
)Zeki( با عكاسي پانوراما منطبق مي باشد، چرا كه مي توانيم به عكس پانوراما "مشاهده قياسي است" در خصوص ،
كه فقط با مشاهده آرام قياسي به  (دي را در زندگي واقعي ــدر مقاطع مختلف زمان چشم بدوزيم تا چيزهاي جدي

  .  به تناوب كشف كنيم) ت مي آيدـدس
فضا به ترتيب و توالي معمول در تصوير / موضوع / عكاسي پانوراما امكان مشاهده شيء يكي از ويژگيهاي اصلي 

در چنين تصويري خط افق هسته مركزي منظره است و در مقايسه با عناصر ديگر تصوير موقعيت چشم گير . است
كشد و زيبائي اين چنين عكس گسترده اي جزئيات فضاي پيرامون ما را به طرز با شكوهي به تصوير مي . تري دارد

   .كالژ ناخواسته منجر به تصوري خيالي، اما واقعي مي شود
 

 
  

زندگي در يك تصوير، / با چسباندن عكس هاي زيادي كنار هم و نشان دادن ايده هاي مختلفي از يك محل 
 پروسه انتقال ايده در چنين .عكاس امكان بيان و نمايش جامع تري را به روش صحيح تر به دست مي آورد

عكسي، امكان ارتباط بيشتري براي بيننده به وجود مي آورد، تا بتواند در مفهومي كه عكاس در تصوير خود به 
  .    ثبت رسانده است، سهيم گردد

  
، آفتابي(در حاليكه مي تواند يك يا دو ويژگي نور . بعد ديگر اين چنين كاري، حضور نور به اشكال مختلف است

را در يك كادر به نمايش بگذارد، ) ابري، نور مستقيم، نور پخش شده، نور زياد، نور كم، سطوح سايه و يا روشن
  . امكان ضبط و نمايش نور و روشنائي در حاالت مختلف و به طور گسترده در تصوير پانوراما فراهم مي گردد

در عكس پانوراما مي توان قطعات عكس هاي به هم چسبيده را در زمان هاي مختلف عكاسي كرد، كه محصول آن 
اگر شيء متحركي در تصوير باشد و يا موضوع عكاسي متحرك . نمايش هم زمان تقارن نامتقارن لحظات است

از شيء يا موضوع متحرك در عكس در اين صـورت مي توان چند تصوير . باشــد، مي توانيد آن را تعقيب نمائيد
اين تصوير غير هم زمان، و به تبع آن ايجاد درك غير هم زمان در تصوير، موجب برداشت ويژه از . داشته باشيد

  . ثبت شده مي گردد) به طور عام(مكان و يا زندگي 

 

 
  
سيستم پروسس عكس سيستمي اداركي : تاكيد دارد در دو مقاله متفاوت بر اين مطلب )Semir Zeki("سميرزكي"

جزئيات زيادي . است، كه در آن هر عملــي مي تواند منجر به درك موجوديت يا ماهيت در رابطه با محيط گردد
در . از محيط، كه در يك كادر تك ديده نمي شود، مي تواند در عكس پانوراما مورد توجه و تمركز قرار گيرند

 "اريـتركيب انحص" تصوير ثبت مي گردد، كه تركيبي از اشكال مجزاست، به عبارتي ديگرنتيجه هستي خاصي در
  ... موقعيت 

اين گونه روايت واحد مي تواند تا به سبك كوبيسم و مينياتورهاي عثماني نيز گسترش يابد، جائي كه تصاوير 
يچيده در هم تابيده سه بعدي را به  كه طرح هاي پ"پيرانسي"مركب غير واقعي ديده مي شوند، و يا حتي به آثار 

  . تصوير مي كشد
 http://www.MasoudSoheili.com/Research/00-Research.html  :عكس هاي بيشتر
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