هر یک در خدمت کمال دیگری است.
در ایخ سالها خود قبرستان درسهای زیادی به مخ آموخت .در واقع روش عکاسی مخ روشی است کیه قبرسیتان آن را بیه
مخ نشان داد .روشی که در آن دو عنتر ثابت و متغیر نقیش اساسیی بیازی میی کننید .عنتیر ثابیت ،سینگ قبرهیا و عنتیر
متغیر انسانها و پدیده های بیعی هستند .افرادی مانند کودک ،زن ،پدر روحانی ،سیرباز ،سیالمند ،سینگ تیراش ،قبیرکخ...،
و پدیده هایی بیعی چون باد ،باران ،ابر ،صاعقه ،آفتاب ...هر کدام در کنار سنگ قبرهیای ثابیت ،فلسیاه و محتیوای خیاص
خود را ارا ه می دهند .باید بگویم که قبرستان برای نشان دادن رمز و رازش زمان معینیی نیدارد ،چیه بسییار روزهیایی کیه
به آنجا رفته و دست خالی و بدون گرفتخ هیچ عکسی باز گشته ام.

اغلک در هوای ابری عکاسی می کنم ،چرا که نور هیوای ابیری فضیای معنیوی خاصیی بیه وجیود میی آورد .بیه همییخ دلییل
استااده از فیلم  ISO 400را ترجیب می دهم .در عکسبرداری از انسانها ،بیشتر عدسی تله فتو و سرعت های باال را به کیار
برده ام .اما در موارد خاص استااده از فیلم  ISO 25و سرعت های پا یخ ،نتایج جالک تری داشته است.

عدسی های زاویه باز را بیشتر برای پدیده های بیعی مورد استااده قرار داده ام .معموال ً به علت کمی وقت و برای از
دست ندادن موضو از دو دوربیخ که هر کدام عدسی های متااوتی داشتند ،استااده می کردم .وهور و چاپ کلیه عکا
هایم را شختا ً انجام می دهم .معموال ً از داروی کنتراست باال استااده میکنم ،تا بتوانم کمبود کنتراست نور هوای ابری
را جبران کرده و به کیایت مطلوب برسم ،هنگام عکاسی در هوای آفتابی از داروی کنتراست مالیم استااده میکنم ،که البته
انتخاب فیلم مناسک نیز حا ز اهمیت است.

کتاب های آموزشی عکاسی

بررسی فنی عکاسی .....داریوش گل گالب .....انتشارات جهاد دانشگاهی
بررسی فنی عکاسی رنگی .....داریوش گل گالب .....انتشارات جهاد دانشگاهی
فخ وهنر عکاسی  .....هادیه شاا یه  .....شرکت انتشارات علمی و فرهنگی  .....پخش ،شرکت کتاب گستر
تکنیک عکاسی .....آندریا فی نینگر .....ترجمه نتراله کسرا یان  .....نشر شباهنگ
فخ عکاسی  .....تالی مهدی فرزان  .....انتشارات امیر کبیر
روش نویخ عکاسی  .....مرتضی عریضی  .....انتشارات امیر کبیر
نقد عکا ،در آمدی بر درک تتویر  .....تری برت  .....ترجمه اسماعیل عباسی و کاوه میر عباسی  .....نشر مرکز
درباره نگریستخ  .....جان برجر  .....ترجمه فیروزه مهاجر  .....انتشارات آگاه
عکاسی ،از تاریخ تا تکنیک .....تال و ترجمه فرهاد گشایش.....انتشارات مارلیک
ترکیک بندی در عکاسی.....هارالد مانته .....ترجمه پیروز سیار .....انتشارات سروش
کادر بندی در عکاسی .....تالی و ترجمه بهزاد موسوی امیخ  .....ناشر اسلیمی با همکاری جهاد دانشگاهی هنر
عکاسی در شک .....گئورگ بلیتز .....مترجم بهزاد موسوی امیخ  .....ناشر اسلیمی
نور پردازی تک چهره .....والتر نرنبرگ .....ترجمه حمید شاهرخ .....نشر مرکز
نور و نور پردازی در عکاسی .....آندریا فینینگر .....ترجمه سید امیر ایافت  .....انتشارات سروش
عدسی در عکاسی و فیلمبرداری .....حسیخ جعاریان.....انتشارات سروش
صافیها در عکاسی سیاه و ساید و رنگی .....اان الموره  .....ترجمه پیروز سیار .....انتشارات سروش
عکاسی پیشرفته .....مایکل لنگاورد .....ترجمه رضا نبوی  .....دانشگاه هنر
مبانی هنرهای تجسمی  .....ترجمه مژگان اصالنی  .....چاپ و نشر
وهور و چاپ رنگی  .....ضیاء الدیخ خطیر .....انتشارات سروش
عکاسی و دوربیخ های عکاسی ( فیلم ) .....ترجمه و تالی علی صااکار .....کانون تتویر ایران
عکاسی برای مطبوعات .....کخ کویر .....ترجمه احمد وخشوری .....انتشارات برگ
عکاسی دیجیتال ،ویرایش تتویر .....تام انگ .....ترجمه سیامک زمانی .....ناشر مترجم
راهنمای خرید و کار با دوربیخ های عکاسی دیجیتال .....نادر خرمی راد .....کانون نشر علوم
رنگ در عکاسی .....هارالد مانته .....ترجمه پیروز سیار .....انتشارات سروش
کتاب آموزشی فتوشاپ ..... CSکارال رز  .....شیریخ براتیون  .....کانون نشر علوم
آموزش تتویری فتو شاپ  ..... CSمایک وولدریچ  .....ترجمه حبیک فروزنده و عابد کااش  .....انتشارات عابد
همنشینی رنگ ها ،راهنمای خالقیت در ترکیک رنگ ها .....هیداکی شی جی وا .....ترجمه فریال دهدشتی شاهرخ ،ناصر پورپیرار.....
نشر کارنگ

فلر
فرزاد امامی
تابستان 9834
بطور کلی دو نو فلر در عکاسی ایجاد می شود .یکی فلر عدسی و دیگری فلر ایجاد شده از روزنه ی دیافراگم ،که هنگام
عکاسی ضد نور ،در عکا مشاهده می شود.
فلر عدسی :در عکسی که م نبع نسبتا ً شدیدی از نور وجود داشته باشد ،احتمال اینکه در عکا نور به صورت فلر در
اندازه ها و اشکال مختل پخش شود ،وجود دارد .امروزه بخشی از عدسی های تولید شده دارای پوشش ضد بازتاب
خاصی بر روی تمامی سطوح شیشه ای هستند ،تا اثر فلر را به حداقل برسانند .با وجود ایخ ،هنگامیکه خورشید را به
وضوح در عکا جای می دهید ،هم چنان بعضی از نورهای محیطی منتشر شده باقی خواهد ماندز استااده ی آگاهانه از
ایخ اثر ،حتی در نور شدید کور کننده ،حا درخشندگی عکا راتشدید می کند .برای کنترل اندازه و شکل اثر فلر ،از
دیافراگم و میزان نوردهی می توان استااده کرد .هر چه دیافراگم بازتر باشد ،اشکال دایرهای بیشتری در پرتوهای نور
خواهد بود و هر چه دیافراگم بسته تر باشد ،مانند  ،f 22معموال ً نقا ستاره ای شکل بوجود می آید ،که فلر با خطو
ستاره ای کوتاه از هر کدام از نقا آن پخش می شود.
فلر روزنه ی دیافراگم :هر چه منبع شدید نوری از مرکز کادر فاصله داشته باشد ،و یا حتی خار از کادر تتاویر باشد،
یا احتمال ایجاد یکسری تتاویر همشکل ،معموال ً شش ضلعی ،توس روزنه دیافراگم بیشتر می شود .هر چه تعداد
عناصر تشکیل دهنده ی لنز بیشتر باشد ،تتاویر شش ضلعی بیشتری ایجاد می گردد و گاه به ایخ ها انعکا رنگهایی از
پوشش سطوح تک تک عدسی ها نیز اضافه می شود.
از موارد خاصی که در فلر روزنه دیافراگم روی می دهد ،هنگامی است که قطرات آب معلق در هوا و نزدیک به لنز
دوربیخ باشد .ایخ قطرات هر کدام مشابه یک منبع نوری عمل می کنند و هر کدام ،تتویر یا تتاویری به شکل دیافراگم
(مثال ً شش ضلعی) ایجاد می کنند .برای اجتناب از ایخ پدیده ،دوربیخ را مستقیما ً به سوی منبع نور نشانه نگیرید ،مگر
اینکه بر روی عدسی به نحوی سایه ایجاد کنید .ایخ سایبان می تواند چتر یا هود یا هر وسیله که مانع از رسیدن نور به
عدسی شود ،باشد ( حتی می توانید از سایه دست خود بر روی لنز استااده کنید) .در غیر اینتورت لکه های نور در
بخشی از فیلم پدیدار می شوند و تتویر را در بعضی نقا رنگ پریده و بی رمق می کند .فلر ،گاه توس قسمت داخلی
سیاه مات دوربیخ که خراشیده شده است ،ایجاد می شود.

پرتره
کیمیا رهگذ ا ر ،تابستان 9834
برای همه ما پیش آمده که جلوی دوربیخ عکاسی قرار بگیریم و موضو عکسی باشیم .تنهای تنها بدون هیچ المان
دیگری در عکا ،با نگاهی به داخل لنز دوربیخ عکا  ،منتظریم که صدای شاتر دوربیخ رابشنویم ،که به یکباره سئوال
میشود" :آماده ای؟" ایخ سوال از ماست یا عکا در واقع اعالم آمادگی کرده؟ خدا می داند! تا به خود بجنبیم ،عکسمان
ثبت شده .حتی فرصت چشم برهم زدن هم نیست .چه ایخ اتااق در شرایطی دلپذیر افتاده باشد چه بر عکا ،دوست داریم
اولیخ کسی باشیم که عکسمان را می بینیم! حتی اگر ایخ عکا برای یک کارت شناسایی هم استااده شود .قطعا ً می
خواهیم اگر از خودمان بهتر نیست ،بدتر نباشد .حال دلیل ساارش ایخ عکا ،چه برای عکا و چه برای سواه مهم تر
باشد ،وسوا بیشتر می شود.
دالیل بسیاری برای گرفتخ یک پرتره وجود دارد .گاه به پیشنهاد عکا پرتره گرفته می شود .گاه به ساارش خود
شخص و گاه نیز به اصرار شختی دیگر .ا ّما در همه حال دلیلی برای ایخ عکا وجود دارد و هدفی پا آن است .با
توجه به هدف ،روش های مختلای هم برای رسیدن به آن وجود دارد که تبحر و تجربه ما را به بهتریخ روش راهنمایی
میکند .هنگام ی که از یک موجود زنده عکا می گیریم ،شناخت ختلت زنده بودن موضو عکاسی کمک بسیار بزرگی
است ،همانگونه که در عکاسی از یک جنا براق ،باید براق بودن را شناخت.
به جرأت میتوان گات ،عکاسان حرفه ای کار با وسایل عکاسی را می دانند .دوربیخ خود را می شناسند و از
چگونگی کارکرد شاخه های نور خود آگاهند .انوا رفلکتورها را دارند و به سیستم نورسنجی مجهزند .بوجود آوردن یک
ترکیک بندی زیبا ،انتخاب زاویه و نورپردازی مناسک یک رف داستان و رف دیگر ،نگاه موضو است که چقدر
گویای هدف عکا باشد .ایخ از احسا بر می آید و شکوفا کردن آن نتیجه ارتبا ی است ،که عکا پدید می آورد .در
عکاسی پرتره ایخ ارتبا گاه در چند لحظه و حتی بدون رد و بدل کردن کالمی باید بر قرار شود و گاه روزها فرصت
داریمز که چگونگی ایخ ارتبا خود بحثی است بسیار موثر.
عکا پرتره باید خلق و خوی خاصی داشته باشد .هر چه قدرت توانایی ارتبا بر قرار کردن عکا بیشتر باشد ،موفق
تر است ،که خود بحثی است ماتلز میتوان پای صحبت بزرگان پرتره نشست ،شنید ،آموخت و تجربه کرد.

میوه ها
فرزاد امامی9835 ،
عکاسی از میوه ها را در خانه ای کوچک ،یا بهتر بگویم اتاقی به ابعاد  88مترمربع شرو کردم .گاهی برای گنجاندن
سواه در کادر دوربیخ مجبور بودم به درون کمد بروم و تنها حسخ ایخ النه ،نور بیعی بسیار خوبی بود ،که از پنجره
های بزرگش به داخل می آمد .ایخ عکسها با دوربیخ قدیمی  Canon AV-1گرفته شدز ولی لنزی که با آن عکاسی کردم،
لنز بسیار خوبی بود به نام  ، Vivitar Series-1با فاصله کانونی  11-191میلی متر ،که در چنیخ محدوده وسیعی به
صورت ماکرو نیز عمل می کرد .رینگ تنظیم فاصله به علت کارکرد زیاد لنز شل شده بود و باید آن را با کش می بستم.
سه پایه ای که با آن کار می کردم ،سنگیخ بود Hama ،تایوانی .برای تنظیم آن می بایست با پیچ گوشتی و آچار به جان آن
می افتادم ،تا مثال ً بتوانم یک سانتیمتر سر دوربیخ را باال یا پاییخ ببرم .در کمال شگاتی ایخ عکسها را توانستم حتی در
اندازه یک متر بزرگ کنم ،که از دوربیخ  984میلی متری بعید بود.

باید عجله می کرد م ،چون نور روز جمعه ی تعطیل ام به سرعت کم می شد ،یا حتی میوه هایی که خریده بودم می
پالسید .دو سال در میوه فروشی ها گشته بودم و آنها را با وسوا انتخاب کرده و به خانه آورده بودم .حدود دو هزار فریم
نتیجه ایخ کار بود.
دو نمایشگاه از ایخ عکا ها برگذار کردم .خوشبختانه همه بازدیدکنندگان از کودک چند ساله تا سالخورده از دیدن ایخ
همه رنگ های زیبا و فرم های عجیک لذت بردند .وقتی به مخ می گاتند ،که دیگر ما به میوه ها با دقت نگاه می کنیم و
قبل از خوردن  ،کمی آنها را برانداز می کنیم ،احسا خوشبختی می کردم که توانسته ام نگاه ا رافیانم را کمی دقیق تر
و لطی تر کنم.

هنوز با عکاسانی بر می خورم که فکر می کنند دوربیخ نقش اصلی را در عکاسی بازی می کند .خبر ندارند که دوربیخ
های قدیمی خاک گرفته در خانه ها می توانند ابزاری باشند تا دیگران را به شگاتی وا دارند .پا نگاه پاک در کنار هنی
زالل و عشق به کش پیرامون مان مهم تر از ایخ است که دوربیخ مان مدل  1111است یا .8111

اکثر عکسها را با دیافراگم بسته حدود  f/11گرفته ام .سرعت شاتر ،چون دوربیخ روی سه پایه بود ،اهمیت چندانی
نداشت .استودیوی کوچکی روی میز خانه درست کردم ،با ارتاا تقریبی یک متر .میز را به دیوار چسباندم و کنار دیوار
کتابهای سنگیخ را روی هم چیدم .کاغذ سایدی را از روی کتاب ها عمود بر میز با قوسی مالیم عبور داده و آن را با
گیره به میز متتل کردم.

ایخ کار سبک شد که کنج از بیخ رفته و در عیخ حال کاغذ ساید ،عالوه بر زمینه کار مانند یک رفلکتور عمل کند .از
مقوای ساید دیگر به عنوان رفلکتورهای جداگانه از رفیخ و گاه از باال نیز استااده می کردم .برای معلق نگاه داشتخ
میوه ،سیخ کبابی را از پشت مقوا عبور می دادم و به درون میوه فرو می کردم .سر دیگر سیخ کباب را نیز الی کتاب
های سنگیخ گیر داده ،تا تحمل وزن میوه را داشته باشد .باید وری تنظیم می شد ،که سیخ پشت میوه پنهان شده و در عیخ
حال زاویه مورد نظر بدست می آمد .یک پوسیدگی کوچک میوه ،گاه باعث می شد از زاویه ایده آل آن صرف نظر کنم...
تمامی ایخ کوشش ها برایم تجربه ای شیریخ و آموزنده بود.

کپی رایت (حق مولف)
فرزانه کوچک خانی ،تابستان 9834
حیق مولی " "Droit d'Auteurییا همیان اصیطالح آشینا و راییج کپیی راییت " ،"Copyright Lawمجموعیه
قوانینی است ،که کشورهای م ختل برای خالق آثار هنری ،حقوقی را در نظر گرفته و به رسمیت شناخته اند.
ایخ قوانیخ شامل نقاش ،عکا  ،نویسنده ،شاعر ،آهنگ ساز ،ترانه سرا ...می شود ،که آثارشان می توانید عکیا ،کتیاب،
رساله ،جزوه ،نمایشنامه ،سرود ،تتنی  ،آثار سمعی و بتری ،آثار نقاشی و موسیقی ،رح و تتویر و نقیش ،خی هیای
تزیینی ،پیکره ،معماری ،آثار صنایع دستی ...باشد .تعری دقیق و مرزهای آن در قوانیخ کشورهای مختل متااوت است.
حق مؤل نه تنها حق اقتتادی ،بلکه حق مالکیت فکری و معنوی خالق اثیررا نییز بیه رسیمیت میی شناسید و جامعیه بایید
بدان احترام گذارد.
در مجموعه قوانیخ رسمی ایران دو قانون ،یکی متوب  8آ ر  9853و دیگری  1دی  9841در اییخ میورد بیه تتیویک
رسیده است .و نیز شنیده ام به تازگی مجلا شورای اسالمی نیز قیوانینی در اییخ رابطیه وضیع کیرده اسیتز امیا چیرا هرگیز
شاهد اجرای آن نشده ایم؟ شاید به خا ر گروهی مخال کپی رایت ،که استداللشان بیشتر بر پایه متلحت است تا عدالت.
معموال ً نشریات و مقیاالت مختلایی را روزانیه میی بینییم ورق میی زنییم ،بیدون اینکیه توجیه کنییم کیه آییا اییخ ترجمیه ،اییخ
عکا و یا ایخ نقاشی ،که صاحه ای با آن آراسته شده است و ایخ جمله زیبا که تنگ مقاله ای می درخشد ،صیاحبی دارد و
خالقی که صاحبان (به واهر) اندیشه ،بی پروا از او به سرقت برده اند ،بی نامی و یادی از او!
همیخ دیروزها در اعتراض به روزنامه شرق برای چاپ عکسی بیدون اجیازه صیاحک اثیر ،بیا وااه "بیی خییال!" مواجیه
شدیم و یا ویژه نامه شعر "مجله نامه" یک ضرب ،سیزده عکا عکاسی را بیدون حتیی ییک اجیازه تلانیی و در نیام او در
زیییر اثییر ،چییاپ مییی کنیید و البیید پیییش خییود توقییع دارد عکییا دسییتمزدی هییم بییه او هبییه کنیید .و...و ...و دیگرانییی کییه ادعییای
روشناکری دارند...
آیا زمان آن نرسیده که قوانیخ تتویک شده قدم جلو گذارند؟ آییا وقیت آن نرسییده کیه روشیناکران حقیوق یکیدیگر را رعاییت
کنند؟ آیا وقت آن نرسیده که پیش پا افتاده تریخ قوانیخ را مراعات کنیم؟ بیایید ورود ممنو نرویم!!
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عکاسی معماری
راحله زمردی نیا ،تابستان 9834

پیشگفتا ر
کاخ سعدآباد از سمت شرق با گالبدره ،از مغرب با ولنجك و از جنوب با تجریش همسایگی دارد .قامت بلند البرزدر
سمت شمال آن ،قد برافراشته است .اینجا در زمان قاجار محل استقرار و سكونت تابستانی شاهان ایخ سلسله بود .پا از
كودتای  9111در وسعتی تازه با الحاق محله هایی چون شاه محله ،با محله ،جعارآباد ،قاسم آباد ،تپه علیخان و سعدآباد،
به اقامتگاه تابستانی رضاخان اختتاص یافت .كاخها و كوشكهایی به مناسبت و ضرورتهای گوناگون در جای جای ایخ
پهنه در کنار درختان كهخ سپیدار و سرو و با فاصله ای از بازمانده های بناهای قاجار که تخ پوشی از آجرهای اخرایی
خسته و فرسوده داشتند ،سر برآورد و ی سالیان به  93كاخ ،هر كدام به سبك و شیوه ای در معماری ،تبدیل شد.

انسان همیشه گذشته خویش را در ول تاریخ با دیده احترام نگریسته است و همپای تالش برای آینده ،گذشته را نیز
كنكاش نموده است .در ایخ اندیشه بودم ،كه بی اختیار در هنم تتاویری دیدم مبهم از دسته های سرگردان انسان كه
دشتـهای وسیع تاریخ را می پیمودند .سرزمینهایی پوشیده از تاریكی! و در خود اندوهی حا كردم ،اندوهی كه همه
انسانهای تاریخ را به یكدیگر پیوند می دهد.
چه معماران پیری ،که روزگاری اینجا هنر آفریده اند و چه شاهانی كه اراده احداب ایخ كاخها و بناها را نمودند،همه
مرده اند و مخ اكنون اینجا ایستاده ام و فكر می كنم .تنها كاری كه می توانم انجام دهم ثبت آثار آنان است و وویاه ام پیوند
گذشته به آینده است .به امید اینكه در ثبت تاریخ و میراب کشورم و هنر معماران و بنایان و نه تنها اراده شاهان ،همراه
كوچكی باشم.

تاریخچه سعدآباد
با سعد آباد با مساحتی در حدود هشتاد هكتار در دامنه رشته كوههای البرز و دره سرسبز دربند و شهرستان
شمیرانات ،كه اکنون به شهر تهران متتل شده است ،قرار دارد .ایخ با در امتداد رودخانه دربند كشیده شده است و
قرارگیری كاخهای ییالقی نیز اكثرا در كنار حاشیه رودخانه صورت گرفته و با را بتورت خطي در آورده است.
مجموعه سعدآباد دارای جنگلهای بیعی ،چشمه سارها ،باغستان ها ،گلخانه ها و خیابانهای متعدد پوشیده از گل و درخت
است ،كه در ول سالیان ،كاخهای متعدد در مساحتی گسترده با امكاناتی نظیر استخر ،زمیخ بازی و با  ...برای استااده
نزدیكان شاه ساخته شده است.
در ایخ مجموعه  93كاخ ییالقی كوچك و بزرگ متعلق به خاندان پهلوی ،ساختمانهای اداری ،تأسیساتی ،خدماتی،
تاریحی و نیز راههای ارتبا ی وجود دارند که به مرور و در ي دو دوره پهلوی ساخته شده است .سعدآباد متعلق به
سعدالدوله وزیر امور خارجه محمد علی شاه بود كه مجاور رودخانه و در كنار تپه علیخان قرار گرفته است.
رضاشاه با سعدآباد را از سرداراعظم ،كه پسر بانو عظمی دختر ناصرالدیخ شاه و خواهر تنی ول السلطان بود،
خریداری كرد .سپا تپه علیخان والی را از سردار همایون والی خرید .ایخ با دارای دو عمارت بود .یكی كاخ احمد
شاهی كه در باالی تپه علیخان واقع شده بودز و دیگری خانه علیخانی ،که در جای کاخ شهوند کنونی ساخته ،و اکنون
خراب و قتر سنگی جای آن بنا شده است .زمانیكه رضاخان در ابتدا با را اجاره كرد ،چند ساختمان در آن از زمان
قاجار باقی بود ،كه آنها را نگه داشت و پا از خرید باغهای ا راف شرو به احداب كاخهای خانوادگی كرد .رضاخان
در احداب بنا سعی می كرد كه روحیه معماری ایرانی در آنها حاظ شود .معماری ایخ كاخها یك معماری ایرانی با سبك
اواخر قاجار و اوا ل پهلوی داشت.

روش کار
مخ از یک دوربیخ قطع متوس و فلکا بادی هاسلبالد که قابلیت حرکتهای تیلت و شیات را دارد (حرکت های تیلت
و شیات تا حد زیا دی از اعوجا دیوارها جلوگیری می کند و کمک مناسبی برای عکاسی معماری است ،اگرچه در قطع
متوس کامل " نرمال" نمی باشد) استااده کردم .در بیشتر عکسها از لنز  51میلی متری (واید) بعلت زاویه باز آن و
همینطور لنز  31میلی متری (نرمال) برای کادرهای بسته تر استااده کرده ام .
ساختمانها وسیع هستند و برای به تتویر کشیدنشان احتیا به لنز با زاویه باز داریم .موازی نگه داشتخ کناره های
تتویر در ساختمان بسیار ضروری است و برای ایخ منظور از فلکا بادی استااده کردم .با سعدآباد مناور بسیار
زیبایی دارد و به همیخ دلیل وسوسه آن مرا بر آن داشت ،تا در تمام فتول از فضاهای بیرونی ساختمانهای سعدآباد
عکسبرداری کنم .نور مناسک برای نماهای شمالی و جنوبی و غربی و شرقی در هر فتل متااوت است .سعی کردم نور
مناسک را ثبت کنم.
نور مناسک برای ثبت بافت یک ساختمان در نمای شمالی ،هنگام لو خورشید است .نمای جنوبی در تمام فتول و
در بیشتر مواقع نور مناسبی دارد .هنگام لو و غروب خورشید نور مایلی به ساختمان می تابد و چنانچه مانعی ایجاد
سایه نکند عکا خوبی می توان تهیه کرد .بنا به فتل عکاسی ،صبحها نور مناسبی برای مناور بیرون ایجاد می شود.
در فتل پاییز و بهار ،بعلت وجود ابرهای فراوان در آسمان ،تتاویر زیبایی بوجود می آید .غروب کنتراست کمتری به
وجود می آورد و قرمزی آسمان هم تتاویر جالک توجهی .هنگام غروب باید هم نور المپهای موجود و هم نور محی
 9/3محاسبه شود و به ور تخمینی دیافراگم و شاتر مناسک را انتخاب نمود .بعلت استااده از زمانهای والنی در نوردهی
در نور کم ،استااده از سه پایه ضروری است و به همیخ منظور از یک سه پایه که حدود دو و نیم متر ارتاا داشت
استااده کردم .در عکاسی نمای خارجی مجبور به استااده از یک نردبان برای دیدن تتویر از داخل ویزور دوربیخ شدم.

برای شارپ بودن عکسها از دیافراگم بسته (81برای لنز  51میلی متر و 11برای لنز  31میلی متر) استااده کردم ،که
در نتیجه نور المپ یا چرا ستاره ای دیده شود .برای فضاهای بیرونی کاخ از اسالید فوجی و یا کداک  VSمختوص
نور روز و برای فضاهای داخلی از اسالید تنگستخ استااده کردم .از فالشهای استودیو برای نوردهی در فضاهای داخلی
کمک گرفتم .فالشها را روی دیوارها یا سق که بعضا ًً ساید بودند می تاباندم ،تا حتی المقدور از سایه های تیز اشیاء
بپرهیزم .برای نورپردازی در فضاهای داخلی بهتریخ روش ،تکنیک فالش باز بود .به ایخ منظور شاتر را روی
Bگذاشته و بسته به زمانی که نورسنج مشخص می کرد ،مثال  81ثانیه و گاهی بیشتر ،در مدت نوردهی حداکثر  3بار
فالش می زدم .نور فالش آبی می شد .با توجه به اسالید تنگستخ که استااده می کردم ،شدت نور لوسترها آنرا از بیخ می
برد .در بعضی از تتاویر تنها مدلینگ ها روشخ بوده است و از فالش برای روشخ کردن نواحی تیره استااده کردم.
در بعضی نقا مثال فرش ،الزم بود فالش را مستقیم روی آن بتابانم ،چیدن اسباب واثاثیه به دلخواهم ممکخ نبود ،به
همیخ دلیل اغلک از زاویه ای نورپردازی می کردم که سایه های تیز پایه های میز و صندلی کمتر دیده شوند .در بعضی
از تتاویر بعلت وجود آینه باید دوربیخ را در زاویه ای قرار می دادم که انعکا خودم در آن دیده نشود ،ولی از خاصیت
انعکا آن برای تشدید نور نیز بهره برده ام .برای کم کردن شدت نور لوسترها ،همکارانم به مدت چند ثانیه از زمان
نوردهی ،آنها را خاموش می کردند .در کاخ ملت ،بعلت وسیع بودن محی  ،مجبور به استااده از المپهای اضافی شدم.
گاهی تابش نور به سق و دیوارها ،بخا ر بلندی آن نور الزم را نمی داد.
از فیلم نرمال با حساسیت  ،911بخا ر کنتراست زیادی که در فضاهای داخلی وجود دارد ،استااده کردم .ابتدا اسالید
نور روز کار کردمز ولی بعلت وجود آینه ها و نور لوسترها که بر نور فالش غلبه داشت و نور اصلی محسوب می شد،
آنرا به تنگستخ تغییر دادم .به همیخ دلیل در بعضی از فضاها که پنچره وجود داشته نور روز کمی آبی دیده می شود .برای

از بیخ بردن آن راه دیگری نداشتم ،ولی حتی المقدور سعی کردم هنگام عکاسی ،نور مستقیم از پنجره نتابد و در بعضی
موارد برای یکنواخت کردن نور موجود ،مجبور به استااده از رفلکتور بودم.
به منظور عکاسی در شک ،فتل زمستان و پاییز که روزها کوتاهتر است را انتخاب کرده ،تا با زمان تعطیلی مجموعه
سعدآباد فاصله کمتری داشته باشد .بر روی بناهای سعدآباد در شک نورپردازی می شود و مخ از ایخ امر استااده کردم.
ایخ نورها رنگ زردی به ساختمان می دهد ،گویی رازی در دل تاریک شک وجود دارد ،و بنا همچون معدن الیی
میدرخشد ،که راز شک را درون خود پنهان کرده است .از ایخ حداکثر استااده را کردم.
عکاسی از بنا ،کاری است با دشوار و پرحوصله .امید به ادامه ایخ کار دارم.

اعضا کلوب عکس کارون و انجمن عکاسان کانادا
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ابییو ر رضییا ونکییی ،ابوالاضییل روحییانی ،آتنییا حجییاری زاده ،احسییان شییاهیخ صییات ،اردالن قهییاری ،آریییخ
داویدیان ،اسماعیل قره داغی ،افشیخ شاهرودی ،افسانه شیخی ،امییر حسییخ درودییان ،امییر سیعید گرجیی ،امییر
حسیییخ شییهنازی ،انییوش سییعید نیییا ،بابییک معدنییدار ،بتییول مختییاری ،بناشییه حجییازی ،بهییار فرقییانی فییر ،بهییرام
سپهساالری ،بهرنگ المعیی ،پیدرام حکییم زاده ،پریسیا حبیبیی ،پرسیتو ابریشیمی ،پیرویخ حسییخ زاده آزاد ،پوییا
جمالی ،پیام برومند فر ،جاسم غضبانپور ،حامد خسروی ،حسخ سربخشیان ،حسخ رجبی نژاد ،حمید اسکندری،
حمید رضا آقایی ،حمیرا یاسری ،خسرو بیگی ،دانیال سیهیلی ،درییا نیاز غریبیانی ،دره اراکیی ،رافیی آوانسییان،
راحله زمردی نیا ،زیبا صالحی رهنی ،سامان دزیانیان ،سایه سیار ،سپند یار شاملو ،سحر سیدی ،سعید دهقانی،
سعید وفانی اصل ،سهیال حقیقت ،سیامک زمردی مطلق ،سید رضا هاشمی ،شاهیخ شهابلو ،شیادی مظیاهری،
شکوفه ملکیانی ،شهریار توکلی ،شهاب اتکیال ،شیهروز نوبخیت ،شییریخ میدنی ،شییدا قماشیچی ،صیدیقه تقییان،
رالن رفیعی ،ره مشیتاق ،عبیا نظیام د وسیت ،علیی حرییه ،علیی کالتیه ،علیی اسیماعیل زاده کنعیانی ،فا قیه
بهبودی ،فرزانه کوچک خانی ،فرزاد امامی ،فریده شاهسوارانی ،فرناز منجزی کوچک ،فرناز صدیقی ،فرهیاد
وارسییته ،کییامران عییدل ،کیییوان پییور نتییری نیژاد ،کیمیییا رهگییذار ،گیتییی شییجاعی ،لیییال پهلییوان بییید گلییی ،مییریم
خونساری ،مریم فخیمی ،مسعود رحیمی ،مسعود کریمایی ،مسعود محسخ زاده ،محمد رضا نجایی مینش ،محمید
جواد محمد بیک ترک ،محمد حسخ امینی دفچاهی ،محمد حسیخ نیکوپور ،محمید رضیا شییرازی ،محمید رزاقیی
زار بید گلی ،محمد ر ضا آشتیانی پیور ،متیطای سیلطانی ،منتیور یاهری ،مهیروا آروییخ ،مهیرداد بحیری،
مهیرزاد پتگیر ،مینیا میومنی ،نییدا درزی ،نریمیان چیایچی ،نسیترن میرشیریای ،نهییال چییذری ،نویید ایرانیی ،نیکییا
خاتمی ،نیما ناصری ،هما سمخ آبادی ،هومخ صدر ،هوشمند ورعی
Amir Soheili, Armin Zoghi, Betty Andres, David Smith, Fariba Gharavi, Jamal Osman Penjweny, Jan
Lasteen, Joy McDonell, Marjane Mesbah, Mona Jahedi, Murat Germen, Naghmeh Abbasi, Rosemarie
Culver, Sanam Ghods, Shahram Asiri, Soran Abdulla Nakshbandi, Stacey Van Hecke, Wilmar Dik

شکار لحظه ها با وقت قبلی
نیما ناصری ،تابستان 9834
زورم کرد ،پدرم .مهندسی بخوانم یا پزشکی .نان و عزت در آن است! شدم! سرکار رفتم .دوام نیاوردم .به گروه خونم
نمی خورد! شاید ارثی بود .هم از او ،هم از مادرم ،که هر دو هنرزاده هنرمند بودند .موسیقی و نقاشی .رهایش کردم!
9811
به شاگردی نزد بزرگان عکاسی رفتم .سیاه و ساید شرو کردم .زمانی که عکاسی صنعتی را آموخته بودم ،زمانی که
برای پرواه صنعتی بزرگی در شهری دیگر ،همیخ چندی پیش ،به شاگردی ،پنج هزار تومانم دادند ،شورش کردم .اخالقم
همیخ بود .تند! می گاتند ُقرُقرو هستی و بد اخالق .بیرون زدم! خودم شرو کردم .با عکاسی مترو.

اولیخ کارهایم را به اساتید نشان دادم .گاتند" :خوبست .برو .عکا بگیر .زیاد بگیر .خودت خوبش را انتخاب کخ!"
رفتم .عکاسی کردم .عکاسی کردم .عکاسی کردم  ...تازگی می گویند ،خوب می گیری .عکاسی هنری را هم شرو
کردم .از ساال و ساالگر و ساالگری عکا های عدیده دارم.
هنوز هم فکر می کنم عکاسی را باید با سیاه و ساید شرو کرد .عکا گرفت .واهر کرد .چاپ کرد .نور و کنتراست
را یاد گرفت .پرسپکتیو و کمپوزیسیون را فهمید  ...مهم نیست ابزار کار چیست .دوربیخ بهتر و گرانتر ،کمکی است به
ثبت تتویر بهتر .راست می گویند ،کسی که در ایخ دوره زمانه عکاسی نداند ،بی سواد است.
بگذریم .برویم سر اصل مطلک .بیا ید ایخ تجربه را با هم شریک شویم:
فکر می کنم عکسی که یک عکا می گیرد ،باید با عکا دیگران متااوت باشدز باید با تتویری که بیننده در هخ خود
دارد ،مغایر باشد ":یکنواختی هر روز بیننده تکرار نشود " ،تنوعی زیبا و رؤیا گونه " ،ولی نه چندان دور از ماهیت
اولیه".
در عکاسی از هر سواه ای باید ا العاتی اولیه از آن داشته باشیم ،تا پیامی که در تتویر ثبت می شود ،گنگ ،ناماهوم
و یا تکراری نباشد .اگر عکاسی صنعتی می کنیم ،از رز کار ،مواد اولیه ،روش تولید ،محتول نهایی ،کاربرد،
کارکرد ،بازار ...چیزکی بدانیم .با پرسپکتیو فضا و معماری بنا ی که تأسیسات صنعتی در آن قرار دارد و نقش آن فضا
در عکاسی ،آشنا شویم .موضو عکا هر چه باشد ،اگر در فضای خودش خوب عکاسی شود ،می تواند تأثیر بیشتری
داشته باشد ،اگر چه جز یات ایخ تأسیسات مقوله دیگری است .نمایش کارگران در حال کار در تونل مترو ،اگر با فضای
تونل ترکیک شود ،عالمی دیگر دارد.
باید زیاد عکا گرفت .دوربیخ را در جاهای مختل گذاشت .سواه را از زوایای مختل عکاسی کرد :دوربیخ در کنار
الستیک لودر و یا حتی کنار دیوار ،بعد و فضایی جدید می آفریند .عالوه بر تغییر زاویه ،کم و زیاد کردن ارتاا دوربیخ
هم .اگر لنز واید هم باشد ،معجزه می کند.
همه چیز همیشه همراهم است :دوربیخ ،فیلم یا اسالید مناسک به اندازه کافی ،لنزهای الزم ،سه پایه ،دکالنشور ،فیلتر،
نورسنج ،زمان سنج ،تراز  ...و تازگی کارت های اضافی دوربیخ دیجیتال هم.
همیشه از فیلم یا اسالید حساسیت پا یخ استااده می کنم100 ISO .ز ایضا ً در دیجیتال هم با حساسیت  100 ISOعکاسی
می کنم .هیچوقت فالش نمی زنم .فالش فق چند متری جلوی دوربیخ را پرنور می کند .پرنور! بقیه تاریک! عکا تخت
می شود! سه پایه و دکالنشور ،عکا را از فالش بی نیاز می کند.
یک تونل در حال ساخت مترو ،مقطع دایره ای شکل به قطر  1متر دارد .روشنا ی حدود  411تا  311متر ول "در
مسیر صاف و بدون قو " ،یا در سق و یا در یکطرف دیواره توس تعدادی المپ مهتابی ،در ارتاا  4تا  1متر و با
فواصل حدود  4متر تأمیخ می شود .در جبهه کاری فعال ،یک یا چند پرواکتور  9111وات (زرد) یا المپ گازی (سبز)
برای روشخ تر شدن محی کار نتک است.
برای خوب کار کردن در چنیخ محیطی ابزار دقیقی نیاز است:
* سه پایه محکم و قابل حمل ،ارتاا متغیر از  14سانتیمتر تا  1/4متر
* دوربیخ حتما ً قال آینه داشته باشد.

* تک لنزهای مورد نیاز و بختوص واید مناسک ) (20 mmضروری است.
* فیلتر  FLD, UVو آبی ضروری اندز و اگر دیجیتال کار می کنیم ،تنظیم تراز سایدی )!(White Balance

نور خوانی و زمان سنجی کنید و عکا بگیرید .خاکی و گلی از کارگاه بیرون برویم.
سکو تا سق

در ایستگاه متروی بهره برداری شده ،قضیه تمیزتر برگزار می شود .عرض تونل 3متر و ارتاا ک
بطور متوس  4متر است ،عمق ایستگاه (سکوی انتظار)  911تا  511متر ،با یک باند نوری یکنواخت
فلورسنت در امتداد لبه هر سکو .پا از چند بار نور خوانی و زمان سنجی ،مدت زمان حدودا ً صحیب برای باز بودن
شاتر ،دستمان می آیدز ایضا ً مقدار الزم جهت کم و زیاد کردن دیافراگم .با دیافراگم  95تا  ،11بیخ  4ثانیه تا  1دقیقه
نوردهی الزمست.
باید صبر و حوصله داشت .قبل از عکاسی فکر کرد ،به تمام جوانک آن .نور ،کادر و کمپوزیسیون را در هخ و ویزور
خود ساخت .نباید عکا معمولی تحویل بیننده داد ،هر چند در یک مجموعه وجودش ضروریست.
قطاری با سرعت  81کیلومتر در ساعت وارد ایستگاه شده و توق می کند .بیا ید عکاسی کنیم:
ال  -قطار ایستاده در ایستگاه :یک عکا معمولی! و البته ضروری!
ب  -در یک انتهای ایستگاه مترو دوربیخ را قرار دهید .اگر از قطار در حال ورود به ایستگاه عکاسی کنید ،بعلت زمان
زیاد نور دادن ،سکوی روبرو هم ثبت می شود.
 در انتهای ایستگاه مترو قرار دهید .عالوه بر ثبت سکوی روبرو ،داخل واگخ راننده انتهای قطار هم ثبت می شود.د -دوربیخ در انتهای دیگر ایستگاه قرار دارد .در ایخ حالت هم عالوه بر ثبت سکوی روبرو ،باند نوری ناشی از
حرکت چراغهای عقک قطار تا داخل نیز ثبت می شود.
در حالت اول با کمی دقت می توان عکسی با کیایت خوب گرفت .در بقیه حاالت بایستی قبل از عکاسی نهایی زمان
ورود و خرو و توق و محل توق را قبل از عکاسی با بهتریخ زاویه دید تجربه کرد.

یاد گرفتم .در عکاسی ،عالوه بر ا العات و تکنیک عکاسی ،تاکر و جسارت ،اسا
یاد گرفتم .هرکاری که خوب انجام شود "،نان و عزت در آن است"!

نوآوری است!

