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گزارش

»عكاس��ی به روش HDR«، نخس��تين 
کارگاه آموزشی پنج شنبه بود. 

»آرش حميدی«، سخنران اين جلسه، پيش 
از همه سطح آش��نايی شرکت کنندگان در 

جلسه با HDR را محک زد. 
وی سپس از مشخصه های بارز اين تكنيک 
عكاس��ی به اغ��راق در رنگ، کنتراس��ت و 
شارپنس اشاره کرد و توضيح داد:»محصول 
اي��ن تكنيک به نقاش��ی نزديک اما عكس 
اس��ت.« حميدی ضمن اش��اره به قداست 
عكس، گفت:»قداست عكس به خاطر تاثير 
مس��تقيم نور بر سی سی دی، سنسور يا هر 
وس��يله ثبت کننده ديگر است. عكس يک 
واقعيت است که ثبت شده، پس سند است 

و می تواند به عنوان مدرک ارائه شود.«
وی از اي��ن قابليت به عن��وان يک ويژگی 

برای ارزشمند ماندن عكس، نام برد. 
HDR ، تكنيك��ی اس��ت که عكس��ی با 
واقعيت عكاس��ی و رنگ هاي��ی با قابليت 
نقاش��ی ارائه می ده��د و از اين وجه که به 
نقاشی نزديک است، عكس های حاصل از 
آن اغراق آميزند. اما س��خنران اين جلسه، 
تعريفی تكنيكی از اين ش��يوه عكاسی ارائه 
ک��رد:»HDR، تكنيكی اس��ت که در آن 
تاريک ترين نقاط روش��ن تصوير و روشن 
ترين نقاط تاري��ک تصوير در کنار هم قرار 

می گيرد و با يكديگر ادغام می شود.«
يكی از پرسش های ش��رکت کنندگان در 
اي��ن کارگاه درباره پذيرفته ش��دن عكس 
هاي��ی که ب��ا اين تكنيک گرفته ش��ده اند 
در جش��نواره ها بود. حميدی در پاس��خ به 
اين س��ئوال گفت:»اين تكني��ک به عنوان 
اديت محسوب نمی شود و فقط يک عمل 
پردازش اس��ت. در HDR، ماهيت تصوير 
به هم نمی ريزد، به همين دليل می توانيد از 
عكس های حاصل از اين تكنيک در قالب 

يک عكس با هويت خودش استفاده کنيد

»مولتی مديا از دو واژه »مولتی« و »مديا« 
تش��كيل ش��ده. مولتی مديا به معنای چند 

رسانه ای است.«
»جواد منتظری«، عكاس و سخنران کارگاه 
آموزشی »مولتی مديا در عكاسی« سخنان 
خ��ود را با اين جمله آغ��از کرد. مولتی مديا 
که پيدايش آن به سال 1998 بازمی گردد، 
حاصل تلفي��ق صدا، تصوير، فيلم، عكس و 

گرافيک اس��ت. اين عوامل دست به دست 
هم می دهند و مولتی مديا را تش��كيل می 
دهند. منتظری، از عكاسان خبری به عنوان 
اولين افرادی که بر مولتی مديا تاکيد کردند 
و باعث گس��ترش آن ش��دند، نام برد. وی 
گفت:»اس��اس مولتی مديا يک نوع ساخت 
گزارش است که وجوه مختلف يک موضوع 

را پوشش می دهد.« 

اما چرا عكاس��ان به اين ش��اخه عالقه مند 
شدند؟ سخنران جلس��ه دراين باره توضيح 
داد:»ع��كاس ها حس م��ی کردند عكس 
برای نش��ان دادن يک سوژه کافی نيست، 
اما امكان��ات کمی دراختيار داش��تند. ورود 
دوربي��ن های ديجيتال به ب��ازار و اينترنت، 
فضای س��اخت مولتی مديا را برای عكاس 

ها باز کرد.«
اين ط��ور که اين ع��كاس و منتقد عكس 
توضي��ح داد، ام��روزه کيف عكاس��ان فقط 
ش��امل لنز و بدنه دوربين نيس��ت، بلكه آن 
ها بايد ي��ک دوربين فيلمبرداری کوچک و 
دس��تگاه ضبط صدا ب��ا کيفيت خوب را هم 
به همراه داشته باشند. او به عكاسانی اشاره 
ک��رد که حتی حاضرند ب��ا خريد بدنه های 
س��اده دوربين، از کيفيت عكس های خود 
بكاهند. منتظری درب��اره آن ها گفت:»اين 
عكاس��ان می خواهند به روايتی تازه دست 

يابند.«
وی مولت��ی مدي��ا را يک ن��وع کارگردانی 
عنوان و اضافه ک��رد:»در مولتی مديا آنچه 
مهم اس��ت، اين اس��ت که عكاس هم بايد 

چند رسانه ای باشد.«
پايان اين کارگاه آموزش��ی به نمايش چند 
مولتی مدي��ا اختصاص ياف��ت. اين مولتی 
مدياها به »اد کاش��ی«، منتظری و روش��ن 

نوروزی تعلق داشت.

روایت تازه
جواد منتظری در کارگاه آموزشی مولتی مدیا در عکاسی

عكس هايی
 با رنگ نقاشی
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