
�� ������ Murat Germen س�
�  
  Interview                   )��آ��، ا������ل(

  ليسانس طراحي شهري از دانشگاه ماساچوست آمريكا فوق

  استاد عكاسي دانشگاه سابانجي تركيه، استانبول

  )www.CarounPhotoClub.comاطالعات بيشتر  (

  عضو كلوب عكس كارون و انجمن عكاسان كانادا

   تهران2006انجمن عكاسان كانادا درمسابقه ) نفر دوم(دال طاليي برنده م

    1385پاييز مسعود سهيلي،
www.MasoudSoheili.com    

  

  كنيد؟ چه مدتي است عكاسي مي 

در دانشگاه اي، عكاس هنرمند، به آموزش عكاسي  در ده سال اخير بعنوان عكاس حرفه. بيش از بيست سال است -

  . ام نيز مشغول بوده

  چه كسي مشوق شما در عكاسي بود؟  •

هيچوقت مرا به عكاسي . كرد هميشه عكاسي مي. تحصيالت عالي داشت و متخصص طراحي شهري بود. پدرم -

 . از آن روز به عكاسي عالقمند شدم.  خودش را به من دادF2يك روز دوربين نيكون . تشويق نكرد

  ! خوانديد ؟ همان كاري كه پدرتان كرد چرا رشته طراحي شهري •

رهايش كردم وقتي فهميدم كه طراحي شهري توسط . ابتدا فكر كردم كه رشته مناسبي براي كاركردن است -

شود، و نه توسط  انجام مي... هاي اتومبيل خواران، اعضا منتصب شهرداري، مالكان كارخانه مالكان سرمايه، زمين

همواره براي فكر آزادم . ن را كه برايم قابل دسترس نبود كنار گذاشتمطراح شهري بود! طراحان شهري

 .  تا آنجا كه ممكن است مستقل از جريان روزمره باشم،ام كرده مبارزه

 چرا به سراغ عكاسي رفتيد ؟  •

با روي . در مقايسه با طراحي شهري و معماري، تعداد و درآمد عكاسان كمتر است و طبيعتاً آزادي بيشتري دارند -

كنم،  وقتي قرارداد عكاسي را امضا مي. آوردن به عكاسي، استقاللي را كه سالها به دنبالش بودم، بدست آوردم

  .كنند كار را بكنم؛ هرگز در كارم دخالت نميدهند خودم  دهند و اجازه مي  شرح مختصري به من مي معموالً

  آيا هيچ عكاسي در شكل دادن به سبك كار شما تاثير داشته است؟ •

 Brend & Hill Bercher.آثارش همواره جلوتر از زمانة خودش بود.  را دوست دارمAndre Kerteszكارهاي  -

تواند كار هنري باشد، ستايش  ن ميو مدرسه عكاسي دوسلدورف را بخاطر اثبات اينكه عكس بدون تصوير انسا

را  Margaret Bruke –White را بدليل ثبت عكسهاي جاودانه در تاريخ عكاسي، David Honkey. كنم مي

هايش،   را به خاطر عكس نقاشيCharles Sheelerبه دليل آگاهي اجتماعي و زيبائي شناسي خاص كارهايش، 

Josef Koudelka  اش در تغييري بزرگ در سيستم عكاسي  مستند و تواناييرا به عنوان بزرگترين عكاس

مطمئنم . را براي عكاسي به عنوان زبان سينما Michael Weselyلهاي اخير،  در سا) "شورش"عكسهاي سري (

  . عكاسان ديگري هم هستند، ولي بيش از اين حضور ذهن ندارم

  فلسفه عكاسي شما چيست؟  •

آن موضوعات را . كنند ادن موضوعاتي كه معموالً مردم از آن صرفنظر مياي است جهت نشان د عكاسي برايم وسيله

العاده عالقمند نيستم،  چرا كه بخش زيادي آن را  به موضوعات خارق. كنم جهت توجه مجدد مردم شفاف مي  
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