نشریهروزانههفتمینجشنوارهعکسخبریدوربین.نت

06
ویژهنامهکاغذباتله/هفتمینجشنوارهعکسخبریدوربین.نت
شماره ششم  /پنجشنبه 12مهرماه1391

حکایت همچنان باقی است...
الهام صالح

طالییهابهنوبت
تادقایقیدیگردر مراسماختتامیههفتیمنجشنوارهعکسخبریدوربین.نت

دفتر هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت ،ظاهرا
از هفتم مهر آغاز ش��د .هفت چه عدد خوش یمنی است،
اما این روز با والدت س��تاره هشتم امامت هم قرین بود،
پس خوش یمنی آن دو چندان ش��د .جش��نواره از همان
روز نخست ورق خورد ،اما در باطن دفتر جشنواره ،ماه ها
پیش باز شده بود.
حاال قرار است این دفتر را ورق بزنیم و از کنار مشقهای
نوش��ته ش��ده بر آن عبور کنیم .این ک��ه برگههایش با
صدآفرین پر می ش��ود ،یا نه ،نکته ای اس��ت که باید از
مخاطبانپرسید.
می توان یک مخاطب بود و جشنواره را هم از همین نگاه
مشاهده کرد .نگاه اول این مخاطب همان افتتاحیه است و
نخستین برگهای که از این دفتر میبیند ،عکسها هستند.
راضی کننده بود ،اما نه آنقدر که باید.
برگهه��ای بع��دی ،نشس��تهای آموزش��ی هس��تند،
نشستهایی حدودا یک ساعت و نیمه  -اما در باطنا حتی
دو س��اعته و دو ساعت و نیمه  -که با حضور عکاسان و
اساتید مطرح عکاسی برگزار شدند.
بی اغراق تجربهه��ای گرانبهایی بودن��د ،تجربههایی
که اغلب برای اولین بار ارائه ش��دند .کاش میشد آنها
را از عمق جان ش��نید ،بیآن که برای آمادهسازی نشریه
روزانه دغدغه ای باش��د ،بی اس��ترس مطال��ب و تعداد
کلمات .اینگونه اگر بود ،بیش��تر در ذهن نفوذ می کرد،
اما تجربههای همراه با استرس انتشار بولتن هم شیرینی
خاص خود را داشت.
کارگاه ه��ای تخصصی نرم افزار هم برای مخاطب آگاه،
آموزنده بود ،مخاطب ناآگاه هم هنگام ش��نیدن مطالب،
سرگیجه می گرفت.
در برگه دیگر این دفتر ،عکسهای برتر عکاسان به چشم
می خورد .عک��س هایی که در مدت زمان حدود س��ی
دقیق��های به نمایش درآمدن��د و عکاس هم با حضور در
برنامه ،در قالب کلمات از تصاویر گفت.
کارگاه پس از کارگاه ،فیلم پس از فیلم ،نشس��ت پس از
نشست ،امروز از پس دیروز ،به این شکل بود که برگههای
دفتر هفتم بسیار زودتر از آنچه فکرش را میکردیم ،ورق
خورد .آنقدر س��ریع ورق خورد ک��ه خودمان هم باورمان
نمیش��ود .حاال برگهها تقریبا به پایان رس��یده اند .اینجا
انتهای دفتر اس��ت .هر روز بودن با شما تا پاسی از شب،
لذتهای خاص خودش را داشت ،اما بی خستگی هم نبود.
سعی کردیم خستگی ها را فراموش کنیم و هر روز تالش
کردیم تا بهتر باشیم .کاش بوده باشیم.
اینج��ا دقیقا همین جا که مینویس��م ،برگه آخر اس��ت؛
اختتامی��ه ،اما انتها نیس��ت .یک روز دیگر ه��م در کنار
ش��ما خواهیم بود .دفتر هفتمین جشنواره عکس خبری
دوربیننت آرام آرام به پایان می رس��د .حکایت عکس و
عکاسی خبری اما همچنان باقی است...
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جش��نوارهای ک��ه با تم��ام نامالیمتیه��ا همچنان
پابرجاس��ت تا نش��ان دهد کار گروه��ی هم در این
کشور میتواند ادامه داشته باشد و کار کند ...
این ش��ما و این هفتمین اختتامیه جش��نواره عکس
خبری دوربین.نت.
فقط لطفا تمام کم و کاس��تیها را به دل مهربانتان
ببخشید  ...لطفا !

طالییهای جش��نواره امس��ال تا دقایق دیگری در
مراس��م اختتامیه جوایز خودشان را از عکاسان برتر
کشور دریافت خواهند کرد.
اختتامیه هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت
تا دقایقی دیگر با برنامههای مختلف و متنوع برگزار
خواهد ش��د تا هفتمین جشنواره دوربین.نت این بار
نیز به خوبی و خوشی به پایان پذیرد.

«فرشاد عباسی» و «جاوید نیکپور» در نشست «عکاس در المپیک »2012

ماعکاسانورزشی متولینداریم

«عکاسی در المپیک  ،»2012موضوع نشست ششمین
روز از هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت بود .در
این نشست« ،فرش��اد عباسی» و «جاوید نیک پور» که
المپیک  2012لندن را عکاسی کرده اند ،به ارائه تجربیات
خود در زمینه عکاسی از المپیک به حاضران در نشست
پرداختند .چکیده این نشست به این شرح است:
نیکپور :مقدمه ای از اعزاممان به المپیک را خدمتتان
میگویم .المپی��ک  2012در اروپا و در ش��هر لندن بود.
عکاسهای زیادی خودشان را محق می دانستند که در
آن حضور داش��ته باشند 6 .ماه کمیته تخصصی تشکیل
دادی��م .این کمیته حدود  30عض��و دارد 5 .نفر را درباره
تصمیمگیری به اعزام انتخاب کردند .روال این است که
سردبیر و خبرنگار ورزشی که در این زمینه فعالی هستند،
اعزام شوند .سهمیه  4عکاس بود .ما هم  4نفر را پیشنهاد
دادیم .کمیته رسانهها آن ها را قبول نداشت .جلسه دیگری
با حضور  30نفر برگزار کردیم .در این جلس��ه هم  4اسم
انتخاب شد .در مجموع  8اسم را به کمیسیون رسانه ها
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دادیم که باز آن ها در این زمینه رای گیری کردند 4 .نفر
انتخاب شدند و با رایزنی ها توانستیم یک سهمیه دیگر هم
بگیریم .در زمینه انتخاب عکاس ،خیلی درگیری داشتیم.
ولی فکر میکنم در جام جهانی این مشکل را نخواهیم
داشت.
 خصیص��ه اول این  4نفر این بود که به المپیک نرفتهبودند .اما من تجربه حضور در المپیک را داش��تم و برای
انتق��ال تجربیات رفتم .وقتی ب��رای اولین بار به المپیک
می رویم 5-4 ،روز اول گیج هس��تیم .من اعزام شدم تا
تجربیاتم را منتقل کنم.
 کمیت��ه برگزاری بازیهای المپیک ،خودش س��همیهتشخیص می دهد .معموال هم عکاس آزاد می برند که
بتواند به همه مطبوعات و خبرگزاریها عکس بدهد.
 در المپیک س��همیه ها محدود اس��ت به همین دلیلعکاس پول م��ی برند که عکس ها را برای همه تامین
کند.
ادامه در صفحه بعد
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«فرشاد عباسی» و «جاوید نیکپور»
در نشست «عکاس در المپیک »2012

ماعکاسانورزشی
متولینداریم

 انتخاب تعداد عکس ها بسته به تعداد کاروان و قاره است.عباسی :این دوره ،اولین دوره ای بود که آن ها که محق
بودند ،اعزام می شدند .حرف هم زیاد بود ولی اعضای کمیته
تخصصی این تشخیص را داشتند که بچهها محق هستند.
نیکپور :در المپیک بهترینهای ورزشکارها حضور دارند.
در خصوص عکاسها هم همین طور است .هر کشوری
عکاسهای خوبش را می فرستند .کسی را نمیفرستند که
تازه بخواهد تجربه کسب کند.
 عکاس��ان خبرگزاریهای بزرگ برای به دس��ت آورنبهتری��ن جایگاه عکاس��ی در اولویت قرار م��ی گیرند .در
زمینهایورزشی،بهترینمکانهارااولبهخبرگزاریهای
بزرگ و بعد به کشورهایی که نماینده دارند .در مرحله بعدی
همکشورهایدیگرمیتوانندسهیمهداشتهباشند.
یدادند.
 در کشتی ،تکواندو و وزنه برداری ،به ما کاور پول م  از مزایای المپیک این است که وقتی وارد یک کشوریمی شود ،کشور را در بهترین شرایط می بینید .فضای نوری،
بهترین هماهنگی ها و  ...فراهم است .یک ماه قبل از شروع
المپیک در سایت بازیها ،تمام بازی ها به ساعت ،دقیقه و
ثانیه مشخص است .این ها امکاناتی است که مهیا می شو
که عکس خوب بگیرید .حاال این که در این فضا ،در این جو،
چقدربتوانیدعکاسیکنید،خودشمسالهایاست.معموالبا
گذشت زمان خودتان را وفق می دهید .دانستن قوانین رشته
های ورزشی ،نوع لنز مورد استفاده و  ...باعث می شود سریع
وفق بگیرید .داشتن سالمت بدنی و تقسیم کردن انرژی
برای عکاسی المپیک مهم است.
 مهم ترین نکته ای که من برای آن اهمیت قائل بودم،زبان انگلیسی است .اگر با زبان آشنا نباشید ،اذیت میشوید.
عباسی :عکاسی از بعضی ورزشها تخصصی بود ،حتما
باید بلیط تهیه می کردیم.

نیک پور :تهیه بلیط برای عکاسی بستگی به کشور دارد و
سالن برگزاری تیکت .در المپیک 2012برای شنا بلیط دادند.
 یکی از مزیتهایی که در المپیک ایجاد ش��ده این استکه نیکون و کانن ،جدیدترین وسایل خود را تبلیغ میکنند و
به عکاسها روزی یک لنز و بدنه می دهند که آن امتحان
کنند .پس عکاسان ایرانی و خارجی از نظر تجهیزات تفاوت
ندارند .در المپیک پکن ،من از نیکون  D3اس��تفاده کردم.
وقتی برگش��تم هم کلی برای آن تبلیغ کردم .از نظر ابزار
مشکلی نداشتیم فقط باید می دانستیم باید چه کار کنیم.
 تفاوت اساسی در جایگاه هاست .جایگاههایی که بک تیرهدارد ،برای عکاسهای خبرگزاریها بزرگ است .در پکن،
خیلی این فاصله مشخص بود .در لندن این فاصله کم شده
بود .برای چین مهم بود که برگزاری به بهترین شکل باشد و
همه چیز را قانونمند برگزار کند ،ولی در لندن این حساسیت
وجودنداشت.
 در المپیک  2012تعمیرات بدن��ه و لنز انجام می دادند.شرایط به این شکل این بود که در مرکزی به نام پروفتوسنتر
هر چیزی که می خواستی در اختیارت قرار می گرفت و در
این مرکز تعمیرات هم انجام می شد .این مزیت خوبی بود.
عباسی :در عکاسی ورزشی در ایران ،برنامه به این شکل
است که هر روز آفیش ها را چک می کنیم و برنامه هر روز
را می دانیم .به ندرت اتفاق هایی می افتد که سریع السیر
باشد .هر روز یک برنامه داریم که روتین شده .یک دفعه بعد
از بیست سال می بینی چیز جدیدی نیست .ولی وارد المپیک
که می شویم ،می بینیم همه چیز تفاوت دارد .اما تجربیات
اینجا به عکاسی در المپیک کمک می کند .قابل مقایسه با
کاراینجانیست.
نیکپور :عکاس��ی را از عکاسی طبیعت ش��روع کردم.
عالقه شخصی ام مس��تند اجتماعی است .این ژانر من را

به ذوق می آورد .در عکاس��ی ورزشی با لحظات و ثانیه ها
در ارتباط هستید .شاخهای از عکاسی خبری است .در این
شاخه 99 ،درصد موارد عکسی را میگیرید که نمیبینید.
این ذوق به دلیل وجود دیجیتال به عکاس��ی از بین رفته
و در عکاس��ی ورزشی ،به دست می آید .تفاوت این ژانر از
عکاس��ی با ژانرهای دیگر در امن بودن است .در عکاسی
سیاسی یا عکاسی جنگ ،امنیت فراهم نیست .در عکاسی
ورزشی ،مهم ترین شاخصه این است که می دانید که برنامه
شما تایم دارد .مثال فوتبال  90دقیقه است .باید  90دقیقه
وقت بگذارید و تمام می شود.
داشتن ابزار مناسب عکاسی ،داشتن اطالعات به روز ورزشی،
داشتن اطالعات الزم درباره ورزشکاران و قوانین ورزشی ،از
اصول اولیه عکاسی ورزشی است.
اما درباره تجهیزات مناسب باید این را هم بگویم که مرحوم
فارس��ی که عکاس ورزش��ی بوده ،با دوربین هاسل بالد
عکاسی میکرده .ابزار مناسب هم حتمی نیست.
 داش��تن اطالعات به روز ورزش��ی و خبر داش��تن از حالورزشکارهاومربیان،آشناییباخصوصیاتاخالقیورزشکاران
بسیار مهم است .شما می توانید با آشنایی با لحظات شادی و
غم ورزشکار برای عکاسی از او استفاده کنید.
 شناخت لحظه قطعی ورزش بسیار مهم است .در همهرشتههاتوصیهمیکنمعکسزیادببینید.یکیازتوصیههایم
این است که وقتی عکاسی میکنید ،سایتهای مختلف را
چککنید.
 ارائه عکس خیلی مهم است .بدترین شرایط ما این استکه باید برنامهریزی کنیم ،عکاسی کنیم و بعد هم خودمان
عکس را ارائه کنیم .تفاوت مهم ما با عکاسان خارجی این
اس��ت که آن ها فقط عکاس��ی میکنند و یک نفر دیگر
عکسهایشانراارائهمیکند.
 در خبرگزاریهای بزرگ ،حقوق ادیتور از عکاس بیشتراست.
عباسی :مسابقات والیبال ایران و ژاپن بود .اگر ایران ،ژاپن
را می زد ،به سوپر جام می رفتیم .استقبال هم خوب بود.
در پایان ماجرا ،شخصیت های سیاسی آمده بودند که اگر
تیم برد ،جایزه بدهند .ما هم آماده بودیم که عکاسی کنیم.
اما حدود  40-30نفر از حراست سالن ،ریختند سر عکاس
ها و آن ها را زدند .در ایران با چنین مشکالتی مواج هستیم.
یرایت رعایت نمی ش��ود .مدیران
نیکپ�ور :در ایران کپ 
مسئول هر بالیی که بخواهند سر عکس میآورند .نداشتن
کپی رایت باعث می شد هر کسی به خود اجازه بدهد در کار
عکاس دخالت کند .در کشورهای دیگر وقتی کارت عکاسی
نشان می دهید ،اینقدر این کارت معتبر است که کسی حق
ندارد جلو کار شما را بگیرد .اگر باعث اخالل در نظم نشوید،
میتوانیدبهراحتیعکاسیکنید.البتههرجاییقواینخاص
خود را دارد .مثال در لندن از هر چیزی میشد عکاسی کرد،
اما از بچهها نه .باید برای عکاسی از بچهها ،از پدر و مادر بچه
اجازهداشتهباشید.
ما عکاسان ورزشی واقعا متولی نداریم .از ما حمایت نمیشود.
امیدوارمکمیتهتخصصیمانتبدیلبهانجمنشود.
عباسی :عکاسی ورزشی در ایران اصال امن نیست .بارها
شده در مسابقه فوتبال سنگ خوردهایم .خطر سقوط هواپیما
هم که همیشه هست.

ش��یوه های ارائه موضوع کارگاه روز چهارش��نبه بود و
آرش حمیدی درباره هوشمندی عکاس در ارائه درست
عکسش در این کارگاه به نکات مهمی اشاره کرد.
ش��یوه ارائه عکس یعنی چه؟ این سئوال را در ابتدای
بح��ث آرش حمیدی از حاضران پرس��ید و خانمی در
جواب او گفت :ش��ما می توانید عکس خود را پش��ت
یک قوطی کبریت منتشر کنید یا بگذارید بیلبوردی بر
اساس عکستان طراحی شود هر دو نوعی ارائه عکس
هستند اما ...
در ادام��ه بح��ث آرش حمی��دی گفت ما ه��م اکنون
عکاس��ان خوبی داریم ،عکاسانی که تکنیک را خوب
می شناس��ند و نگاه فوق العاده ای دارند اما اینکه چرا
نمی توانیم همگام با اس��تانداردهای روز جهانی پیش
برویم برای این اس��ت که ش��یوه ه��ای صحیح ارائه
عکس را نمی دانیم.
البته ش��یوه ارائه ظاهری عکس ب��ه عوامل مختلفی
بس��تگی دارد و مهمترین آنها خوانش درس��ت عکس
اس��ت .آرش حمیدی این را گفت و سپس وارد تعریف
خوانش عکس شد :خواندن عکس درست مثل خواندن
الفبا اس��ت .شما نمی توانید رنگی را تحلیل کنید که تا
به حال ندیده اید ،نمی توانید زبانی را بخوانید که نمی
شناس��ید ،خوانش عکس هم به همین صورت است و
ارتباط مستقیم با تجربیات شما دارد.
حمیدی در توضیح بیش��تر حرف ه��ای خود گفت :به
عبارت دیگر خوانش عکس متاثر از تجربیات شماست
و ب��ه همین دلیل اس��ت ک��ه از یک عک��س تعاریف
متعددی وجود دارد.
حاال چرا خوانش عکس مهم اس��ت؟ این س��ئوال دوم
آرش حمی��دی بود که خود نیز به آن پاس��خ داد :برای
اینکه محتوای عکس جامعه و نقطه ارائه عکس را تعیین
می کند .حمیدی یکی از دالیل عدم ارائه درست عکس
از س��وی عکاسان را خوانش نادرست عکس ها دانست
و اضافه کرد :اگر معنای عکس را درس��ت تحلیل کنیم
آن وقت می دانیم که چطور و کجا باید آن را ارائه کنیم.
او گفت درس��ت اس��ت که یک ع��کاس ،عکس می
گی��رد تا آن را به نمایش بگذارد اما مثال قرار نیس��ت
من به عنوان عکاس اگر گالری یا نمایش��گاهی دارم
بیای��م و عکس های خانوادگ��ی ام را هم در آنجا به
نمایش بگذارم .او س��پس با انتقاد از ش��یوه نادرست
عکس از س��وی برخی عکاس��ان داخلی عنوان کرد:
ی��ک عکاس بین المللی بع��د از اینکه عکس خود را
تحلیل و آنالیز کرد برای ارائه آن اولویت هایی تعیین
می کند و قطعا اولویت اول او ش��بکه های اجتماعی
نیس��ت چون می داند اگر این کار را بکند عکس خود
را سوزانده است .او به ترتیب اولویت در جشنواره ها،
کتاب ها ،نمایشگاه های شخصی و گروهی ارائه می
کند بعد از اینکه عکس به شهرت رسید و هویت پیدا
کرد آن وقت ممکن است که در شبکه اجتماعی هم
منتشر شود.
اما متاس��فانه برخی عکاس��ان ما تا عکسی می گیرند
بالفاصه در شبکه اجتماعی می گذارند همه می بینند و

عکاسهوشمند
کارگاه شیوه های ارائه عکس با حضور آرش حمیدی

میداندعکساش راکجا ارائهکند
عکاسی یک علم است و آنها که می گویند عکاسی برای خودش دنیایی است بیراه نمی گویند.
اما همه عکاسی در آن لحظه که عکاس ،عکس می گیرد خالصه نمی شود ،چون بعد از ثبت شدن هر لحظه ای
وظایف جدید عکاس آغاز می ش��ود مثال اینکه عکس خود را درس��ت ادیت کند .یا ش��یوه درست ارائه یا انتشار آن
را بداند.

به اشتراک می گذارند خوب عکس می سوزد.
حمی��دی هوش��مندی ع��کاس را در خوانش صحیح
عکس و انتخاب محل ارائه آن موثر دانس��ت و تاکید
کرد :بهترین عکس ها هم اگر درست ارائه نشوند دیده
نخواهند شد.
اما آیا عکاس باید در انتش��ار و ارائه همه نوع عکس��ی
همینق��در تام��ل کند؟ این س��ئوال س��وم حمیدی از
مهمانان بود او گفت :اولویت بندی درباره عکس های
خب��ری صدق نمی کند چ��ون این عکس ها محتوای
لحظ��ه ای و فتوژورنالیس��تی دارند و باید به س��رعت
منتشر شوند .در این گونه عکس ها حتی تکنیک های
عکاسی هم در اولویت اول قرار ندارند و مهم محتوای
خبری عکس است که باید منتشر شود.
س��ئوال چهارم آرش حمیدی این بود که چه کس��ی و
چگونه می ت��وان اولویت های ارائ��ه عکس را تعیین
کرد؟ او در توضیح این مطلب به مثالی اشاره کرد مثال
عک��س پیرمردی را تصور کنید که تنها در گوش��ه ای
نشسته و پشت سر او تابلوی خانه سالمندان وجود دارد.
این نوشته محدوده مکانی عکس را مشخص می کند

و برای مردمی که فارس��ی می دانند مفهوم اس��ت اما
برای غیرفارس��ی زبانان هیچ مفهوم��ی ندارد و اگر به
یک جش��نواره بین المللی برود اصال دیده نمی ش��ود.
بنابرای��ن عکاس باید در ارائ��ه بین المللی عکس خود
این هوش��مندی را هم داشته باش��د و عکس هایی را
به جش��نواره های جهانی ارائه بدهد که زبان و مفهوم
جهانی داشته باشد.
به عبارت دیگر عکس باید محتوای جهانشمول داشته
باشد و این به آن معنا نیست که عکس محدوده زمانی
یا مکانی نداشته باشد چون عکسی که متعلق به زمان
و مکان خاصی هست هم می تواند زبان جهانی داشته
باش��د .او از عکاسان خواس��ت مطابق با استانداردهای
جهانی عکس خود را ارائه دهند.
آرش حمیدی در پایان شیوه های ارائه عکس را بحث
مهمی دانست که می توان ساعت ها درباره آن حرف
زد .اما فرصت کارگاه شیوه های ارائه در ساعت  18به
پایان رس��ید در حالیکه عکاسان جوان هنوز سئواالت
بس��یاری داش��تند و بیرون از س��الن اجتماعات آرش
حمیدی به پرسش های آنها پاسخ می داد.
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روزهای اول
هفتمینجشنواره
دوربین.نت

عکس:علیرضاشاهحمزه/حامدایلخان
سینا رشیدی  /کیارش فرحبخش
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اسالیدشو «المپیک»2012
به نمایش درآمد

ورزشکار،
قهرمانی ،عکس

ورزشکاران را می بینیم؛ افرادی که از آن ها با
عنوان قهرمان یاد میشود .حاال این قهرمانها
س��وژه عکس هستند .ژانر مورد نظر ،عکاسی
ورزشی است.
اما عکسها اختصاصا ب��ه موضوع «المپیک
 »2012اختصاص دارند.
اینجا پیروزیها سوژه است؛ دست هایی که به نشانه
قهرمانی باال می رود ،انگش��ت هایی ک��ه پیروزی را
نش��ان می دهند ،یا حتی سه انگشت سرمربی کشتی
که نش��اند دهنده  3مدال طالیی است که شاگردانش
کس��ب کردهاند .برنامه ،اسالیدشو «المپیک »2012
است .عکسهایی را که نمایش داده می شود« ،جاوید
نیک پور» به ثبت رسانده؛ کسی که یکی از سخنرانان
نشست «عکاسی در المپیک  »2012هم هست.
نی��ک پور ،لحظه ه��ای رقابت را به تصویر کش��یده؛
لحظههای پیروزی ،درد ،امید دادن و ...
این لحظه ها به خودی خود ،ماندگار هستند ،اما با این
عکسها ماندگارتر می شوند.
اولین مجموعه از عکسهایی که نمایش داده می شود،
سیاه و سفید هستند ،اما مجموعه های بعدی به صورت
رنگی ثبت شده اند.
عکسها ب��ه صحنههای مبارزه اختص��اص دارند؛ به
ورزش هایی مانند تکواندو ،کشتی.
در آنها می توان تعجب تماش��اچی ها را دید؛ ولیعهد و
پرنس��س انگلیس که در جایگاه تماشاچیان قرار گرفته
اند .نیکپور ،آنها را دیده و عکسش��ان را در ورزشگاه
ثبت کرده .عکسها متفاوت اند و همین تفاوت زیبایشان
کرده .عکس ها که به پایان می رس��د ،نوبت پرسشها
است .اولین پرسش به دلیل سیاه و سفید بودن مجموعه
اول عکس ها اختصاص دارد .نیک پور میگوید«:سیاه و
سفید ،عالقه شخصی من است .بعضا کمک میکند که
سیستممستندگونهعکسهابیشتربهچشمبیاید».
نیک پور در المپیک  ،2012یک مجموعه ش��امل 20
قطعه عکس از دستهای کشتی گیران تهیه کرده که
در این برنامه 8 ،فریم از آن ها به نمایش درمیآید.
مجموعه دیگری که نمایش داده می شود ،درباره بنا؛
سرمربی تیم ملی کشتی است.
اسالیدشو المپیک  ،2012س��اعت  20چهارشنبه 12
مهر در هفتمین جش��نواره عکس خبری دوربین.نت
در فرهنگسرای رسانه به نمایش درآمد .این اسالیدشو
پس از نشست «عکاسی در المپیک  »2012نیز نمایش
داده شد.

دکتر یونس شکرخواه؛ مدرس روزنامه نگاری و داور جشنواره

آینده را پیشبینی نمیکنند

آیندهرامیسازند

او را با ارزش های خبری می شناسیم؛ با شهرت ،تازگی ،دربرگیری ،تضاد و برخورد ،استثنا و شگفتی ،مجاورت،
با فراوانی و مقدار .دکتر «یونس ش��کرخواه» برای ما خبرنویس��ان ،یک نام آش��نا است ،اما نه فقط آشنا ،بلکه
دوست داشتنی .می دانیم که همیشه گرفتار است و این را هم می دانیم که با وجود همه گرفتاری ها هر وقت
که بخواهیم گفت و گویی انجام دهیم ،دست رد به سینه مان نمی زند .این بار اما استاد عزیزمان داوری یک
جشنواره عکس را بر عهده دارد .بهانه اش هم همان «خبر» است .امیدوارانه حرف می زند .زیباترین جمله اش
هم این است«:آینده را پیش بینی نمی کنند ،آینده را می سازند ».زیباترین جمله اش تیتر می شود.
الهام صالح
ارزیابی کلی شما از عکس های ارسال شده
به هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت
چیست؟

عكس ها اگر چه از سوی عكاسان آماتور ارسال شده
س خوبی از عكاس��ی داشت .به
بود ،اما در مجموع ح 
نظرم بزرگترين نقطه ضعف اين عكاس��ان ،ناآشنايی
آنها با جنبه های خبری عكاسی بود و به عبارت بهتر،
بيش از اين كه فتوژورناليست باشند؛ عكاس بودند كه
اين هم محصول همان آماتور بودن آنها است.
اگربخواهیدبهصورتجزئیراجعبهعکسها
صحبتکنید،بهچهموضوعاتیاشارهمیکنید؟
به رنگ بندی و به كادرها .عكاس ها به جای اين كه به
سوژه ها فكر كنند ،به دوربين فكر كرده بودند و همين
مسئله ،اصل سوژه ها را تحت الشعاع قرار داده بود و به
ديگر زبان دوربين ها مقدم بر سوژه ها بود.
ب�رای داوری چ�ه معیارهای�ی داش�تید؟ آیا
دارا ب�ودن ارزش ه�ای هفتگانه خبری برای
عکسها هم صدق میکند؟
من فكر میکنم اصلی ترين معي��ار داوری همين بود
كه در چارچوب ميثاق جشنواره رفتار كنيم كه عكاسی
خبری اعالم شده بود و علی القاعده هر گونه قصه گویی
عکاسانه را كه برای مستندس��ازی زندگی مالک قرار

دهيد؛ بيشتر به عكس هايی می رسيد كه روايتگر باشند؛
یک ماجرا را بیانکنند و ديگر فرقی نمی کند كه عکاسی
مستند باشد ،يا عکاسی در صحنه ،ورزشی باشد ،يا مبتنی
بر هر نوع اشتياق انسانی .اما گفتم در فتوژورنالیسم ،شكار
و تجسم خود اتفاق هميشه بر جنبههای عكاسانه غلبه
دارد و ص��د البته تركيب جادوي��ی در اين موارد؛ همان
تركيب خالقانه حرفه ای ها است كه تركيبی از جنبههای
زيبايیشناسانهوشليکبهقلبماجراستدرشكارلحظه
حياتی هر كنش و رويداد .در مورد ارزش های هفتگانه
خبری مورد اشاره شما هم بايد بگويم بله .ماموريتهای
فتوژورناليستها در عمل تفاوتی با روزنامه نگاران ندارد.
يك فتوژورناليس��ت هم باید از رویدادی عکس بگیرد
که دارای ارزش خبری باش��د و به درد چاپ بخورد و به
خصوص عنصر زمان و به عب��ارت ديگر همان ارزش
خبری موسوم به تازگی؛ در به چاپ رسيدن يک عكس
خبریبسيارتعيينكنندهاست.
نقاط ضعف و قوت عکسها چه بود؟
ضعف چش��مگير در غير خبری ب��ودن عكسها بود
و قوتش��ان ه��م در كمپوزيس��يونهای رنگ ها و
كادربندیها.
جالبترین بخش از نگاه شما کدام بخش
ب�ود؟ و کدام بخ�ش انتظاراتی را که داش�تید

معرفیکتاب
ترکیب بندی در عکاسی

در فتوژورنالیسم،شكارو تجسم
خوداتفاقهميشهبرجنبههای
عكاسانه غلبه دارد و صد البته
تركيب جادويی در اين موارد
برآورده میکرد؟
حافظه ام چندان ياری نمی کند كه بعد از ديدن بيش از
 3600فريم عكس بگويم چه بخش يا چه بخشهايی؛
ول��ی به طور كلی بخش های فرهنگ و هنر ،س��فر،
اجتماعی ،آیین و مذهب جالب تر بودند و مجموعههای
مس��تند اجتماعی هم برای من جذاب تر بود .در مورد
مسئله انتظارات هم كه شما می گویيد؛ اين يک مقوله
مرتبط با س��طح توانمندی خالقان آثار است .در همين
رده آماتوری؛ كارها از يک پشتوانه كالسی و آموزشی
برخوردار بود كه برايم جالب بود؛ هر چند بار خبری كمتر
داشت.
جشنواره عکس خبری دوربین.نت را چطور
ارزیابیمیکنید؟
جشنوارهها غالبا انگيزه بخش هستند و اين جشنواره هم
از همين ويژگی برخوردارس��ت؛ اين را از روی حجم آثار
ارسالی می توان حدس زد؛ اما از بی طرفی دستاندركاران
جش��نواره واقعا ممنونم؛ هيچ دخالتی در موضوع داوری
نداشتند؛ كارها به خوبی و با سامان پيش رفت.
فک�ر میکنید چه بخش های�ی باید به این
جشنواره اضافه ،یا از آن حذف شود؟
با اضافه شدن موافق نيستم؛ پيشنهاد حذف بخش تلفن
همراه و بين الملل را دارم .در مورد عكاس��ی با موبايل
انگار داريم اعالم می کنيم ك��ه به اندازه موبايلهای
ايران؛ عكاس داري��م و برای بخش بين الملل هم به
اندازه همه مسافرانی كه به سفر خارج می روند .بخش
بين الملل اساسا برای پوشش خبری در كالس حرفهای
است و برای جشنواره آماتوری معنا ندارد .فرصت در این

بخش فقط برای كسانی هست كه استطاعت مسافرت
به خارج را دارند.
فکر میکنید این جشنواره باید به چه نقطهای
برسد؟
اين پرسش را بايد از برگزاركنندكان جشنواره بپرسيد
كه حتما يک نقشه راه برای خودشان ترسيم كرده اند.
ولی اگر نظر من برايشان مهم باشد؛ پيشنهاد میکنم
از سطح آماتوری فاصله نگيرند و يک سقف سنی هم
برای شركت کنندگان تعيين كنند تا جشنواره از تمركز
بهتری از جنبه تجربی برخوردار شود.
وضعی�ت عکاس�ی خب�ری ای�ران را چطور
ارزیابی می کنید؟
من فتوژورناليست نيس��تم و نمیتوانم ارزيابی دقيقی
داش��ته باش��م .تنها از زاويه رش��ته تخصص��یام كه
ارتباطات اس��ت؛ می توانم بگوي��م بقای فعاليتهای
حرفه ای عموما در گرو چهرههای حرفهای؛ روندهای
فعاليتهای حرفهای و محصوالت حرفهای است كه
يا من و امثال من از آن بی اطالع ماندهايم ،يا اين كه
فتوژورناليسم فعلی ايران فاقد اين مثلث است.
عکاس�ی خب�ری ایران چه تف�اوت هایی با
عکاسی خبری جهان دارد؟
تفاوت كه زياد دارد؛ شباهتها را هم بايد ديد .البته اين
پرسش نيازمند مطالعه و بررسی فراوان است ،ولی فقط
به دو نمونه آشكار از تفاوت ها اشاره می کنم؛ يكی فقر
ادبيات فتوژورناليسم در ايران و دومی كمبود آژانسهای
عكس.
دورنمای عکاس�ی خب�ری ای�ران را چطور
ارزیابی می کنید؟
من به پيش بينی اعتقادی ن��دارم .آينده را پيشبينی
نمی کنند ،آينده را می س��ازند .خيل��ی از عوامل بايد
دست به دست هم بدهند تا دورنمای مورد پرسش شما
دقيقتر و روش��ن تر شود .اين دورنما برای من چندان
روشن نيست .ولی آرزو می کنم برای دست اندركاران
فتوژورناليسم نويد بخش باشد.

آشنایی با عکاسی ،مهم تر از خریدن تجهیزات
گران قیمت است .تجهیزات عکاسی هر قدر
هم گران باش��ند ،نمی توانن��د به ثبت لحظه
های تاثیرگذار منجر ش��وند .آموختن عکاسی
و اصول زیبایی شناسی آن از نخستین قدم ها
است .پس برای ثبت بهتر لحظه ها ،با اصول
عکاسی آشنا شویم .کتاب «ترکیب بندی در
عکاسی» ،همین کار را انجام می دهد.
مطالعه ،فعالیتی لذت بخش اس��ت .حاال اگر
مطالعه ،برای آموختن باشد ،امکان دارد از این
لذت کاسته شود .به خاطر سپردن مطالب با دقیق ترین
جزئیات ،انرژی بر است و گاهی فعالیتی کسل کننده .اما
در این کتاب چنین نیس��ت .اینجا مطالعه آسان و لذت
بخش اس��ت .اغراق هم نیست اگر بگویم شاید با وجود
مطالبی که باید به حافظه سپرده شود ،مخاطب به ادامه
مطالعه ترغیب می شود .این مخاطب ممکن است یک
مخاطب عام باش��د ،یک عالقه مند به عکاسی یا حتی
یک عکاس .با این وجود تفاوتی ندارد .بدون ش��ک هر
س��ه گروه ب��ه ورق زدن کتاب ،پی��ش رفتن و آموختن
مطالب جدید ،راغب هستند.
این امکان به دلیل ویژگی خاص کتاب «ترکیب بندی»
در عکاسی اس��ت« .ترکیب بندی در عکاسی» به ارائه
مطال��ب اساس��ی در ثبت تصاویر می پ��ردازد ،اما علت
عالقه مخاطب این نیس��ت .این کتاب ،ویژگی مهمی
دارد؛ متن آن اندک است و در کنار هر متن ،برای درک
بیشتر مطالب ،تصویرهایی موجود است .همین هاست
که ادامه مطالعه را امکان پذیر می سازد .حتی این انگیزه
به وجود می آید که کتاب در یک مطالعه مستمر و بدون
وقفه خوانده شود.
«هارالد مانته» در کتاب خود ،مطالبی جالب و خواندنی
را ارائه می کند .نخستین کلمات نخستین فصل کتاب
نیز این چنین هستند .این کلمات به مخاطب می گویند
ک��ه برای بهتر دیدن عکس ،به فاصله ای دو برابر قطر
تصویر میان چش��م و تصویر نیاز اس��ت .در فصل های
بعدی ،افقی یا عمودی بودن تصویر مورد بررس��ی قرار
می گیرد و این که هر یک از این حالت ها چه احساسی
را در مخاطب به وجود می آورند .بر همین اساس ،قطع
عمودی بس��یار باریک ،احساس بلندی و باریکی نمای
س��اختن و قطع افقی بس��یار کش��یده ،راحتی و سکون
گردشگاه را ایجاد می کنند .آشنا بودن با چنین مفاهیمی
برای هر عکاس ،ضروری به نظر می رسد.
«ترکیب بندی در عکاس��ی»؛ کتابی موجز و تاثیرگذار
اس��ت .نویس��نده آن ،مطالب را در پنج فصل در اختیار
مخاط��ب قرار داده و از این بین 48 ،موضوع را برگزیده
اس��ت .قطع ،نقطه ،خط ،س��طح و تضادها ،فصل های
کتاب را تشکیل می دهند.
ترکیب بندی در عکاسی /هارالد مانته
ترجمه :پیروز سیار /انتشارات سروش
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یک ،دو ،سه ...
از س��اعت  10صبح همه بچهها اومدن فرهنگس��رای
...
آخرش
معتمدی
منصوره
عشق
اسالیدشو مجموعه جاده
تقسیم شدن و دارن
چهارتا تیم
تقریبا به س��ه
رسانه.
از س��اعت  10صبح همه بچهها اومدن فرهنگس��رای
ه بچهها اومدن فرهنگس��رای
کارها رو انجام میدن.
چهارتا تیم تقسیم شدن و دارن
س��ه
سالم .
رسانه .تقریبا بهاول
یه تی��م دارن عکسها رو میچس��بونن ،یه تیم دارن
شدندن.و دارن
چهارتا تیم تقسیم
کارها رو انجام می
فرهنگس��را رو آماده جشنواره میکنن ،یه تیم مشغول
ت��ا دقایقی دیگ��ر طالییهای جش��نواره انتخاب
آمادهسازی اس��پیسهای جلو در هستند و یه تیم هم
دارن
یه تی��م دارن عکسها رو میچس��بونن ،یه تیم
میش��وند و جش��نواره با تمام هیاهویش تمام خواهد
مدام مشغول خرید چسب و بست و کلی چیز دیگه ...
امیدوارمدارن
تیم
چس��بونن،رویه
دوستان عکاس
خوبی
ش��د.
مشغول
شود ویه تیم
کنن،
جشنوارهمی
جشنواره
آماده
رو میفرهنگس��را
چند نفر هم در دفتر دوربین.نت هس��تند مشغول آماده
به حقشان برسند.
جلو در هستند و یه تیم هم
اس��پیسهای
مشغول
سازی یه تیم
آمادهکنن،
شنواره می
سازی بولتن روزانه و به روز کردن سایت.
از چاپخونه هم تند تند داره بنرها میآد و همون لحظه
کلیها راچیزنیز دردیگه ...
چسبو و
هستند وخرید
مدام مشغول
جشنواره
بستکهوکارگاه
دوستانی
داوران
هم
امروزتیم
یه
ی جلو در
آماده چسبوندن به دیوار میشه ...
عزیزی که
دوستان
خواهند داشت.
دفترکردند حضور
چند نفر هم دربرگزار
آماده
مشغول
هس��تند
دوربین.نت
دیگه
ب و بست و کلی چیز
ش��ور و ش��وق بچهها خیلی خوبه .خیلی به آدم انرژی
...را شرمنده محبتشان کردند .از همینجا
تمام ما
یک هفته
سایت.
کردن
روز
به
و
روزانه
میده .امس��ال رو س��عی کردیم با سالهای قبل فرق
سازی بولتن هم تشکری ویژه میکنم از این عزیزان و تمام عزیزانی
چند آماده
مشغول
ین.نت هس��تند
این
داشته باش��ه .از خیلی وقت پیش برنامهها چیده شده.
بودند.آد و همون لحظه
کنارمان می
تند روزدارهدر بنرها
از چاپخونه همکهتند
هرکی کارهای خودش رو میدونه .میدونه چی به چیه
آمادهسایت.
روز کردن
چسبوندن به دیوار میشه ...
خواهد
شروع
تازه
ما
کار
ش��ود
تمام
که
جش��نواره
و جدول ریز برنامه که منظمتر از هر س��ال چیده شده
لحظه
میآد و
داره بنرها
انرژی
دوربین.نتبه آدم
خوبه .خیلی
همونها
بچه
ش��ور و
خواهیم بود و
خیلیدر کن��ار
تمام توان
ش��وقش��د .با
به این عکس ها خیره ش��و خیره شو /به آن روزهای پر است .تران��ه جاده عش��ق روی عکس ه��ای او حس و حال
قبلشدن
هایبزرگ
سالاست با
مساوی
س��عیدوربین.نت
بزرگ ش��دن
فرق
کردیم با
میده .امس��ال رو
قراری
برای ساعت
قراررااست
از خاطره /نخواه گرمی خواب چش��م کسی /بخوابه که نمایشگاه
میشه ...
نمایش
شود.کهیکسه بار
شروعنقدر
حاضران17رقم زد آ
خاصی
...
کارهایش
و
اش
ه
جشنوار
شد .خودمان که همه برنامهها سر
تکراربین
امس��ال
گذاشتهعکایمسها
بیداری یادت بره ...
انرژیپیش برنامهها چیده شده.
خیلی وقت
خیلی داشته
باش��ه .ازبه آدم
خوبه .خیلی
معتمدی در
عشق را
های جاده
برگزارعک
مجموعه
منصورهخدا کند
تمام شود.
س��اعت
شودسو سر
عکسهای��ی از ش��هدا و مادرانش��ان .مادرانی که همه س��اعت
جشنواره
هرکی کارهای خودش رو میدونه .میدونه دبیر
چیه
دوربین .به
چی
رعایتاست.
تهیه کرده
نت
عکس خبری
جشنواره
هفتمین
وز دوم
برنامه ها
کنند و س��ر ساعت
گذشتهها نیز
سالش��اپ
چندورک
دلخوشیاش��ان این اس��ت که مزار شهیدشان را آراسته اس��اتید
قبل فرق
سالهای
کردیم با
ی
حس و حال او نس��بت به ش��هدا و خانواده شهدا آنقدر
کنند .منص��وره معتمدی در نمای��ش عکس هایش با
شده
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س��ال
هر
از
تر
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ریز
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و
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چیده14شده.
قت پیش برنامهها
بحث جلسه از عکاسی دور شد در دومین روز جش
نداشته باشیم و قولمان قول باشد.
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جمعه
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