
من بيشتر روي موضوعات عادي متمركز هستم و . شود بيش از حد به آنها توجه مي دهند و معموالً  پوشش مي -

 . العاده موضوعات معمول را عكاسي كنم كنم ابعاد خارق سعي مي

  هاي گذشته، به خصوص در عصر ديجيتال، تغييرات زيادي داشته است؟ آيا عرصه عكاسي در طي سال

ها  امروز دوربين.   فقط با عكسي دقيق،  نور خوب و با تنظيم فاصله درست! يد استاد باشيدتوانست در گذشته مي -

در اين مقطع مسئوليت تفكر در خصوص اينكه چرا تصاوير را . دهند بطور اتوماتيك اين كار را انجام مي

يح قرارگرفتن ديگر براي در زمان و مكان صح. شويد بر عهده اساتيد است آفرينيد و آن را با ديگران شريك مي مي

عكاسي ديجيتال، با  ! عكاس به عنوان هنرمند: بعد ديگري بايد به آن اضافه شود. عكاسي خالق كافي نيست

 .كند هاي گرفته  شده، اين فرآيند را تسريع مي افزايش تعداد عكس

 نظر شما درباره عكاسي سياه و سفيد چيست ؟  •

اده به آن پناه ـالع هاي خارق  گاهي اوقات براي بدست آوردن عكستوانم بگويم كه اما مي. چيز خاصي نيست -

هاي عادي بگيريم ولي تالش زيادي الزم است تا  العاده عكس بسيار ساده است كه از موضوعات خارق. برم مي

. عكاسي سياه و سفيد جذابيت خاصي برايم ندارد .اي بگيريم العاده هاي خارق  عكس،بتوانيم از موضوعات عادي

ام و فقط زماني كه  الزم است عكس  سياه و  هاي سياه و سفيد عاشق تماشا كردن عكس. ام ن عكاس رنگيم

جدا از محتواي (اگر به گرافيك عكس سياه و سفيد . كنم ولي از ابتدا به سياه و سفيد فكر نمي. گيرم سفيد مي

چرا كه عكس سياه و . ل خواهد بودنگاه كنيم، مقايسه عكس رنگي كامل با عكس سياه و سفيد بسيار مشك) آن

 . سفيد سطوح رنگي را خنثي كرده و ممكن است در اين صورت با رنگي سازگار نباشد

 چه عواملي در انتخاب رنگي يا سياه و سفيد در عكاسي پروژه شما موثرند ؟  •

گر قرار باشد در شرايط ا. كنم هايي را كه قابليت آن را دارند، سياه و سفيد مي بعداً عكس. گيرم هميشه رنگي مي -

 بيشتر با سياه و سفيد منطبق ،چرا كه گرين و نويز حاصله. دهم نوري سختي كار كنم، سياه و سفيد را ترجيح مي

 .كنند از سياه و سفيد استفاده مياست تا رنگي؛ و اين همان دليلي است كه عكاسان مستند بيشتر 

 كنيد ؟ اي بيشتر كار مي تر است ؟ در چه عرصه چه نوع عكاسي براي شما جذاب •

برخي از كارهايم در سبك كار مدرسه . عكاسي من چيزي مابين عكاسي شهري و عكاسي كانسپچوال است -

 ،به عنوان عكاس هنري به عرصه سفر. عكاسي دوسلدورف آلمان است، كه برند وهيال بچر آغازگر آن هستند

ر آرشيو براي فروش نگاه و فقط د. كنم گاهي اين نوع عكاسي را هم مي  گهاي ندارم طبيعت و ژورناليسم عالقه

 .دارم مي

 را تعريف كنيد؟ ... ممكن است انواع مختلف عكاسي، مانند طبيعت، مردم، ژورناليسم  •

گيريد بخاطر آنچه  تحت تاثير طبيعت قرار مي. عكاسي طبيعت برايم مانند آموزش نقاشي اكسپرسيونيسم است -

بينم؛ طبيعت  اين را خيلي خالق نمي. دهد و مايليد كه آن را با ديگران شريك شويد  به شما انتقال ميكه طبيعت

هاي طبيعت توسط عكاساني چون آنسل آدامز  بهترين عكس. كنيد آفريند و شما شاهد آن هستيد، مشاهده مي مي

شود، كه  در حقيقت بدتر هم مي. ي آفريدتوان تصاوير بهتر شود، نمي گرفته شده، اما از آنجا كه طبيعت بهتر نمي

هايي هستند كه زياد به آنها فكر  گاهي مردم در عكس. عكاسي از مردم شيرين است... كنيم را نابود مي خود ما آن

بايستي  هايي كه در عكاسي از مردم است، مي داوري  بنابر پيش  هايي كه مردم در آنند، نشده است، چرا كه عكس

  موافق"عكسهايي كه در آن انسان حضور ندارد، عكاسي نيست" من با اين تصوير محدود ناپسند .باشند " زيبا "

بايد درك كرد كه ردپاي انسان در . بينيد  مردم را نمي،هاي معاصر در درصد بسيار زيادي از عكس. نيستم

و گاهي، اگر . س ببينيد، نبايد مردم را در عكپنهان است؛ براي درك روايت زندگيهايي كه در آن نيستند  عكس

گذرد  آفريند، چرا كه مدارك كافي جهت آنچه كه مي تر روايت زندگي را مي مردم در عكس نباشند، بيننده راحت  
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