
گروه فرهنگ و هنر -گزارش 
پیــش رو به ایــن مقولــه و معرفی 

عکاسان مطرح آن می پردازد.
با وجود آنکــه دنیای دیجیتال 
و عمومیــت یافتــن ابــزاری با نام 
دوربین عکاســی بر روی تلفن های 
همراه عکاســی را به هنری همه گیر 
و همه پســند تبدیل کرده اما عکاسی 
که برخی آن را مادر ســینما می دانند، 
همچنان به عنــوان هنری تخصصی 

مورد توجه است. 
بی شک با اینکه دوربین عکاسی 
در دنیای مدرن امروز به ابزاری عامیانه 
و روزمره تبدیل شده، اما تولید انواع و 
اقسام دوربین های حرفه ای و آماتور 
در ســایزهای مختلف به قوت خود 
باقی اســت و رشته عکاسی همچنان 
به عنوان هنری پرمخاطب و پرکاربرد 
در دانشگاه ها و آموزشگاه ها تدریس 

می شود.
از زمــان ابداع عکاســی که به 
صورت پله بــه پله و به مرور تکامل 
یافته تا به امروز، سبک های متعددی 
بــر دیگر گونه های موجــود افزوده 
شده اســت. فتوژورنالیسم )عکاسی 
خبــری(، منظــره،  حیــات وحش، 
پرتره، طبیعــت، تبلیغاتی و صنعتی، 
مدلینــگ، معماری، ماکرو، مفهومی، 
انتزاعــی، فایــن آرت و کوبیســم 
برخی از سبک های عکاسی هستند. 
در میان ســبک های مذکــور »فاین   
آرت« یــا عکاســی هنــری یکی از 

پرطرفدارترین هاست.
اما عکاســی »فاین آرت« یا 
»Fine art photograph« به 

چه معناست؟
»فاین آرت« ســبکی اســت که 
براساس نگاه و منظر هنرمند عکاس 
به ســوژه می نگرد. این نوع عکاسی 
کــه امــروزه بــه »آرت فتوگرافی« 
نیــز معروف اســت را عامه مردم به 
عکاســی هنری می شناسند. در واقع 
می توان گفت عکاس در سبک »فاین 
آرت« برای جان بخشــیدن و عینی 
کردن تصویری که در صرفا در ذهن 
خودش وجود دارد تالش می کند. یا 
می توان گفت عکاس »فاین آرت« بر 
اســاس آن تصویر یا مفهوم و معنایی 
که در ذهن دارد روی مفهومی خاص 
تاکید می کنــد. ایده عکاس در طول 
زمان امکان گســترش یافتن دارد و 
او برای تکمیــل اثر می تواند از انواع 

سوژه ها استفاده کند.
آیــا »فایــن آرت« ســبک 

محسوب می شود؟
برخی از منتقدان و کارشناسان 

معتقدند »فاین آرت« سبک نیست،  به 
این دلیل که قانون و چهارچوب های 
خاصی برای ارائه آثار ندارد و هرآنچه 
الزم اســت در ابتدا در ذهن عکاس 
شــکل می گیرد. یا اینکــه می  گویند 
عکاســی »فاین آرت« بیش از آن  که 
تمرکز مخاطب را به سمت موضوع و 
عکس هدایت کند، توجه را به طرف 
شخص عکاس سوق می دهد، چراکه 
بیش از آنکه تالشــی برای بازنمایی 
حقیقت باشــد تالش بــرای انتقال 
ذهنیت عکاس و جریان یافتن فضای 

فکری او به وسیله عکس است.
تفاوت »فاین آرت« با دیگر 

سبک های عکاسی
یکــی از تفاوت های عکاســی 
»فایــن آرت« با دیگر ســبک ها عدم 
تجاری بودن آن اســت و شــاید به 
همین دلیل اســت که این سبک هنوز 
بر اساس خواســته های مخاطبان و 
ایجاد ســود و کســب درآمد بیشتر 

تغییر ماهیت نداده است. 
دیگــر تفاوت »فایــن آرت« با 
دیگر سبک های عکاسی این است که 
این ســبک تاکیدی بر ثبت و ایستایی 
زمان در موقعیتی مشــخص ندارد، 
بلکه بیانگر احساســات و جهان بینی 
و زیبایی ها در لحظه ای خاص است. 
در »فایــن  آرت« لزوما زیبایی مد نظر 
نیســت و گاه برخــی مقوالت دیگر 
باعث می شوند عکاس از ایجاد قاب 
و اثری زیبا برای بیان بهتر مفهومی که 

در ذهن دارد، چشم پوشی کند.
یکــی دیگــر از موضوعاتی که 
»فایــن  آرت« را با ســبک های دیگر 
متفاوت می کنــد، عدم تعهد عکاس 
این سبک نســبت به واقعیت است. 
معمــوال دغدغه عکاس »فاین آرت« 
بیان آن چیزی است که در ذهن دارد، 
نه آنچه که گویای واقعیت در موضوع 

و موقعیتی خاص است.
تفــاوت »فایــن آرت« با 

عکاسی مستند
عکاســی مســتند نیز یکی از 
عکاسی  سبک های  موردتوجه ترین 
است زیرا گویا و بیانگر واقعیت هایی 
است که توســط افراد ملل مختلف 
در مواقعی خــاص رخ می دهد. اگر 
بخواهیم عکاســی »فاین آرت« را با 
عکاسی مستند مقایسه کنیم باید این 

دوگونه را برخالف هم بدانیم. 
در عکاســی مســتند که اساس 
آن وقایع نگاری اســت اثر ثبت شده 
دست کاری نمی شود تا واقعی بودن 

خود را حفظ کند. 
در حالــی که آثار »فاین آرت« یا 

هنری، فریم هایی خلق شــده توسط 
افرادی هســتند که عکاسی را نوعی 
واسطه برای بیان افکار و طرح هایشان 

قلمداد می کنند. 
عکاســان هنری از عکاسی به 
عنــوان راهی برای ابــراز دیدگاه و 
تفکر خودشــان؛ همچنین ارائه بیان 
هنرمندانه اســتفاده می کنند. در ادامه 

آثــار »فاین آرت« گاه بــا ادیت ها و 
کالژهــا در جهــت اهــداف هنری 
عــکاس تغییــر می کننــد و تکامل 

می یابند.
را  آرت  فایــن  عکس هــای 
نمی تــوان با قیمت هــای آن چنانی 

خرید و فروش کرد و آن قدر شخصی 
به نظر می رسند که برای روزنامه ها و 
مجالت هم کاربردی ندارند و قاعدتا 
برای اســتفاده در مکان های عمومی 
هم مناســب نیســتند، از این جهت 
می توان این ســبک را مستقل ترین 

سبک عکاسی خواند.
عکاسان مطرح »فاین آرت« 

که شهرت جهانی دارند
از گذشــته تاکنون و از آن زمان 
که عکاســی هنری یــا »فاین  آرت« 
به ســبکی مورد توجه تبدیل شــد، 
هنرمندان بســیاری در این شــاخه 
فعالیــت کرده انــد اما در میــان آنها 

چند عکاس از بقیه شــهرت بیشتری 
دارند. ایروینگ پن، اوژن آتژه، بروک 
شــیدن، آرت کین، الکسیا سینکلیر 
و مینــور مارتین برخی از هنرمندانی 
هســتند که به دلیل ارائه آثار هنری با 
ویژگی های منحصر به فرد در عرصه 

جهانی مطرح شده اند.
الکسیا سینکلیر

الکســیا ســینکلیر اهل استرالیا 
یکی از عکاســان مطرح »فاین آرت« 
اســت. او پیش از عکاســی در زمینه 
نقاشــی، طراحی،  مجسمه ســازی 
فعالیت کرده و خواه ناخواه این هنرها 

در عکاسی به کمکش آمده اند.

نقاشــی ها و عکس هــای این 
هنرمنــد تاکنــون در گالری هــا و 
موزه های مختلف و مطرح به نمایش 

درآمده است. 
 »The Regal Twelve«
یکی از مجموعه  عکس های اوســت 
 ،»Phantasia « که در نمایشــگاه
موزه سامســتاگ و بینــال پاریس به 

نمایش درآمده است.
مینور مارتین وایت

مینــور مارتین وایت یکی دیگر 
از عکاسان مطرح سبک »فاین آرت« 
اســت کــه او را با نام مینــور وایت 
می شناســند. مینــور وایت عکاس، 

منتقــد و نظریه پــرداز در نهم ژوئیه 
1908 در مینه ســوتا به دنیا آمد و در 

24 ژوئن 1976 درگذشت.
عکس هــای بــه ثبت رســیده 
از وایــت در میان منتقدان همیشــه 
بازخوردهای مثبتی داشــته است. در 
تحلیل آثار او عمدتا به مباحث فلسفی 
و همین طــور هنــر انتزاعی توجه 
ویژه ای شده است. عمده عکس های 
در فرم ســیاه و ســفید برداشته شده 
است. موزه هنر پورتلند، اکتبر 2018 
نمایشگاهی از تصاویر دوره آغازین 
فعالیــت حرفه ای وایت برگزار کرده 

است.  
ایروینگ پن

اروینگ یــا ایروینگ آمریکایی 
تبــار و متوفی در اکتبر ســال 2009 
یکــی دیگــر از هنرمنــدان مطرح 
عکاســی اســت که آثار بدیعی را در 
ســبک »فاین  آرت« به نام خود ثبت 

کرده است.
آثار او را می توان به ســه دسته 
عکس هــای مد، تک چهره و طبیعت 
بی جان دسته بندی کرد. پن را یکی از 
بزرگترین عکاسان »فاین آرت« قرن 
21 می دانند. او به مدت شصت سال 
با مجلــه »وگ« همکاری کرد. او در 
مقطعی که عکاســی صرفا به عنوان 
راهی ارتباطی شــناخته می شد، آن را 
به عنوان شــیوه ای هنری مدنظر قرار 
داد و با آزمون و خطاهایی که داشت 
ویژگی هــای خالقانه این رســانه را 

گسترش داد.
اوژن آتژه

اوژن آتــژه عکاس فرانســوی 
اســت که در سال 1927 از دنیا رفت. 
او طی سال های فعالیتش عکس های 
زیبایی از ســاختمان ها و خیابان های 
پاریــس مدرن را ثبت کرده اســت. 
آثار این عکاس فرانســوی که سبک 
و سیاقی ســاده داشته اند، الهام بخش 
چند نســل از عکاســان بوده است. 
آتژه بر خالف تصور عکاسی کم کار 
بــوده و ویژگــی اش پرداختــن به 
تکنیک هایی بــوده که در طول زمان 
منسوخ شده بودند. آنهم در دوره ای 
که هنوز عکاســی دیجیتــال  معنا و 
مفهومی نداشــت و تنها ابزار موجود 
دوربین های آنالوگ بوده است. آتژه 
آثاری را در ســبک »فاین آرت« ثبت 
کــرده که پس دهه های بســیار تا به 
امروز مورد توجه بوده اند.عکس های 
آتژه همه هم اندازه اند و تمامی دارای 
قطع 18 در 23 سانتیمتر است و نقطه 
دید ثابتی دارند. آتژه اندک اندک نشان 
داد که در آفرینش آثار خود، به دقت و 

امانت می اندیشید و این سبب آوازه ی 
وی شد.

بروک شایدن
بروک شــایدن یکــی دیگر از 
عکاســان مطرح دنیاســت که طی 
ســال های فعالیتش از منابع بسیاری 
برای ارائه آثار بهتر الهام گرفته است. 
سبک عکاسی شایدن به گونه ای است 
که آثارش را پنجره ای به دنیای دیگر 

می دانند.
عکس هــای برک شــایدن که 
اغلب در اســتودیو گرفته  می شوند 
به دلیل نــگاه طبیعت گرایانه حال و 
هوایی ســورئال و ذهنــی دارند و به 
دلیل وجود ظرایف بســیار به نقاشی 

شبیه هستند. 
دلیل ذهنــی و رویاگونه بودن 
آثار این خانم عکاس این اســت که 
افکت هــای کامپیوتری را با ویرایش 
عکس های خــام به تصاویر خودش 
اضافه می کنــد و یک الیه پتینه به اثر 
می افزاید تا باعث شود تصاویرش بی 

مکان و زمان و رویاگونه باشند.
آرت کین

آرت کیــن اهل نیویــورک را 
یکــی از تاثیرگذارتریــن و بهترین 
عکاس های »فاین آرت« قرن بیســتم 
می دانند. او پــس از فارغ التحصیلی 
 »Cooper Union « از دانشــگاه
بــه ســال 1950 صفحــات مجله 
»Esquire« را طراحــی کــرد و در 
سن 27 سالگی به عنوان مدیر هنری 
مجله »Seventeen« انتخاب شد و 
 »New School« در ادامه به کالج
دانشگاه معتبر آن دوران رفت و ادامه 
تحصیل داد. آرت کین تا آن حد نوگرا 
بود که سه دهه پیش از ابداع فتوشاپ 
و عکاسی دیجیتال تصاویری آثاری 
را ثبــت و خلق کرد که با عکس های 

دیجیتال امروز بی شباهت نیستند. 
ایــن عــکاس طی ســال های 
فعالیتــش عکس های متعــددی از 
افراد مطرح دوران خودش را به ثبت 
رســاند که جمله باب دیلن, سانی و 
شــر, آرتا فرانکلین, فرانک زاپا, جیم 
موریسون, جانیس جاپلین و رولینگ 
اســتونز برخی از آنها هســتند. او که 
بــا گای بوردین و هلمــت نیوتون 
هم دوره بوده، سال 1995 در سن 69 
ســالگی خودکشی کرد.در پایان باید 
اینگونه گفت که پیشرفت و حرکت 
سریع السیر دنیا به سمت تکنولوژی و 
دنیای ماشینیزه و مکانیکی در آینده ای 
نزدیک سبک های دیگری را به دیگر 
ســبک های عکاســی و دیگر هنرها 

می افزاید.

9فرهنگ و هنر

گروه فرهنــگ و هنر -کتاب 
سرکار ِعّلیه نوشته زهره عیسی خانی 
و ریحانه کشــتکاران است. این کتاب 
شامل چند روایت مادر دختری با زبانی 
جذاب و خواندنی است که هویت زن 

را در جامعه ی ایرانی بررسی می کند.
درباره کتاب :

مــا در جامعه ای زندگی می کنیم 
که آمیزه ای از نگاه سنتی و مدرن است 
و هیچ کدام به طور مستقل نتوانسته اند 
پاسخ گوی سؤال ها، ابهام ها و نیازهای 
زنان باشــند. جامعه سنتی با محدود 
کردن زن به خانــه و خانواده، در را به 
روی رشــد اجتماعی خانواده و رشد 
عاطفــی جامعه می بندد. جامعه مدرن 
نیز با حبس کردن زن در قفس به ظاهر 
زیبای فعالیت اجتماعی، نیاز ذاتی فرد، 
خانواده و جامعه را به نقش مادری انکار 
می کند. درنتیجه زنان در ســرگردانِی 
میان شــوق به فعالیــت اجتماعی و 
مســئولیت های خانوادگــی و نیاز به 
مادری در تکاپو هســتند؛ یک بام و دو 
هوایی که ایجاد تعادل در آن به سادگی 
میسر نمی شود. این بحران در سال های 
اخیر گریبان گیر بسیاری از دختران شده 
است. پیش از این کتاب های متعددی 
درزمینه هویت زن منتشر شده اما این 
کتاب مباحث کلی و تئوری عرضه شده 
در کتاب های مســائل زنان را در متن 
زندگی به صورت کاماًل عینی و روشن 

بیان می کند.
بخشی از کتاب :

زن، آدم نیســت؟ زن نمی تواند 
به چیــزی عالقه مند باشــد؟ برایش 
تالش کند و با شــوق آن زندگی کند؟ 
اگر نتوانــد هویتش را طبق چیزی که 
دوســت دارد شــکل دهد، پس چه 
تســلطی بر زندگــی اش دارد؟ دیگر 

چگونــه می تواند به نقطه مطلوب در 
جهان هستی برسد؟

این ها حرف های گنده تر از دهانم 
بود. قطعاً کودک یا نوجوان ده-دوازده 
ســاله نمی تواند از بحــران هویت در 
جامعه زنان صحبت کند و بخواهد حق 
برابرش با مردان را از جامعه مردساالر 
بازستاند؛ اما تمام این حرف ها فقط توی 
ذهنم بود؛ با ادبیات کودکانه خودم.من 
جوابم بــه »بزرگ شــدی می خوای 
چه کاره بشی؟« را بارها عوض کردم. 
اول اولــش، یعنی وقتــی خیلی بچه 
بودم، دلم می خواست بزرگ که شدم 
»مامان« شوم. مامان شدن همیشه توی 
ذهنم یکی از جواب های چه کاره شدن 
بود. کمی که بزرگ تر شــدم، حدوداً 
کالس سوم-چهارم ابتدایی، فهمیدم 
باید غیر از مامان شــدن شغل دیگری 
هم انتخاب کنم. نمی دانســتم غیر از 
مامان چه باشــم؛ تا اینکه دوره مطرح 
کردن پلیس زن در تلویزیون رســید و 
من مثل کسی که نیمه گمشده خود را 
تازه یافته باشد تصمیم گرفتم بزرگ که 
شدم پلیس شوم. حتی خوشحال هم 
بودم که اگر پلیس شوم مجبور نیستم 
چــادرم را دربیاورم. می توانم مثل این 
رزمایش هایی که چنــدی یک بار در 
تلویزیون پخش می شود چادرم را سر 
کنم و بــا زیپ الین از باال بیایم پایین، 
بعد از یــک دیوار با طناب باال بروم و 
تفنگی به دست بگیرم و محکم داد بزنم 
»اهلل اکبــر، خامنه ای رهبر!«؛ همین قدر 
فانتزی.اولین پلیس زنی که در سریال ها 
دیدم سروان صبا بود که نقش مهمی در 

تصمیم من داشت.
 هنوز هم نمی دانم فامیلی اش صبا 
بود یا در اداره پلیس خانم ها را به اســم 

کوچکشان صدا می زنند. 

گروه فرهنگ و هنر - کتاب الک 
تنهایی ام را می شــکافم مجموعه هفت 
داســتان از آنا گاوالدا است که با ترجمه 
ســعیده بوغیری در نشر البرز به چاپ 
رســیده است. این داســتان ها، همگی 
درباره تنهایی هســتند و کابوسی که از 

تنهایی برای خودمان ساخته ایم.
درباره کتاب :

کتاب الک تنهایی ام را می شکافم 
هفت داســتان با هفت راوی مختلف 
دارد. برخی اسم دارند و برخی دیگر نه، 
اما همه شــان، از تنهایی کابوسی بزرگ 
ساخته اند. کابوسی دردناک که شب ها 
گریبانگیر آدم ها می شــود و آن رویش 
را نشــان می دهد. شاید دلیل اینکه همه 
داســتان ها هم در شب اتفاق می افتند، 
همین باشد. آنا گاوالدا درباره داستان های 
این مجموعــه و راویانش اینطور گفته 
است: »من آن ها را به این شکل نمی بینم. 
برای من همه شــخصیت های داستانم 
انســان های واقعی هستند؛درست مثل 
من و شــما بســیاری از آن ها از تنهایی 
شان سخن می گویند، تقریبا همه آن ها 
داســتان خود را در طول شــب روایت 
می کنند، آن هم در برهه ای از زندگی، که 
دیگر خیلی فرق روز و شب را تشخیص 
نمی دهند، داستانشان را برای من و شما 
روایت می کنند تا شاید خودشان هم بهتر 
وضع زندگی شان را درک کنند. آن ها به 
من و شما اعتماد می کنند تا به این وسیله 
بتوانند الک تنهایی شان را بشکافند…«

بخشی از کتاب :
به تو می گویم بس اســت. حتی 
ارزش اصرارکردن هم ندارد.اصال دلم 
نمی خواســت به آنجا بروم. بدجوری 
خسته بودم، احســاس می کردم زشتم 
و بــه عالوه، اپیل هــم نکرده بودم. این 
جور وقت هــا دل هیچ کس را نمی برم 

و، از آنجا که می دانم هیچ چیزی عایدم 
نمی شود، آخر کار، همیشه مثل تکه ای 
زمین نظامی می شــوم که در زیر پاهای 
قشون شخم زده شده.می دانم، بیش از 
اندازه نازک نارنجی ام. اما خب، وضعیت 
از من سخت تر اســت، البته اگرچه از 
نیکل ساخته نشــده ام، اما در گپ های 
رودررو هیچ جوری پا نمی دهم.ناگفته 
نماند، همچنان که کار قفس هایم را تمام 
می کــردم، با رئیس ابلهم به تیپ و تاپ 
هم زدیم و این امر، نیرویم را حســابی 
تحلیل برد.موضوع به ســری غذاهای 
جدید ســگ ساخت شرکت پروکانینا 
مربوط می شــد، پاپی ِسن سی تیو.دایم 
توی گوشش تکرار می کردم من از آن ها 
نمی فروشم، از آن ها نمی فروشم. بیخود 
فک نزن. و در حالی که آن بســته لعنتی 
کوفته خمیری های ســه کیلو، بیست و 
هفت یورویی اش را به او پس می دادم، 
باز روی آن را خواندم به پیشــرفت مغز 
و دیــد کمک می کند، چــه حرف ها، 
پیشرفت مغز، هه، اگر راست می گویند 
بهتر اســت آن ها را به خیک خودشان 
ببندنــد، هالوها.رئیس بعد از اینم، تف 
تف کنان راهش را کشــید و رفت: آن 
هم با آن تحفه اش، و آن سرووضع من، 
و آن طرز حرف زدنم، و آن قرارداد بدون 
مدت که هیچ وقت نصیبم نمی شود، و 
آن فــالن و بهمان، اما هیچ کدام از اینها 

برایم اهمیتی نداشت. 
عقیده ام عوض بشــو نیست و او 
هم مثل من، این را می داند. از وقتی من 
اینجا کار می کنم، کنتور سودش دوبرابر 
می اندازد و من نیز تمام مشــتری هایم 
سابقم در فروشگاه فاورو را مثل جهیزیه 
دنبال خودم آورده ام، پس .... آن کارت 
ساعت- زن ات هم به چپ و راستم، به 

چپ و راستم.

»الک تنهایی ام را»سرکار ِعلّیه«
 می شکافم«

معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: زهره 
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کشتکاران
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نشر البرز

یکی از تفاوت های عکاســی »فاین آرت« با دیگر ســبک ها عدم تجاری بودن آن است و شاید به همین دلیل است که 
این ســبک هنوز بر اســاس خواسته های مخاطبان و ایجاد سود و کســب درآمد بیشتر تغییر ماهیت نداده است. 
دیگــر تفــاوت »فایــن آرت« بــا دیگــر ســبک های عکاســی این اســت که ایــن ســبک تاکیدی بــر ثبت و 
ایســتایی زمــان در موقعیتــی مشــخص نــدارد، بلکــه بیانگــر احساســات و جهان بینــی و زیبایی ها در 
لحظــه ای خــاص اســت. در »فایــن  آرت« لزومــا زیبایی مد نظــر نیســت و گاه برخی مقــوالت دیگر باعث 
می شــوند عــکاس از ایجاد قــاب و اثری زیبــا برای بیان بهتــر مفهومی کــه در ذهن دارد، چشم پوشــی کند.

هنر عکاسی با آنکه طی سال های اخیر به ابزار و ادوات دیجیتال مجهز شده اما همچنان یکی از هنرهایی 
است که اصالت خود را حفظ کرده است. می توان گفت در میان سبک های عکاسی »فاین آرت« از بقیه هنری است و حتی برخی آن را سبک نمی دانند. 

آثاری از عکاسان مطرح جهان؛

» فاین آرت« بی هیچ شباهتی به دیگر 
سبک های عکاسی
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