
نشریه روزانه دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت
شماره دوم - دوشنبه 6 آذرماه 96

 Camera در  عک�س  ویرای�ش  کارگاه   
raw، احم�د علیزاده امروز دوش�نبه 6 آذرماه 
96 س�اعت ۱6در فرهنگس�رای س�رو برگزار 

می شود.

 به علت آماده نبودن خانه اتحادیه، تور مسابقه 
میدان مش�ق، باغ ملی، موزه ملت فردا س�ه ش�نبه 
7 آذر برگزار می ش�ود. برنامه پنج شنبه متعاقبا 

اعالم می شود

 سخنرانی فاطیما حسینی درباره تاثیر جنسیت 
  96 آذرم�اه   6 دوش�نبه  ام�روز  ایده پ�ردازی  در 

ساعت۱۸:۳۰  
در فرهنگسرای سرو برگزار می شود.

 ثبت نام تورمس�ابقه های جش�نواره در سایت 
جشنواره در بخش فراخوان شروع شده است.

 فیل�م ه�ای به همین ف�رم بمان، صع�ود به جم، 
روز ولنتای�ن و س�لفی ام�روز از س�اعت ۱7 تا ۱۸ 
در فرهنگس�رای س�رو برگزار می ش�ود و نشست 
پرسش و پاسخ فیلم صعود به جم برگزار می شود.

 اولین تور مسابقه جشنواره در باغ کتاب صبح 
امروز برگزار ش�د و عکاس�ان از تمام�ی نقاط باغ 
کتاب تهران عکاسی کردند تا در پایان تورها نشان 
طالیی جش�نواره دوربین.نت به بهترین عکاس با 

بیشترین امتیاز اهدا شود.

فیل�م  بخ�ش  داوره�ای  از  یوس�فیان  هانی�ه   
جش�نواره از رون�د برگ�زاری جش�نواره و اکران 
فیلم ها بازدید کرد و در یکی از نشست های پرسش 

و پاسخ فیلم ها حاضر شد. 

 نشست آموزشی استیتمنت و کپشن نویسی در 
عکاسی با حضور مرتضی نیکوبذل امروز ساعت 
۱9:۳۰ در آخری�ن س�انس روز چه�ارم جش�نواره 

برگزار می شود.

خود در برگزاری یک نمایش�گاه عکس به کمک اعضای یک 
گروه تلگرامی به نام DAILYWORLD تعریف کرد.

صفحه2

»تجربه های ش�کل گیری یک نمایشگاه عکس تلگرامی« نام 
کارگاهی است که با همراهی امیر نریمانی – عکاس مستند 
و خب�ری- برگزار ش�د. نریمان�ی در ای�ن کارگاه از تجربه 

»تجربه های شکل گیری یک نمایشگاه عکس تلگرامی« 
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نسخه تازه فتوشاپ
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نشریه روزانه دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت

»تجربه های ش�کل گیری یک نمایش�گاه عک�س تلگرامی« نام 
کارگاهی اس�ت که با همراهی امیر نریمانی – عکاس مس�تند 
و خبری- برگزار ش�د. نریمانی در ای�ن کارگاه از تجربه خود 
در برگ�زاری یک نمایش�گاه عکس به کمک اعض�ای یک گروه 

تلگرامی به نام DAILYWORLD تعریف کرد.

این  گروه که ابتدا فقط برای به اش�تراک گذاش�تن عکس های 
خارج�ی س�اخته ش�ده ب�ود و تنها قان�ون آن هم ح�رف زدن 
از عکاس�ی مس�تند و خب�ری بود، این گروه دس�ت به دس�ت  
می چرخد و عکاسان ایرانی زیادی از کشورهای مختلف مانند 
هلن�د، آلمان،  اتریش و هلند در آن عضو می ش�وند. در همین 

نمایشگاهی به وسعت

عرف�ان پهلوان�ی داور بخ�ش فیلم ه�ای مس�تند و داس�تانی 
جش�نواره دوربین دات نت اس�ت. او س�ال ۱۳65 در ش�هر قم 
متولد شده  و دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی 
اس�ت.  در کارنامه کاری متنوع  پهلوانی می توان بازیگری در 
آثار مختلف تلویزیونی و نمایشی را دید. پهلوانی اعتقاد دارد 
جش�نواره های خصوصی هن�ری در ایران ش�رافتمندانه کار 
می کنند؛ چون  برخالف نمونه های دولتی که بودجه های کالنی 
هم دریافت می کنند، برای تثبیت هویت و ارتقای جایگاه خود 

بیشتر ارزش های فرهنگی و هنری را در نظر می گیرند. 
  

پهلوانی می گوید:  جشنواره های خصوصی مانند دوربین دات 
نت در نگاه من گرامی هستند چون دکان و سفره دزدی از دولت 
نیستند. بسیاری از جشنواره های دولتی تبدیل به محلی برای 
مهمانی دوس�تانه و خانوادگی ش�ده اند و گویی سفره ای پهن 
شده تا دوستان آقایان شرکت کنند و خودشان آثار را داوری 
و بازبین�ی کنن�د و مقاله ای هم ارائه دهند. مناس�بات آنها در 
بسیاری از موارد چندان شرافتمندانه نیست، اما در جشنواره 
های خصوصی چون مساله مالی به این شکل مطرح نمی شود. 
به همین دلیل امیدوارم از این جشنواره ها حمایت شود و اگر 
حمایت نمی  کنند، سنگی هم سر راه این جریان های شرافتمند 

نیندازند. 
  

او درباره کیفیت فیلم های ارس�ال ش�ده به جشنواره دوربین 
دات ن�ت می گوی�د:  دو ت�ا س�ه م�ورد از آث�ار مس�تند دارای 
ارزش های هنری و برخوردار از زبان سینما بودند و توانستند 
نظ�ر داوران را ب�ه خود جلب کنن�د. این آثار از نظ�ر آنچه در 
سینمای مستند ایران جاری است و در دیگر رخدادهای هنری 
از جمله جشنواره ها با آن روبرو می شویم، چیزی کم نداشتند 

و می توانند جزو بهترین فیلم های مستند ایران قرار بگیرند.
او درباره آثار بخش فیلم داستانی نیز می گوید: در بخش آثار 
داس�تانی به جز سه،چهار اثر س�ایر فیلم ها درخشان نبودند. 
بعضی از آنها  س�یاه مش�ق هایی بودند که به نظر می رس�د 
برای آزمون و خطا ساخته شده اند و با جسارتی پا به عرصه 
رقابت در این جش�نواره گذاشته بودند، اما چهار تا پنج اثر از 
آثار بخش داستانی از نظر زیبایی شناسی و داشته های هنری 
توجه داوران را به خود جلب کردند و فیلم های خوبی به شمار 

می آمدند. 
  

پهلوانی به بی توجهی شرکت کنندگان به "خبری" بودن آثار 
ارس�الی در بخ�ش فیلم انتق�اد دارد و می گوید: ما جش�نواره 

گفت وگو با عرفان پهلوانی، داور بخش فیلم جشنواره دوربین دات نت

این جشنواره های خصوصی شرافتمند

نکاتی از سخنرانی شکل گیري
نمایشگاه گروهي تلگرامي

امیر نریماني 5 آذر

  شکل گیري کارگاه با کانال تلگرام 
  گروه Dailyworld اشتراک عکس ها 
  اوایل بررسي عکس هاي خارجي بوده

  دع�وت از عالقمن�دان اس�تادان عکاس�ي و 
عضوگیري تا به 2۰۰ نفر رسید

   فراخ�وان برگزاري نمایش�گاه و جمع آوري 
عکس ها در فرصت دو ماهه

  ارای�ه ه�ر عک�س ب�ه هم�راه ی�ک مت�ن از 
ضروریات برگزاري بوده است

  در نهای�ت ۱۳۱ فری�م عک�س به هم�راه متن 
انتخاب شد

  محدودی�ت تع�داد کلم�ات براي آث�ار وجود 
نداشت

  مجموع�ه از تم�ام ای�ران و عکاس�ان ایراني 
خارج از کشور جمع اوري شد و البته یک عکاس 

عراقي
  نمایش�گاه ب�ه ص�ورت چرخش�ي برگ�زار 

مي شود
  برگزاري نمایش�گاه با مش�ارکت و همکاري 

کلیه هنرمندان گروه برگزار شد
  گال�ري خصوصي به دلی�ل تمایل به فروش 

انتخاب نشد
  دع�وت از هنرمن�دان در ح�وزه هاي مختلف 
هن�ري در افتتاحی�ه و مدیران هن�ري تاثیرگذار 

براي پیش برد اهداف
  کار باید خوب ارائه و دیده شود

  اس�تفاده از ش�بکه هاي اجتماعي و قدرت و 
فرصت آن ها براي دیدن شدن نمایشگاه

  ساخت تیزر
  س�ه بخش عمده در برگزاري این نمایش�گاه 

وجود داشت:
   جم�ع آوري و انتخ�اب عک�س ها ب�ه همراه 

داستان 
   چ�اپ ی�ک کتاب از آثار به همراه داس�تان و 

رونمایي در روز افتتاحیه
ان�دازي س�ایت نمایش�گاه ب�ه آدرس    راه 
dailyworld.ir ک�ه ه�ر ع�کاس ی�ک صفح�ه 
اختصاصي به همراه ارائه 5 اثر به همراه کپشن

با امین نریمانی در »تجربه های شکل گیری ایران
یک نمایشگاه عکس تلگرامی«

ت ها
کوتاه از نشس
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فضا ایده برگزاری یک نمایشگاه از آثار اعضا مطرح می شود؛ 
ایده ای که حتی به دس�ت عکاس�ی عراقی هم  می رسد و او هم 
تصمیم می گیرد در این نمایشگاه اثری داشته باشد. خروجی 
این ایده نمایش�گاهی بود که آبان ماه گذشته در فرهنگسرای 
س�رو برگزار شد و نوبت بعدی آن اردیبهشت ماه سال آینده 

است. 
  

نریمانی درباره ادامه برگزاری این نمایش�گاه توضیح داد که 
قرار است در شهرهای مختلف ایران این آثار به نمایش درآیند؛ 
وس�عت این کار باعث می ش�ود هرگوش�ه ای از ایران بتوانیم 

نماینده ای داشته باشیم تا همه داستان عکس ها را بشنوند. 
او در ای�ن نشس�ت گفت: ما ایده ای داش�تیم و مهم ترین بخش 
شکل گیری این نمایشگاه اعتماد آن ۱۳۱ نفر بود. همه اعضا هم 
در تامین هزینه های آن شرکت کردند. این موضوع که عکس ها 
متن هم داشتند کار نمایش ۱۳۱ اثر را در نگارخانه فرهنگسرای 
سرو سخت می کرد، اما توانستیم آنها را در کنار هم بچینیم تا 
همه آثار دیده شوند. عالوه بر آن تالش کردیم اساتید هنری و 
مدیران تاثیرگذار را به این نمایشگاه دعوت کنیم؛ چون معتقدم 
هرچقدر اثری خوب باشد، اما به درستی معرفی نشود شکست 

می خورد. 
نریمان�ی ادام�ه داد: ما ت�الش می کردیم از فض�ای مجازی به 
خص�وص قدرت تلگرام به خوبی اس�تفاده کنیم و در کنار آن 
تجربه ه�ای دیگران را م�ورد توجه قراردهیم.  ب�رای ماندگار 
ش�دن عکس ها هم کتابی با هزینه  خود اعضا چاپ کردیم. در 
ای�ن کتاب  توانس�تیم روایت هر عکس  را ب�ه صورت کامل تر 
بنویسیم. همچنین سایتی طراحی کردیم که هرکدام از عکاسان 
بخش مربوط به خود را داشت و می توان آثار بیشتری از آنها 
را دید. هیچ دعوتنامه ای نیز برای این نمایش�گاه چاپ نش�د، 
چون می خواستیم فقط از ظرفیت فضای مجازی برای معرفی 

این نمایشگاه استفاده کنیم. 

دوربی�ن دات ن�ت را ب�ا نام خبری می شناس�یم، ام�ا آنچه در 
آثارداستانی و مستند روبرو شدیم چندان خبری به شمار نمی 
آمدند. امیدوارم سال آینده فیلمسازان این موضوع را مد نظر 
قرار بدهند که س�وژه موردنظرش�ان بحث خبر را هم در نظر 

بگیرد.
   

از جشنواره های هنری ایران ناامید نباشیم
پهلوانی تاکید می کند که برخی جشنواره ها در ایران فقط نام 
جشنواره را یدک می کشند، با این حال نباید از جشنواره های 
ایران ناامید بود؛ چون برخالف تئاتر که فاصله ای حدود 2۳۰۰ 
ساله با جریان نمایشنامه نویسی و تئاتر غرب داریم،  فاصله 
ما با س�ینمای جهان حدود ۱۰ س�ال اس�ت. این تفاوت زمانی 

محل درنگ است و باعث می شود سینما و سینماگران ما جزو 
آدم های مهم ین حوز به شمار روند. 

او اضاف�ه می کن�د: زمان�ی بح�ث فیلمس�ازی وابس�ته ب�ه 
تهی�ه امکان�ات بود، ام�ا  امروز همه ما یک گوش�ی هوش�مند 
و دوربین ه�ای ب�ا کیفیت�ی داری�م. آنچ�ه می توان�د م�ا را به 
استانداردهای جهانی نزدیک و مطرح کند و به گفتمانی با دیگر 
هنرمندان و مخاطبان برساند، دغدغه درست و انسانی، ایده ای 
ناب و همچنین پرداختی نوآورانه است. اینکه گاهی می شنویم 
که امکانات در اختیار ما نبود و اجازه فیلم ساختن نمی دهند، 
توجیه و بهانه جویی است. اگر زبان سینما را بدانیم و حرفی 
برای گفتن داشته باشیم می توان رخدادی را در جامعه پرچالش 

ایران بیافرینیم. 

  
عکاس�ان باید ایده داشته باشند، تالش کنند، سوال کنند و از 
آثار دیگران ایده بگیرند. هیچ کاری غیرممکن نیست، فقط باید  

فرصت و و آدم مناسب آن را پیدا کرد.
او در بخش دیگری از این نشس�ت تعریف می کند که چرا بعد 
از زلزله بم تصمیم گرفت نمایشگاه عکس های خود را جایی به 
جز یک گالری معروف به نمایش بگذارد: در زلزله بم به کرمان 
ب�ه رفت�ه بودم و قرار ب�ود عکس هایم را در ته�ران به نمایش 
بگذارم، اما بعد از دیدن نام های مطرحی که در فهرست شرکت 
کنندگان یک گالری دیدم، تصمیم گرفتم عکس هایم را به شیوه 
دیگری و در جایی به جز گالری  به مردم نشان دهم؛ چون فکر 
می کنم عکاسی مستند و خبری بیشتر با مردم سروکار دارد و 
جنس این عکس ها با آثاری که در گالری ها نشان داده می شود 

متفاوت است. 
  

او ادامه داد: مردم از این نمایشگاه که در یک پارک و به صورت 
24 ساعته برگزار شد استقبال کردند.در هر ساعتی از شبانه 
روز عده ای این عکس ها را دیدند. لذت بخش ترین قس�مت این 
نمایش�گاه ای�ن بود که حت�ی رفتگرها هم س�اعت پنج صبح 

می ایستادند و عکس ها را تماشا می کردند.
  

او تاکی�د می کن�د که  ام�روز دوره تنها کارکردن و نمایش�گاه 
برگزار کردن گذشته است. من همیشه به عکاسان دیگر توصیه 
می کنم  نمایشگاه خود را  گروهی، حتی به کمک چهار یا پنج نفر 
برگزار کنند. این موضوع را به عکاسانی که در حادثه پالسکو 
حضور داشتند هم گفتم و تاکید کرد که از عکس های خود کتاب 
تهیه کنید یا نمایشگاهی برای آن برگزار کنید، اما همه منتظر 
هستند که موسسه ای با هزینه زیاد آثار آنها را نمایش دهد. ما 
در نگهداری اس�ناد خودمان نقص داریم و این موضوع باعث 

می شود نسل بعدی نگاه خوبی به ما نداشته باشد.  

cc نکاتی از کارگاه ویژگي هاي جدید فتوشاپ
احمد علیزاده یکشنبه 5 اذر

  ای�ن کارگاه در خص�وص اضافه ش�دن گزینه 
photoshop cc2۰۱۸ هاي جدید در نرم افزار

همونطور که اطالع دارید کمپانی ادوبی نرم افزار 
فتوشاپ نس�خه 2۰۱۸ رو معرفی کرده و قابلیت 
های متفاوتی به این نرم افزار اضافه ش�ده اس�ت 

از قبیل:
 Brush Stroke Smoothing   

قابلیتی که به شما اجازه میدهد به راحتی هر چه 
تمام تر خطوط نرم مختلفی را با استفاده از ابزار 
قلم ترسیم کنید این گزینه پیش از این در نرم افزار 

affinity photo در دسترس بود.
 Paint Symmetry  

زمانی که در نرم افزار فتوشاپ بخواهیم پترن های 
گرافیکی مختلفی را ترسیم کنیم این گزینه به کمک 
ما می آید و میتوان با استفاده از ابزار قلم خطوط و 
پترن های مختلف متقارن ترسیم کرد، این گزینه را 
در تنظیمات فتوشاپ و در زیر مجموعه تکنولوژی 

میتوان فعال کرد.
 Curvature Pen Tool   

ابزار آشنای pen که در گذشته برای ترسیم انواع 
اِلِمان های بصری و همینطور انتخاب دقیق سوژه 
به کار میرفت با تغییری روبرو شده که این تغییر 
به ما کمک میکند که بتوانیم خطوط هوش�مندانه 
نرمی رو چه در س�لکت ، چه در ترس�یم استفاده 
کنی�م پیش از این آپدی�ت، این ابزار در ن�رم افزار 

illustrator قابل استفاده بود.
Brush Preset Management  

مرت�ب کردن انواع قل�م و فولدر بندی انها از دیگر 
قابلیت های جدید نرم افزار فتوشاپ میباشد.

 Color and Luminance Range Masking    
۱۰ in Adobe Camera Raw

در camera raw گزین�ه ای بررس�ی ش�د ک�ه 
بس�یارکاربردی ب�وده و میتواند به عکاس�ان در 
ویرایش تصاویر بسیار کمک کند، شما میتوانید از 
ابزار های موجود در جعبه camera raw استفاده 
کنید ولی بر حسب رنگ و نور میزان تاثیرگذاری و 

تغییر را ماسک و کنترل کنید.
pano editing ۳6۰ spherical   

ویرای�ش عکس های ۳6۰ درجه اس�فریکال که در 
حال حاضر براحتی میتوان در نرم افزار فتوشاپ 
ای�ن تصاوی�ر را  به ص�ورت ۳6۰ درج�ه مجازی 
مشاهده و ویرایش کرد. حذف سه پایه و همینطور 
درج لوگوی عکاس در این تصاویر از نمونه هایی 

بود که در این کارگاه بررسی شد.
2.۰ Preserve details   

در تغییر ابعاد تصویر این گزینه به ما کمک میکند 
که با جزئیات بیشتری تصاویر را حتی تا 4 برابر 

بزرگنمایی کنیم.

 ،select and mask و در نهایت بهینه سازی فرمان
آموزش گزینه ها مختلف توسط فتوشاپ و امکان 
کپ�ی الی�ه ه�ا ب�ا هم�ان ctrl+c و ctrl+v از دیگر 

گزینه هایی بود که در این برنامه بررسی شد.

کوتاه از نشست ها
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ویژه نامه کاغذباتله/نشریه روزانه دوازدهمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت / شماره اول 
مسوول برگزاری جشنواره : احسان رأفتی داریان / دبیربخش عکس : محمدنوروزی/ دبیر بخش فیلم : احمدرضا حجارزاده / دبیر شهرستان ها : علیرضا وثیق انصاری

تحریریه : سارا سبزی، جعفر تکبیری / عکس : شایان محرابی، مهدیه روستایی،  ساناز دریایی / دبیراجرایی : احسان صباغی/  رادیو جشنواره : ستاره نجف آبادی
گروه اجرایی: گلنوش زنجانپور، اسماعیل فالح خیر، محیا تابش، حمیده کوه افکن، عطیه رحیمی فرد، طال طاهرنیا 

داوران جشنواره/ بخش عکس: ساتیار امامی،وحید سالمی، مهدی قاسمی، مرتضی نیکوبذل، جاوید نیکپور/بخش فیلم: عرفان پهلوانی، محسن زمانی، هانیه یوسفیان

مهم در خرید نرم افزارهای این شرکت این است که شما تنها یک 
بار هزینه خرید نرم افزار می پردازید و تمام! اما نرم افزارهای 
کمپانی Adobe به صورت اشتراک ماهیانه و سالیانه فروخته 

می شود.
در آخرین نسخه به روزسانی شده  فتوشاپ، ویرایش عکس 
های ۳6۰ درجه آس�انتر ش�ده؛ عکاس�ان در نس�خه های قبلی 
فتوش�اپ برای حذف یا ادیت با مش�کالتی روبرو می شدند که 
ب�رای ادیت این تصاویر می بایس�ت از ن�رم افزارهای جانبی 
اس�تفاده میکردند ، اما در نس�خه جدید می توان با اس�تفاده از 
گزین�ه SPERICAL PANORAMA تصوی�ر را ب�ه حالت 
مش�اهده مجازی تبدیل کرد و ویرایش مورد نظر را انجام داد. 
حت�ی می ت�وان با اس�تفاده از ترکیب الیه ها لوگ�و و هر المان 

بصری را در نقطه ثابتی قرار داد. 
 SELECT در این نسخه برای جابجایی الیه ها در فایل نیازی به
نیست، بلکه می توان با استفاده ازCTRL+C  و CTRL+V بر 
روی تمامی الیه ها آنها را کپی کرد. این جابجایی به همراه تمام 
استایل ها و فرامینی که برروی الیه اعمال شده انجام می شود. 
همچنین به کمک گزینه PRESERV DETAIL 2.۰ در نسخه 
جدی�د می توان مقیاس تصویر را بدون تغیی�ر در جزییات آن 

بزرگتر کرد.
عالوه بر آن در ابزارBRUSH  نیز می توان تمام انواع قلم های 
مورد نظر را طبقه بندی کرد. و همینطور با فعال کردن گزینه 
ای که تحت عنوان SMOOTHING به نرم افزار اضافه شده 

است می توان خطوط نرم تری را با ابزار قلم ترسیم کرد.
فعال کردن گزینه PAINT SYMMETRY در فتوشاپ جدید 
کمک می کند بتوانیم پترن های متقارن خود را نیز طراحی کنیم ؛ 
کمپان�ی ADOBE عالوه ب�ر این گزینه های جدی�د، در منوی 
WINDOW گزین�ه ای ب�ه ن�ام LEARN را ب�رای یادگیری 

برخی نکات آموزشی ایجاد کرده است. 

در دومین روز شروع کارگاه های آموزشی جشنواره دوربین 
دات ن�ت، کارگاه�ی ب�رای آم�وزش جدیدتری�ن ویژگی ه�ای 
Photoshp cc 2۰۱۸ و آَشنایی عکاسان با این محصول جدید 

کمپانی Adobe برگزار شد. 
تدری�س ای�ن کارگاه را احمد علیزاده برعهده داش�ت و در یک 
س�اعت توضی�ح داد که چ�ه ابزارهای جدیدی  در این نس�خه 
از فتوش�اپ برای عکاس�ان تدارک دیده ش�ده است؛  نسخه ای 
ک�ه الگوریتم های بعضی از فرامین در آن کامال تغییر کرده اند 
و عالوه بر اضافه ش�دن ابزارهای جدید، برخی ابزارها اجرای 

بهتری در این نسخه دارند. 
اولین گزینه share it است؛ زمانی که عکاسان بعد از ویرایش 
عکس خود می خواهند آن را در فضای مجازی منتشر کنند. این 
گزین�ه به آنها کمک می کند به صورت مس�تقیم عکس خود را 
در فضای مورد نظر خود با حجم مناس�ب آن منتشر کنند. در 
سیس�تم عامل Mac می توان فضاهای مورد نظر برای انتشار 

مانند ایمیل، اینستاگرام و ... را تعریف کرد. 
 Curvature  ابزار دوم و بس�یار کارب�ردی در حوزه طراح�ی
Path اس�ت؛ از ای�ن اب�زار بیش�تر در حوزه طراحی اس�تفاده 
می ش�ود، ام�ا در selection ه�م کارب�رد زی�ادی دارد. در ابزار
path  اضاف�ه ش�ده به نس�خه 2۰۱۸  فتوش�اپ CC، می توان 
حالت های مختلفی را به صورت curve ترسیم کرد. این گزینه 
به روز شده اجازه می دهد خطوط را بسیار نرم  و هوشمندانه 

تر ترسیم کنیم. 
در ای�ن کارگاه مجموع�ه نرم افزارهای کمپانی ت�ازه ای به نام  
Affinity معرف�ی ش�د ک�ه به نظ�ر می رس�د می توانند رقیب  
کمپانی Adobe باشند و اگر بیشتر تالش نکند این نرم افزارها 
 Affinity Photo جایگزین تولیدات  آن می ش�وند. نرم اف�زار
بس�یار قدرتمند و برپایه لینوکس اس�ت و بسیار سریع عمل 
می کند و تمامی ابزارهای و فرامین فتوشاپ را دارد. نکته بسیار 

مجموع�ه نشس�ت های نقد و بررس�ی فیلم ه�ای کوتاه 
منتخب جشنواره دوربین دات نت با بررسی فیلم کوتاه 
پانیک به کارگردانی مرتضی فرهادنیا در دومین روز این 

جشنواره کارخود را ادامه داد.  
مرتضی فرهادنیا در این نشست توضیح داد  که چگونه 
تالش کرده فیلمی با الیه های روانشناسی و الهام گرفته 
از مباح�ث فوکویی بس�ازد. او در این خصوص گفت: در 
برداشت اول مخاطب می بیند که بازیگران همه از زندگی 
هم فیلم می گیرند. ممکن است گاهی فکر کنیم زندگی ما هم 
یک فیلم است؛ این اولین مفهومی است که با دیدن تصاویر 
ب�ه ذه�ن مخاطب می رس�د، ام�ا در فرم�ت دوم و در الیه 
روانشناسی فیلم، با ترس و اضطراب روبرو می شویم و 
در الیه های بعدی مفاهیم فلسفی وابسته به فوکو مطرح 

شد. 
فرهادنیا ادامه داد: نوش�تن فیلمنامه »پانیک« هشت ماه 
طول کشید و  در مجموع ساخت این فیلم یکسال زمان برد. 
در دکوپاژ اولیه هم تغییراتی ایجاد شده است. در نسخه 
اولی�ه قاب بندی ها بس�یار متفاوت بود و می خواس�تیم 
سیستم از تداومی دکوپاژی استفاده کنیم، اما به این نتیجه 
رسیدیم بهتر است دوربین برای مخاطب حس شود. این 
فیل�م را فیل�م پس و پیش تولید می دان�م و قاب ها را دلی 

انتخاب کردم. 
یک�ی از نقدهای�ی ک�ه در این نشس�ت کوتاه به س�اخته 
فرهادنیا مطرح شدفرم پیچیده فیلم برای مخاطبی است 
که سینمای کوتاه را دنبال می کند. عالوه بر آن به موضوع 
تاثیر سینمای لینچ بر اثر این کارگردان نیز پرداخته شد؛ 
موضوعی که فرهادنیا تاکید کرد که با این دید کارساخت 
فیلم را آغاز نکرده، اما تاثیرگذاری لینچ را نمی تواند انکار 
کند؛ چون او اولین کارگردانی بود که آثارش را دیده است، 

با این حال تالش نکرده تا سینمای او را تداعی کند. 
او در انتهای این نشست به عکاسانی که به ساخت فیلم 
فکر می کنند توصیه کرد به دنبال سواالتی که یک عکس 
می تواند ایجاد کنند بروند؛ چون یک عکس خوب با خودش 
سواالتی به همراه می آورد که جواب دادن به آنها می نهایت 
می تواند منجر به ساخت یک فیلم تازده شود. این نکته را 
هم نباید فراموش کرد که ساخت هر فیلم از یک فریم عکس 

شروع می شود. 

یک فریم عکس 
آغاز یک فیلم است

نسخه تازه فتوشاپ برای عکاسان 


