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بولتن شماره 2

کلوب عکس کارون

بهار 8316

.

دومین شماره بولتن
به دالیل زیاد ،بولتن شماره  2با تاخیر منتشر می شود .همکاری بیشتر
اعضاء می تواند منجر به چاپ منظم یک فصلنامه گردد.
از این شماره  ،بولتن دو زبانه منتشر می شود ،که خود موجب ارتباط
بیشتری بین اعضاء در کشورهای مختلف می گردد .تجارت شان منتقل و با
کار یکدیگر آشنا می شوند.
در شماره بعد امکان چاپ مقاالتی که تا کنون فقط به فارسی یا
انگلیسی در شماره  1یا  2منتشر شده اند ،وجود دارد .از این شماره
کلیه مقاالت باید دو زبانه باشند .ترجمه این مقاالت می بایستی
حداکثر تا روز  9مرداد ( 11جوالی) به  CPCرسیده باشد.
بدون تفکر و برنامه ریزی ،نمی توانیم عکس خوب بگیریم .این طرح و
برنامه ،همراه با شرح روش های کار ،شرایط عکاسی و تجربه شما می
تواند مقاله ای را شکل دهد ،که همراه با چند عکس می تواند معرف
شما و کار شما به دنیای عکاسی باشد .عکاسان دیگر ،عکاسان جوانتر
از تجارب شما جهت ارتقاء دانش عکاسی خود بهره می گیرند.
هدف ما ارتباط جهانی بین عکاسان و ارتقاء دانش عکاسی آنان می
باشد .مقاله های مجله انجمن عکاسان کانادا را نمونه هایی از این
کار هستند.
در این بولتن مطالب زیر نیز ارائه می گردد:
معرفی عکاسان سیاه و سفید نسل های گذشته ،مصاحبه با عکاسان پیشگام
معاصر ،نکات و اخبار عکاسی ،معرفی مجالت و کتب عکاسی ،نقد
نمایشگاه های عکس ،مقاالت فنی عکاسی...
این مطالب با تعداد بیشتری عکس منتشر می شوند .رعایت حقوق کپی
رایت الزامی است .برای دیدن عکس ها و یا عکس های بیشتر به مراجع
آن ها (مجله انجمن عکاس کانادا )...مراجعه شود .استفاده از مطالب
این بولتن بدون اجازه كتبي از كلوب عكس كارون مجاز نميباشد .
استفاده از عكسها نیاز به اجازه كتبي عكاس دارد.
تداوم ،افزایش کیفیت ،نشربه موقع  ...و حیات این بولتن بستگی به
فعالیت اعضاء دارد .تقاضا داریم که مقاالت و عکس های مربوطه،
ترجمه مقاالت مجله  ،CAPAاخبار ،نکات مهم در عکاسی ،نقد نمایشگاه
های عکس ...را به انگلیسی و فارسی ارسال نمائید.
از همکاری آذین راد ،ملکه میرپویا و فرزانه کوچک خانی در تهیه این
بولتن سپاسگزاری می شود.
مطالب منتشر شده در این بولتن بیانگر نظرات نوسینده یا مترجم آن
است .کلوب عکس کارون در این خصوص مسئولیتی ندارد.

مسعود سهیلی

مدیر کلوب عکس کارون  /مدیر سایت کارون
مسئول بخش خاور میانه انجمن عکاسان کانادا  /عضو  PSAو IFPO

دومین مسابقه سالیانه کلوب عکس کارون 1131
کلوب عکس کارون در نظر دارد دومین مسابقه سالیانه گروهی عکس را در
تهران برگزار نماید .کلیه اعضاء کلوب عکس کارون و انجمن عکاسان
کانادا می توانند در این مسابقه شرکت کنند.
 موضوع :آزاد (عکاسی هنری) کارهای عرضه شده می تواند دیجیتال ،نگاتیو و یا اسالید رنگیباشند.
 هر عضو می تواند حداکثر  4عکس ارسال نماید .از بین آنان ممکناست یک عکس انتخاب شود.
 هیئت داوران ( 3عکاس ایرانی) عکس ها را انتخاب می نمایند.(اسامی هیئت داوران اعالم می گردد).
 کلیه عکس ها کد گذاری و هیئت داوران بدون دانستن نام عکاس ،عکسها را انتخاب می کنند.
عکس ها و مدارک زیر برای مسابقه ارسال شود:
 دو چاپ  31x33تا  31x31از هر عکس ،پشت هر عکس فقط شماره عضویت CPC/CAPAنوشته شود .هیچ نوشته دیگری پشت عکس نباشد.
 یک  CDحاوی عکس های فوق CMYK,TIFF, 300 dpi :هر کدام به ابعاد07x07سانتی متر .نور و رنگ عکسها تنظیم و سه سانت از ابعاد فوق کادر
سفید باشد.
 فتوکپی کارت عضویت ( CPC/CAPAدر وسط صفحه  )A4ارسال شود .در اینصفحه آدرس  emailخود را بنوسید.
 فرم شركت در مسابقه براي هر عكس جداگانه پر شود .باالي فرم وپشت عكس با شمارههاي  8تا  4مشخص گردد.
مدارک فوق به آدرس" :مسعود سهیلی -تهران -صندوق پستی "30100-5500
ارسال شوند.
 کلیه کارها بایستی قبل از  50مرداد  35( 3315اوت  )5770به تهرانرسیده باشند .کارهای ارسالی بعد از این تاریخ در مسابقه شرکت
داده نمی شوند.
 از ارسال عکس هایی که در نمایشگاهها و مسابقات قبلی شرکت دادهشده است خود داری شود.
 کلیه کارهای ارسالی که تمام مقررات فوق را رعایت نکرده باشند،
حذف می شوند.
 هیچگونه عکس ... CD ،مسترد نمی گردد.
 هیئت داوران عکس ها را قبل از  37مرداد ( 53اوت) انتخاب می
نمایند.
 نتایج مسابقه در روز  33مرداد ( 55اوت) اعالم می گردد.
 کلوب عکس کارون مجاز است کلیه عکس های دریافتی را به هر صورت
چاپ و منتشر نماید (تقویم ،کتاب...اینترنت)....
جوایز
سه نفر اول برنده:
 مدال طال ،نقره و برنز انجمن عکاسان کانادا لوح تقدیر کلوب عکس کارون یک سال اشتراک مجله "حرف هنرمند" -یک سری کامل مجالت منتشر شده "عکاسی خالق" ( 11شماره)

 کتاب های عکاسی عکاسان ایرانی…جوایز ده کار منتخب:
 لوح تقدیر کاوب عکس کارون کتاب های عکس عکاسان ایرانی… عکس های برندگان و منتخب به همراه گزارش مسابقه در مجله انجمن
عکاسان کانادا منتشر می شود.
یک گالری دائمی از این عکس ها و حداکثر  38عکس برتر مسابقه در این
سایت ساخته می شود.
 در صورت امکان داشتن اسپانسر ،یک صد عکس شامل عکس های برندگان،
منتخب و  38عکس از بهترین عکس ها در یک گالری به نمایش گذاشته
می شود .قوانین و مقررات مطابق سال گذشته می باشد.
 می توانید اطالعات بیشتر و کامل تری ،شامل لیست کتابهای عکاسی،
اسپانسر ...با مراجعه به سایت بدست آورید:
 از امروز می توانید کارهای خود را ارسال نمائید.
 در صورتیکه عضو نیستید ،حداکثر می توانید تا  21مرداد ثبت نام
نمائید:
تلفن  3380-0111بعدازظهرها و یا CAPA@Caroun.com
()www.ouloatohonooraC.moc

درها و آدم ها
فرزانه کوچک خانی
درها جنس آدم هایند ،شکل آدم هایند ،رنگ آدم هایند ،اصال ...خود
آدم هایند.
هر آدمی ،دری ست برای شروع کسی!
چشمانشان همیشه براه است تا از راه برسید ...قفل و زنجیرشان را
باز کنید یا قفل و زنجیرشان کنید ،پاکشان کنید ،رنگ ولعابشان دهید
و دستی بر سرو گوششان کشید .حتی آن سر خیابانی ،آنکه درون کوچه
است و یا در پستوی خانه ای خاک می خورد.
آنها جنس آدم هایند ،آهنی اند و مقوایی ،شیشه ایند و چوبی...
سراغ درهای مقوایی نروید سراغ درهای آهنی نروید ،سراغ درهای شیشه
ای نروید ...چوب ها لطیفند و مهربان  ...و با تلنگری سبز می شوند
برای شما
مرا بزن آهسته ،،،باز می شوم بروی تو ،،،و سبز می شوم در خودم،،،
چون از چوبم و آب و آفتاب .و آنقدر خوب که گاه به کرکس ها نیز
اجازه می دهم بر شانه هایم آشیان کنند.

نمايشگاه گروهي عكس " كارون "
مصاحبه با مسعود سهیلي

روناك ربیعي ،مجله حرفه هنرمند – شماره – 18پاییز 1130
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اولین نمایشگاه گروهي عكس انجمن عكاسان كانادا و اعضاي كلوب عكس
كارون در تهران برگزار گردید .به همین مناسبت صحبت كوتاهي داریم
با آقاي مسعود سهیلي ،مسئول بخش خاورمیانه انجمن عكاسان كانادا و
مدیر كلوب عكس كارون.
 درباره انجمن عكاسان كانادا برایمان بگویید و اینكه پیشینهي
شكلگیري آن چگونه ميباشد ؟
این انجمن حاصل بیش از  07سال فعالیت انجمنهاي مختلف در كانادا
است .كه در نهایت با ادغام انجمن ملي هنر عكاسي NAPA (National Association for
) Photographic Artو انجمن عكاسي رنگي
) CPAC (Color Photographic Association of Canadaشكل ميگیرد.
آغاز فعالیت انجمن عكاسي رنگي كانادا  CAPAبه سال  3440باز ميگردد،
زماني كه گروهي كوچك از عكاسان آماتور ،براي سازماندهي یك انجمن
ملي در تورنتو گرد هم آمدند .زمینه فعالیت این انجمن تنها به
عكاسي رنگي محدود ميشد ،بنابراین دیري نپایید كه گروهي از عكاسان
كانادایي ،لزوم پیدایش تشكل دیگري را احساس كردند ،كه همهي
عرصههاي هنر عكاسي (از جمله سیاه و سفید) را در بر گیرد؛ تا اینكه
در دسامبر  3450انجمن  NAPAبوجود آمده NAPA .عكاسان كانادایي را در
برگزاري نمایشگاهها ،مسابقات و كنفرانسها یاري ميكرد و نیز
پاسخگوي بخش زیادي از نیازهاي آنان بود.
 CPACو  NAPAكماكان به صورت مستقل عمل ميكردند ،تا اینكه هیأت مدیره
هر دو در تورنتو گرد هم آمدند و به این نتیجه رسیدند كه یك گروه
بهتر و بیشتر ميتواند نیازها و خواستههاي عكاسان كانادایي را بر
آورده سازد .پس از طي یك دوره دو ساله ،سر انجام این دو گروه تحت
عنوان " انجمن عكاسان كانادا"
) CAPA (Canadian Association for Photographic Artادغام شدند.
هدف از تشكیل این انجمن ارتقاي سطح كیفي عكاسي و همچنین ارائهي
اطالعات مفید به عكاسان ميباشد.
در حال حاضر تمامي كلوبها ،انجمنها ،گروهها ،عكاسان كانادایي و
نیز عكاسان كشورهاي دیگر (مانند آمریكا ،هند ،آسیاي جنوب شرقي،
ایران ،تمام اروپا و )...عضو این انجمن هستند.
 بابت دریافت حق عضویت ،انجمن چه خدماتي به اعضا خود ارائه
ميدهد؟
همانطور كه ميدانید این انجمن غیر انتفاعي است .حق عضویت اعضا به
عالوهي كمكهاي مالي و هزینهاي كه اسپانسرها در اختیار آن قرار
مي دهند منجر به ارائه یك سري خدمات عمومي از جمله برگزاري مسابقات
متعدد در طول سال ميشود.
ایران تا كنون در دو مسابقهي اصلي آن (مسابقه دیجیتالي و عكس كارت
پستالي) شركت كرده است ،كه در مسابقه ي دیجیتالي امسال دو نفر از
ایران برنده شدهاند .همچنین برندگان اول مسابقه کارت پستالی 5770
ایرانی هستند .از خدمات دیگر آن ميتوان به ارائهي بورس تحقیقاتي
عكاسي ،امكان شركت در سمینارها (سمینارها به صورت محلي برگزار
ميشود) و همچنین نشست سالیانه اشاره كرد .عالوه بر اینها ارسال
مرتب فصلنامهي انجمن (شامل مقاالت و آثار خود اعضا) و دریافت كارت

عضویت ساالنه كه بطور مستقیم از كانادا صادر ميشود ،از دیگر مزایاي
آن است.
 دربارهي « نمایشگاه – مسابقه» كه به تازگي در گالري « هفت
ثمر» برگزار گردید توضیح دهید .و اینكه چه هدفي را دنبال
ميكرد؟
موضوع این نمایشگاه آزاد بود و از میان اعضاي كلوب عكس كارون و
انجمن عكاسي كانادا از كشورهاي ایران ،كانادا ،فرانسه ،آلمان،
عراق ،هلند ،هند و تركیه 03 ،نفر كار خود را جهت شركت در مسابقه
ارسال كردند كه در نهایت  01نفر مورد تائید قرار گرفت.
هدف ما در برگزاري این « نمایشگاه – مسابقه» ارائهي عكسهاي خالقانه
– در هر شاخهاي از هنر عكاسي -و معرفي آثار عكاسان ناشناخته تر
بود.
 داوري این مسابقات به چه صورت بوده است؟
اعضاي هیأت داوران خانم مریم زندي و آقایان ناصر تقوایي و اسماعیل
عباسي بودند ،كه ایشان پنج عكس را به عنوان بهترین و سه عكس را به
عنوان برگزیده انتخاب كردند .نفرات اول تا پنجم این مسابقه به
(تركیـه) ،مینا مومني (
ترتیب نیما ناصري ( ایران) ،مرات گرمن
ایـران) ،فرهاد وارسته ( ایـران) ،بتول مختاري ( ایـران) و سه نفر
برگزیــده حمیرا
یاسري ( ایران ) ،آذین راد ( ایران) و شیرین مدني ( ایران )
بودهاند .اخبار این نمایشگاه و عكسهاي مربوط به آن را ميتوانید در
سایت  www.CarounPhotoClub.comبه طور كامل مالحظه فرمایید.
 به كلوب عكس كارون اشاره كردید .كمي درباره آن صحبت كنید و
اینكه چه انگیزهاي درراهاندازي آن داشتید؟
حدودا دو سال پیش با هدف برقراري ارتباطي مستقیم
ً
كلوب عکس كارون
بین عكاسان ایران و سایر كشورها راهاندازي شد .به اعضاي این كلوب
خدماتي ارائه ميشود .از جمله امكان ایجاد یك گالري كه شامل  37اثر،
آدرس الكترونیكي ،و نیز عكسياز پرتره عكاس است .ارتباط ما با
اعضاي این كلوب تنها از طریق ایمیل است و از این راه اخبار مربوط
به مسابقات عكاسي در نقاط مختلف جهان را برایشان ارسال ميكنیم.
هركس ميتواند با توجه به فعالیتهاي فردي خود ارتباطهایي با دیگر
نقاط جهان برقرار نماید.
از اینكه وقت خود را در اختیارمان گذاشتید بينهایت سپاسگزاریم.

First Winner: Nima Nasseri

Second Winner: Murat Germen

Third Winner: Mina Momany

Forth Winner: Farhad Varasteh

Fifth Winner: Batool Mokhtari

First Selected Work: Homeira Yaseri

Third Selected Work: Shirin Madani

Second Selected Work: Azin Rad

Other Works:

Nariman Chaeichi: No Title

AboalFazl Rohani: Kangeloo

Abooza Reza Vanaki: Closed

Ali Horrieh: View

Babak Madandar: Lune Man

Ardalan Ghahari: Waiting

Amir Said Gorji: The Earth From The Air

Ann Alimi: Flamingo

Farzaneh Koochak Khani: Silence Guests

Bahar Forghani far: Turkmen Women

Guity Shojai: Happiness Plain

Athena Hajari Zadeh: Starlings

Maryam Fakhimi: Cradle

Daniel Soheili: Capped Mountain

Hamed Khosravi: No Title

Darianaz Gharibani: Life

Rosemarei Culver: Flying Feathers

Kimia Rahgozar: No Title

Homa Saman Abadi: After The Rain

Banafsheh Hejazi: Reds

Mansour Taheri: Flower

Dorre Araki: Drops

Hooshmand Varaei: Glass City

Hassan Sarbakhshian: Flood in Golestan Province

Farzad Emami: From The Fruits Collection

Soran Nakshbandi: No Title

Nika Khatami: Far & Near

Keivan Pour Nasri Nejad: Nostalgia

Masoud Mohsen Zadeh: Lar Plain

Shahrouz Noubakht: No Title

MohammadHossein Nikopour:Golden October of Germany

Seyed Reza Hashemi: Rest Area

Sanam Ghods: No Title

Stacey Van Hecke: PigeonsIn The Park

Sahar Seyedi: No Title

Jamal Osman Penjweny: Looking Through The Guest Room

Parvin Hossein zadeh Azad: Masked

Nahal Chizari: The Softness of Nature

Shahabeddin Ettekal: Greatness Radical

Shahin Shahablou: No Title

Shaida GhomashChi: No Title

Maryam Khonsari: No Title

Raheleh Zomorrod Nia: No Title

Mohammad Hassan Amini Dafchahi: No Title

ParisaHabibi

Mohammad Razaghi Zare Bidgoli: Loneliness

Saeed Dehghani: No Title

Tarlan Rafiee: No Title

Sayeh Sayar: Plant

مروري بر عكسهاي نمايشگاه اعضاء انجمن عكاسان كانادا
علیرضا یزداني

 ،زمستان 8311

انجمن ملي هنر عكاسي ) (NAPAو انجمن عكاسي رنگي كانادا ) (CPACدر
سال  1993با هم ادغام و انجمن عكاسان كانادا ) (CAPAرا بنیان
نهادند .مسعود سهیلي عهدهدار بخش خاورمیانة این انجمن است .طي یكي
دو سال گذشته شاهد فعالیتهاي او به صورت فشرده و خستگيناپذیر
بودهایم ،در این مدت هنرمندان بسیاري در رشتههاي مختلف و سطوح
گوناگون در سایت او به نام كارون ( )www.Caroun.comمعرفي شدهاند ،اما
پس از مدتي ،فعالیت او در جهت عضوگیري عكاسان براي انجمن عكاسان
كانادا متمركز گردید .وي تا كنون موفق شده است بیش از  141نفر را
به عضویت این انجمن درآورد و آنان را با آن سوي جهان مرتبط سازد.
برخي از این اعضا موفق شدهاند به مسابقات جهاني عكس در آمریكا،
چین ،ژاپن ،انگلیس و هلند راه یابند و آثار خود را به نمایش
بگذارند.
اولین نمایشگاه -مسابقه این اعضا از  12-18آبان امسال در گالري
8ثمر و با داوري خانم مریم زندي و آقایان ناصر تقوایي و اسماعیل
عباسي برگزار گردید .این نمایشگاه قرار است سال آینده در تهران و
دو سال بعد در كانادا با داوري بینالمللي برگزار شود.
خود من بنا به دالیلي نتوانستم در این نمایشگاه حاضرشوم و عكسها را
بعدا آنها را در آتلیه ایشان در حالیكه بر
ً
روي دیوار ببینم ،اما
روي كف اتاق در كنار هم چیده شدهبودند ،تماشا كردم و بعد بارها و
بارها برروي مونیتور مرور نمودم ،كه حاصل آن یادداشت كوتاهي شد كه
اكنون ميخوانید.
در عكسهاي سهگانه نیما ناصري شاهد سه صحنه از مترو هستیم كه در
اولین تصویر به علت تنوع عناصر بصري در دو سمت آن ،چشم ما در نقاط
مختلف تصویر حركت ميكند و در نهایت در نقطه گریز آن از تصویر خارج
ميشود .فضاي سیاهي در نیمة باال ایجاد نوعي تنفس بصري كرده است و
فرمي كه از میانة تصویر به شكلي جذاب سر بر آورده است ،سرعت دور
شدن دیوارة سمت چپ را كاهش داده و شكستگي جالبي را پدید آورده
است ،ضمن اینكه ترانسپرانت هم هست و صحنههاي پشت خود را مسدود
نكرده است .در عكس دوم ،كه ترن ایستاده است ،شاهد كاستهشدن تنوع و
بستهتر شدن فضا هستیم ،بطوریكه چشم ما پس از توقف كوتاهي در نماي
جلوي ترن ،با سرعت به طرف نقطه گریز كشیده ميشود .در عكس سوم كه
كامال مسدود كرده است ،چشم ما هیچ
ً
ترن جلوتر آمده و نیمة سمت چپ را
مجال و فرصتي براي گردش در سطح پیشین تصویر پیدا نميكند و در
فضایي تنگ و بسته به گونهاي سرسامآور به عمق و دوردست رانده
ميشود .این هنرمند با سهگانه كردن عكس خود ضعف هاي متعددي را به
نمایش گذاشته است.
عكس سیاه و سفیدي از هنرمند تركیهاي ،مرادگرمن ،آدمهایي را نشان
كامال سیاه هستند و دو بعدي به نظر ميرسند .نحوة آرایش
ً
ميدهد كه
پیكرها بسیار تماشایي است ،گرچه به نظر ميرسد اگر رفلكس آنها را
برروي زمین نداشتیم جذابیت تصویر دو چندان ميشد.

مینا مؤمني عكسي را با نام دخیل ،به تماشا گذاشته است كه پارچههاي
بسته شده به چارچوب مشبك را در حركتي رویا گونه نشان ميدهد.
پارچههایي كه انگار دیگر پارچه نیستند و چون بخار و دودي سیال به
آسمان ميروند .كــادر بسته و فضاي سیاه پشت دخیل ،در جذابیت
پیشزمینه نقشي اساسي ایفا كرده اند.
بتول مختاري در عكس خود مردي را نشان ميدهد كه بازوي عریان او
كنتراست شدیدي را از لحاظ رنگ ،فرم و معنا با پوشیدگي زن و رنگهاي
تیرة كل صحنه ،به نمایش ميگذارد ،درحالیكه چتري سیاه را بر روي سر
زن گرفته است.
آذین راد در عكس خود حضور گستردهاي از رنگ سبز را با تاباندن نور
بر روي شیشهاي شكسته به نمایش گذاشته است ،اما حضور قرمز در میان
رنگ غالب سبز ،در صورت تركیب نشدن آن ،ميتوانست به حضوري پر قدرت
اساسا تركیببندي كه آذین راد براي
ً
و پرجاذبه تبدیل شود .ضمن اینكه
عكاسي خود آماده كرده است ،چندان تركیببندي چشمنوازي نیست.
ماسكهایي كه حمیرا یاسري عكاسي كرده است ،داراي كمپوزیسیوني قوي و
ساختاري حساب شده و محكم است .به نظر ميرسد همه چیز در جهت القاي
سكوت و آرامش عمیق به خدمت گرفته شده است.
كار امیرسعید گرجي عكسي است با نگاهي از آسمان بر روي زمین ،الیهاي
از دود و مه ،بخشي از منظرة زمیني را كه زیر نگاه ماست محو كرده،
اما دودكش هاي غول پیكري در میانة تصویر در آرایشي منظم نگاه ما را
به سوي خود معطوف ميكنند .دودكشهایي كه در میان مزارع سرسبز قد
برافراشتهاند ،با رنگ و فرمي ناهمخوان و بیگانه ،تهدید را القا
ميكنند.
" انتظار" عكسي است از اردالن قهاري .در عكس او از سویي دخیل
چهارگوش مركز قاب ،ما را به سوي خود جذب ميكند و از سویي دیگر سر
چرخیدة پیرمرد و چشمهاي نگران او ما را به بیرون از كادر تصویر
هدایت ميكند.
حجاري زاده ارائه كرده است.
"سارها" نام عكسي است كه آتنا ّ
امامزاده اي كه در مركز تصویر او قرار دارد به نظر ميرسد وسط
بیابان و در جایي دور افتاده واقع شده است .هزاران سار با حركتي
مواج ،بر فراز این بناي چهارگوش ،حیات پر نشاطي را پدید آوردهاند.
دانیال سهیلي در عكس خود صحنهاي باور نكردني از شكل ابري را نشان
ميدهد كه بر نوك كوهي همچون كالهكي ظاهر شـده است .این تصویر هر
تماشاگري را به این پرسش وا ميدارد كه آیاي این یك صحنه واقعي و
طبیعي است؟
منظرهاي را كه گیتي شجاعي براي عكس خود انتخاب كردهاست ،از رنگ
سبز پیشزمینه شروع ميشود و با شیب مالیمي رو به باال و عمق تصویر
پیش ميرود .در یك سوم باالي تصویر ،فرم زمین دگرگون ميشود و
رنگهاي قرمز و سبز سیر ظاهر ميگــردند .تپهاي دیگر در دوردست در
سمت چپ عكس ،خط افقي زمین را از یكنواختي بیرون ميآورد .سپس چشم
تماشاگر در باال و انتهاي تصــویر به فضاي باز و آبي آسمان ميرسد و
پس از تنفس بصري ،باز به منحنيها و رنگهاي دلانگیز زمین باز
ميگردد.
حسن سربخشیان صحنهاي از سیل را عكاسـي كرده است .ميتوان از همین

فضاي محــدود كه در قاب عكس جاي گرفته به بـزرگي فاجعهاي كه رخ
داده است پيبرد.
محمدحسین نیكوپور ،در تصویري كه از یك منظره ارائه داده است ،آدمي
را برروي نیمكت و سگي را در نزدیكي آن نشان داده است ،كه هر دو
پشت به ما دارند و انگار در حسي مشترك به دوردستهاي مقابل خود چشم
دوختهاند .فاصله آنها از ما و تنهها ،شاخ و برگهاي درختان و
آسماني كه از البهالي آنها دیده ميشود ،موجب ميشود كه چشم از
پیكرهها به نقاط دیگر عكس حركت كند و پس از تامل در آنها دوباره
به طرف پیكرها باز گردد.
عكسي از نهال چیذري در این نمایشگاه حامل لطیفترین حسي است كه هر
بیننده را به سوي خود جلب ميكند .این تصویر سایه روشني چشمنواز و
قوسهایي مالیم و هارموني رنگ سحرانگیزي دارد .نگاه ما در هیچ
نقطهاي متوقف نميشود و در مسیر شیبها و قوسها ،آرام و سبك ميلغزد
و هیچوقت خسته و سیر نميشود .شیبهاي دو عنصر پیشزمینه با موقعیت
افقي الیة بعدي خود تعدیل شده است و همچنین سطح فوقاني ساقة باالیي
كه بیشترین نور را منعكس ميكند در بستر همین الیه جذابتر شده است.
تك تك عناصر تصویر از قبیل رنگ ،بافت ،نور و  ...و ساختاري كه بر
كل تصویر حاكم است این عكس را در سطح باالیي از زیبایي قرار مي دهد
و حكایت از نگاه حساس ،نوگرا و با تجربة این هنرمند دارد.
سعید دهقاني مرز میان دریا و ساحل را نشان داده است .از طرف راست،
آبي آب ،تورفتگيها و چین و شكنهاي ساحل را پر كرده و از طرف چپ،
اكر و قهوهاي ساحل ،آبهاي كنار دریا را در برگرفته و به آنها فرم
داده است .انتخاب كادر عمودي و زاویه دید از ارتفاع بلند را
ميتوان از نكات موثر این عكس بر شمرد.
سیدرضا هاشمي است .این عكس
عكس دیگري كه جلب توجه ميكند متعلق به ّ
سیاه و سفید ،پرندگاني را نشان ميدهد كه با پروبالهاي باران خورده
بر روي كابلهاي برق در سه ردیف و در كنار هم تجمع كردهاند .عكاس
در پایین ،زیر كابلها ایستاده و عكاسي كرده است .سه خط سیاه
كابلها و پرندگاني كه در حالتهاي گوناگون به روي آن قرار گرفتهاند
ما را به یاد نت موسیقي مياندازد و در ذهن ما موسیقي شورانگیزي را
تداعي ميكند كه نگاه پس از تماشاي پرندهها ،از میان آنها عبور
ميكند و با موسیقي خیالي به آسمان ميرود.

مصاحبه با مرات گرمن
عكاس ،تركیه ،استانبول ،فوقلیسانس طراحي شهري از دانشگاه ماساچوست آمریكا
استاد عكاسي دانشگاه سابانجي تركیه ،استانبول
عضو كلوب عكس كارون و انجمن عكاسان كانادا و برنده مدال طالیي
درمسابقه تهران

مسعود

سهیلي ،پاییز3310

چه مدتي است عكاسي ميكنید؟
-

بیش از بیست سال است .در ده سال اخیر بعنوان عكاس حرفهاي ،عكاس
هنرمند ،به آموزش عكاسي در دانشگاه نیز مشغول بودهام.


-

چه كسي مشوق شما در عكاسي بود؟


-


-


-


-

پدرم .تحصیالت عالي داشت و متخصص طراحي شهري بود .همیشه عكاسي
ميكرد .هیچوقت مرا به عكاسي تشویق نكرد .یك روز دوربین نیكون
 F2خودش را به من داد .از آن روز به عكاسي عالقمند شدم.

چرا رشته طراحي شهري خواندید ؟ همان كاري كه پدرتان كرد !
ابتدا فكر كردم كه رشته مناسبي براي كاركردن است .رهایش كردم
وقتي فهمیدم كه طراحي شهري توسط مالكان سرمایه ،زمینخواران،
اعضا منتصب شهرداري ،مالكان كارخانههاي اتومبیل ...انجام
ميشود ،و نه توسط طراحان شهري! طراح شهري بودن را كه برایم
قابل دسترس نبود كنار گذاشتم .همواره براي فكر آزادم
مبارزهكردهام ،تا آنجا كه ممكن است مستقل از جریان روزمره
باشم.

چرا به سراغ عكاسي رفتید ؟
در مقایسه با طراحي شهري و معماري ،تعداد و درآمد عكاسان كمتر
طبیعتا آزادي بیشتري دارند .با روي آوردن به عكاسي،
ً
است و
استقاللي را كه سالها به دنبالش بودم ،بدست آوردم .وقتي قرارداد
معموال شرح مختصري به من ميدهند و اجازه
ً
عكاسي را امضا ميكنم،
ميدهند خودم كار را بكنم؛ هرگز در كارم دخالت نميكنند.

آیا هیچ عكاسي در شكل دادن به سبك كار شما تاثیر داشته است؟
كارهاي  Andre Kerteszرا دوست دارم .آثارش همواره جلوتر از زمانة
خودش بود Brend & Hill Bercher.و مدرسه عكاسي دوسلدورف را بخاطر
اثبات اینكه عكس بدون تصویر انسان ميتواند كار هنري باشد،
ستایش ميكنم David Honkey .را بدلیل ثبت عكسهاي جاودانه در تاریخ
عكاسي Margaret Bruke –White ،را به دلیل آگاهي اجتماعي و زیبائي
شناسي خاص كارهایش Charles Sheeler ،را به خاطر عكس نقاشيهایشJosef ،
 Koudelkaرا به عنوان بزرگترین عكاس مستند و توانایياش در تغییري
بزرگ در سیستم عكاسي (عكسهاي سري "شورش") در سالهاي اخیر،
 Michael Weselyرا براي عكاسي به عنوان زبان سینما .مطمئنم عكاسان
دیگري هم هستند ،ولي بیش از این حضور ذهن ندارم.

فلسفه عكاسي شما چیست؟
معموال مردم
ً
عكاسي برایم وسیلهاي است جهت نشان دادن موضوعاتي كه
از آن صرفنظر ميكنند .آن موضوعات را جهت توجه مجدد مردم شفاف

ميكنم .به موضوعات خارقالعاده عالقمند نیستم ،چرا كه بخش زیادي
معموال بیش از حد به آنها توجه ميشود .من
ً
آن را پوشش ميدهند و
بیشتر روي موضوعات عادي متمركز هستم و سعي ميكنم ابعاد
خارقالعاده موضوعات معمول را عكاسي كنم.

آیا عرصه عكاسي در طي سالهاي گذشته ،به خصوص در عصر دیجیتال،
تغییرات زیادي داشته است؟
-

در گذشته ميتوانستید استاد باشید! فقط با عكسي دقیق ،نور خوب
و با تنظیم فاصله درست .امروز دوربینها بطور اتوماتیك این كار
را انجام ميدهند .در این مقطع مسئولیت تفكر در خصوص اینكه چرا
تصاویر را ميآفرینید و آن را با دیگران شریك ميشوید بر عهده
اساتید است .در زمان و مكان صحیح قرارگرفتن دیگر براي عكاسي
خالق كافي نیست .بعد دیگري باید به آن اضافه شود :عكاس به عنوان
هنرمند! عكاسي دیجیتال ،با افزایش تعداد عكسهاي گرفته شده،
این فرآیند را تسریع ميكند.


-

نظر شما درباره عكاسي سیاه و سفید چیست ؟
چیز خاصي نیست .اما ميتوانم بگویم كه گاهي اوقات براي بدست
آوردن عكسهاي خارقالعـاده به آن پناه ميبرم .بسیار ساده است كه
از موضوعات خارقالعاده عكسهاي عادي بگیریم ولي تالش زیادي الزم
است تا بتوانیم از موضوعات عادي ،عكسهاي خارقالعادهاي بگیریم.
عكاسي سیاه و سفید جذابیت خاصي برایم ندارد .من عكاس رنگيام.
عاشق تماشا كردن عكسهاي سیاه و سفیدام و فقط زماني كه الزم است
عكس سیاه و سفید ميگیرم .ولي از ابتدا به سیاه و سفید فكر
نميكنم .اگر به گرافیك عكس سیاه و سفید (جدا از محتواي آن)
نگاه كنیم ،مقایسه عكس رنگي كامل با عكس سیاه و سفید بسیار
مشكل خواهد بود .چرا كه عكس سیاه و سفید سطوح رنگي را خنثي
كرده و ممكن است در این صورت با رنگي سازگار نباشد.



چه عواملي در انتخاب رنگي یا سیاه و سفید در عكاسي پروژه شما
موثرند ؟

-

بعدا عكسهایي را كه قابلیت آن را دارند،
ً
همیشه رنگي ميگیرم.
سیاه و سفید ميكنم .اگر قرار باشد در شرایط نوري سختي كار كنم،
سیاه و سفید را ترجیح ميدهم .چرا كه گرین و نویز حاصله ،بیشتر
با سیاه و سفید منطبق است تا رنگي؛ و این همان دلیلي است كه
عكاسان مستند بیشتر از سیاه و سفید استفاده ميكنند.



چه نوع عكاسي براي شما جذابتر است ؟ در چه عرصهاي بیشتر كار
ميكنید ؟

-

عكاسي من چیزي مابین عكاسي شهري و عكاسي كانسپچوال است .برخي
از كارهایم در سبك كار مدرسه عكاسي دوسلدورف آلمان است ،كه
برند وهیال بچر آغازگر آن هستند .به عنوان عكاس هنري به عرصه
سفر ،طبیعت و ژورنالیسم عالقهاي ندارم گهگاهي این نوع عكاسي را
هم ميكنم .و فقط در آرشیو براي فروش نگاه ميدارم.

 ممكن است انواع مختلف عكاسي ،مانند طبیعت ،مردم ،ژورنالیسم ...
را تعریف كنید؟
عكاسي طبیعت برایم مانند آموزش نقاشي اكسپرسیونیسم است .تحت
تاثیر طبیعت قرار ميگیرید بخاطر آنچه كه طبیعت به شما انتقال
ميدهد و مایلید كه آن را با دیگران شریك شوید .این را خیلي خالق
نميبینم؛ طبیعت ميآفریند و شما شاهد آن هستید ،مشاهده ميكنید.

بهترین عكسهاي طبیعت توسط عكاساني چون آنسل آدامز گرفته شده،
اما از آنجا كه طبیعت بهتر نميشود ،نميتوان تصاویر بهتري
آفرید .در حقیقت بدتر هم ميشود ،كه خود ما آنرا نابود
ميكنیم ...عكاسي از مردم شیرین است .گاهي مردم در عكسهایي
هستند كه زیاد به آنها فكر نشده است ،چرا كه عكسهایي كه مردم
در آنند ،بنابر پیش داوريهایي كه در عكاسي از مردم است،
ميبایستي " زیبا " باشند .من با این تصویر محدود ناپسند
"عكسهایي كه در آن انسان حضور ندارد ،عكاسي نیست" موافق نیستم.
در درصد بسیار زیادي از عكسهاي معاصر ،مردم را نميبینید .باید
درك كرد كه ردپاي انسان در عكسهایي كه در آن نیستند پنهان است؛
براي درك روایت زندگي ،نباید مردم را در عكس ببینید .و گاهي،
اگر مردم در عكس نباشند ،بیننده راحتتر روایت زندگي را
ميآفریند ،چرا كه مدارك كافي جهت آنچه كه ميگذرد عرضه نشده
است :عكس راز آن را نگه ميدارد .فیگور انسان در عكس همواره
تمایل به نشستن در موقعیت اصلي عكس را دارد و ممكن است نقش
اصلي را در عكسي ،كه انسان موضوع اصلي نیست ،بدست آورد .وقتي
فتوژورنالیسم بعنوان هنر عرضه و فروخته ميشود ،به موضوعي كه
محتوي عكس است خیانت ميكند.
زماني كه فتوژورنالیستها جایزه ميگیرند ،هنوز مشكالت مردمي ،كه
موضوع عكاسي بودهاند ،باقیست و هنوز از آن رنج ميبرند .برایم
ناخوشایند است ،و آن را نوعي استثمار ميدانم .فتوژورنالیسم
بعنوان وسیلهاي جهت آگاهي مردم (در برنامههاي وسایل ارتباط
جمعي) از وقایعي كه در دنیا رخ ميدهد ،ضروري و عكاسي واالیي
است.

-


-


-


-



عكاسي هنري چیست ؟
تعریف عكاسي هنري بستگي به برداشت و تعریف شخص از هنر دارد.
چیزي كه براي شخصي هنر است ،ممكن است براي دیگري نباشد .این
دلیلي است كه به كار خودم به عنوان " عكس هنري " نگاه نميكنم.
اثري را كه ميآفرینم " كار نمایشي" مينامم ،تا از بحثهاي
بیهوده و وقتكش ،كه آیا این اثر هنري هست یا نه ،پرهیـز كنم.
كلمه "هنر" تعاریف زیادي دارد؛ گاهي ميگوییم " هنر زندگي" ،یا
" حالت هنري"" .هنر" در این عبارت متفاوت با "هنر"ي است كه
باید به نمایش گذاشته شود.

عكاسي خالق چیست ؟
كامال
ً
عكاسي خالق اثري است كه دنیاي درون شخص را بطور واقعي و
شخصي بیان ميكند.

رابطه بین عكاسي هنري و خالق چیست ؟
دوباره همان است :بستگي به تعریف شخص از هنر دارد .به نظر شخص
من عكاسي خالق ميتواند ،گاهي عكاسي هنري باشد و برعكس.

فكر ميكنید تا سن پیري هم عكاسي كنید؟
بله حتما! خیلي كارها دارم كه باید انجام دهم .امیدوارم شرایط
فیزیكيام اجازه عكاسي تا سن پیري را به من بدهد Kertesz .عكسهاي
قابل مالحظه در نود سالگي گرفت!

براي عكاساني كه مایلند مثل شما عكاسي كنند هیچ پیشنهادي
دارید؟

-

كار خودشان را بكنند!

 چه دوربیني را ترجیح ميدهید؟
سالها از كانن  Canonاستفاده كردهام .لنزهاي خوبي دارد .از جمله
اكثرا با این لنز و همچنین زوم
ً
لنز  54میليمتري با تیلت و شیفت.
ترجیحا
ً
 00-377و  07میليمتر  f / 1.4عكاسي ميكنم .براي عكاسي از مردم،
از دوربین دیجیتال كامپكت استفاده ميكنم ،در حال حاضر از Canon Power
ایضا
ً
شدیدا منتظر بدنه دوربین  55تا  50مگا پیكسل  SLRو
ً
.Shot Pro1
 35مگابایت كامپكت كانن هستم.

اخبار و نكاتي از دنیاي عكاسي
مسعود سهیلي

تصحیح نور و رنگ
امكان تصحیح رنگ و نور اتوماتیك فتوشاپ  ( CS2برخالف نسخههاي قبل 0
تقریبا نزدیكترین و بهترین تصحیح را به وجود ميآورد.
ً
و)...

كلوزآپ رنگین
از مونیتور مي توانید به عنوان زمینه ماكروفوتوگرافي استفاده كنید:
هزاران رنگ ساده و یا مركب با طرحهاي مختلف .موضوع را به فاصله 0
تا  37سانتيمتر از مونیتور قرارداده و عكاسي كنید؛ فقط مراقب
انعكاس نور باشید!

فیلتر تصحیح لنز – فتوشاپ CS2
براي تصحیح اعوجاج در عكاسي معماري ،نقاط مركزي ،خطوط افق كج و
گوشههاي تاریك در عكس از فتوشاپ  CS2ميتوانید استفاده كنید ،همان
كاري كه تیلت و شیفت در دوربینهاي حرفهاي انجام ميدهند:
>Correction Filter>Distort>Lens

عكاسي از ماه
براي عكاسي از ماه با آسمان ابري ،استفاده از فیلتر خنثي براي
كمكردن نور ماه الزامي است .در این حالت نوردهي بیشتري نسبت به
آسمان صاف ضروري است.

دوربینهاي ديجیتال كانن
ایرادات اساسي دوربینهاي دیجیتال كانن عبارتند از:
 -3عایق گرد و خاك نیستند و به فواصل كوتاه باید
شود.
 -5چراغ كمكي براي تنظیم فاصله در نور كم ندارند.
 -3وایت باالنس آنها از دقت كافي برخوردار نیست.

COMS

آن تمیز

مستمرا تكنولوژي خود را ارتقا ميدهد CCD .آن به
ً
كانن بر خالف نیكون
 CMOSتبدیل شده است .لنز با تیلت و شیفت دارد ...اما این ارتقا
تكنولوژي منجر به بهتر شدن كیفیت دوربین نگردیده است CMOS .كانن
بعلت گراني آن با كیفیت پایین تولید و عرضه ميشود و هنوز كیفیت آن
از  CCDنیكون ( تكنولوژي قدیميتر ) پایینتر است .اما با تبلیغات
وسیع و گسترده موجب بیشترین فروش در بین تمام دوربینها گردیده
است .نیكون به تازگي دوربین  D2XSرا با  CMOSبه بازار عرضه كرده
است.

عكاسي با تن گرم در روز آفتابي
با تنظیم وایت باالنس روي"هواي ابري" ،ميتوانید در
عكسهایي با تن گرم ،زرد و طالیي مایل به نارنجي بگیرید.

روز

آفتابي

لنز وايد  82-22سیگما Sigma
شركت  Sigmaلنز زوم واید  (EX DC HSM) F4-5.6 ،37-57را براي دوربینهاي
سیگما ،كانن و نیكون به بازار عرضه كرده است .این لنز زوم براي
دوربین هایي كه فول فریم نیستند ،به اندازه زوم واید  35-35عمل كرده
و با قیمت مناسب قابل خرید است.

نسبت نور Lighting Ratio
در عكاسي استودیو ،رابطه مابین میزان روشنایي و سایه در سوژه را "
معموال با یك منبع نور اصلي،
ً
نسبت نور" ميگویند .قسمتهاي روشن سوژه
معموال نور
ً
و قسمت هاي سایه یا تاریكتر با یك منبع نور دوم (
پركننده نامیده ميشود) نور پردازي ميشوند .وقتي میزان نور اصلي یك
استاپ باالتر از نور پر كننده است ،نسبت نور ½ ميباشد .هرچقدر این
اختالف بیشتر باشد ،سایهها تیرهتر و نورپردازي دراماتیكتر ميشود.
براي نورسنجي با نسبت ½ به روش زیر عمل كنید:
نورسنج را در محل سوژه قرارداده و منبع نور اصلي را نورسنجي كنید.
نورسنجي
در
تاثیري
پركننده
نور
اینكه
براي
شما نداشته باشد ،از دست خود به عنوان سایبان در كنار نورسنج
استفاده كنید .سپس به همین شكل منبع نور پركننده را نورسنجي كنید.
در صورتیكه اختالف این دو نورسنجي یك استاپ باشد ،نسبت نور شما ½
است .در غیر اینصورت ،با تغییر قدرت و یا جابجایي نور پركننده،
مثال اگر نور اصلي ،دیافراگم  8به شما
این نسبت را بدست آوریدً .
ميدهد ،نور پركننده باید  5.6باشد .این نسبت نور در اكثر استودیوهاي
حرفهاي بكار ميرود.

 LCDگردان براي دوربینهاي فیلمي و ديجیتال
بعضي از عكاسان براي عكاسي از مردم از دوربینهاي كامپكت با امكان
 LCDمتحرك و چرخان استفاده ميكنند .این دوربینها امكان عكاسي از
مردم را بدون نشانه رفتن دوربین بطرف آنها میسر ميكندZigview-R .
محصول جدیدي است كه روي تعداد زیادي از دوربینهاي فیلمي و

دیجیتالي نصب ميشوند (نیكون-كانن-مینولتا-پنتاكس-كونیكا) و این
امكان را در اختیار عكاس ،با همان دوربین ،قرار ميدهند.
یك  LCDگردان روي ویزور دوربین با مشخصات زیر نصب ميشود:
 – 3صفحه  5اینچ گردان از افقي تا عمودي
 -5صفحه  3/3 ،CMOSمگاپیكسل رنگي
 -3رزولوشن پائین  34777پیكسل
 -4ابعاد صفحه نمایش  3/5 * 3/3اینچ
 -0تا دو برابر اندازه براي تنظیم بهتر فاصله زوم ميكند.
 -5نمایش سیاه و سفید و نگاتیو هم دارد.
 -0یك باطري لییتم دارد كه سه ساعت شارژ آن طول ميكشد و  5ساعت
كار ميكند (  377-547ولت)
 -1یك سري امكانات جانبي دیجیتال براي عكاسي طبیعت دارد.
 -4همراه آن پیچ و پیچگوشتي براي نصب كیف ،آداپتور شارژ و قطعات
اتصال چشمي تحویل داده ميشود.
 -37قیمت آن حدود سیصد دالر امریكاست.
براي اطالعات بیشتر به شركت  Argraphبه آدرس www.ArGraph.com:و یا
تلفن 3–177–055– 5547مراجعه شود.

انجمنهاي عكاسي آمريكا
Photographic Society of America ( PSA): www.PSA-Photo.org

دریافت  35شماره مجله و امكان شركت در مسابقات و نمایشگاهها – حق
عضویت سالیانه
International Freelance Photographers Organization (IFPO): www.IFPO.net

با پرداخت فقط یكبار حق عضویت ،عضو دائم ميشوید .براي اعضا امكان
استفاده از كارت خبرنگاري با كد خبرنگاري معتبر از آمریكا با
هزینه جداگانه فراهم است.

بنیانگذار فتوكنیا در گذشت
فروردین3310در
در33
بنیانگارفتوكنیا،
فریتزگروبر،
پروفسور
زادگاهش ،شهركلن آلمان ،در سن 45سالگي درگذشت 00 .سال پیش ،بعد
از جنگ جهاني دوم ،اولین بار در  Cologneفتوكنیا برگزار گردید .این
مستمرا برگزار شده است و
ً
بزرگترین نمایشگاه تجاري عكاسي است كه
اكنون بیش از 3577گروه از  40كشور (در 33سالن ) در آن شركت
ميكنند .در سال  ، 3417زمان بازنشستگي گروبر ،سیصد گروه در این
نمایشگاه شركت ميكردند.
قوانین كامل كپيرایت در سایت  www.Copyright.govذكر شده است .براي
عكاس ذكر عالمت © ،نام عكاس و تاریخ عكس در كنار عكس الزامي است.

المپهاي جیوهاي
عكاسي در محیطي كه روشنایي نور المپ بخار جیوهاي ،موجب قرمز شدن
عكس ميشود .از
 Custom White Balanceبا استفاده از یك كاغذ سفید یا خاكستري جهت تصحیح
نور استفاده شود.

عكاسي پانوراما
ميتوانید با :
 -3افزودن برخي لوازم به دوربین،
 -5استفاده از برنامهاي كه بتواند با مونتاژ كردن چند عكس در
كنار هم عكس پانوراما بسازد،
 -3استفاده از لنزهاي خاص،
 -4استفاده از دوربین هاسلبالد ( XPو یا نوع دیگر ساخت چین)،
 -0استفاده از بك بزرگتر ( مثل  5*35روي 4*0روي دوربین مدیوم
فرمت به جاي بك خود دوربین)،
 -5افزودن یك رینگ پشت لنز ( مثل شیفت عمل ميكند)،
تصویر پانوراما بگیرید .فیلتر تصحیح پرسپكتیو فتوشاپ  CS2خطاهاي
تیلت و شیفت و تاریكي موضعي تصویر را تصحیح ميكند.
فهرستي از آدرس وب سایت تولید كنندگان لنز و لوازم عكاسي پانوراما
در بخش انگلیسي بولتن ذكر شده است.
اگر مي خواهید با قراردادن چند عكس در كنار هم عكس پانوراما
حتما روي سهپایه عكاسي كنید.
ً
بسازید،

پروسس فرمت RAW
بهترین راه براي تنظیم نور و كنتراست و هر تغییر دیگري روي فایل
 ، RAWاستفاده از برنامه گرافیكي عرضه شدة همراه دوربین ميباشد.
بدین ترتیب قبل از عمل ظهور روي فایل خود كلیه تصحیحات الزم را با
بهترین كیفیت انجام دادهاید .برنامههاي دوربینهاي كانن و نیكون
قابلیت هاي بسیاري باالیي دارند و كارآئي آنان چه بسا از فتوشاپ هم
بهتر است.

چرخاندن عكس
اكثر دوربینهاي جدید قابلیت چرخاندن ) (Rotate Imageرا در فهرست امكانات
خود دارند .دوربین خود را روي آن تنظیم نمایید تا در هنگام پروسس
یك گام جلو باشید .در  LCDنیز تصویر خود را چرخیده ميبینید و
احتیاجي به چرخاندن دوربین نیست.

نمايشگاه دائم اينترنتي
كلیه اعضــا كلوب عكس كــارون ميتوانند نمایشگاههاي برگزار شده
ســایت:
وب
نمایشگاههاي
قسمت
در
را
خود
 www.MasoudSoheili.com/News/Exhibition.htmlبطور دائم به نمایش بگذارند .هر
گالري ميتواند شامل یك متن و  54یا  41عكس باشد .هزینه نمایشگاه
براي  54عكس  507.777لاير و براي  41عكس  077.777لاير ميباشد و فقط یك
بار پرداخت شده و گالري بطور دائم ( تا زمانیكه عضو هستید ) روي
وب سایت ميماند .پروندهاي دائمي براي شما !

وب سایت شخصي
همه ما به ضرورت داشتن وب سایت شخصي واقفیم .اعضا كلوب كارون و
اعضا سایت كارون یك گالري شامل اطالعات و عكسهای خود را در این

سایتها دارند .تا تحقق این امر با هزینه كم ميتوانیم از این گالري
بعنوان وب سایت شخصي خود استفاده كنیم.
الزمست یك  Domainبه نام خود یا هر نام دیگري كه دوست داریم ثبت كنیم
مثال  www.SoheilaHaghighat.comو آن را به گالري خود  Forwardنماییم.
ً .
http://www.Caroun.com/Painting-Gallery/SoheilaHaghighat/ SoheilaHaghighat.html

شركت فرا رایانه با دریافت مبلغ  0077تومان سالیانه این كار را
انجام ميدهد .تلفن  01 :تا 1103 - 1400
جمعا  507.777لاير ميتوانید عالوه بر  Domainمقدار 37
ً
همچنین با پرداخت
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"كالف سر در گم انديشه"
آ ذ ين راد
هستیم .با بحران آب رو بروییم .مشكالت و
در قرن بیست و یكم
بیماريها روز به روز بیشتر ميشوند .فقر ،گرسنگي ،جنگ و نا امني در
سرتاسر دنیا رخ مينماید .با اینكه در دهكده جهاني زندگي میكنیم،
روز به روز تنها تر ميشویم .سرعت پیشرفت تكنولوژي نفسمان را بند
میاورد .كارها را به كامپیوتر سپردیم و فقط مدیریت ميكنیم.
ارتباطات انساني روز به روز كمتر ميشود و رقابتها حالت جهاني به
خود گرفتهاند .نسل گذشته حاضر نیست جا را براي نسلجدید باز كند.
نسل جدید ،سركش و نافرمان در راه مبارزه با نسلهاي قبلي است.
ایمان ،الوهیت ،معنویت ،وحدانیت شبیه افسانههاي قدیمي شدند .معناي
برابري و برادري را در ادبیات كهن باید جستجو كرد.

در شهر خاكستري ما " تهران" دیگر صداي خنده نميشنویم .صبحها در
ترافیك وقت ميگذرانیم و براي یك ساعت آرامش در شب ،تمام روز را
ميدویم .در چهرهها رنگي از شادي نميبینیم .همه با هم دشمن شدند.
هر جا قدم ميگذاري جز انرژي منفي چیزي نثارت نمیشود .بحثهاي قشنگ
فراموش شدند .دیگر كسي رویا نميبیند .كسي پاسخي به سالم و لبخندت
نميدهد .هیچكس به فكر دیگري نیست .قبل از آنكه كمكي از كسي بخواهي
باید به فكر هزینهاش باشي .در این جنجال بيپایان از همدیگر به جاي
نردبان استفاده ميكنیم و بعد از رد شدن از هر پله ،آنچنان خردش
ميكنیم كه كس دیگر نتواند از آن استفاده كند.

در این بین مشكالتي را در صندوق ذهن نگاه داشتیم تا سر فرصت ،به
لحظهاي
آنها برسیم ،شاید بتوانیم حلشان كنیم .اما كدامین فرصت؟
درنگ كافي است تا فرسنگها از دانش جهاني عقب مانیم .وقتي براي
بررسي و حل مشكالت برایمان نمانده .مجالي نیست ،باید دوید .
مشكالت همچون گره هایي تو در تو و سر در گم در مغزمان پیچیده و باز
كردن هر گره ،ملزم به باز شدن سایر گرههاست .هر قسمت از این كالف

را بگیریم تا بلكه سر نخي به دنبالش باشد باعث گرههاي بیشتر
ميشود.
گره هاي خودم و دیگران آنچنان مشغولم كردند كه دیگر توان نگهداري
شان را نداشتم .باید تخلیه ميشد .قبل از اینكه به جمع سایر گرهها
بپیوندد.
دوربین به دست گرفتم و در استودیوي كوچكي به اندازه یك میز
نهارخوري ،با چند المپ سفید و زرد به سراغ گرهها رفتم .گرههاي رنگي
از نخهاي قالي ...نخها را در هم تابیدم و گره زدم و درون آب ،در
فریزر گذاشتم .آب یخ زد و اطراف نخ ها را گرفت .شاید ،نمادي از
زمان الزم براي باز كردن گرهها .سرعت الزم بود ،تا بتوانم قبل از
آب شدن یخها در اثر حرارت المپها تنظیم الزم را انجام دهم.
ميدانستم كه براي گشودن برخي گرهها در ذهن گذشت زمان كافي نیست.
گرهها مدتهاست كه ماندهاند و ماسیدند .پس ،از نشاسته استفاده
كردم .نخها درون نشاسته غوطه ميخوردند و ميماسیدند .این سري عكسها
را ضد نور گرفتم .سفید مایل به زرد نشاسته ،جلوه بیشتر و زیباتري
به نخها ميداد .در برخي فریمها نخها را آنچنان كشیده و موازي
قراردادم كه نشان دهم منطقهامان هم ،نیاز به حل و فصل دارند.
در پایان مجموعه عكس ها خیلي نا امید كننده بودند .باید گرههایي را
بدون یخ زدن و ماسیدن هم ثبت ميكردم .پس ،از تكنیك میز نور
استفاده كردم .گرهها را پشت كالك و كالك را روي شیشه پنجره
چسباندم .با چند برش كوچك روي كالك قسمتي از نخها و گرهها را
بیرون كشیدم .كادر را آنچنان بستم كه هیچنشاني از پنجره و كادر
كالك در عكسها نباشد .حالت رویایي قشنگي پیدا كردند .نخهایي كه
پشت كالك باقيمانده بودند به نظر فلو ميآیند و نخهاي رویي آنچنان
شارپ هستند كه تك تك پرزهایشان هم دیده ميشود.

براي اجراي نهایي از كادر هاي مربع با تقسیمات چهارگانه استفاده
كردم ،در هر كادر گرهاي و نخي .همانطوركه مغزهامان را كلیشه بندي
كردیم و بنا بر معضالت سیاسي ،اقتصادي ،اجتماعي و ...مشكالت را طبقه
بندي ميكنیم ،كلیشه و كادر یكي است .گرهها متفاوتند .نام مجموعه
را " كالف سر در گم اندیشه گذاشتم" .باشد مجالي بیابیم براي
بازكردن گرهها.

تیلت و شیفت در فتو شاپ
راحله زمردي نیا ،زمستان 1130
در عکاسی معماری توجه به موازی بودن خطوط عمودی و جلوگیری از
اعوجاج و کجی ساختمانها اهمیت ویژه ای دارد .در عکاسی با دوربین
 330این مشکل کامال مشهود است ولی در عکاسی با دوربین قطع بزرگ و در
بعضی از دوربینهای قطع متوسط(فلکس بادی هسلبالد) با لنزهایی که
مخصوص معماری ) (PCطراحی شده اند ،با استفاده از امکان تیلت و شیفت
در آنها ،از اعوجاج و کج بودن خطوط عمودی و افقی در ساختمانهای
بلند جلوگیری می کند.
امروزه می توان با استفاده از برنامههاي كامپیوتري نیز هم این کار
را انجام داد .با فتوشاپ می توان خطوط کج را تصحیح کرد .می توانیم
خط افقی کج در عکسمان را با استفاده از فیلتر تصحیح لنز صاف کنیم.
برای اینکار باید یک صفحه مشبک( )Gridبراي داشتن خطوط افقي و عمودي
 ،Filter/Distort/Lens Correctionپنجره تصحیح لنز
داشته باشیم .با مراجعه به
باز می شود .دستورالعملهایی که در این پنجره وجود دارد تغییرات
الزم را انجام می دهد.
با کلیک و کشیدن خط بر روی تصویر در امتداد خطوط عمودی و افقی
تصویر مشبک ،خطوطرا صاف می کنیم .بعضی از لنزها (بخصوص در لنزهای
واید بیشتر دیده می شود و یا لنزهایی که کیفیت مناسبی ندارند)
اطراف تصویر را سیاه و محو می کنند .برای از بین بردن گوشههاي
محوو تاریك با دستورالعمل  Vignetteنواحی تیره را روشن می کنیم .گاهی
وقت ها در تصاویر با لنز واید اطراف تصویر کشیدگی پیدا می کند،
این حالت بیشتر در عکسهای منظره دیده می شود که خط افق در آن کامال
مشهود است.
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مجله فرهنگي و هنري
مدیر و سردبیر :علي دهباشي
بخارا مجله اي است فرهنگي و هنري كه در آن مقاالت و نقدها و خبرهاي
مربوط به ادبیات و هنر ایران و جهان ،در زمینه ایرانشناسي و
همچنین درباره خصوصیات فرهنگي و هنري كشورهاي فارسي زبان
افغانستان و تاجیكستان منتشر ميشود.
مجله فرهنگي و هنري بخارا با مقاالتي از نویسندگان ،مترجمان و
استادان برجسته فرهنگ ،ادب و هنر ایران منتشر ميشود .آثاري از:
ایرج افشار -عزتااله فوالدوند -داریوش آشوري -هوشنگ دولتآبادي-
محمدرضا شفیعي كدكني -داریوش شایگان -عبدالحسین آذرنگ -ژاله
رجبزاده -آیدین آغداشلو -آموزگار -محمدعلي موحد -مینو مشیري -هاشم
گلي امامي -رضا سیدحسیني -محمد گلبن -صفدر تقيزاده -هرمز
همایونپور -سیروس علينژاد -عمران صالحي -جالل ستاري -قمر آریان-
جمشید ارجمند -خسرو ناقد -سیروس شمیسا -بیژن ترقي -محمد قهرمان-
.حسن میر عابدیني -الله خاكپور -ناهید طباطبایي و حورا یاوري
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فصلنامه حرفه :هنرمند
شهريا ر توکلی،

3315

"حرفه :هنرمند" از سال  1831به شکلی کامال مستقل فعالیت خود را آغاز
کرد .از ابتدای فعالیت ،هستهی اصلی این نشریه به سه قسمت مجزای
عکاسی ،نقاشی و هنرهای جدید تقسیم شده که دبیری و تصمیم گیری هر
بخش نهایتا به طور مستقل انجام گرفته و می گیرد.
در هر یک از این بخشهای سه گانه ،یک هنرمند خارجی و یک هنرمند
ایرانی معرفی شده و گزیده هایی از آثارشان نیز منتشر می شود .در
انتخاب این هنرمندان سعی داشتهایم ،عمدتا سراغ کسانی برویم که تا
کنون کمتر در معرض دید عمومی قرار گرفتهاند و در متن هنر غالب روز
قرار نداشتهاند .هنرمندانی جدی و پرکار که در تنهایی و خلوت
کارگاهشان به دور از جریانهای مد روز -به کار شخصی شان دلبستهاند.
عمده ی هنرمندان خارجی نیز از میان افراد کمتر شناخته شده در
ایران ،انتخاب شده اند تا از این طریق وجوه پنهان مانده ی هنر روز
دنیا بیشتر شناخته شود .همچنین سلسله مطالبی در خصوص مباحث تئوریک
هنر ایران و جهان  -در هر شماره -منتشر شده که در ان از آرای
اندیشمندان بنام جهان و ایران استفاده می شود .در زمینهی هنر
جهان ،تا کنون مطالب کلیدی و اصلی در خصوص مدرنیسم ،پست مدرنیسم،
فمینیسم ،هنر کیچ ،و  ...منتشر و در زمینهی هنر ایران نیز
هنرمندان و نویسندگانی چون مراد فرهاد پور ،داریوش شایگان ،رویین
پاکباز ،آیدین آغداشلو ،ثمیال امیر ابراهیمی ،آریاسپ دادبه ،منصور
براهیمی ،یحیی دهقانپور ،تورج حمیدیان و ...در خصوص سلسله مطالبی
چون اصالت ،فردیت در هنر ،آموزش در هنر ،حافظهی تاریخی ،شاهکارهای
نگارگری ،هنر عصر قاجار ،جامعه شناسی نقاشی معاصر ایران و ...وارد
بحث شدهاند.
با توجه به تعداد کثیر هنرجویان دانشگاهها و آموزشگاههای کشور و
با توجه به فقدان مطالب تخصصی مورد نیاز به زبان فارسی،
حرفه:هنرمند سعی داشته تا با انتشار مطالب تخصصی همراه و مشوق
هنرجویان جدی این رشته باشد و بر آن بوده تا به طور غیرمستقیم
وظیفهی معرفی هنر روز دنیا و ایران -که در دانشگاه های ما
متاسفانه کمتر به ان پرداخته می شود و نیز آموزش مفاهیم بنیادین
در هنر -که الزمه ی شکل گیری الیه های عمیق تر ذهنی هر هنرمندی است-
را به انجام برساند.
فهرست و گزیدهی مباحث مربوط به هر شماره در سایت اختصاصی حرفه:
هنرمند موجود می باشد.
info@herfeh-honarmand.com
www.herfeh-honarmand.com

فصلنامه عكاسي خالق
افشین

شاهرودي،زمستان3313

بیست و دو سال پیش بود ،شاید بیشتر یا كمتر .در یكي از مالقاتهاي
همیشگي مان فكر انتشار یك مجله عكاسي را با او در میان گذاشتم.
مثل همیشه با یك نهي بزرگ كه كش و قوسش مدتها طول كشید ،پیگیري
قضیه را ده دوازده سال به تعویق انداخت .اما ده دوازده سال بعد،
تا زماني كه درخواست امتیاز را به مقامات نداده بودم ،موضوع را
با او در میان نگذاشتم .روزي كه به او گفتم درخواست امتیاز
كردهام ،از پشت عینك نصفهاش با یك نگاه به قول خودش شهرستاني
مدتي فقط مرا نگاه كرد .انتظارش را داشتم اما ميدانستم كه
تنهایم نميگذارد .رضایت و نارضایتياش از سر عشق بود .كساني كه
او را به درستي نميشناختند ،ميپنداشتند كه شمشیرش از دور سر
مي برد ،اما به قول دوست مشتركمان محمد ستاري « پیرمرد همان قدر
كه زبانش تلخ بود ،دلش شیرین بود ،».رمز دوستي پر دوام ما هم
دقیقا در همین نكته نهفته بود .مرحوم ابراهیم هاشمي را ميگویم
ً
كه آرزو داشت تا زنده بود كتابخانهاش را به دفتر مجلهاي كه قرار
بود منتشر شود منتقل كند .اما سرنوشتاش این بود كه خود شاهد این
اتفاق نباشد .به هر حال دیري نخواهد پایید كه این آرزوي او جامه
عمل بپوشد و كتابهاي او به دفتر نشریه منتقل شوند .آن كتابها به
زودي در دفتر نشریه مشتاقان را به مطالعه دعوت خواهد كرد.
در میان تمام عناویني كه براي نشریه به فكرم رسیده بود ،چشم سوم
نام مناسبي بود The Third Eye .تعبیري است كه بسیاري از منتقدان و
صاحبنظران امروزي از عكاسي ارائه ميدهند .این تعبیر به این نكته
اشاره دارد كه عكاسي در حقیقت محصول چشم ذهن است نه چشم صورت.
كامال جا افتاده است ،از
ً
چنین تعبیري از این رشته در دنیاي امروز
اینرو براي نشریهاي كه قصد داشت موضعي فرهنگي اتخاذ كند نام
مناسبي به نظر ميرسید .نشریه را با آن نام درخواست كرده بودم.
امروز سالها از آن زمان ميگرد .خیلي از دوستان آنسالها دیگر در
میان ما نیستند و خیليها هم آمدهاند كه آن سالها نبودند و از
قضا همین تازه واردها دارند اساسيترین تغییرات را در طول تاریخ
این رشته در كشور ما به وجود ميآورند .اگرچه بسیاري از هم نسالن
عمدتا بر منبرهاي بلندي هم نشستهاند ،منكر انرژي این نسل
ً
من كه
تازه رسیده هستند ،ولي باید اذعان كرد كه این نسل با نیروي ذهني
شگرف خود كه بي تردید زاییده عصر ارتباطات است ،توانسته است
بسیاري از اصول و هنجارهاي رایج در عكاسي ما را بي آنكه با
سنتها ستیزهجویي كند ،زیر سئوال ببرد .این نسل تازه ،جامعه
عكاسي ما را به جامعهاي پویا و متحرك تبدیل كرده است.
در چنین شرایطي و با چنین پیش زمینهاي و با اعتقاد به نیروي نسل
تازه عكاسي ایران امروز عكاسي خالق پیش روي شماست .این نشریه
همانطور كه از نامش بر ميآید ميخواهد به فعالیتهاي نوجویانه
عكاسي بها داده و حرفه ا و مطالبي تكراري را با رنگ و لعابي نو
تحویل مخاطب ندهد .جامعه امروز عكاسي ایران بسیار باهوش و آگاه

است .نو و كهنه و خوب و بد را به خوبي از هم تفكیك ميكند .مسائل
را به خوبي درك كرده و از قدرت تحلیل بسیار باالیي برخوردار است.
تامین خوراك فكري براي چنین قشري كار سادهاي نیست .یاد مرحوم
هاشمي به خیر كه در آخرین دیارمان چند ساعت پیش از رفتنش در
حالي كه به سختي نفس ميكشید گفت « :نسل با شعوري دارد ميآید».
براي پاسخگویي به این نسل با شعور كه امروز آمده است ،در شوراي
سردبیري تصمیم گرفته شد كه به صراحت اعالم كنیم:
 « -3عكاسي خالق» پاتوق گرایش یا سلیقهاي خاص نخواهد بود .تمامي
گرایشها ،روشها ،شیوهها و سلیقههاي عكاسي با حركت رو به جلو و
گرایش هاي نوجویانه ر آن جاي خواهند داشت و صد البته كه حركات
هنجار ستیزانة بيمنطق را نیز نميپسندیم.
واقعگرا باشیم و بيتعصب و به تمامي
 -5كوشش ميكنیم كه حقیقتا
مسائل روز عكاسي دنیا در تمامي ابعاد و اشكال آن بپردازیم.
دستاوردها و شیوههاي تازه و مدرن و افكار مغایر با روشهاي موجود
را به صرف عالقه و عادت به روشهاي سنتي ،مرو و بياعتبار نخواهیم
شمرد.
 -3خواهیم كوشید كه نشریهاي آگاهي دهنده ،پر محتوي و خواندني
ارائه داده و حرفهاي تازهاي براي گفتن داشته باشیم.
 -4تاكیدمان بر تالیف خواهد بود .صفحات نشریه را با مطالب ترجمه
شده پر نخواهیم كرد .البته این بدان معنا نیست كه به ترجمه مطالب
ارزشمند بي اعتنا خواهیم بود .عكاسي هنري است متكي به تكنولوژي و
تكنولوژي این رشته هنوز در دست ما نیست .پس با این عقیده ،در
بلكه بر عكس شوراي
نميبندیم،
را به روي ترجمههاي خوب و مفید
سردبیري با دقت و وسواس و بر اساس اهداف پیشبیني شده مطالب ترجمه
شده مفید را براي چاپ در نشریه انتخاب خواهد كرد.
 -0به نقد نیز اهمیت ویژه داده و نمایشگاههاي خوب و همچنین
كتاب هاي عكاسي ارزشمند را مورد نقد و بررسي دقیق و علمي قرار
خواهیم داد.
 -5به اصول و ارزشها و اخالق حرفهاي روزنامه نگاري معتقدیم و
خواهیم كوشید كه به یك نشریه حرفهاي ( به معناي واقعي) در زمینه
عكاسي منتشر كنیم.
این تصمیمات شوراي سردبیري در حقیقت منشور فعالیتهاي ماست و راه
و روش اجرایي ما بر مبناي آن تعریف ميشود .ولي این را هم
میدانیم كه موفقیت در این راه میسر نميشود مگر با حمایت و
همكاري همه دوستان و عالقهمنداني كه دلشان براي عكاسي ميتپد و ما
را نیز از خود میدانند .بودن تردید فقط با كمك شماست كه خواهیم
توانست به اهداف گفته شده كه در حقیقت اهدافي جمعي است ،دست
یابیم .پس ما را در این راه تنها نگذارید.
و اما چند نكته دیگر :

 -3در مورد لوگوي نشریه ،شوراي سردبیري از میان اتودهاي متعددي
كه تهیه شد ،در نهایت لوگویي را انتخاب كرد كه خوانایي كافي
داشته باشد.
نشریات زیادي را روي كیوسكها ميبینیم كه نامشان به سادگي قابل
خواندن نیست و اگر قرار باشد هر كدام از آنها را از فروشنده
اجبارا با اشاره به آنها بگوییم آن نشریه را بده
ً
بخواهیم ،باید
دقیقا ميخواهیم مخاطبانمان
ً
 ،ما نميخواهیم آن نشریه باشیم .ما
ما را با نام « عكاسي خالق» بشناسند و صدا كنند.
 -5براي خیليها ،مخصوصا آنها كه از دو سال پیش تا كنون در جریان
پیگیري هاي عكاسان براي مطالبه حقوق مادي و معنوي خود بر اساس
قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب  33ديماه
 3344هستند ،ممكن است این سئوال وجود داشته باشد كه موضع ما در
قبال این مسئله چیست؟ بهخصوص كه نگارنده این سطور خود از اولین
كساني بود كه به مطالبه این حق برخاست و حاال خود بر مسند مدیر
مسئولي این نشریه نشسته است .در پاسخ باید گفت كه عكاسي خالق با
اعتقاد به این موضوع ،با عالقمندي سعي خواهد كرد كه نظرات،
اعتراضات ،موافقتها و مخالفتها ،مشكالت و مسائل مربوط به این
موضوع به درستي انعكاس داده شود .ما بر آنیم كه حمایتهاي
مطبوعاتي كارسازي را ر حد توان خود در چارچوب قانون ،از مطالبات
بر حق عكاسان به عمل آوره و اگر حمایت عملي دوستان عكاس نیز به
همراهي ما بیاید ،چرا نتوانیم پایگاه مناسب و توانمندي را هم
براي مطالبات قانوني خومان ( اعم از مادي یا معنوي) ایجاد كنیم؟
راستي چرا نتوانیم؟
و اما نقل یك خاطره :در سال  3305در گالري كیهان نمایشگاه عكسي
برگزار شد كه نماد آن یك سنجاق قفلي بزرگ بود .آن سنجاق قفلي به
سفارش برگزار كننده به منظور جایگزیني با دفتر یادبود نمایشگاه
ساخته شده بود .وجود یك سنجاق قفلي بزرگ در محیط نمایشگاه كه به
جاي دفتر یادبود به كار گرفته شده و بازدیدكنندگان ميتوانستند
نظراتشان را روي كاغذ ،مقوا ،روزنامه ،پارچه و هر چیز دیگري كه
جاي نوشتن داشت ،بنویسند و در آن فرو كنند( شاید هم برعكس!) و
همچنین تیپهاي مختلفي از اهالي رشتههاي مختلف هنر در آن شب جمع
شده بودند جوي را به وجود آورد كه تا دیر وقت و بر خالف عرف
معمول نمایشگاه باغ مصفاي گالري محل بحث و گفتگوي هنري بین
اهالي بود.
خالقیت هنري در حقیقت خروج هنرمندان از قالب عادتهاي مرسوم و
روشهاي رایج در تولید آثار است .خالقیت ،در تفاوت میان شیوههاي
تفكر و اجراي كار هر هنرمند با دیگران معني پیدا ميكند .به
عبارت دیگر خالقیت در شكستن قوانین است .اما ابتدا باید قواعد و
قوانین را شناخت و بعد زیر پا گذاشت .آن نمایشگاه با نماد سنجاق
ظاهرا به عنوان یك شوخي هنرمندانه به كار رفت ،در
ً
قفلي كه
شرایطي برگزار شد كه همهچیز رنگ و بوي سیاست و سیاست زدگي داشت.
در بوسني و هرزگوین جنگ بیداد ميكرد .ایرانیان هنوز از كابوس
موشكبارانهاي نیمه شب از خواب ميپریدند .در مزارع افغانستان مین
ميرویید و ...

این رفتار غیر معمول كه به شكل یك نظر خواهي در یك نمایشگاه عكس
ابراز ميشد ،به عادات معمول بیننده تلنگر زد .این رفتار نه به
عنوان یك رفتار مخالفت آمیز با جریانات بلكه به عنوان یك رفتار
شوخ طبعانه براي جلب توجه و مطرح كردن یك كار صورت گرفت و دقیقا
باعث شد كه با وجود دوري راه گالري ،آن نمایشگاه در زمان خود به
یكي از پر بینندهترین نمایشگاه هاي عكس تبدیل شود .اكثر بازدید
كنندگان به دلیل فضاي ترغیب كنندهاي كه این عامل غیر متعارف ولي
موثر در محیط نمایشگاه ایجاد كرده بود ،مدت زیادي را در محل
گالري ميم انند و این فرصت مناسبي را براي بحث و گفتگو و تبادل
فكر و اندیشه در اختیار آنان قرار ميداد .البته این كار هم مانند
هر رفتار خارج از عادت دیگري با مخالفتهایي رو به رو شد ،از جمله
دوستاني در همان زمان در مقالهاي ضمن اعتراض به چنین رفتاري در
شرایطي كه مردم بي دفاع بوسني و هرزگوین تحت حمالت وحشیانه تجاوز
گران قرار داشتند ،نوشت:
« ماندهام كه این سنجاق قفلي را به كجا بزنم؟» امروز بعد از گشت
سال ها آن سنجاق قفلي به عنوان نشانه نوجویي به دفتر نشریه نقل
مكان كرده است.
این نشریه امروز با آن پیش زمینه به عنوان نماد میل به متفاوت
بودن  ،كنجكاوي ،اتصال ،استقالل و ارتباط با دیگران در دفتر نشریه
نشسته و به مراجعه كنندگان خوش آمد ميگوید.
فصلنامه عكاسي خالق ميخواهد با شما باشد و شما را به عنوان
دوستاني صمیمي در كنار خود حفظ كند .این بهترین شكل رابطهاي است
كه مي تواند بین یك نشریه و خوانندگانش به وجود بیاید .دست شما
را محكم ميفشاریم و صمیمانه ميگوییم كه به شما نیازمندیم.
تالشمان نیز همواره بر این خواهد بود كه یك رابطه دو سویه
نتیجهبخش با شما داشته باشیم .بیایید با هم باشیم و فایده با هم
بودن را به دیگران نیز برسانیم .بیایید با كمك هم یك نشریه خوب
منتشر كنیم .از قدیم گفتهاند كه یك دست بيصداست .ما به تنهایي
مي توانیم كار را از سر عالقه شخصي تا حدي پیش ببریم .ولي براي
تداوم آن كه دیگر جنبه شخصي نخواهد داشت ،وجود شما مخاطبین عزیز
كار سازتر و تعیین كنندهتر از ماست كه فقط شروع كردهایم .ما فقط
گام نخست را برداشتهایم .اذعان داریم كه در این گام پر از ضعف و
نارسایي هستیم .ولي معتقدیم كه با كمك شما خواهیم نتوانست به
انتشار نشریهاي توفیق یابیم كه در شان جامعه عكاسي ماست.

برنامه تورهای تابستانه عکاسی خالق
مکان

تاریخ

مدت
برنامه

جاده اسالم به
خلخال ،دریاچه
نئور و گردنه
حیران

 12و
 11تیر

دو روز

کندلوس

5
مرداد

یک روز

ماسوله

21
مرداد

یک ونیم
روز

جنگل ابردرمسیر
شاهرود به
آزادشهر

 2و 1
شهریو
ر

دو روز

جنگلهای عباس
آباد در کالردشت

21
شهریو
ر

یک ونیم
روز

12
شهریو
ر

یک ونیم
روز

جنگل الویج واقع
در مسیریوش –
بلده در جاده
چالوس
جواهرده رامسر

خدمات کلیه تورها
مسئولیت مدنی،
بمنظور پاسخگویی
جهت ثبت نام تور

جاذبه های سفر برای
عکاسی
جنگلهــای انبــوه جــاده
ا سالم به خل خال ،دریا چه
زی بای ن ئور ،مق بره شیخ
ـت
ـل ،طبیعـ
ـفی در اردبیـ
صـ
بکــر گردنــه حیــران ،در
م سیر اردب یل– آ ستارا،بر
ـدقلو-
ـای فنـ
ـراز جنگلهـ
فـ
اقامت درکمپ چادری
طبیعت کوهستانی -جنگلی و
زیبای روستای کندلوس،
معماری روستایی و موزه
کندلوس
چشم اندازهای زیبای جاده
فومن -ماسوله ،طبیعت
سرسبز ومعماری کم
نظیرماسوله ،بازار سنتی
وصنایع دستی محل
چشم اندازهای بکرجنگلهای
هیرکانی ،جنگلهای مه
گرفته ابردرمسیرروستای
زیبای ابر به شیرین آباد
در مازندران وعبور از
مسیر فیروز کوه یا هراز–
اقامت در کمپ چادری
جنگلهای انبوه عباس آباد
در جاده زیبای کالردشت به
عباس آباد در مازندران
طبیعت زیبای جاده بلده
به الویج ،جنگل های واقع
درمسیرالویج به چمستان در
مازندران وعبور از مسیر
آمل و هراز

طبیعت کوهستانی ،زیبا و
یک ونیم
 7مهر
بدیع روستای
روز
جواهرده و بافت
سنتی محل
شامل صبحانه ،نهار ،شام و پذیرایی عصرانه و بیمه
وسیله ایاب و ذهاب و راهنما و همراهی اساتیدی
به سئواالت عکاسی شرکت کنندگان در جهت تقویت جنبه
با تلفن . 3340-0991آموزشی در تمام مدت تور می باشد
مجله عکاسی خالق تماس بگیرید.

مسابقات عكاسي ماهیانه مجله
Popular Photography & Imaging Competitions

عكسهاي خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:
Popular Photography & Imaging 1633 Broadway, NY, NY 10019, USA
و یا آن را با  E-Mailارسال كنیدYourBestShot@hfmus.com :
هر ماه ميتوانید حداكثر  0عكس ارسال نمایید .موضوع عكسها آزاد است.
عكسها  JPGبین  50 – 100 Kارسال شود .در صورت برنده شدن یك فایل بین 3
تا  9 MBجهت چاپ عكس در مجله ارسال شود .همراه عكسها اطالعات زیر
لنز/
عكس(دوربین/
مشخصات
/
email
تلفن/
آدرس/
شود:
ارسال

نور/فیلم/فیلتر /برنامه گرافیكي) .مجله مجاز به چاپ ،استفاده از
عكس در اینترنت و هرگونه استفاده تبلیغاتي از عكس شما را دارد .با
ارسال عكس تائید مي كنید كه این عكس شماست و متعلق به شخص دیگري
نیست .هیچ عكسي مسترد نميشود.
جوایز :نفر اول  377دالر /نفر دوم  577دالر /نفر سوم  377دالر /نفر
چهارم و پنجم  :لوح تقدیر  07 +دالر

مسابقات ماهیانه مجله

Photo Life magazine

( Competitionsكانادا – تورنتو)
براي شركت در این مسابقات باید در روزنامه ماهیانه اینترنتي این
مجله به آدرس:
 http://www.PhotoLife.com/NewsLetter.phpثبت نام كرد.
موضوع مسابقه و جوایز آن در سایت مجله اعالم و عكسهاي برندگان در
مجله چاپ ميشود .براي اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه شود .
http://www.PhotoLife.com/Contents.php

موضوع مسابقات سال  5770به شرح زیر ميباشد .
مهلت زمان اعالم برنده
آخرین
موضوع
چاپ عكس
ارسال
راهبندان و ترافیك
مارس 5770
 33نوامبر 5775
راههاي كوهستاني
مه 5770
 33ژانویه 5770
Self - Portrait
جوالي 5770
 30مارس 5770
جادههاي مارپیچ
سپتامبر 5770
 35مه 5770
نوامبر 5770
حیوانات عجیب و غریب  34جوالي 5770

و

اسالید ,نگاتیو سیاه و سفید و رنگي ( از  81 x 81تا  ) 53x 13 mcو یا
فایل دیجیتالي) حداكثر اندازه چاپ  57x50سانتيمتر و  )RGB ,300dpiبراي
مسابقه ميتواند ارسال شود .هر نفر براي هر ماه حداكثر  0عكس.
اگر فایل خود را با  emailميفرستید ،موارد زیر را رعایت كنید :
 – 3با هر  emailفقط یك عكس بفرستید ( .براي پنج عكس ،پنج email
جداگانه ارسال كنید) .
 – 5موضوع مسابقه را در محل موضوع  emailبنویسید .مطلب دیگري در این
قسمت اضافه نشود.
 – 3در متن  emailاطالعات زیر ذكر شود:
اسم – فامیل – آدرس – تلفن – عنوان عكس
 – 4فایل ارسال  JPGو حجم آن كمتر از سه مگابایت باشد.
 – 0عكسها به آدرس  Showtime@PhotLife.Comارسال شوند.
آدرس پستي جهت ارسال عكسها Photo Life " Show Time " :
One Dundas St., Suite 2005, PO BOX 84, Toronto, ON, MSG 123, Canada

