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تاثیر بر اقتصاد سینما

حافظ احمدی
رئیسهیاتمدیرهانجمنعکاسانسینمایایران

عکاسی با قدمتی نزدیک به  190سال ،دارای سه جنبه
علمی ،صنعتی و هنری اس��ت .به عنوان یک پدیده
علمی متولد گردید ،به ش��کل یک صنعت گسترش
یافت و به عنوان هنر ،تثبیت شد .قریب به  140رشته
در زمینههای گوناگون عکاس��ی شناسائی گردیده و
عکاسی فیلم در برگیرنده همه این زمینههاست .نقش
عکس فیلم در معرفی و تبلیغات فیلمهای سینمائی بر
همگان روشن است .حتی سالها قبل از اینکه سینما
پا به عرصه وجود نهد ،عکاس��ی صحنه وجود داشته و
صاحبان سالنهای نمایش از تاثیر این ابزار غافل نبودند.
ب��ا تهیه عکس از صحنههای محتلف اجرای تئاتر و
قرار دادن آنها در جلو س��الن نمایش نس��بت به جذب
تماشاچی اقدام میکردند .سینما نیز با همین روش از
این ابزار ،بهره جس��ت و از عکس ب��ه عنوان اولین،
مهمترین و تاثیر گذارترین وسیله در جهت تبلیغات فیلم
چه به صورت عکس ویترین س��ینما ،پوستر ،تراکت،
سردر ،بیلبورد،تبلیغات در فضای مجازی و سایر تبلیغات
محیطیاستفادهنمود.
انجمن عکاس��ان س��ینمای ایران با جذب عکاس��ان
حرفهای ،باتجربه ،تحصیلکرده و آشنا به مقوله سینما،
این وظیفه را به عهده دارد .عکاس��انی که طی سالها
عکاسی فیلم با عشق و عالقه به این حرفه مشغول و
تنها منبع درآمد زندگی ایشان فعالیت در این رشته است.
انجمنعکاسانسینمایایران،اولینتشکلعکاسیبعد
از پیروزی انقالب اس�لامی ایران اس��ت و با قریب
به  20س��ال فعالیت ،تنها انجمنی است که در حیطه
سینما فعالیت داشته و به عنوان بازوی تبلیغاتی سینما
در جذب مخاطب از طریق تهیه عکسهای سینمائی
مشغول است .عکسهائی که عالوهبر جنبه هنری در
زمنیه تجاری نیز تاثیر بسزائی بر اقتصاد سینما داشته و
خواهدداشت.

«مشاور اقتصادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

موسیقییایکفریمعکس
میتواند ما را نفر اول منطقهکند

مش��اور اقتصادی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی به توانایی
هنرمندان ایرانی اشاره و عنوان کرد که یک موسیقی یا یک
فریم عکس این توانایی را دارد که ما را به نفر اول منطقه تبدیل
کند.
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاس��ان ایران ،دومین روز
برگزاری «برنامه ده روز با عکاسان» با سخنرانی دکتر غالمرضا
خلیل ارجمندی ،رییس هی��ات مدیره و مدیر عامل صندوق

اعتباری هنر و مشاور اقتصادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
برگزار شد .موضوع سخنرانی ارجمندی «نهادهای اجتماعی و
توجه به اقتصاد هنر» بود «:بخش اول صحبتهایم در زمینه
اقتصاد فرهنگ و هنر و اتفاقاتی است که در دولت فرهنگ و
امید افتاده و در بخش دوم در مورد صندوق و دغدغه دوستان
در مورد موارد معیشتی و بیمه صحبت میکنم».
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نمایش
روح قهوم
اثر رضادقتی

یکی از برنامههایی که در میان نشستهای تخصصی
سومین «ده روز با عکاسان» گنجانده شده ،نمایش فیلم
است .در سومین روز برگزاری این برنامه که سه شنبه،
 26دی ماه در تاالر استاد شهناز خانه هنرمندان برگزار
شد ،فیلم «روح قهوه» اثر رضا دقتی ،عکاس صاحب نام
ایرانی به نمایش گذاشته شد.
نمایشگاه عکس روح قهوه در نتیجه یک همکاری
منحصر بهفرد میان رضا دقتی و نسپرسو است .این
پروژه با حمایت نسپرس��و و نستله تهیه و به نمایش
در آمده اس��ت .هدف از برپایی این نمایشگاه ایجاد
اطمینان در میان مصرف کنندگان از کیفیت باالی
تولید قه��وه و پایداری زنجی��ره تامین آن و کمک
به بهب��ود و افزای��ش اس��تانداردهای زندگی برای
کش��اورزان و خانوادههای آنان در مناطق روستایی
اس��ت .مواجهه عکاس با دنیای قهوه ،کشاورزی و
کشاورزان قهوه در بیان بصری عکسها را به فضای
نقاشی های آبرنگ از انس��ان ،محیط کار و زندگی
نزدیک کرده است.
رضا دقتی و همس��رش راشل به همراه پیشبرد پروژه
عکاسی از کشاورزان روستای چانجون در شمال غرب
گواتماالسیتی نسبت به ساخت فیلمی اقدام کردهاند که
با بیانی روان و گویا به کار و زندگی در این روستا پرداخته
است .دقتی با گفتار متن که با صدای خودش به گوش
میرسد بر اس��تحکام و صمیمیت آن افزوده است .در
این فیلم ش��اهد روایت عکاس از سفری یک روزه به
روستایی هستیم که در آن زیسته و از قهوه ،کشاورزان
قهوه و خانواده آنان از بامداد تا ش��امگاه عکاسی کرده
است.
این فیلم کوتاه با زمان نمایش  6دقیقه در سال 2013
توسط موسسه وبایستان تولید و عرضه شده است.
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موسیقییایکفریمعکس
میتواند ما را نفر اول منطقهکند

ادامه از صفحه اول
او ب��ا بیان اینکه موض��وع اقتصاد فرهن��گ و هنر ادبیات
جدیدی در کشور است اما سالهاست در دنیا اتفاق افتاده،
افزود«:کشورهای توسعه یافته صنایع خود را به کشورهای
در حال توس��عه انتقال دادهاند .االن موضوع اقتصاد خالق
س��هم بسیار باالیی در دنیا دارد اما در کشور ما توجه جدی
به این موضوع نش��ده و حاکمیتها نتوانس��تهاند سازو کار
جدی برای این کار داش��ته باش��ند .قطبه��ای اقتصادی
کشور شامل صنعت ،خدمات و کش��اورزی است و در این
بی��ن فرهنگ اصال وجود ندارد .در اظهارنامه مالیاتی اصال
فعالیت فرهنگی گنجانده نش��ده و با عنوان «سایر» از آن
یاد میشود».
ارجمندی در مورد وضعیت اقتصادی فرهنگ و هنر عنوان
کرد«:اتفاق بد این بود که فرهنگ و هنر در زمینه اقتصادی
مغفول مانده بود ولی دولت تدبیر و امید نظر جدی داش��ت
که این اتفاق بیفتد .ما برای توسعه این بخش چهار حوزه را
در دس��تور کار گذاشتهایم که اولین مورد ساماندهی صنایع
فرهنگی اس��ت .ما اص�لا صنایع فرهنگی نوی��ن نداریم
همچون صنعت چاپ و بس��ته بندی که نزدیک دو ملیارد
دالر واردات در کش��ور داری��م ،از همین موضوع بگیرید تا
بقیه موارد .دومین حوزه ساماندهی صنوف فرهنگی است.
ما اصناف فرهنگی که ساختار داشته باشند ،نداریم».
او در ای��ن مورد گفت«:اگر قرار اس��ت در س��ال  1404در
منطقه اول ش��ویم آیا میتوانیم ب��ا پراید در صنعت خودرو
به رتبه اول منطقه برس��یم؟ اما یک موس��یقی و هنرهای
تجس��می حتما توانایی انجام ای��ن کار را دارد یا یک فریم
عکس ما را نفر اول منطقه خواهد کرد چون اینها محصول
ایرانیها هستند و از قدیم گفتهاند هنر نزد ایرانیان است .ما
در این بخشها س��اماندهی را ش��روع کردهایم .من روزی
که کارم را آغاز ک��ردم ،نیامدم که معاونت اقتصادی برای
وزارت ارشاد راه بیندازم بلکه من آمدم معاونت هنری برای
وزارت صنایع یا معاونت هنری برای وزارت نفت راه بیندازم.
من دنبال این هس��تم که فرهنگ و هنر سر جای خودش
بنشیند».
ارجمندی سپس به بخش خصوصی اشاره کرد«:ما بخش
خصوص��ی را ب��اور نکردیم و به آنها اعتم��اد نکردیم .باید
تالش کنیم ساختارها شکل بگیرند و بعد آنها را به بخش
خصوصی واگذار کنیم.
مگ��ر ما به کارکن��ان صنایع نظامی و دیگ��ر صنایع ارج

نمینهیم ،مگر آنها را بیمه تامین اجتماعی نمیکنیم ،مگر
بن به آنها نمیدهیم تا امنیت کشور حفظ شود؟ کدام امنیت
بهتر از موس��یقی یا یک فریم عکس که آرام بخش است؟
وقتی عکسی در جایی به نمایش گذاشته میشود فرهنگ،
صنعت و ش��خصیت یک کش��ور را به تصویر میکش��د.
هنرمندان چیزی از دولت نخواستهاند فقط گفتهاند بقیه را
که بیمه کردهاید ،ما را هم بیمه کنید .البته خدا را ش��کر در
دولت تدبیر و امید این موضوع به جدیت دنبال میشود .ما
باید به صنوف فرهنگیمان اعتماد کنیم و به آنها اختیاراتی
بدهیم».
او سومین حوزهای را که دولت در دستور کار گذاشته است،
ساماندهی نهادهای مالی فرهنگی برشمرد«:حوزههای مالی
با فرهنگ و هنر بیگانه هستند ،نه اینکه آن را نشناسند بلکه
رابطهشان کم است .ما تالش کردهایم بازارهای مالی را وارد
هنر کنیم .برای اولینبار اوراق مالی برای یک فیلم منتشر
میش��ود .انشاهلل تا آخر سال این فیلم را اکران کنیم تا این
اثر مدلی برای دیگر فیلمها شود».
او همچنین به ثبت صندوق نیکوکاری هنر اش��اره کرد و
گفت که قرار است خروجی این صندوق برای بیمه تکمیلی
هنرمندان اس��تفاده ش��ود .او افزوود«:در این صورت هیچ
هزینهای را برای بیم��ه تکمیلی هیچ هنرمندی نخواهیم
گرف��ت و هزینهها از طریق همین صندوق پوش��ش داده
میشود».
ارجمندی همچنین چهارمین موضوع قرار گرفته در دستور
کار را عرضه محصوالت فرهنگی بیان کرد«:باید تقاضا را
فعال کنیم .وقتی یک هنر تولید بشود و قابلیت اجرا نداشته
باش��د ،فایدهای نخواهد داشت .ما در این زمینه با هنرهای
تجسمی شروع کردیم یعنی حراج تهران را راهاندازی کردیم
و در بهمن ماه یک حراج دیگری خواهیم داش��ت .اکنون
بانکها با ما مذاکره میکنند و عالقهمند به تاسیس گالری
هستند که همین موضوع نشان میدهد ما پیشرفت زیادی
در این زمینه کردهایم».
مش��اور اقتصادی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پایان از
وضعیت بیمه هنرمندان گفت«:در ابتدای آغاز به کار دولت
با بدهی مواجه شدیم که از بابت بیمه هنرمندان بود اما در
میان آنها بعضا دوستانی بودند که هنرمند نبودند .بنابراین
باید بیمه این افراد را رد میکردیم .ما دو مس��اله داش��تیم
و آن این بود که اگر بدهی راپرداخت نمیکردیم س��ازمان
تامی��ن اجتماعی از بیمه جدید امتناع میکرد و مطلب دوم

آنکه باید لیس��ت افراد را پاالی��ش میکردیم تا افرادی که
واقعا هنرمند نیس��تند از لیست خارج ش��وند .ما توانستیم
بده��ی تامین اجتماعی را پرداخت کنیم و س��عی میکنیم
تا پایان همین ماه ثبت نام جدید داشته باشیم .برای ابتدای
سال  1394ما در مورد بیمه هنرمندان و عکاسان نیز هیچ
مشکلی نخواهیم داشت و برخی از دوستان هنرمند که سن
بیمه آنها گذشته و ازآنجاکه سازمان تامین اجتماعی برای
بیمه کردن شرایط سنی دارد ،صندوقی طراحی کردهایم که
صندوق تامین خسارت نام دارد و ظرف یک یا دو ماه آینده
راه اندازی خواهد شد».
ایگو به مثابه دوربین
بخ��ش بعدی این نشس��ت ب��ه موضوع «روانشناس��ی و
عکاسی» ارتباط داشت که با حضور دکتر امیرحسین جاللی
ندوشن و افشین ش��اهرودی برگزار شد .شاهرودی که به
عنوان کارشناس عکاس در این بخش صحبت میکرد ،در
مورد لزوم توجه به رابطه روانشناسی و عکس گفت«:امروزه
تحلیل و نقد هنر بش��دت تحت تاثیر آموزههای فلسفی و
روانکاوی است اما متاسفانه این بحث در عکاسی ما مغفول
مانده .س��ابقه نگاه روانکاوانه به  4_3سال قبل برمیگردد
که گفتگوهایی در واخر دهه  60و اوایل دهه  70با محمد
صنعتی صورت گرفت و نگاه روانکاوانه در هنر مطرح شد.
بس��یاری از متفکران بزرگ نقد از بس��تر روانکاوی بیرون
آمدهاند و امروزه خوش��حالیم ک��ه میتوانیم به این بحث
بپردازیم».
ش��اهرودی افزود«:الکان میگوید انس��ان برای اولین بار
هویت خود را با مشاهده تصویر خود در آینه شناخت .امروز
دنیا بشدت وابس��ته به تصویر است .با توجه به این نظریه
الکان ،چگون��ه باید از منظر رواکاوی به عکس نگاه کنیم.
این سوالی است که از اینجا از دکتر ارجمندی داریم».
پس از آن جاللی ندوش��ن با بیان اینکه در بس��یاری از موارد
نقدهایمنتشرشدهحاویکلماتتخصصیاستکهاگرکسی
با روانکاوی آش��نایی نداشته باشد ،متوجه آنها نمیشود ،ادامه
داد«:با توجه به این مسئله رئوس نظریه روانکاوی به خصوص
بحث فروید را مطرح میکنم تا بحث ملموستر شود».
او در مورد فروید گفت«:روانکاوی ابتدا به ساکن به عنوان
یک امر بالینی ش��روع شد البته فروید روانپزشک بود و در
واخر عمر به سراغ نظریه پردازی رفت و از همانجا به نوعی
روانکاوی در هنر و بعدها نقد هنری استفاده و باعث ایجاد
نگاه تازهای به انسان شد».
جاللی ندوشن با اشاره به اینکه معرفی ذهن ناخودآگاه فروید
را از دیگر روانشناس��ان متمایز کرد ،اظهار داش��ت«:فروید
متوجه ش��د بیماران نش��انههایی بروز میدهند که به رغم
مشکالت جس��می ریشه جس��می ندارد اما خودشان هم
نسبت به این مس��ئله آگاهی ندارد .در آن زمان ناخودآگاه
یک بحث جدید بود چون پیش از آن تا سالها ذهن تحت
تاثی��ر پارادیم دکارت و کانت ب��ود .فروید گفت ما در مورد
خودم��ان چیزهای کمی میدانیم و عمدتا همان چیزهایی
است که بر رفتارهای ما تاثیر میگذارد».
به گفت��ه او نظریهه��ای روانکاوی به دنب��ال انگیزههای
ناخودآگاه اس��ت«:این نظریه را میتوان در عکاسی چنین
دنبال کرد که نوع نگاه و ژس��تی که سوژه به دوربین دارد،

چگونه اس��ت یا چرا عکاس از چنی��ن زاویه یا با این نور و
صحن��ه عکس گرفته اس��ت .در واقع بس��یاری از انتخاب
کردنها و حت��ی انتخاب نکردنها تحت تاثیر انگیزههای
ناخودآگاه است».
این روانشناس اظهار کرد«:پیام روانگاوی این است که باید
به واقعیت تن بدهیم و پایمان را روی زمین بگذاریم .فروید
معتقد ب��ود انگیزه رفتارهای ما غرایز اس��ت و آنچه باعث
تالشهای ما در زندگی اس��ت ،لیبیدو یا زیست مایه است
یعنی هر آنچه که باعث زندگی و خالقیت میشود اما فروید
میگوید در کنار لذت و دنبال غرایز بودن ،انسان متمدن شد
تا این غرایز و لذت را سامان دهد».
او همچنین به تغیراتی که فروید در آخر عمر در نظریاتش
بوجود آورد ،اش��اره کرد«:او آخر عم��ر نکات دیگری را به
نظریهاش اضافه کرد .او گفت بشر دنبال لذت است اما لذت
فقط از طریق رابطه جنسی بدست نمیآید بلکه بشر تمایلی
هم به مرگ و پرخاشگری دارد .البته باید بگویم این دیدگاه
مورد نقدهای جدی قرار گرفته است».
او افزود«:فروید یک تجدیدنظر دیگر هم در افکارش بوجود
آورد و برای ذهن سه بخش تصور کرد که شامل اید یا من،
ایگو یا خود و سوپرایگو یا فراخود بود».
جاللی ندوش��ن در توضیح این بخشها گفت«:اید همان
بخش غرایز اس��ت .انسان تمایل دارد براساس غرایز عمل
کند اما سوپرایگو که برخواسته از هنجارهای آموخته شده
توسط والدین و خانواده است ،جلوی اید را میگیرد و او را
سرزنش و تنبیه میکند که در اثر این جدل ،عذابی بوجود
میآید اما فروید واسط ه دیگری را معرفی میکند که بخش
پخته شخصیت ماست .ایگو در واقع ابزار ارتباط ما با واقعیت
و جهان بیرون است».
او همچنین نگاهی به روانشناس��ی معاص��ر کرد«:االن در
روانشناس��ی معاصر برخالف نظرات فروید ،بسیار به نقش
مادر و زندگی تا دو س��الگی اهمیت میدهند و این همان
بخشی است که هنوز افراد نمیتوانند صحبت کنند و هنر
هم بدون کلمه حرف میزند».
جاللی ندوش��ن سپس به بحث عکاسی رسید«:این تصور
که از روی عکس ،به سمبلهایی برای تفسیر برسیم بسیار
س��اده انگارانه اس��ت .ما حتما باید مجموعهای از آثار یک
هنرمند را بررسی کنیم و خیلی مهم است که از سرگذشت
او باخبر ش��ویم .البته خوب اس��ت ب��ا تداعیهای هنرمند
هم آشنا ش��ویم و از خود او بخواهیم بگوید که چرا چنین
نورپردازی ،صحنه یا سوژهای را انتخاب کرده است .ضمن
اینکه نظریات روانکاوی به تئوری مرگ مولف اعتقاد دارد
چون ناخودآگاه مصرف کننده است که به اثر معنا میدهد».
او عنوان کرد«:الکان میگوید ما به کش��ف جهان از روایه
چش��م مادر دس��ت پیدا میکنیم و اگر مادر ،دنیای امنی را
معرفی کند در دنیای امنی زندگی خواهیم کرد .عکس هم
به ما نش��ان میدهد دنیا چگونه جایی است و نگاه عکاس
به ما این امکان را میدهد که وجوه مختلف زندگی انس��ان
را ببینیم .در اثر گسترش ایگو ،از لحظههای زندگی عکس
میگیریم و مدام در آن تعمق میکنیم .فروید میگوید ایگو
مثل دوربین اس��ت .در واقع افراد اثر هنری خلق میکنند
تا موضوعی را که برایش��ان پالش برانگیز است ،سازگاری
بوجود بیاورند».

در چهارمین روز
ده روز با عکاسان
روی میدهد

اسماعیلعباسی
نادر داوودی
و بهروز مهری
درخانههنرمندان

چهارمی��ن روز برنام��ه «ده روز با عکاس��ان» میزبان
اس��ماعیل عباسی ،نادر داوودی و بهروز مهری خواهد
بود.
به گ��زارش رواب��ط عمومی انجمن عکاس��ان ایران،
چهارمین روز برگزاری «ده روز با عکاس��ان» که قرار
است هر روز به یکی از هفت انجمن تخصصی شرکت
کننده اختصاص داده ش��ود ،از س��وی انجمن صنفی
عکاسان مطبوعاتی ایران برپا میشود.
این برنامه روز  25دی با س��خنرانی اسماعیل عباسی
پیرامون «اخالق در عکاس��ی» از س��اعت  16:30الی
 18آغاز میشود و بعد از نمایش فیلم از ساعت  18الی
 18:30پانلی با عنوان «ادیتوریال عکس» از س��اعت
 18:30ال��ی  20ادامه برپا میش��ود .ن��ادر داوودی به
عنوان کارشناس و بهروز مهری و مرتضی فرج آبادی
از شرکتکنندگان این پانل خواهند بود.
در سومین دوره «ده روز با عکاسان» تمامی گالریهای
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.
س��ومین دوره «ده روز با عکاسان» با دبیری ابراهیم
صافی از  21الی  30دی س��ال  93در خانه هنرمندان
ایران به نشانی خيابان طالقاني ،خيابان موسوي شمالي
(فرصت) ،ضلع جنوبی باغ هنر برگزار میشود.
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