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ابراهیم حسینی 

در حالی س��ومین دوره 10 روز با عکاسان ایران را با حضور 
7 انجمن فعال در عکاسی طی می کنیم که انجمن عکاسان 
خانه تئاتر نیز در این برنامه دارای کرسی است و این حضور را 
مرهون تشکیل انجمن عکاسان خانه تئاتر می دانیم. عکاسی 
تئاتر که در یک دهه گذش��ته، به عنوان عکس یادگاری از 
گروه های نمایشی نگریسته می شد و هیچگاه در گذشته بدین 
شکل در جشنواره ها، همایش ها و کارگاه های آموزشی حضور 

فعال نداشته است. 
10 روز با عکاسان ایران را می توان بهترین مکان برای معرفی 
هرچه بیشتر عکاسی تئاتر دانست و این رویدادی است بس 
گرانبها، برای انجمنی که در س��ال های گذشته از کمترین 
حمایت برخوردار بوده و تاکنون به همت خود و اعضای انجمن 
و در زیر مجموعه خانه تئاتر اقدام به فعالیت های فرهنگی 
نموده و در عمر 7 س��اله خود توانسته در حد توان در تمامی 

رخدادهای فرهنگی عکاسی اعالم موجودیت کند. 
اما بزرگترین سوال اینست که انجمن عکاسان خانه تئاتر یک 

نهاد صنفی، فرهنگی است یا فرهنگی، صنفی؟ 
بدون تردید حرکات فرهنگی هر تشکل جزو کارهای اساسی 
و مهم آن به شمار می رود، اما یادمان نرود زمانی این فعالیت ها 
ادامه خواهد داشت که حق و حقوق مادی و معنوی عکاسان 
رعایت شود. متاسفانه با وجود تمام پیگیری های چند ساله 
هیات مدیره انجمن عکاسان خانه تئاتر هیچگاه در قراردادهای 
گروه های نمایشی، نامی از حقوق مادی و معنوی عکاس تئاتر 
گنجانده نشده است. و این برای هنری که از لحاظ شکل اجرا، 

پایدار نیست و فقط از آن عکس می ماند، جای سوال دارد؟ 
برگزاری 10 روز با عکاس��ان ایران این نوید را در دل جامعه 
عکاسان تئاتر زنده کرد که بتواند با حمایت و همفکری انجمن 
عکاس��ان ایران، به حق و حقوق خود نزدیک تر شود. شیوه 
اجرای سومین دوره این رخداد مهم نش��ان از آن دارد که با 
همدلی، یکرنگی و حمایت از یکدیگر می توان به افق های 
تعریف شده هر انجمن نائل شد.  در این مقال، به نمایندگی از 
انجمن عکاسان خانه تئاتر از متولیان و زحمتکشان این جشن 

بزرگ ملی، کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم. 
»حسنت به اتفاق مالحت، جهان گرفت/ آری، به اتفاق، جهان 

می توان گرفت« 

ناصر فکوهی اظهار امیدواری کرد که با ارتباط میان انس��ان 
شناسان و عکاسان مردم نگار، زمینه گفتگو میان این رشته ها 

موضوع »عکاسی در شهر« با حضور نمایندگان نیروی انتظامی، 
قوه قضائیه و مجلس شورای اسالمی 28 دی در خانه هنرمندان 

بررسی می شود. 
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، در نوبت ظهر 
هفتمین روز برگزاری »ده روز با عکاسان« که 28 دی در خانه 
هنرمندان برگزار می شود، کیارنگ عالیی از ساعت 13:30 الی 
15:30 کارگاه »گزاره نویس��ی در عکس های معاصر« را برپا 
می کند و در ادامه از ساعت 15:30 الی 17:30 پانل »رسانه های 
دیجیتال« با شرکت نمایندگان سایت های عکاسی، دوربین دات 
نت، چیلیک، وان پیکس و سایت عکاسی با حضور محمدمهدی 

رحیمیان به عنوان کارشناس برگزار می شود.
در بخش پایانی هم از ساعت 17:45 الی 20 موضوع »عکاسی در 
شهر« با شرکت نمایندگان نیروی انتظامی و کارشناسانی همچون 

فرزاد هاشمی و رامین کاکاوند به بحث گذاشته می شود.
همچنین کارگاه »عکاسی مستند« محمد غفوری که قرار بود، 
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رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان خانه تئاتر 

شماره

شکل بگیرد تا از این طریق امکان زیست در جهانی را داشته 
باشیم که لزوما امکان زیست در آن ساده نیست.

27 دی در خانه هنرمندان برگزار ش��ود به ساعت 10:30 الی 
12:30 روز دوشنبه، 29 دی انتقال یافت.

در سومین دوره »ده روز با عکاسان« تمامی گالری های خانه 
هنرمندان ایران به طور همزمان به این برنامه تعلق گرفته است 
که به همین منظور گالری بهار به انجمن عکاسان ایران، گالری 
تابستان به انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، گالری نامی 
به انجمن عکاسان خانه تئاتر ایران، گالری میرمیران به انجمن 
عکاسان سینمای ایران، گالری پاییز به انجمن عکاسان میراث 
فرهنگی، گالری زمستان به انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی 
ایران و گالری ممیز به انجمن عکاسان انقالب و دفاع مقدس 

اختصاص داده شده است.
سومین دوره »ده روز با عکاسان« با دبیری ابراهیم صافی از 21 
الی 30 دی سال 93 در خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان 
طا لقاني، خیابان موسوي شمالي )فرصت(، ضلع جنوبی باغ هنر 

درحال برگزاری است.

تغییر زمان کارگاه محمد غفوری
»عکاسیدرشهر«موردبحث»دهروزباعکاسان«قرارمیگیرد

ادامه در صفحه بعد

بایدگفتگومیانانسانشناسان
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»انجمن انسان شناسی و فرهنگ« و »انجمن عکاسان 
ایران« به منظور کس��ترش روابط و تجربیات مشترک 
در حاش��یه برگزاری سومین برنامه »ده روز با عکاسان« 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند.  
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی انجمن عکاس��ان ایران، 
عصر روز جمعه، 26 دی در حاش��یه برگزاری سومین 
برنام��ه »ده روز با عکاس��ان«، دکتر ناصر فکوهی به 
عنوان مدیر انجمن انسان شناسی و فرهنگ و مسعود 
زنده روح کرمانی به عنوان رئیس هیأت مدیره انجمن 
عکاسان ایران تفاهم نامه همکاری میان دو انجمن را 

امضا کردند.
در بخشی از این تفاهم نامه آمده است:»از آنجاکه ارتباط، 
هماهنگی و همکاری مشترک علمی و تبادل تجربیات 
می تواند به ارتقاء کمی و کیفی اهداف و نیازهای مشترک 
یاری رساند و این امر گامی در جهت تحقق بخشیدن به 
اهداف طرفین تفاهم محسوب می شود، این تفاهم نامه بین 
انجمن عکاسان ایران و انجمن انسان شناسی و فرهنگ 

منعقد می شود.«
در ادامه تفاهمنامه هم چنین عنوان شده است:»این 
تفاهم نام��ه در هف��ت ماده و در دو نس��خه تنظیم و 
در تاری��خ 1393/10/26 ب��ه امض��ای مدیر انجمن 
انسان شناسی و فرهنگ و رئیس هیأت مدیره انجمن 
عکاس��ان ایران رس��یده و از همان تاریخ قابل اجرا 

است.«
در سومین دوره »ده روز با عکاسان« تمامی گالری های 
خانه هنرمندان ایران به طور همزمان به این برنامه تعلق 
گرفته اس��ت که به همین منظور گالری بهار به انجمن 
عکاسان ایران، گالری تابستان به انجمن صنفی عکاسان 
مطبوعاتی ایران، گالری نامی به انجمن عکاسان خانه تئاتر 
ایران، گالری میرمیران به انجمن عکاسان سینمای ایران، 
گالری پاییز به انجمن عکاسان میراث فرهنگی، گالری 
زمس��تان به انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران و 
گالری ممیز به انجمن عکاس��ان انقالب و دفاع مقدس 

اختصاص داده شده است.
سومین دوره »ده روز با عکاسان« با دبیری ابراهیم صافی 
از 21 ال��ی 30 دی س��ال 93 در خانه هنرمندان ایران به 
نشانی خیابان طا لقاني، خیابان موسوي شمالي )فرصت(، 

ضلع جنوبی باغ هنر درحال برگزاری است.

س��یمون آیوازیان در کارگاه »عکاسی معماری« به نکات 
حرفه ای و اخالقی که یک عکاس باید در این زمینه بداند 
اشاره و تاکید کرد که گرفتن عکس درست از یک ساختمان 

کار آسانی نیست.
به گ��زارش روابط عمومی انجمن عکاس��ان ای��ران، کارگاه 
»عکاسی معماری« با حضور دکتر سیمون آیوازیان و صادق 
میری ظهر جمعه، 26 دی به عنوان بخشی از برنامه »ده روز 
با عکاس��ان« برگزار شد. آیوازیان در این کارگاه گفت:»برخی 
مسائل لطمه زیادی به عکاسی معماری می زند مثل آلودگی هوا. 
در عکاسی معماری باید به زمان توجه کرد مثال مرسوم نیست 
قبل از ساعت 10 صبح و بعد از ساعت 4 بعدازظهر عکاسی کنند 

زیرا سایه ها کشیده خواهند شد.«
او در مورد دیگر نکاتی که در عکاسی معماری باید توجه کرد، 
عنوان ک��رد:»در معماری هنگامی ک��ه می خواهیم از ماکت 
عکاس��ی کنیم، معموال زاویه 45 درجه یا حداکثر زاویه 60 را 
در نظر می گیریم. هنگامی که ماکت داش��ته باشیم با اختیار 

به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، دکتر ناصر 
فکوهی، استاد دانشگاه و انسان شناس برجسته کشورمان، 
عصر روز جمعه، 26 دی به خانه هنرمندان آمد تا در برنامه 
»ده روز با عکاس��ان« شرکت کند. سخنرانی او با موضوع 

»عکس به مثابه ابزار پژوهش انسان شناختی« ارائه شد. 
فکوهی در ابتدای این نشست گفت:»اگر عکس را به مثابه 
پژوهش انسان ش��ناختی درنظر بگیریم، باید عکس را به 

عنوان موضوع زیبایی شناختی فراموش کنیم.«
او س��پس به ذکر پیش��نه ای در مورد عکس و دیگر هنرها 
پرداخ��ت و اف��زود:»در علوم اجتماعی س��وای بعد زیبایی 
شناسی، عکس را به صورت دو ابزار بکار می بریم. بعد اول 
عکس به عنوان یک سیس��تم بازنمایی است یعنی عکس 
چیزی را به ما نش��ان می دهد. امروزه ش��اخه ای وجود دارد 
که انسان شناسان برای شناخت یک جامعه به سراغ عکس 
می روند اما اینکه چه کس��ی به سراغ عکاسی از این جامعه 

خودم��ان نورپ��ردازی یا با حرکت ماکت در ن��ور آفتاب زاویه 
مطلوب را بدست می آوریم. عکاسی روی ماکت، تمرینی برای 
کسانی است که به عکاسی معماری عالقه مند هستند. بنابراین 
می توانید یک ماکت خوب پیدا  کنید و تمرین ها را روی ماکت 
انجام دهید اینگونه خیلی از مسایل برایتان حل خواهد شد اما در 

واقعیت شما به عدسی و وسایل خاص نیاز دارید.«
این عکاس پیشکس��وت ادامه داد:»نکته مه��م در درجه اول 
داشتن خط افق درست و زمین است. اگر شما مجبور هستید 
س��اختمانی را به عنوان یک عکس نس��ان دهید حتما باید 
طوری باشد که ورودی ساختمان دیده شود. عکاس معماری 
باید خواسته های شرکت و معمار سفارش دهنده را ارضا کند.                                                                                         
مساله آسمان هم باید مد نظر قرار داد.باید درصد کمی از آسمان 
در عکس مشخص باشد و به هیچ وجه ساختمان بریده نشود. 
حال اگر س��اختمان در بافت شهری است طوری باید عکس 
گرفته شود که س��اختمان های مجاور اهمیتی در آن عکس 

نداشته باشند و کم اهمیت به نظر آیند.«

رفته اس��ت، چرا سراغ این جامعه رفته و..سوال های مهمی 
اس��ت. در گروه دوم هم خود عکس موضوع مورد مطالعه 

می شود تا به وسیله آن به شناخت جامعه برسیم.«
او در توضی��ح جای��گاه عکس در انس��ان شناس��ی عنوان 
کرد:»عکس برای انسان شناسان ابزاری برای شناخت جامعه 
است. صرفا عکاس های حرفه ای منظورم نیستند. حتی ممکن 
است خود مردم ش��ناس هم اقدام به گرفتن عکس کند اما 
شاید این سوال پیش بیاید که در این صورت تفاوت عکس 
یک عکاس با عکس انس��ان شناس در چیست؟ در عکس 
انسان شناسان هدف زیبایی شناسانه، آخرین هدف به شمار 
می رود و اولین هدف این اس��ت که عکس به درک موضوع 
کمک کند. عکس باید جزئی ترین اطالعات را به ما بدهد.«

فکوهی همچنین به طرح این پرسش پرداخت که عکس 
مردم نگاری با فیلم مردم نگار چه تفاوتی دارد و در پاس��خ 
گف��ت:»کاری که عکس می کند، فیلم نمی کند. فیلم یک 

گرفتنعکسدرستازیک
ساختمانکارآسانینیست
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به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، کارگاه 
»نورپردازی اس��تودیویی« از سوی سعید دستوری ظهر 
روز جمعه، 26 دی به عنوان بخش��ی از برنامه »ده روز با 

عکاسان« برگزار شد.
این عکاس پیشکسوت در بخشی از کارگاه خود خطاب به 
شرکت کنندگان گفت:»تعجب می کنم از اینکه چرا آتلیه ها 
را در زیرزمین انتخاب می کنند، دیوارها س��یاه و پنجره ها 
بسته هستند، مگر می خواهیم عکس ظاهر کنیم که چنین 
فضایی بوجود می آوریم؟ دیوارها را سیاه نکنید و از سقف ها 
نور بگیرید، از عکاس��ی تان نترسید و این راه ها را امتحان 

کنید تا ببینید چقدر در عکس تاثیرگذار هستند.«
او در مورد رنگ سیاه و سفید در عکس های پرتره عنوان 
کرد:»ما عکس هایمان را س��یاه و س��فید می گیریم. اگر 
بخواهم در مورد دلیل آن توضیح دهم باید به این حرف 
هیچکاک اشاره کنم که در مصاحبه ای گفت من تماشاگر 
را با تصویر می ترس��انم، افکت ندارم، صدای رعد و برق 
ندارم و رنگ ها را از فیلم می گیرم تا تماشاگر گول رنگ ها 
را نخورد. در واقع نور ما نشست خود را در عکس های سیاه 

و سفید بهتر نشان می دهد.«
دس��توری در مورد سایه ها در عکاسی اظهار کرد:»سایه 
در اثر نور ایجاد می ش��ود اما سایه در جایی بوجود می آید 
که حتما نور سفید وجود داشته باشد. نورهای ما در مقابل 
جنس، باف��ت و رنگ های مختلف عکس العمل خاصی 
دارند. رنگ های گروه س��رد، برای شناس��اندن خودشان 
احتیاجی به ذخیره نور ندارند اما هرچه به سمت رنگ گرم 
برویم، نیاز به ذخیره نور هس��ت. مشکی، داغ ترین نور و 

سفید سردترین رنگ است.«
او همچنین در مورد رفتار با مراجعانی که به آتلیه عکاسان 
می آیند، چنین توضیح داد:»اینطور نیست که کسی در آتلیه 
شما را بزند و بگوید از او عکس بگیرید. اگر می خواهید یک 
عکس خوب بگیرید باید با سوژه نشست و برخاست کنید 
و از رفتارهای مختلف او مثل خنده یا وضعیت آناتومی اش 
مانند دست ها، سرشانه ها و ..مطلع شوید. شما حاکم آتلیه 
هستید و باید مانند یک پزشک طوری رفتار کنید که فرد 

متوجه شود نکاتی که می گویید برایش مفید است.«
دس��توری ادام��ه داد:»اگر برخی از م��ردم فکر می کنند 
بدعکس هس��تند به این دلیل است که با تصویر خود از 
زاویه های مختلف آشنا نیستند و همیشه تصویر خود را به 
صورت تمام رخ در آینه دیده اند اما وقتی از زاویه دیگری 
از آنها عکس می گیرید، چون برایشان آشنا نیست، ممکن 

است از عکس، خوششان نیاید.«

آیوازیان با بیان اینکه ارزش عکاس��ی معماری از نظر هنری در 
درست گرفتن عکس است، افزود:»گرفتن عکس درست از یک 
ساختمان کار آسانی نیست. مساله دیگری که معموال دانشجویان 
به آن دقت نمی کنند، پاک سازی جلوی ساختمان است. امروزه 
به ساختمان ها هیچ  دقتی نمی شود و ممکن است سطل زباله، 
شلنگ یا سطل اشغال شهری را در جلوی ساختمان ببینید. یک 
عکاس معماری باید این موارد را در ذهنش بسپرد و پاک سازی 
جلوی ساختمان یکی از مهم ترین کارهاست که باید انجام گیرد. 
اگر در فضایی عکس می گیرید که درخت یا تیر چراغ برق نصب 
ش��ده، مهم است که زاویه را طوری انتخاب کنید که آن تیر یا 

درخت، کمترین لطمه را به نمای ساختمان بزند.«
او بار دیگر عکاس��ی از س��اختمان ها را دش��وار دانست و ابراز 
کرد:» در عکاسی معماری باید فکر کرد، دقت کرد و آن هدف 
مشخص را درس��ت نمایش داد. شهرها در حال بزرگ شدن 
هستند و بافت ش��هری در حال فشرده شدن است. عکاسی 
از ساختمان های شهری بسیار مشکل است. ما نمی توانیم با 
مردم دعوا کنیم یا زمانی که می رویم عکاسی کنیم راننده های 
ماشین های پارک شده را بیابیم که خودروهایشان را بردارند. در 
زمانی که عکاسی می کنید وجود یک ماشین یا دو ماشین که 
لطمه ای  به ورودی س��اختمان نزند و جزییات ساختمان را از 
بین نبرد اشکالی ندارد اما من توصیه می کنم روزهای تعطیل 

عکاسی کنید.«
آیوازیان در مورد ویژگی های یک عکاس معماری گفت:»یک 
عکاس معماری باید اخالق داشته باشد و باید با مردم ارتباط 
برقرار کند. من به دانشجویانم توصیه می کنم، اگر می خواهند 
از یک ساختمان عکاسی کنند که طبقه دوم ساختمان مقابل 
بالک��ن دارد، باید اخالق عکاس معماری طوری باش��د که با 
صحب��ت صاحب خانه را راضی کند که بتواند به بالکن برود و 

رویکرد پویا نس��بت به واقعیت اس��ت اما عکس به نوعی 
توقف زمان اس��ت و این امر جز در عکاسی به نوع دیگری 

امکان پذیر نیست.«
او سپس اظهار امیدواری کرد این جلسه امکانی ایجاد کند تا 
رشته های انسان شناسی و عکاسی بیشتر بهم نزدیک شوند 
و اضافه کرد:»همانطور که چند سال قبل زمینه همکاری 
انسان شناسان و مستندسازان فراهم شد، باید گفتگو میان 
انسان شناسان و عکاسان نیز شروع شود. باید در این زمینه 
تالش کنیم و امکان زیس��ت در جهانی را داشته باشیم که 

لزوما امکان زیست در آن ساده نیست.«
همچنین در بخش��ی از این برنامه حسن غفاری، عکاس 
مردم نگار که به واس��طه سال ها عکاس��ی از عشایر ایران 
یکی از عکاس��ان شناخته شده این حوزه است، با پوشیدن 
لباس ه��ای کارش به میان حاضران آمد و اجرایی متفاوت 
را ایجاد کرد. او با بیان اینکه متاسفانه مردم به اشتباه فکر 
می کنند عکاس مردم نگار یعنی کس��ی که از روزس��تاها 
عکس می گیرد، گفت:»در عکاس��ی مردم نگار ش��ما یک 
قلمرو جغرافیایی دارید و حداقل زمانی که باید برای عکاسی 
صرف کنید، یک سال است چون باید در فصل های مختلف 

به این قلمرو سر بزنید.«
او که ضمن صحبت به نش��ان دادن عکس های عش��ایر 
ایران پرداخت، عنوان کرد:»حیف است که در مقطع زمانی 

از آنجا عکاسی کند. اینها توصیه های فنی نیست ولی تجربیاتی 
است که با استفاده از آنها می توان عکس های خوبی گرفت و 

دیگر نیازی به تجهیزات فراوان و پیشرفته نیست.«
او سپس به تشابه عکاسان معماری و صنعتی اشاره کرد:»کار 
عکاس معماری و عکاس صنعتی خیلی بهم نزدیک است. 
معماری داخلی تجربیات خاص خود را دارد و زیاد به وسایلی 
که برای عکاسی بناهای بیرونی نیاز است، احتیاج پیدا نخواهد 
کرد. شما یابد بدانید برای هر فضا چه نوع عدسی الزم است.«  
او در مورد عکاسی معماری کالن و سنتی همچون مساجد 
عنوان کرد:»در این نوع س��اختمان ها نیاز داریم که جزییات 
ساختمان را در عکس داشته باشیم همچون کاشی کاری یا 
مقرنس. یکی از بناهایی که عکاسی آن بسیار سخت است، 
مقبره ش��یخ صفی الدین اردبیلی است که تقریبا من عکس 
خوبی از آنجا ندیده ام زیرا حیاطش جای مناسبی ندارد و بین 
سه س��اختمان قرار دارد. بنابراین عکاسی از بعضی بناهای 
قدیمی هم مشکل است. البته  مسجدجامع  به دلیل ارتفاع 
زیاد و کوچه با فضای نامطلوب عکس برداریش مشکل است. 
هنر عکاس��ی معماری در درست بودن آن است. در عکاسی 
معماری اگر بحث انتخاب در کار باشد ، انتخاب عکاس بسیار 
مهم می شود ولی اگر سفارشی باشد باید خواسته های سفارش 

دهنده را بر آورده کنید.
در ادامه صادق میری نیز گفت:»بخشی از عکاسی مربوط به 
سفارش هایی است که به عکاس داده می شود و بخش دیگر آن 
این است که فرد از عکاسی معماری خوشش می آید و دوست 
دارد از ی��ک بنای تاریخی ی��ا مدرن عکس بگیرد. فردی که 
عکاسی معماری می کند باید کمی به سبک معماری بنایی که 
عکس می گیرد آگاهی داشته باشد و در مورد آن و جهت های 

تابش نور در زمان های مختلف مطالعه داشته باشد.« 

خودمان دچار خال تصویری شویم. برای عکاسی مردم نگار 
الزم نیس��ت به ج��ای دوری برویم، می توانی��م از خانواده 
خودمان شروع کنیم اما حق اینکه نظر بدهیم نداریم و باید 

بی طرف به قضایا نگاه کنیم.«
غفاری درحالی که سعی داش��ت نشان دهد دوربین های 
امروزی با امکان عکاس��ی و فیلمب��رداری امکان بهتری 
ب��رای ثبت فرهنگی یک جامعه ق��رار می دهند، در مورد 
تبع��ات عکس های م��ردم نگار گفت:»ای��ن عکس ها به 
مردم شناسان و فعاالن علوم اجتماعی کمک می کند که 
وضعی��ت جامعه را پیش بینی کنند و به آنها قدرت تحلیل 

و تفسیر می دهد.«

گزارشی از کارگاه سعید دستوری

نشستوبرخواستباسوژه
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سیدمحمدبهشتی در »ده روز با عکاسان« مطرح کرد

w w w . d o o r b i n . n e t

سیدمحمد بهشتی براین باور است اگر عکاسی ما تعین 
فرهنگمان باشد، این سهم ما در جهان عکاسی خواهد بود 

و عکس های ما طعم و بوی ایرانی خواهند داشت.
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، سید محمد 
بهشتی، معمار و مدیر اسبق سازمان میراث فرهنگی مهمان 
سومین برنامه »ده روز با عکاسان« بود که در پنجمین روز 
خود به انجمن عکاسان میراث فرهنگی اختصاص داشت. 
سخنرانی او با موضوع »عکاسی میراث فرهنگی« عصر 
جمعه، 26 دی در خانه هنرمندان برگزار شد.  بهشتی با اشاره 
به پیشینه عکاسی در ایران در مورد رابطه این رشته با میراث 
فرهنگی گفت:»ما در بین کشورهای هم ترازمان، اولین 
کشوری بودیم که با عکاسی آشنا شدیم و پدیده عکاسی 
در کشور ما توانست فعال شود. امروزه ما یکی از قدیمی ترین 
آرش��یوهای عکس را در کاخ گلستان داریم. کاخ گلستان 
دومین آرشیو تاریخی دنیاست. از این جهت عکاسی نسبت 
عمیقی با میراث فرهنگی دارد. به یک معنا نسبت عکاسی 
و میراث فرهنگی آن است که عکاسی از بناهای تاریخی از 

مضامین میراث فرهنگی است.«
این معمار افزوذ:»ما باید تامل کنیم و ببینیم میراث فرهنگی 
چیس��ت؟ ارزش بنای تاریخی چیست؟ آیا ارزش بناهای 
تاریخی به زیبایی آن است و اگر یک بنای تاریخی زیبا نبود، 
از آن عکس نگیریم؟ در حقیفت آثار تاریخی و فرهنگی اعم 
از اینکه ملموس باشند یا نباشند مظاهر فرهنگ ما هستند. 
در واقع فرهنگ ما در آنها به ظهور می رسد و هر کدام به 
مثابه آینه ای هستند که فرهنگ از طریق آن چهره خودش 
را آشکار می کند. هنگامی که ما به آثار فرهنگی نظر می کنیم 
قرار است آنچه را که در آینه وجود آن است، ببینیم پس شاهد 

جمال فرهنگ خودمان هستیم.«
بهشتی در مورد عکاسی آثار تاریخی عنوان کرد:»البته ما 
می توانیم اینگونه نگاه نکنیم برای مثال از کسی که کنار 
پنجره قرار گرفته، بپرسیم چه چیزی می بیند، اگر فرد آنچه 
را ک��ه در قاب پنجره می بیند بیان کند، ما او را به عنوان 

فیلم لیزا کریس��تین و مارتین اسنر عصر جمعه، 26 دی در 
برنامه »ده روز با عکاس��ان« در خانه هنرمندان به نمایش 

گذاشته شد.
لیزا کریس��تین )Lisa Kristine  ( عکاس اهل س��ان 
فرانسیسکو اس��ت که تخصص او عکاسی از مردم سراسر 
دنیاس��ت. از ابتدای ش��روع کار عکاس��ی آرزوی او تشویق 
انسان ها به داشتن یک گفتمان زیبا بین یکدیگر در این دنیای 
انبوه از سختی و خشونت بود. از نگاه او معنای عمیق تر هر 
موضوع در تصویر آن است. هدف او از عکاسی جریان سازی 
و تاثیرگذاری بر جامعه انسان هاس��ت. او 25 سال است که 
عکاس��ی می کند و در این مدت به کشورهای زیادی سفر 
ک��رده و ب��ا تجربه های زیادی روبرو ش��ده اس��ت. یکی از 
مجموعه کارهای عکاس��ی او درباره ب��رده داری در دنیای 
امروز اس��ت. او با تصاویرش نش��ان داده است که هنوز هم 
برده داری در کشورهای بسیاری انجام می شود. گزارش های 
تصویری و عکس هایش سال هاست در رسانه های معتبری 
همچون CNN و رویترز منتشر می شود و در دانشگاه های 
زیادی س��خنرانی داشته است. جالب است که او توانسته با 
عکس هایش در این موضوع تاثیر بگذارد و توجه مردم را به 

این موضوع زشت و ناخوشایند جلب کند. 
مارتین اُسنر ) Martin Osner ( متولد 1963 آفریقای 
جنوبی، اولین اس��تودیوی عکاسی خود را س��ال 1985 در 
ژوهانس��بورگ افتتاح کرد و همانجا بود که به عنوان یک 
عکاس حرفه ای و هنرمند معروف ش��د. وی در سال 1993 
همکاری خود را با کالج عکاسی ملی آغاز کرد و تا به امروز 
به عنوان اولین و معروف ترین موسس��ه آموزشی عکاسی 
آفریقای جنوبی فعال است. این هنرمند برنده چندین جایزه  
معتبر جهانی عکاسی شده است.  کارهای وی بیشتر روی 
فرم، ِشما و الگوی موضوع متمرکز است. در حال حاضر آثار 
 Fine Art عکاس��ی مارتین اُسنر با عنوان استاد عکاسی
با چاپ های قدیمی و جدید دیجیتال س��یاه و سفید منتشر 
می شود. آثار طبیعت وی شامل نماهایی چشمگیر از مناظر 

و حیات وحش است.

انس��ان معقول می شناسیم اما اگر فرد بگوید که یک قاب 
مستطیل پروفیل با یک دستگیره می بیند، شما این فرد را 
دیوانه می نامید. وقتی عکاس��ی از آثار تاریخی و فرهنگی 
صورت می گیرد این فرصت پدید می آید ما به آثار تاریخی و 
فرهنگی به مثابه آینه نگاه کنیم یا از نگاه کردن به آنها دوری 
کنیم چون عکاسی چگونه نگاه کردن را به ما می آموزد و ما 
را دعوت می کند که یک موضوع را چگونه ببینیم. عکاس 
آث��ار تاریخی نیز هنگامی که عکس می گیرد ما را دعوت 

می کند که اینگونه نگاه کنیم.«
او اظهار کرد:»من گاهی دیده ام عکس هایی از آثار تاریخی 
گرفته شده است اما ما آن اثر تاریخی را به جا نمی آوریم و 
این عکس از منظر میراث فرهنگی و اثر تاریخی، بیننده را 
راهنمایی نمی کند و این گمراه نمایی بیننده است. آنجا که 
اراده عکاس وجود دارد این اراده عکاس را همراهی می کند 
تا فرهنگ را در عکسش نمایان کند. من فکر می کنم در 
عالم عکاسی، عکاسان به سهم خودمان جایگاه خوبی دارند، 
البته هنوز جای کار زیادی داریم تا جایگاهی را که در جهان 
عکاسی باید داشته باش��یم ارتقا دهیم اما برای اینکه این 

جایگاه را کسب کنیم باید کارهایی انجام دهیم.«
بهشتی سپس به عکاس��ی ایرانی اشاره کرد:»ما به سهم 
خودمان باید جهان عکاسی را توسعه ببخشیم. باید در این 
جهان سهم داشته باشیم. چگونه می توانیم این سهم را به 
جا آوریم؟ اگر عکاسی ما تعین فرهنگمان باشد و به مثابه 
یک آینه به موضوعات نگاه کنیم، این س��هم ما در جهان 

عکاسی خواهد بود.

سهممادرجهانعکاسی،داشتن
آثاریباطعموبویایرانیاست

نمایشفیلملیزا
کریستینومارتیناُسنر


