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کاوس صادقلو

سومین دوره »ده روز با عکاسان ایران«، در حالی با هفت 
تشکل رسمی، به ثبت رسیده و فعال در عرصه عکاسی 
ایران آغاز شد که برای نخستین بار عکاسان ما که همواره 
وظیفه دشوار عکاسی از رویدادهای تاریخی را به دوش 

می کشند، تاریخ ساز شدند.
حضور وهمدلی گرایش های گوناگون تخصصی عکاسی 
در ای��ن دوره، صدای هم رنگ ب��رای آبادی دنیایی که 
پایه های آن درست پی ریزی نشده بود! نوید آن را می دهد 
که دست در دست هم جامعه ای نوظهور را با طلیعه ای 
سرشار از آزادی حضور، اندیشه، بیان و رسانه ها در انتظار 

ایران اسالمی مان خواهیم داشت.
»انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران« که اعضای 
آن بی تردی��د یک��ی از تاثیرگذارترین ه��ا در تحوالت 
فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بوده اند 
با نگاهی خاص به این حرکت گروهی و با کمی توجه 
به اینکه در کشورهای همسایه، عکاسان مطبوعاتی شان 
چقدر با امنیت، آرامش و بدون اضطراب در انجام وظیفه 
صنفی شان حضور می یابند و با دیدن تصاویری از این 
هم صنفی های غیرهم وطن که چقدر آس��وده در کنار 
پلیس، نظامیان ضد شورش و نیروهای امنیتی کشورشان 
به ثبت لحظه های تاریخ مش��غولند و چه آسان آنها را 
در معرض تماشای عموم قرار می دهند، ما را به اندکی 
ژرف نگری در اندیشه می خواند که چگونه است این همه 
اختالف در تعاریف و مبانی یک کار به این معمولی و به 

این حد از تاثیرگذاری؟ 
ادامه در صفحه بعد

تهمینه میالنی ضمن ابراز خرس��ندی از شعارهای انتخاب 
شده در س��ومین »ده روز با عکاسان« به نقش عکاس در 
سینما اشاره کرد و گفت عکاسان اولین افرادی هستند که 
او در پروژه های فیلمس��ازی اش با آنها قرارداد می بندد و از 
اینکه برخی از همکارانش ارزش این شغل را پایین می آورند 

اظهار ناراحتی کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاس��ان ایران، تهمینه 
میالنی، کارگردان شناخته شده ایرانی عصر چهارشنبه، 24 
دی مهمان »ده روز با عکاسان« بود و به همین دلیل تاالر 
شهناز و راهروهای خانه هنرمندان مملو از جمعیتی شد که 
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پاسداشتی برای پیام 
همدلی یک نجوای عاشقانه

رئیس انجمن عکاسان مطبوعاتی ایران

شماره

برای شنیدن این سخنرانی آمده بودند.
 او در ابتدا با تشکر از حاضران و انجمن عکاسان گفت که 
هیچ صحبت از پیش تعیین شده ای ندارد:»می خواهم ذهنم 
را سیال رها کنم تا یک صحبت صمیمانه داشته باشیم. در 
راه ک��ه می آمدم فکر کردم بحث را چگونه ش��روع کنم و 
راج��ع به چه موضوعی صحبت کنم. نکته ای که به ذهنم 
آمد این بود که همین که همه ما االن اینجا هستیم، یک 
تجربه خوب است و باور کنید باارزش تر از سخنرانی است. 
متاسفانه ما تنها ش��ده ا یم، ما را کوچک می کنند و ما دایم 

کوچک و کوچک تر می شویم.« 

قبل از هر کسی با 
عکاس قرارداد می بندم

میالنی ضمن تمجید از شعارهای »ده روز با عکاسان«
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ادامه از صفحه قبل
با تحقیق، بررسی، توجه و ریشه یابی این اتفاقات در 
می یابیم که ریشه این تفاوت فقط یک علت دو سویه 

دارد.
 در سویی آموزش عکاسان را در کنار نیروهای امنیتی 
و در دیگر سوی آموزش نیروهای امنیتی را در کنار 

عکاسان می طلبد.
عدم تعامل بین این دو گروه در الیه های دقیق تر به 
شکافی غیرقابل جبران منجر می شود و خسارت آن 
در حداقل، گریبانگیر ارزش های انسانی جامعه مدرن 
امروزی و در زمانی طوالنی تر تاریخی سرشار از روایت 
و فقیر از عکس و تصویر را به دنبال دارد. دو گروهی 
که در سویی عدم شناخت به کفایت قانون را دارد و 
در سویی دیگر اطالع از حداقل حقوق شهروندی و 

تامین امنیت شهروندان را.
اکنون پرسش اینجا است: حرفه ای های این دو شغل 
طی سال چه زمانی برای گفت وگو صرف می کنند 
و چقدر دغدغه ارزش ه��ای اصیل جامعه را در دوام 
و بق��ای تاریخ ارج می گذارن��د و تا چه اندازه نتایج را 
به شکل آموزش در اختیار مامورانشان قرار می دهند؟

ما به این باوریم که اگر با همدلی و همکاری در کنار 
سربازان خدوم تامین امنیت کشور عزیزمان به بحث 
و بررسی مشکالت موجود بپردازیم و راه های عبور از 
آنها را پیدا کنیم، از این پس کسانی که تاریخ ایران 
زمین را به نس��ل های آینده منتقل می کنند، نگران 
نب��وده و آنها که حافظ منافع این س��رزمین کهن و 
همیشه سرافراز بوده اند، نگرانی را به دشمنان آشکار 

و پنهان منتقل خواهند کرد.
هفت انجمن تخصصی عکاسی در کنار پایگاه های 
اطالع رس��انی مرتبط با عکس و عکاسی کشور با 
ش��عار  »لطفا با دوربین وارد شوید« در عین آگاهی 
کامل از مش��کالت پیش روی عکاسی و عکاسان 
کشور وارد سومین دوره« ده روز با عکاسان« شدند 
تا بتوانند آموزش را س��رلوحه پیشرفت قرار داده و در 
نهایت میزبان مسئولین و مامورین مجری قانون به 

این گردهمایی باشند.
باشد تا پیام همدلی این نجوای عاشقانه را عاشقان 
خاک پاک وطن، زیر س��ایه پرچم سه رنگ افتخار 
آفرین مزین به نام حضرت پروردگار به پاس سال ها 
جهاد و تالش و مجاهدت عاشقانه در هر قبایی و هر 

لباسی و هر صنفی پاس بدارند.

برای اجابت این نیاز، همت همه مسئولین و مجریان 
و عکاسان را طالبیم. بسم ا..

ادامه از صفحه اول
او در مورد مش��کالت عکاسان سینما گفت:»همین که فکر 
می کنیم دست کسی دوربین بدهیم و چند  عکس بگیرد کافی 
است، به نظر من بخش��ی از این موضوع، برای این است که 
فیلم های ما فروش خوبی ندارد و برای همین است که فیلم های 

ما چیزی برای جذب انسان ها به سمت خودش ندارد.« 
کارگردان »دو زن« سپس به ذکر خاطره ای پرداخت:»مادرم 
عاش��ق سینماس��ت. او عکس ه��ای هنرپیش��ه های مورد 
عالقه اش را جمع  می کرد و ما را هفته ای چندبار به س��ینما 
می برد. در دوره ای به دلیل شغل پدرم که پزشک بود به شهر 
قزوین منتقل شدیم و آن موقع من 8 سال داشتم. یک سینما 
جل��وی در خانه ما بود به نام خی��ام. خواهرم را هل دادم که 
ببیند فیلم »گنج قارون« را نمایش می دهد یا نه که متاسفانه 
پیشانیش شکافت. یکی از کارهای جالبی که ما می کردیم 
این بود که برویم و عکس های سینما را نگاه کنیم و حدس 

بزنیم قصه فیلم چیست.«
او افزود:»یکی دیگر از کارهایی که با خواهرم انجام می دادیم 
این بود که پول هایمان را جمع می کردیم، عکس می خریدیم 
و با آنها قصه می ساختیم. متاسفانه این خاصیت عکس نه 
تنها در ایران بلکه در خیلی از کشورها از بین رفته است. شاید 
به همین دلیل است که دیگر فیلم ها خاطره انگیز نیستند، 
برای اینکه ما با آنها رویای ذهنی نمی سازیم. همین اتفاق در 
عکس های شخصی شما هم اتفاق می افتد. هر کدام از شما 

فیلمبردار باسابقه ایرانی که در نشست سومین برنامه »ده روز 
با عکاسان« حضور پیدا کرد، به تغییر نقش عکاسی سینما از 
گذش��ته تا دوران معاصر اشاره کرد و گفت که عکاسی فیلم، 

امروزه سفیر سینماست.
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، علیرضا رزین 
دست فیلمبردار نام آشنای سینمای ایران عصر روز چهارشنبه، 
24 دی به خانه هنرمندان آمد تا در مورد »عکاسی سینما« در 

هزاران عکس در کامپویترهایتان دارید و شاید هرگز آنها را 
نگاه نکنید، در حالی که من هنوز عکس هایم را چاپ می کنم 
و آلبوم های متنوعی دارم. هنگامی که هر کدام از این آلبوم ها 

را باز کنید خاطره از آنها بیرون می آید.«
او س��پس در مورد جایگاه عکاسی در پروژه های سینمایی 
خود گفت:»من قبل از هر کسی با عکاسم قرارداد می بندم 
و دوس��ت دارم بهترین عکاس را در فیلم داشته باشم چون 
واقعا به ارزش عکاس��ی در فیلم واقف هس��تم و خیلی رنج 
می کشم وقتی از زبان برخی همکارانم می شنوم که می گویند 
مثال دخترخاله ام را آوردم عکس بگیرد و اینقدر یک ش��غل 
را ب��ی ارزش می کنند. اگر دقت کنید عکس های فیلم های 
من فوق العاده هس��تند. از همان اول که خبرهای س��اخت 
فیلمم برای روزنامه ها ارسال می شود، با تنوع عکس ها سعی 
می کنم به تخیل آدم هایی که قرار است بعدا بیایند و فیلم را 

ببینند، کمک می کنم.«
کارگردان »آتش بس« در توضیح بیشتر این موضوع عنوان 
کرد:»بعض��ی مواقع ما جدا از صحنه فیلمبرداری برای خود 
عکاس��ی نیز گریم داش��ته ایم. من معتقدم ما می توانیم با 
خالقیت، عکسی مناسب فیلم طراحی و عکاسی کنیم. ما 
برای فیلم »آتش بس 2«، دو روز عکاسی داشتیم و نتیجه 
ه��م گرفتیم. ما بای��د روی این زمینه مان��ور دهیم تا تهیه 
کنندگان نازنین ما متوجه ارزش برد تبلیغاتی خوب شوند.« 

او س��پس به برنامه »ده روز با عکاس��ان« اش��اره کرد:»از 

سومین برنامه »ده روز با عکاسان« صحبت کند. او در بخشی 
از ابتدای این سخنرانی گفت:»بسیاری از چیزهایی که در زمینه 
فیلمبرداری، نورپردازی و عکاسی وجود دارد ریشه در نقاشی 
دارد. در حقیقت نقاشی اولین یادگارهایی هستند که در زمینه 
نورپردازی و عکاسی به مدد ما آمده است. در دوره ای که سینما 
آغاز شد، اغلب عکاسان کار فیلمبرداری را در سینمای غرب و 

هالیوود شروع کردند.«

قبل از هر کسی با 
عکاس قرارداد می بندم

عکاسی فیلم
یک جور سفیر است

میالنی ضمن تمجید از شعارهای »ده روز با عکاسان«

زرین دست در نشست »ده روز با عکاسان«

پاسداشتی برای پیام 
همدلی یک نجوای عاشقانه
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پنجمین روز برگ��زاری برنامه »ده روز با عکاس��ان« با 
برگزاری کارگاهی از سوی سیمون آیوازیان و سخنرانی 
کارشناسانی همچون دکتر سیدمحمد بهشتی و دکتر ناصر 

فکوهی 26 دی ماه برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن عکاسان ایران، پنجمین 
روز برگزاری برنامه »ده روز با عکاسان« از سوی انجمن 
عکاسان میراث فرهنگی برگزار می شود. سومین دوره این 
برنامه با مشارکت هفت انجمن تخصصی عکاسی آغاز به 
کار کرده اس��ت و هر روز از سوی یکی از انجمن ها برپا 
می شود. پنجمین روز که جمعه، 26 دی برگزار می شود به 

انجمن عکاسان میراث فرهنگی اختصاص دارد.
در نوبت صبح این برنامه کارگاه سعید دستوری با عنوان 
»نورپردازی اس��تودیویی« از س��اعت 10:30 الی 12:30 
برگزار می ش��ود و کارگاه بعدی هم در مورد »عکاس��ی 
معماری« اس��ت که با حضور دکتر س��یمون آیوازیان و 
صادق میری از ساعت 13:30 الی 15:30 برپا خواهد شد.

همچنی��ن در نوبت عصر این روز از س��اعت 16:30 الی 
17 بعد از نمایش فیلم »کاوش در تخت جمشید«، دکتر 
سیدمحمد بهشتی، معمار و رئیس اسبق سازمان میراث 
فرهنگی از ساعت 17 الی 18 با موضوع »عکاسی و میراث 

فرهنگی« سخنرانی می کند.
در ادامه از ساعت 18 الی 18:30 فیلم پخش می شود و در 
پایان از ساعت 18:30 الی 20 پانل »عکس به مثابه ابزار 
پژوهش در انسان شناسی« از سوی دکتر ناصر فکوهی از 
اساتید برجسته دانشگاه در رشته انسان شناسی و حسن 

غفاری، کارشناس عکاسی برگزار می شود.
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.

تیتر گردهماییتان بس��یار خوش��م آمد، عکاسی، فرهنگ، 
جامعه. واقعا ما بدون جامعه چیزی نیستیم. هر هنری بدون 
جامعه چیزی نیست و ما وظیفه داریم فرهنگ سازی کنیم. 
به نظرم عکاس��ی می تواند ای��ن کار را انجام دهد. به نظرم 
تیتر »عکاس��ی، فرهنگ، جامعه« فوق العاده هوش��مندانه 
است چون جامعه است که معلوم می کند که ما که هستیم. 

متاسفانه این روزها بی هویت شده ایم.«
او با بیان اینکه نمایش��گاه »ده روز با عکاس��ان« را بسیار 
دوست داشته است، ادامه داد:»احتماال می دانید که من معمار 
هستم و معماری با عکاسی خیلی عجین است. موقعی که 
دانشجو بودیم ما را به سفرهای متعددی می بردند تا بناهای 
مختلف راببینیم. یکبار که از این س��فرها برگشتیم یکی از 
اساتید من به نام آقای نامی عکس هایم را نگاه کرد و گفت 
که تو فیلم س��ازی، تو هیچ بنایی نداری که در آن انس��ان 
نباشد. من در ناخود آگاهم انسان را با فضا تعریف کرده بودم. 
فض��ا بدون انان برای من بی معن��ی بود و به نظر من هیچ 
هنری بدون انس��ان معنا ندارد. به همین دلیل هنگامی که 

تیتر همایش را دیدم برایم معنای عمیقی داشت.«
او همچنین به شعار نمایش��گاه اشاره کرد:»تیتر دیگر شما 
که »لطفا با دوربین وارد شوید« هم جالب بود، ما همیشه با 
دوربین وارد می شویم چون باالخره ما دو چشم هشیار داریم 

و خیلی چیزها را ثبت می کنیم.«  
پس از این س��خنان نوبت به پرسش و پاسخ رسید. یکی از 

حاضران در مراسم این سوال را مطرح کرد که  
ش��ما چقدر از فیلمنامه نویسان جوان حمایت می کنید و آیا 
حاضر هستید به فیلم اولی ها اعتماد  کنید که میالنی چنین 
پاسخ داد:»جوان های خالقی هستند که فیلمنامه هایشان را 
می دهند تا بخوانم. بعدا که به آنها زنگ می زنم، با کمال میل 
حاضرم آنها راهنمایی کنم و حتی برایشان کتاب می فرستم. 
ما اگ��ر بخواهیم فرهنگ و هنر جلو برود باید هر کداممان 
قدم برداریم. کسانی که مایل هستند من فیلمنامه هایشان 
را در ش��ش ماه آینده بخوانم در خدمتشان  هستم. معموال 
جوان های ما خالق هستند و ایده های بسیار خوبی دارند ولی 
درکی از اقتصاد ندارند. یادمان باش��د که سینما هنر صنعت 

است و بیشتر آن اقتصاد است.« 
او همچنین در پاسخ به اینکه برنامه ای برای برگزاری کالس 

او در م��ورد نحوه فیلمبرداری در اوایل تاریخ س��ینما چنین 
توضی��ح داد:»نوع فیلمب��رداری در دوره صامت اینگونه بود 
که اغلب نورها، طبیعی بود. محل های فیلمبرداری فیلم های 
صامت اکثرا س��قف نداش��تند، اگر هم داشتند از طریق یک 
پارچه س��فید و چیزهایی ش��بیه به این نور کنترل می شد یا 
اغلب نورها از کنار دوربین یا از باالی سر فیلم بردار مستقیما به 
موضوع و سوژه تابیده می شد.اغلب فیلم های دروران صامت 
نورپردازی تخت، بی سایه و یا سایه هایی داشتند که مستقیما 

پشت سوژه ها قرار می گرفت.«
او در ادامه گفت که این دوره با پیدایش صدا دچار دگرگونی در 
نورپردازی و نوع فیلمبرداری شد:»این دگرگونی و نفس تازه ای 
که به سینما اضافه شد، فیلمبردارها را مجبور کرد از روش هایی 
استفاده کنند تا جرثقیل های بزرگی را که بازوهای بزرگی داشتند 
و میکروفن های سنگینی را که به آنها آویزان بود و سایه ایجاد 

آموزش��ی دارد، عنوان کرد:»تدریس کار دش��واری اس��ت. 
بعضی ها با تدریس تجارت می کنند. باید تسلط کافی داشته 
باشید. من در زمینه معماری می توانم تدریس کنم چون به 
صورت کالس��یک آن را خوان��ده و کار اجرایی کرده ام ولی 
در زمینه س��ینما آموزش کالسیک ندیده ام و فقط می توانم 

تجاربم را منتقل کنم که به ازای آن پول نمی گیرم.«
پرس��ش بعدی در مورد آزادی عم��ل عکاس در پروژه های 
سینمایی این کارگردان بود که میالنی بر این مسئله تاکید 
کرد و در ادامه از او س��وال ش��د، هنوز عکاس��ی می کند یا 
نه. میالنی ب��ا تایید این موضوع از تمایل ب��رای برگزاری 
نمایشگاه در این زمینه خبر داد:»ممکن است نمایشگاهی از 

عکس های مراکش و تونس و مصر داشته باشم.«
او در پاس��خ به این انتقاد که عکس ه��ای فیلم آخرش در 
مقایس��ه با فیلم های دیگر او کمی س��اختگی است، اظهار 
کرد:»عیبی ن��دارد، من این را نق��ص نمی دانم. اتش بس 
2 فیلم اموزش��ی است. من احساس می کنم بیشتر از آنکه 
جوان های ما س��رگرمی بخواهند آموزش می خواهند. من 
باز هم قصد س��اخت فیلم آموزش��ی دارم. بعضی عکس ها 

ساختگی است و اصال صحنه آن در فیلم وجود ندارد.«
او در م��ورد عکس های یک فیلم نیز گفت:»عکس ها باید 
جذاب باشد. من فرمول و قاعده خاصی ندارم. عکس فیلم 
باید مخاطب را متوجه فیلم کند. عکس های پشت صحنه نیز 
خیلی برایم اهمیت دارد. پشت صحنه به اندازه جلوی دوربین 

برایم مهم است.«
علی نیک رفتار نیز که عکاس بسیاری از آثار میالنی است، 
در بخش دیگر نشست گفت:»عکاسی فیلم به نظرم ترکیبی 
از عکاس��ی خبری، تبلیغاتی و حتی عکاسی آتلیه است که 
فرد باید روی همه این رش��ته ها شناخت داشته باشد. وقتی 
شما می خواهید یک کاال را در بخش تبلیغات معرفی کنید، 
کاال باید به ش��کلی نورپردازی شود که بتواند ارتباط برقرار 
کند و این حس را در خریدار جنس بوجود آورد که به سمت 

آن برود.«
او افزود:»عکاس فیلم باید عکاسی خبری را هم بداند چون 
خیلی از صحنه ها تکرار نش��دنی است و عکاس باید آنقدر 
قابلیت داشته باشد که به لحاظ تجهیزات و کارایی و دانش، 
کار را انجام دهد.«                                                                                                                    

می کرد، از بین ببرند در نتیجه فیلمبردارها به نقاش��ان رجوع 
کردند، نقاشانی که کار نقاشی را قبل از اختراع برق شروع کرده 
بودند. این نقاشان اصولی را پایه گذاری کردند که بعدها به سبک 

و روشی به نام نورپردازی کالسیک نامیده شد.«
او در مورد نورپردازی کالسیک اظهار کرد:»پایه این نورپردازی 
کالسیک از همان دوره هایی که نقاشان قبل از اختراع برق از 
سوژه های خود استفاده می کردند، گرفته شد یعنی درنظر گرفتن 
مکان هایی که از جهت نور مورد رضایت نقاش��ان بود. بیشتر 
نقاشان قبل از اختراع برق، سقفشان را با پارچه می پوشاندند تا نور 
را کنترل کنند و اگر آنها مجبور بودند به کاخ و خانه اشراف بروند 
سوژه خودشان را اغلب کنار پنجره قرار می دادند. من این نکات 
را از این نظر متذکر می شوم که برخی همکاران و عکاسان ما 

خیلی موارد را بلد هستند ولی ریشه و اصل آن را نمی دانند.«
ادامه در صفحه 4

سیمون آیوازیان
سیدمحمد بهشتی
و ناصر فکوهی
در »ده روز با عکاسان«
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فیلم »خاکستر و برف« اثری از گرگوری کولبرت است که 
عصر روز چهارشنبه، 24 دی در چهارمین روز برگزاری برنامه 
»ده روز با عکاسان« از سوی انجمن عکاسان سینمای ایران 

به نمایش گذاشته شد.
خاکستر و برف فیلمی از هنرمند عکاس و فیلمساز گرگوری 
کولب��رت )Gregory Colbert  ( اس��ت. ای��ن فیلم با 
رویکردی شاعرانه به حسی مشترک میان انسان و حیوانات 
می پردازد. وی سال 1960 در تورنتو کانادا متولد شد، عکاسی 
و فیلمسازی مس��تند را از 1983 در پاریس آغاز کرد. اولین 
 Timewave " نمایشگاه عکسش را سال 1992 با عنوان
" در موزه Elysee سوییس برپا کرد که با استقبال بسیاری 
روبرو شد. بعد از این نمایشگاه از کولبرت به مدت ده سال هیچ 
فیلم و اثر هنری منتشر نشد. وی در این مدت به کشورهای 
زیادی سفر کرد و عکس گرفت زیرا به دنبال نگاهی  ویژه 
برای به تصویر درآوردن حسی خاص میان انسان و حیوان 

بود. 
س��ال 2002 پس از ده سال سکوت کولبرت در ونیز ایتالیا 
فیلم بسیار تاثیرگذار خاکستر و برف را به نمایش درآورد. مجله 
»عکس« درباره این فیلم نوشت: »استادی دیگر متولد شد.«
 مجله نیویورک تایمز هم این چنین نوشت که »قدرت چشم 
نواز تصاویر در کنار زیبایی های خیره کننده، بیننده را به حال 
و هوایی دیگر می برد. این فیلم به سادگی همراه با سکوت، 
پنجره ای به جهانی دیگرگون باز می کند.« فیلم خاکستر و 
برف به همراه موسیقی و گفتار متن که گاه به گاه در فضای 
تصویری خاص و خیره کننده شنیده می شود، تماشاچی را در 

فضایی زیبا همراه با طبیعت و حیوانات همراه می سازد.

ادامه از صفحه 3
زرین دست افزود:»نورپردازی کالسیک به فیلمبردارها کمک 
کرد سایه جرثقیل ها و میکروفن را در صحنه مخفی کنند. روش 
نورپردازی کالسیک هم اینطور است که اگر کمی به هندسه 
فضایی نزدیک شویم و یک ساعت را در ذهنتان ترسیم کنید، 
اگ��ر از ع��دد 10 یک خط به ع��دد 5 و از عدد 2 یک خط به 
عدد 4 بکش��ید، ضربدری بوجود می آید. مرکز این ضربدر را 
صورت انسان در نظر بگیرید، نور مستقیمی که به این انسان 
تابیده می شود از ساعت 5 یا از ساعت 4 خواهد بود. ارتفاع نور 
اصلی که ما بتوانیم آناتومی انسان را تشخیص دهیم، بستگی به 
آناتومی صورت انسان دارد، باید این ارتفاع طوری تنظیم شود که 

چشم های سوژه را به صورت مطلوب ببینیم.« 
فیلمب��ردار »بی پول��ی« در م��ورد ویژگی های ای��ن روش 
گفت:»تعریف آکادمیکی که از نقاشان به جا مانده این است 
که شما برای نور مستقیمی که باید به سوژه بتابانید، می توانید از 
ساعت 5 تا ساعت 3 نور مستقیم را حرکت دهید ولی اگر این 
نور به ساعت 6 برسد آن قاعده کالسیک را شکسته اید و دیگر از 
نورپردازی کالسیک استفاده نکرده اید چون نورپردازی نمایشی 
می شود مثل آنچه در تئاتر استفاده می شود تا بازیگرها دیده 
شوند. در تئاترهای اولیه، شناخت نورپردازی و تئاتر فقط روشن 
کردن صحنه بود تا سوژها دیده شوند و مخاطبین با موضوع 
ارتباط برقرار کنند  اما در تئاتر امروزی از انواع نور پردازی ها برای 
ساختار درام و کمک کردن به انتقال موضوع استفاده می شود.«
او س��پس به تاثیر تصویر اشاره کرد:»نکته مهم برای ما این 
است که ما چه نوع شخصیت تصویری برای یک فیلمنامه 
می خواهیم، این مهم ترین عنصری است که در یک تصویر 
می توان ارتباط ارزش��مند و تاثیرگذاری با بیننده بوجود آورد، 
همانطور که ش��ما در زندگی انسانی را می بینید و در عرض 
5 دقیقه با آن ارتباط برقرار می کنید حاال ممکن اس��ت از آن 
شخص خوشتان بیاید یا آن فرد خیلی برایتان دلچسب نباشد. 
دقیقا همین اتفاق برای فیلم نیز می افتد، می شود در عرض 5 
دقیقه با یک فیلم ارتباط برقرار کرد و تش��خیص داد چه نوع 
فیلمی است، چه شخصیت هایی دارد و چقدر روی بیننده اثر گذار 
است.«  زرین دست در مورد عکاسی در سینما گفت:»عکاسی 
در سینما در طول تاریخ شکل ها و ارزش های مختلفی پیدا کرد. 
زمانی عکاسی در سینما نقش خیلی مهمی در جلب مشتری 

نمایش فیلم
 خاکستر و برف

داش��ت ولی به مرور زمان و در سینمای فعلی این شکل تقریبا 
عوض شده و در واقع عکاسی برای فیلم ها یک جور سفیر است. 
این سفیر در واقع باید نقش تعیین کننده و اثر گذاری روی بیننده 
بگذارد، نه برای جلب او تا به داخل سالن سینما بیاید و فیلم ببیند، 
بلکه برای آنکه تماش��اگر و کس��ی که عکس را نگاه می کند، 
کنجکاو شود. عکسی هم که مخاطب را جلب کرده است، پس 
فیلمش هم می تواند همانطور باشد. عکاسی فیلم، امروزه مقوله 

خیلی خاصی شده است.«
در ادامه جلس��ه پرسش و پاسخ برگزار شد. زرین دست در پاسخ 
به این س��وال که درنظر دارد کتابی در مورد مسایل عکاسی و 
فیلم برداری منتشر کند، گفت:»واقعیت آن است که من با دو سه 
نفر از دوستانی که عالقه مند انتشار کتاب بودند، صحبت کرده ام. 
به یکی از آنها بدقولی کردم که او هم خسته شد و به یکی دیگر 
هم که در روزنامه فعالیت می کرد، قول هایی داده ام و فکر می کنم 

در یک یا دو سال آینده این اتفاق بیفتد.« 
سوال دیگر در مورد حذف بخش عکس از سیمرغ جشنواره فیلم 
فجر بود و اینکه عکاسان سینما باید رویکرد دیگری در این زمینه 
داشته باشند یا نه که زرین دست گفت:»در 10 یا 15 سال آینده 
مشاغلی مثل فیلمبرداری به این شکل از بین خواهد رفت چون 
االن اغلب انسان ها با این تکنولوژی جدید به راحتی عکاسند و 
فیلمبردارند. موج دومی که اتفاق خواهد افتاد این است که حرفه ای 
مانند این ش��کل عکاسی از بین خواهد رفت. عکاسی ممکن 
است وجود داشته باشد اما در جاهای خیلی خاص و مورد لزوم. 
در حقیقت در موج س��وم هم تقریبا شغلی به نام صدابرداری از 
بین خواهد رفت چون دوربین های امروزه تقریبا صدای مطلوبی 

می گیرند.« 

عکاسی فیلم یک جور سفیر است
زرین دست در نشست »ده روز با عکاسان«


