حسن غفاری در گفت و گو با ستاد خبری جشنواره:

ريز خبر نگاه سلیقه ای به عکاسان
نمايش عكسهاي باعث سرکوبآنها می شود

حذف شده در

ديروزفرهنگسرايرسانهميزبانعكسهاي
سانسور شده نمايشگاه دوربين دات نت بود.
البي فرهنگس��راي رسانه ديروز با نمايش
اين عكسها محل تردد و رفت و آمد اعضا
و عالقه مندان به عكاس��ي بود تا تماشاگر
عكسهايي باشند كه به ناحق از نمايشگاه
دوربين دات نت حذف شده بود.
نكته جالب در اي��ن بين اتفاق نظر تمامي
بازديدكنندگان در غيرمنطقي بودن حذف
اين عكسها بود.
گفتني است  22قطعه عكس از مجموعه
عكس��هاي برت��ر راه يافته به نمايش��گاه
چهارمين جش��نواره دوربي��ن دات نت در
روز نخس��ت نمايش توسط دكتر گودرزي
مس��ئول هنرهاي تجس��مي حوزه هنري
ح��ذف ش��د .به دنب��ال اين موض��وع و با
رايزنيهاي دبير جش��نواره چه��ارم و نظر
مساعد مسئوالن فرهنگس��راي رسانه 18
عكس از  22عكس حذف ش��ده در البي
اين فرهنگسرا به نمايش گذاشته شد و تنها
 4عكس اجازه نمايش در اين فرهنگسرا را
پيدا نكرد.
احسان رافتي در خصوص عدم نمايش اين
4عكس گفت :در هر نمايش��گاه عكسي
حذف تعدادي عكس به دليل وجود برخي
خطوط قرمز طبيعي به نظر مي رسد و اين
 4عكس هم با نظر موافق برگزاركنندگان
جشنواره و مس��ووالن فرهنگسراي رسانه
صورت گرف��ت و قابليت نمايش عمومي
ندارد.
وي در ادام��ه اف��زود :م��ن از مس��ئوالن
فرهنگس��راي رسانه به دليل قبول نمايش
اين عكسها سپاسگذاري مي كنم و حركت
دوس��تان فرهنگسراي رسانه ثابت كرد كه
حذف  22عك��س در روز اول نمايش��گاه
عملي غير منطقي و ناعادالنه بود.
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(مسابقه ایران) از جمله بخشهایی جشنواره
چه��ارم اس��ت که حس��ن غف��اری دانش
آموخته عکاسی مس��تند-اجتماعی داوری
ای��ن بخش را ب��ر عهده داش��ت.برگزاری
کارگاه تخصصی در زمینه عکاسی مستند
–اجتماعی توسط حس��ن غفاری در اولین
روز برگ��زاری جش��نواره عالق��ه من��دان
بس��یاری را با خ��ود هم��راه کرد.به همین
بهانه گفت و گویی کوتاه با او داش��تیم که
در ادامه می خوانید.
چ�ه دلیل�ی باع�ث ش�د ت�ا عکاس�یمس�تند-اجتماعی را به عن�وان فعالیت
هنری خود انتخاب کنید؟

من بزرگ شده فضای عشایری هستم و از
ابتدا در چنین محیطی تربیت ش��ده ام .در
ابتدا عالقه من به ثبت تصاویری از آداب و
رس��وم و زندگی اجتماعی آدم های اطرافم
بود .بدون آنک��ه بینش دقیقی از کاری که
انجام می دهم داش��ته باشم.ش��اید عالقه
من ب��ه عکاس��ی مس��تند-اجتماعی تاثیر
گرفته از عمویم بود که به واس��طه نگارش
کتاب هایی در باره آداب و رس��وم و زندگی
اق��وام مختلف مدام با م��ردم در ارتباط بود
و من س��عی کردم این ارتب��اط را از طریق
عکاس��ی ادامه دهم.سال  1368زمان ورود
من به حیطه ی عکاس��ی مستند-اجتماعی
بود.و بعد از وارد ش��دن به دانش��گاه وآشنا
ش��دن با تعاریف علوم اجتماعی و انس��ان
شناس��ی تصویری و خصوصا مردم نگاری
با علم و آگاهی بیشتری کارم را ادامه دادم.
من ترجیح دادم با نگاه مس��تند-اجتماعی
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و گرایش قوم شناس��ی و خ��ارج از فضای
شهری کار کنم و تنها دغدغه من در طول
این سالها شنا ساندن زندگی اقوام مختاف
از طریق عکاس��ی بوده اس��ت .اقوامی که
خوش��بختانه تعداد آنها در ایران کم نیست
و احساس می کنم به تصویر کشیدن آداب
و رسوم آنها جذابیت های خاص خودش را
داشته باشد.
به نظر شما مهمترین ویژگی عکاسیمستند-اجتماعی چیست؟

به نظر من شاخه عکاسی مستند-اجتماعی
به تعبیری عکس گرفتن از یک واقعیت و
از ه��ر آنچه در اطراف ما در جریان اس��ت
تعریف می ش��ود.به وج��ود آوردن فضایی
ب��رای تجزی��ه و تحلی��ل وتاثی��ر گذاری
عکس ه��ا در جامع��ه از مهمترین ویژگی
های عکس مس��تند-اجتماعی است.عموما
دو نوع نگاه در عکاس��ی مستند-اجتماعی
به چش��م م��ی خورد.زمانی من عکاس��ی
می کن��م به صرف اینکه باع��ث آگاهی و
هوش��یاری م��ردم را نس��بت ب��ه یک قوم
خ��اص افزایش دهم.و یا زمانی با یک نگاه
نقادانه س��عی می کنم شرایط انسان هایی
را به تصویر بکش��م که عالرغم اینکه می
توانند زندگی خوبی داشته باشند.در بدترین
ش��رایط ممکن زندگی می کنند.عکاس��ی
مس��تند-اجتماعی در وهله اول دارای یک
فضای تفریحی است.چرا که مردم با دیدن
عکس ها تفاوت در زندگی و آداب و رسوم
وبس��یاری ازعادت های روزم��ره آدم ها را
درک می کنندو برایش��ان جذاب است ودر
مرحله بعدی یکسری اطالعات را از شرایط
زندگ��ی آنه��ا به بیننده منتق��ل می کند و

این دو موضوع تعریفی از انس��ان شناس��ی
تصویری است.
در کل نگاه ش��ما به عک��س های بخش
س��فر یا (مس��ابقه ایران)در ای��ن دوره از
جشنواره دوربین .نت چگونه است؟
خوش��بختانه در جش��نواره دوربین.ن��ت
ش��اهد آث��ار خوبی از عکاس��ان ب��ودم .اما
تنها موضوعی که م��ن راغافلگیرکرد.عدم
نمایش تعدادی از عکس ها در نمایش��گاه
بود.من احساس می کنم این کار یک حس
سرکوب ش��دگی را برای عکاس به همراه
م��ی اورد.اگ��ر این واقعی��ت را بپذیریم که
یک عکاس با در نظر گرفتن تمام ش��رایط
و قوانین جاری در کش��ورش عکاسی می
کند و حتی در مواردی اولین سانس��ورها را
خ��ودش در عکس های��ش اعمال می کند
چنین برخورد نا مناس��بی ب��ا یک عکاس
نمی ش��ود.و من تصور می کنم وقتی یک
عکاس در کش��ور خودش چنی��ن برخورد
های��ی را ببیند.ناچ��ارا تالش م��ی کند در
کشور دیگری آثارش را به نمایش بگذارد.
متاس��فانه این اواخر عکاس��ان با اس��تعداد
زیادی از ایران خارج ش��ده اند .که طبیعتا
هر کدام از آنها در آگاهی و اطالع رسانی و
نشان دادن نا بسامانی های اجتماعی سهم
زیادی داشته اند.نگاه شخصی و سلیقه ای
به معقوله عکاسی بسیاراتفاق نا خوشایندی
اس��ت.که امی��دوارم این موض��وع در مورد
عکاسان بازنگری شود.
برگزاری تورهای گردش�گری توسطس�ایت دوربین.ن�ت تا چه ان�دازه می
توان�د در ارتقای س�طح کیفیت عکس
ه�ای مس�تند –اجتماع�ی مفی�د واقع
شود؟

خوش��حالم ک��ه دوربین.ن��ت ب��ا برگزاری
تورهای گردشگری قدم های مثبتی را در
جهت ارتقای سواد بصری در حوزه عکاسی
مستند-اجتماعی برداشته است.اما معتقدم
که قبل از سفر باید آموزش هایی در زمینه
عکاس��ی س��فر یا معماری برای عکاسان
برگزار ش��ود .تا با نگاه بهتری عکس های
از طبیعت ثبت ش��ود.دوربین.نت چهارمین
س��ال فعالیتش را پشت س��ر می گذارد و
طبعا جای رش��د بیش��تری خواهد داش��ت.
من امیدوارم دوربین.نت توس��ط ارگانهای
مختل��ف بیش��تر حمایت ش��ود ت��ا چنین
مجموعه ای که می تواند عکاس��ان خوبی
را تربیت کند بیش از پیش موفق باشد.

