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تازهکاران را چه شد؟!
ﯾﻮرﯾﮏ ﮐﺮﯾﻢﻣﺴﯿﺤﻰ
 هیچ کاری از وسط شروع نمیشود .هر کاری را
آغازی باشد و آغازگری ،آغازگرانی .اما اگر موضوع
آغاز و ســرآغا ْز امروز به کارمان نیاید ،صرفا تاریخ
خواهــد بود و بــس .ما امروز به احتــرام و اعتبار
ابرهیمخان عکاسباشــی زیر ســقف جهانی گرد
آمدهایم که او در این سرزمین بنا نهاد ،تا مگرم هر
یکمان ،مخلوق جهان خود را  -که عکس باشد-
به چشــم ســاکنان بیرون از جزیره آفرینش خود
آشــکار کنیم؛ تا با این مردمان ،با دیگر هنرمندان
و هنرمنــدان عکاس ،با آثار آفریــده آنان ،مکالمه
کنیم .بگوییم ،بشنویم ،چشــم بگشاییم و بیناتر و
شنواتر شــویم و بیندیشیم و از رهگذر این مکالمه
فرهنگــی با خالــق و مخلوق ،لــذت ببریم ،لذت
کشــف و آفرینش؛ لذتی که شــاید آمیخته به درد
باشد؛ درد شــناختن رنجهای بشر بر کره خاکی یا
درد آگاهییافتن؛ آگاهیای که پاالیشــمان میکند
و اعتالیمان میدهد.
جزیرهای کــه هنرمند بهتنهایی در آن ســاکن
میشود ،آسان یا با مشــقت ،تا لهیب درونش را
با آفرینش اثــری آرام کند ،تنهــا جزیره اقیانوس
عالــم هنــر و آفرینش نیســت ،مخاطــب را نیز
جزیرهای هســت که او ســاکن آن است و از آنجا
به مکالمــه با اثر هنــری میایســتد ،مکالمهای
که آغازی دارد ،اما خوب اســت و الزم اســت که
بیپایان باشــد .مکالمــهای که گشــودن دروازه
اندیشــیدن و استقاللداشتن اســت و رواداری و
احترام بــه عقیده دیگران اســت .هنرمند ،اثرش
را بــرای خودش ،برای دلش و احساســش ،برای
اندیشهاش خلق میکند و الزم ،بلکه واجب است
که به خود راست بگوید و با خود و به هرآنچه او
را بههم آورده اســت ،وفادار باشد .اما آنگاه که از
خصوصیبودن اثرش دل میکند و به چشــمودل
دیگران مینمایاند ،دیگر کارش تمام اســت و باید
خود را از اثرش َکنده ُکنَد و هم خود مستقل باشد
و هم استقالل را برای اثرش محترم بشمارد.
ســرآغازها را در یــک کالم میتــوان عرصــه
بیتجربگــی و َیازمودگــی دانســت ،لیکــن
گاهوبیگاه ،بهســببی ،کار تازهکاری خوب و پخته
از تنور درمیآید؛ ســببی کــه میتواند پختگی او
در تنورهای دیگر باشــد ،تنور شــیوه زندگیکردن،
خواندن ،اندیشــیدن ،و صاحب سلیقهشدن ،یا که
صاحب قوه خالقیتی در سرشت خود باشد
شــاید
ِ
که آن را قریحه و گاه نبوغ میخوانند.
تازهکاری که پا به ُگنگراِه تار و بیمرزی به نام
هنر میگذارد ،در چه ســودایی است؟ این پرسش
جوابی روشــن و یکه ندارد .پاســخهای فرضی و
احتمالــی چندانند که احصا نتوان کرد :شــهرت،
ثروت ،محبوبیت ...اما همــه آنانی که دوربین به
دست گرفتند و عکاســی را آغاز کردند ،کدامشان
مگر با هدف عکاســی دوربین برداشتند؟ با کدام
پختگــی فکری و تجربــه؟ کدام بســتر و اقتضا؟
یکی عکاس شــد ،چــون هدیه تولــدش دوربین
لوبیتــل یا ِزنیتی بود )در ســالهای دور نامها این
بــود ،امروز نامهــای دیگری جــوالن میدهند و
دورانســازند( هدیــه عموی کوچکــش یا خاله
آمده از ســفرش ،یکی عکاس شــد چــون باید از
مراســم شــیرینیخوران خواهــر بزرگش عکس
میگرفــت ...هرچه هســت نوپــای نازُکتَنی که
قدم در راه ســنگالخ و باد َوِز هنر نهاده ،از جنونی
قابلچشمپوشی نه در رنج ،که در لذتی جنونآمیز
اســت و اگر بتواند که بر چشمپوشی چشم بپوشد
و از پیچ تند عافیتجویی بهسالمت بگذرد ،آنگاه
پَهنراهــی خواهد دید که رفتــن دارد! رفتنی که
کمتر رفتهای سر به سالمت برده است! آنکه پای
در ایــن راه بگذارد دیگر نمیتواند که راه عافیت و
ســالمت را باز یابد .اگر میتوانســت از همان پیچ
تند بازگشته بود.
تــازهکار یاغی اســت .اگــر نیســت ،همچون
کهنهکارانی که به آنان خواهد رسید ،محافظهکار
است .یاغیگری در سرشت تازهکاری است ،چراکه
تازهکار شــناختی از خطــر در راه ندارد .ازاینرو نو
میآورد و نو میآفریند .شاید که شکست بخورد و
نتیجه کارش نظرگیر نباشد ،اما در هر حال او پیروز
اســت .پیروزی او در نوجویی اســت و نترسیدن و
بیکّلگی؛ در وفاداری به خود ،به نظر خود ،منش
فکری خود ،احســاس خــود .او هنــوز آن اندازه
باسواد نشده که »دیگری« لکان را بشناسد و برای
او عکس بگیرد و برایش تره خرد کند .برای همین
است که باعث غبطه قدیمیها میشود .تازهکاری
»هنرمند« اســت کــه شــجاعت و بیاعتناییاش
بــه
مقبول دیگــران بــودن ،و بهصرفهبــودن ،و
ِ
دیگــر صورتهای محافظهکاری و جزماندیشــی
را حفــظ کند .از ســویی دیگر ،آنچه تــا دیروز نو
بود ،امروز کهنه به شــمار میآیــد و تازه امروز را
فردا منســوخ خواهند انگاشــت .پس ،تازهکار را
شایســته و بایســته اســت که سویه شــجاعت و
نوجویی و سنتشــکنیاش را محفــوظ بدارد تا
که بــا تجربه و پختگی و کارکشــتگی بــاز بتواند
که جوینده باشــد ،حتی اگر یابنده نباشد .ازاینرو
جوشــش درونش همواره مجــال بیرونجهیدن
را خواهد داشــت و احتیاط و آهســتگی درپوش
و سرپوشــی برای این جوشــش نخواهد بود و به
درجــازدن و محافظهکاری و مصلحتاندیشــی
و آبباریکهایبــودن نخواهد اندیشــید .پس ،ای
تازهکار! ای کهنهکار! تازهکار بمان!
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ﮔﺎﻟﺮىﮔﺮدى
بهناز شــیرباني :جواد جاللي در افتتاحیه سيوششمین
جشنواره فیلم فجر ،سومین سیمرغ عکاسي فیلم را براي
فیلم »پریناز« دریافت کرد؛ فیلمي که بعد از هشت سال و
پس از رفع توقیف به اکران رسید و عکسهایش در این
جشنواره دیده شــد .با جاللي درباره نگاهش به عکاسي
فیلم گفتوگویي داشــتیم که شــما را بــه خواندن آن
دعوت ميکنیم.
 عکاســي طبیعت ،اجتماعي و سینما محوریت
کارهاي شما را تشکیل ميدهد .فریم درست از نظر
شما چه مفهومي دارد؟
در ابتــدا به نظر من عکس را ميتــوان امتداد زمان
معنــي کرد ،چراکه چرایــي و بودمــان را ميتوانیم در
امتداد این ثبت ببینیم .به اعتقاد من هر کاري که در این
جهان انجام ميدهیم ،بایــد در جهت بهبود کیفیت و
نگاهمان به زندگي باشــد ،در جهت رسیدن به انساني
که به آن بشــارت داده شدهایم .فریم درست هم شامل
همیــن کیفیــت ميشــود؛ آن و لحظــهاي که حس و
فکر ،شــعر و شــعوري را در مخاطب به وجود بیاورد و
بذري در ذهن او بــکارد که به وقتش جوانه خواهد زد
و بستر درســتي براي انتخابها ،سالیق ،نحوه زندگي و
اهمیت بودن فراهم بیاورد .درســتبودن آن هم ذاتا از
تأثیرگذاري هنر در پرتو اجتماعي ،انساني نشئت و شکل
ميگیرد و باید قلب مخاطب را نشانه گرفت .بهطورکلي
عکاسي براي من امتداد لحظه و مانایي حسي آن است.
دریافت عکاس از آنچه ميبیند و به زبان تصویر معني
ميکند ،در طــول زمان و بردار محتوایي آن اســت که
معني ميشــود .هیچوقت خودم و دوربینم را محدود
به ســینما یا عکاســي اجتماعي یا طبیعــت نکردهام.
دوربیــن صرفا وســیله و ابزاري براي بیان اســت؛ بیان
دریافــت و شــیدایي هنرمند؛ از مواجهه بــا خودش تا
تأثیــرات پیرامونش .این مدیوم تا جایي براي من دوربین
عکاسي اســت و لحظات زیاد دیگري را با باغبانيکردن
یا ساززدن و دغدغههاي دیگرم سپري ميکنم .از طرفي
بســیاري از فریمها را بــدون دوربین و تنها با چشــم و
حافظه شخصي ثبت ميکنم .بیش از عکاسي فیلم به
پروژههاي شــخصي خودم که در این سالها به انسجام
خوبي رسیده ،مشــغولم .مردمنگاري ،طبیعت ،انسان
و مفاهیمــي که بتوانند مخاطب را در جاي درســتي از
آگاهي نســبت به آنچه خالق اثر بهعنوان عکاس دیده
قرار بدهند؛ انتخاب بخشــي کوچــک از کلیتي بزرگ و
نامحــدود ،براي بیان الیتناهــي و بينهایتي که در عین
دقت و آگاهي از چگونگي بهتصویرکشیدن آن داریم.
 از عکاســي فیلم صحبت کنیــم؛ چه چیزي این
بخش را براي شما جذابتر ميکند؟ از رابطه عکاس
فیلم با کارگردان و تعامل در این زمینه صحبت کنید.
خود سینما بســتر کاملي است از تمام هنرهایي که
دوســت داري تجربهاش کني .ناخودآگاه در چگونگي
اســتفاده از مدیومهــاي دیگر هنر قــرار ميگیري .ثبت
عکس در ســینما وجوهات خاص و ویــژهاي براي من
دارد کــه شــاید مهمترینش دیــدن و ثبــت کاراکترها
متفــاوت جهانمان با
و پرســوناژهاي دور و نزدیــک و
ِ
مختصات جغرافیایي ،شخصیتي و روانشناسانه آنها در
جامعه به زبان دوربین است .از طرفي آشنایي کارگردان
به این علم به هرکدام از کساني که در تیم کار ميکنند،
کمک ميکند ،زیرا او جهان خودش را ميشناســد و به
دنبال تأیید یا تشویق کسي نیست و پیگیر رؤیاي خویش
است .این تمرکز به تمام عوامل کمک ميکند که بهترین
خودشان باشند.
 از کادربندي متفاوتتان در این سالها در عکاسي
ســینما بگویید .در »بدرود بغداد« مشخصا ،زمزمه
با باد و پریناز ،بازیگر را صرفنظر از نام و شــهرتش
عکاســي ميکنید و بعضا در النگشــاتهاي شما
شناخته نميشوند.
من از عکاسي خیاباني ،طبیعت با نگاهي که سالها
پیگیرش بودم به ســینما آمــدم و بــا دغدغههایي در
ترکیببندي و اســتفاده از فضاي مثبت و منفي زیاد در
کادرهایم که همیشــه با من بوده و آن را با ســینما نیز
قســمت کردم .درواقع طعم دیــدن کاراکتري در فیلم
برایم به انــدازه دیدن واقعي همان شــخصیت در دل
جامعه بود و به همین خاطر صرفا اینکه بازیگري مقابل
دوربین اســت برایم بيمعني بود و ثبت بو ِد واقعي او
برایم مســئله جدي شــد .استفاده از گوشــههاي کادر
و ترکیببنديهــاي غیرمتعــارف شــاید از تعلقخاطر
همیشگي من به دوبیتيها ،هایکو و اساسا هنر مینيمال
ميآید .در رسیدن به این ترکیببندي همیشه سعيام بر
این بوده که به هیچبودن و همهچیزبودن انســان توجه
کنم .به تنگناي ســاخته ذهن و گشایشي که در بلنداي
افق خود زیبا و نجاتدهنده است.
 امســال جایزه بهترین عکس فیلم به مجموعه
عکسهاي »پریناز« اهدا شد؛ فیلمي که بعد از سالها
از توقیف بیرون آمد و اکران شــد .کمي از پروســه
عکاسي این فیلم صحبت ميکنید؟
بهرام بهرامیان ،فیلمســازي اســت کــه عکس را
ميشناســد و به آن اهمیت ميدهــد .اینکه کارگردان
بهعنوان خالق اثر ســینمایي به ریشــه و اصل ســینما
آگاه باشد و اهمیت بدهد و بداند فیلمش از فریمهایي
ســاخته ميشود که شــناخت درست میزانســن ،نور و
حرکت در هرکدامشــان منجر به شعورمندي و زیبایي و
روایت بهتر خواهد شد ،اهمیت زیادي دارد.
دوربیــن بــه دور بازیگــران و
هنــروران صحنه که
ِ
در هیئــت مردمان عادي هســتند چــرخ ميزند؛ دور
چرخوفلکــي کــه معلق اســت و به زمین نشســته و
مردي زیر آن مرده اســت ،همچنان ميگردد .مانند تایر
دوچرخهاي که به زمین خورده اســت و تاب ميخورد.
ما نیز تاب ميخوریم.
در صحنه ،کارگردان است که دنیاي فیلم را ميسازد
و عــکاس از دنیایي که او ميســازد عکاســي ميکند.
اینکــه کارگردان ،آگاه به هنر ســینما و ســلیقه بصري،

گفتوگو با جواد جاللي ،برگزیده عکس جشنواره فیلم فجر

عکس را ميتوان
امتداد زمان معني کرد
زیبایيشناســي و جامعهشناسي باشــد ،فیلمش ،ابعاد
که میسر شد.
تازهتــري را تجربه ميکند و همینطور عکاس بهعنوان
 عکاسي فیلم براي شما با فیلم »آنجا« ،عبدالرضا
شــخصي که آنچه را کــه کارگردان ميســازد به فریم
کاهاني ،آغاز شد ،عکاســي این فیلم هم مثل ذات
تبدیل ميکند .در »پریناز« از لنز نیکون آنالوگ اســتفاده
خود فیلم دنیاي مستقلتري داشت و با کارهاي دیگر
کــردم ،همینطور لنــز کنون آنالوگ کــه دیافراگم باز و
شما کمي متفاوتتر است.
شکل عدسي آنها در ثبت فریمهاي شبانه بسیار به من
بله ،اصوال رضا کاهاني فیلمســاز آگاهي در برخورد
کمک کــرد .روز در روایت خــودش فیلمي اجتماعي و
با قصه و آدمهاي مقابل دوربین اســت .شعور و آگاهي
شهري بود که در حین ثبت عکسهاي فیلم ،معماري
ذاتــي او در لحظه مواجهه کاراکتر در بســتره قصهاش
شــهري ،مردم و زندگي روزمره و عکاسي خیاباني را مد
مثالزدني است .فیلمســازاني که جامعه را بهدرستي
نظر داشــتم .شــخصیت اصلي داســتان را که دختري
بشناســند و در ساخت اثر هنري آن را از فیلتر خودشان
کوچک با انرژي وســیع بود ،تقریبــا در تمام قصه با لنز
بگذراننــد و ارائه کننــد ،انگشتشــمارند .رضا کاهاني
 ۸۵و دیافراگم یــک و چهار دیدم .بهنوعي جداکردنش
اطرافش را خوب ميدید و بهعنوان فیلمســاز و مؤلف
از پیرامونــش و اهمیت وجودي او در ســیر درام برایم
ارائه درســتي با توجه به دغدغههاي خودش داشــت.
اهمیت داشت.
فیلم »آنجا« دنیاي مستقلتري داشت و من هم با توجه
 و این دومین تجربه با بهرام بهرامیان بود.
به فضاي فیلم ،و سیاهوسفیدبودنش ،فریمهایي را ثبت
بلــه .فیلــم »آل« را با هــم کار کردیــم .معماري
کردم که به دنیاي شخصيام در عکاسي نزدیکتر بود.
ارمنســتان ،ســرما و فضاي انســاني خاصي داشت ،در
اولینبــاري که عکسهاي فیلم را بــراي چاپ به دفتر
عکاسي از آل سعي کردم از همه این ویژگيها بهدرستي
دنیــاي تصویر بردم ،خاطرم هســت کــه زندهیاد علي
اســتفاده کنم .قصه بر مدار ذهن
معلم سیاهوسفیدبودن فریمها را
و باورهاي ســنتي آن ميگذشت.
بسیار دوست داشت .ازآنجایيکه
من از عکاسي خیاباني،
ایروان شــهري که روایتي خاص
رضــا کاهانــي فیلمــش را دیده
طبیعت با نگاهي که سالها
از نسلکشــي را بــه دل داشــت
بود و ميدانســت در صحنه چه
پیگیرش بودم به سینما آمدم
و در گوشــه و کنار آن ســعي در
ميخواهــد ،من هــم راحتتر به
و با دغدغههایي در ترکیببندي
جدید
بهوجــودآوردن موقعیــت
فریمهایــي که دوســت داشــتم
و استفاده از فضاي مثبت و منفي
که
مردماني
و حســي تازه کردم.
نزدیک ميشدم.
زیاد در کادرهایم که همیشه
 و این نگاه در فیلم »بیست«
زندگي جالبي داشــتند و فرهنگي
با من بوده و آن را با سینما نیز
هم وجود داشت.
که غالبا از شرایط آن اقلیم نشئت
قسمت کردم .درواقع طعم دیدن
تیپهاي مختلفــي از جامعه
ميگرفــت .از تهــران و مرحلــه
کاراکتري در فیلم برایم به اندازه
دیدن واقعي همان شخصیت
بــا خصوصیــات و ویژگيهــاي
انتخــاب بازیگر و تســت گریم و
در دل جامعه بود
رفتاري و خلقــي مربوط به طبقه
لبــاس ،در دفتــر آقــاي معلم تا
خودشــان در کنار هم و در روایت
ارمنســتان و دوباره تهران ،با تیم
فیلم »بیســت« گرد آمده بودنــد .در فضایي محدود و
همراه بودم .دغدغه بهرام بهرامیان و جنس دکوپاژش
موقعیتي که هرکدام از کاراکترها ميساختند ،روزمرگي
بــراي آن فیلم و نورهاي درخشــان فرشــاد محمدي
ویژهاي را ثبت ميکــردم .درام تودرتوي آدمهاي قصه
عزیز بســیار لذتبخش بــود .ازآنجایيکــه قصه فیلم
و پیچیدگيهــاي خودشــان در واکنش بــه اتفاقات و
را عنــوان فیلــم در خودش دارد ،بــراي من هم جالب
درلحظهبودن موقعیتهاي مقابل دوربین ،باعث شدند
بود که موجودي به نام آل را چگونه عکاســي خواهم
بسیاري از فریمها را در لحظه واقعي خودشان و در حین
کرد .تعدد لوکیشــن و تنوع بصري ،اســتفاده از رنگ و
فیلمبرداري ثبت کنم.
کنتراســت ،نماهایي باز که با لنز تلــه و دیافراگم باز کار
 بههرحال این موضوع که عکاســان فیلم ،با نگاه
کردم ،از تجربههاي خوبــم در آل بود .پالنهاي زیادي
خودشان فیلم را روایت ميکنند و شناسنامه بصري
در شــب داشتیم که در قصه زیبا نوشــته شده بودند و
فیلم را ارائه میدهنــد ،از موضوعات قابلبحث در
مقابــل دوربین نیز درخشــان بود .با تک لنــز  ۵۰و ۸۵
این حرفه است .از تجربههاي دیگري که داشتهاید با
کار کردم و شــبهایي از ایروان و روایت فیلم ثبت شد.
ازآنجایيکه بهرامیان لوکیشنهاي خوبي را براي اجراي
این محور و ارتباط با کارگردان بگویید.
قصه انتخاب ميکرد ،قاعدتا من هم تمام تالشم را براي
خانــم درخشــنده را از کودکــي و با دیــدن »پرنده
ثبت درست بازیگر و لوکیشــن به کار ميبستم .به نظر
کوچک خوشبختي« ميشناختم .فیلمي که احساسات
من رابطه خوب و ســازنده کارگردان ،بازیگر و فیلمبردار
زیادي را در مــن جابهجا کرده بود ،در فیلم »بیســت«
خوب زیادي در پروســه ساختن فیلم
تهیهکننده بودند و خوابهاي دنبالــهدار را کار کردیم،
منجر به اتفاقات ِ
ميشود .در پالني از »آل« باالبر باید بازیگر ارمني و گروه
دغدغه و حساســیت او مثالزدني اســت .اهمیتي که
فیلمبرداري را تا ارتفاع زیادي از زمین باال ميبرد و او را
به عکس ميدهد و نگاهي که به مقوله ســینما از نگاه
معلق ميکرد ،در واقع با بدويترین امکانات ممکن کار
درست اجتماعي ،فرهنگي و صنعتي آن دارد ،درخشان
کردیم و چاره دیگري نداشــتیم و جز همدلي تیم نبود
اســت .اصوال جســارت و ایســتایي خانم درخشنده در

بیان برداشتشــان از جامعه ،زنان ،مــردان ،نابرابريها و
معضالت و آنچه به آن اعتقاد دارند و با مدیوم ســینما
آن را بیــان ميکنند ،منحصربهفرد اســت .عکسهاي
فیلــم »زمزمه با باد« به نســبت دیگر فیلمهایي که کار
کردم ،خاصتر بودند و تجربه ترکیببندي و دغدغههاي
شــخصي در عکاســي فیلم را با خصوصیــات بصري
فیلم مانند سوپراســکوپبودنش و لوکیشــن کردستان
عــراق و قصه فیلم و اتفاقات جهــان کارگردان ،تجربه
کردم .شهرام علیدي عکاسي و نقاشي ميکرد و تجربه
طراحــي صحنه داشــت و این نــگاه در »زمزمه با باد«
مشهود است و فضاي خوبي را در اختیار من گذاشت تا
بتوانم از جهان فیلم او عکاســي کنم .فیلمي در روایت
انفال که با شــاعرانگي و دریافت شهرام علیدي به این
بیان رسید و فریمهاي فیلم را بسیار دوست دارم .اصوال
در این فیلم فرم را بســیار تجربه کردم و النگشاتهاي
آن منطقه برایم بســیار جذاب بود .شــناخت شهرام از
کردستان و واقعیت درام فیلم و تلفیق فضاي بصري و
درام را سعي کردم در مجموعه بهدرستي داشته باشم.
اتفاقاتي که در مقابل دوربین طراحي ميشد مختصات
ذهني فیلمسازش را هدایت ميکرد.
 نخستین ســیمرغ را براي عکاسي فیلم »بدرود
بغداد« دریافت کردید .فیلمي ضد جنگ که شرایط
خــاص خــودش را در زمان فیلمبرداري داشــت.
تصور ميکنــم عکسهاي این فیلم کمي به شــیوه
مستندنگاري نزدیکتر است.
مهدي نادري ،فیلمسازي که مستندسازي را بهخوبي
تجربه کرده بود و ميشــناخت و در غالب داستاني که
روایت ميکــرد به آن لحن و تجربه نیز توجه داشــت.
»بدرود بغداد« فیلم ســختي بود ،از متــن فیلمنامه تا
چگونگي حرکــت دوربین و بازیگــران مقابل دوربین و
لوکیشــن» .بدرود بغداد« به جنگ و مرز و آســیبهاي
انســاني آن ميپرداخت .مهدي نادري به فیلمنامهاي
رســیده بــود که تبدیلشــدن درســت آن بــه فیلم با
دستبهدســتدادن اتفاقات زیادي شکل ميگرفت .در
»بدرود بغداد« النگشاتهاي بسیاري را عکاسي کردم
که هرچه ميتوانســتم کاراکترهــا را در دل طبیعت و
میزانسن واقعي ثبت ميکردم .نزدیکشدنم به کاراکترها
و نماهاي درشتتر باید دلیلي ميداشت که در کلوزآپ
معني ميشد .کار با مهدي نادري ،مستندساز کمنظیري
که خاطرم هســت چندینبار با دیدن مستندهایي از او و
از جهاني که او به ساختن آن مسلط بود ،بسیار مشعوف
شدم.
 و جایــزهاي دیگر بــراي فیلــم »برلین منهاي
هفت« ،فیلمي که بعد از آن دیگر عکاسي فیلم انجام
ندادید .این فیلم هم به داســتان مهاجرت اشــاره
میکرد و در جغرافیاي دیگري روایت ميشد .اتفاقا
موضوع مهاجرت در مجموعههاي نگاه شخصي شما
هم هست .از عکاسي این فیلم صحبت کنید.
همیشه مقوله پناهندگان و مهاجران برایم مهم بوده
است .انســانهایي که مجبور به ترک وطن ميشوند ،از
ریشههاي خودشان دل ميکنند و به نواي غریبانهاي که
سالها زمان ميبرد بشناسند ،پناه ميبرند .در پروژههاي
شــخصي هم یکي از مجموعههایي که به آن پرداختم
همین موضوع اســت .بههرحال» ،برلین منهاي هفت«
راوي همین موقعیت بود و از انســانهاي تنهایي حرف
ميزد که قصد داشتند رؤیاهاي خودشان را در سرزمین
دیگــري که معناي آزادي و حقانیت ،انســانيتر بود ،از
ســر بگیرند .برلین و فضاي خاص انســاني حاکم بر آن
و سرزمیني که شاهد کشــتار زیادي در کمتر از نیم قرن
بود ،بستره درخشاني براي نگاهکردن به آن چیزهایي بود
که من بهواســطه دغدغههاي خودم از انسان معاصر و
پیشــرو در سر داشتم .رابطه کاراکترها و شهري که براي
مهاجرت انتخاب کرده بودند ،عمال بســتره عکسهاي
»برلین منهاي هفت« شــد .احســاس ميکردم در دل
قصهاي هســتم که ميتوانم کاراکترهایش را ثبت کنم.
رابطه پدر و پســر و دختر قصه در چگونگي رسیدنم به
ترکیببندي خاص خودش نقش ویژه داشــت .در این
فیلم از بــودن بازیگران در کنار هم و دیدنشــان در یک
فریم بســیار اســتفاده کردم .در واقع ثبتکردن جامعه
انســاني در یک فریــم ،آن عکسهــاي خانوادگي که
همگي کنار هم جمع ميشدند ،سعي من بر این بود که
این رابطه را در فریمها بهدرستي نگه دارم و جهاني که
با آنها ميسازم بتواند به روایت فیلمیک آنها در عکس
کمک کند .از اوایل ورودم بــه آلمان دومینانت خاصي
روي هر فریم ميدیدم که حس آن شهر را برایم تداعي
ميکــرد و زیتوني کــدر و خاصي بود .تقریبــا پایه تمام
فریمها هفتهزارو  ۵۰۰کلوین عکاسي شد با برکتینگي
که سبز و آبي را در فریمها تقویت ميکرد.
یکي از ویژگيهاي عکاسي این فیلم برایم استفاده از
بلیمــپ یا صداگیر دوربین بود و این امکان را برایم مهیا
ميکرد کــه بتوانم راحتتر در صحنه شــاتر بزنم و در
آن بازیگر نکته بســیار مهمي بود .دوربینها
جهت ثبت ِ
شــاتر بيصدا نیز نداشتند .آن زمان و بلیمپ تکنولوژي
و حس خاص خودش را داشــت .همین که این امکان
را فراهم ميکرد که در لحظه درســتي شاتر بزنم بسیار
جذاب بــود .تام بیشــاپ بازیگر آمریکایي عــرب که از
هالیوود ميآمد ،تجربه کار با او برایم بســیار جذاب بود،
زیرا معتقد بود هنوز هم تنها عکس اســت که ميتواند
زیربنــاي درســتي از چهــره بازیگر و فیلــم را در ذهن
مخاطب بارگذاري کند و به مانایي آن هویت ببخشــد.
تجربه کارکردن با بازیگر درجهیک و ســتاره ســینماي
آلمان بسیار خوب بود .به نظر من وقتي هنر را براي هنر
و خلق آن را مثابه زایشي ببینید که از طبیعت به ودیعه
گرفته شده ،آن زمان به اصالت کاري که ميکنید واقفتر
هســتید .به قلب کــه مراجعه ميکنید و ســؤالهاي
حســيتري از خودتان ميپرسید ،هنر شکل ميگیرد .در
انتهــا همه و همــه با پدیدارکردن آنچــه نامش را هنر
ميگذاریم ،در پي کشف هســتي و چیستي و ذات خود
هستیم ،آنچه شاید لحظهاي ما را به آرامش نزدیک کند.

نمایشگاه عکس برگزیدگان
جایزه فرشته در شهرهای ایران
 گروه هنــر :نمایشــگاهی از مجموعــه آثار
برگزیدگان بخش عکس چهارمیــن دوره جایزه
فرشــته تابستان ســال آتی در شهرهای مختلف
کشور برگزار خواهد شد.
تابســتان ســال آینــده گالری ایــن مجموعه
فرهنگی-هنــری میزبان آثــار برگزیدگان بخش
چهارمیــن دوره جایزه فرشــته خواهد بود و این
آثار در شــهرهای دیگری بهجز پایتخت نیز برای
عالقهمندان به نمایش گذاشته خواهد شد.
 ۳۰نفــر برگزیــده بخش عکــس چهارمین
دوره از ایــن رقابتها که اســامی آنها خردادماه
ســال آتی اعــالم خواهد شــد ،تابســتان  ۹۷در
نمایشــگاه عکسی در گالری فرشته ،به مدت یک
هفته ،آثار خود را بــرای عالقهمندان به نمایش
خواهند گذاشت ،همچنین این نمایشگاه به شکل
دورهای در چند شــهر دیگر ،از جمله کرمانشــاه
)نگارخانــه آفرینش( ،رشــت )گالــری الهی(،
اصفهان )گالری بیان( ،شــیراز )گالــری نارنج(،
کرمان )گالری هومر( و شهرهای دیگر نیز برگزار
خواهد شد.

داوران دومین جشنواره
»نگاه آبی« مشخص شدند
 گروه هنــر :محمــود کالری ،نیکــی کریمی،
مجتبی آقایی ،شــادی قدیریــان و نیکالی نیمان
بهعنــوان داوران دومیــن جشــنواره بینالمللی
عکاسی »نگاه آبی« معرفی شدند.
آثــار منتخــب دومین دوره جشــنواره »نگاه
آبــی« بــا محوریــت انرژیهای پــاک و مصرف
صحیح انرژی را محمــود کالری ،نیکی کریمی،
مجتبی آقایی ،شــادی قدیریــان و نیکالی نیمان
داوری خواهند کرد.
جشنواره بینالمللی نگاه آبی با هدف معرفی
و فرهنگســازی در راســتای انرژیهــای پاک و
مصرف صحیح انرژی ،برگزار میشود.
مهلــت پذیــرش آثــار شــرکتکنندگان ۱۰
اردیبهشــتماه  ۹۷بــوده و انرژیهــای پــاک،
بهینهسازی مصرف ،هدررفت ،آلودگی صنعتی،
حملونقل ،آلودگی هوا ،شــهر ســبز و توســعه
پایدار از موضوعات این دوره جشــنواره اســت.
آثار منتخــب جشــنواره در نمایشــگاههایی در
ایــران و سراســر جهان بــه شــکل همزمان به
نمایــش درخواهند آمد و مراســم اهدای جوایز
این جشــنواره در خردادماه ســال آینــده برگزار
خواهد شد.

عالقهمنــدان میتواننــد بــرای دریافت متن
کامــل فراخــوان و همچنین ثبتنام و ارســال
اثر در جشــنواره بــه درگاه اینترنتی به نشــانی
 www.BlueCircleGroup.irمراجعه کنند.
دومیــن جشــنواره بینالمللی نــگاه آبی به
دبیری مســعود مکاری و توســط کانــون دایره
آبی دانشــگاه تهران و دانشگاه هنر و با حمایت
شــرکت بهینهســازی مصرف ســوخت ایران در
خردادماه  ۱۳۹۷برگزار میشود.

نمایشگاه گروهی عکس
»به یاد آقاابراهیمخان«...
 نمـــا یشــــــگـــا ه
گروهــی عکــس »بــه
یــاد آقاابراهیمخــان
عکاسباشی« عصر روز
 ۱۸اســفند در گالری دنا
گشایش یافت.
در ایــن نمایشــگاه
عکس که بــه گردانندگــی /کیوریتــوری حمید
جانیپور برگزار شــده ۱۸ ،نفر از عکاسان با ارائه
عکس صاحب اثر حضور دارند.
اســامی عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه
گروهی عکس به این ترتیب معرفی شده است:
ساســان مؤیدی ،یوریک کریممســیحی ،مهدی
منعــم ،کوروش ادیــم ،علی نیکرفتار ،شــادی
قدیریان ،مهــدی وثوقنیا ،رامیــار منوچهرزاده،
صمد قربــانزاده ،رضا موســوی ،بابک کاظمی،
ابراهیم نوروزی ،ســیوا شهباز ،رضا جاللی ،امین
طالچیان ،آرش یدالهی ،مسعود حاججعفری و
حمید جانیپور.
در شناســنامه این نمایشــگاه عکــس از امیر
طباطبایی بهعنوان مدیر اجرائی و موسیقی تار از
میرزا عبداﷲ نام برده شده است.
این نمایشــگاه عکس »به یاد آقا ابراهیمخان
عکــــاسباشی« همـــهروزه تــا پـایـــان روز
دوشــنبه ۲۸ ،اســفند ،از ســاعت  ۱۶تــا ۲۱
از عکسهــای ارائهشــده در ایــن نمایشــگاه
دیدن کنند.
گالری دنا در میدان فردوســی ،خیابان سپهبد
قرنــی ،بعد از چهارراه طالقانی ،کوچه سوســن،
شماره  ،۴واحد  ۲واقع شده است.

