
مقاله

به جشنوارة رشد
ابراهیم سیسان
عکاس

مقدمه

لذت به اشتراک گذاشتن یک عکس خوب با دیگران لذتی وصف ناشدنی و شاید یکی 

از انگیزه های اصلی عکاسان برای رویکرد به هنر عکاسی است. آنچه در این مقاله به 

آن خواهیم پرداخت مربوط است به مبحث فنون عرضه و نمایش عکس. عرضه یا ارائة 

عکس یکی از مراحل مهم هنر عکاسی و به عبارتی هدف نهایی آن محسوب می شود. 

این کار ظرایف و ویژگی هایی دارد که اطالع از آن ها به عکاسان کمک می کند تا به 

شیوة مناسب و مؤثرتری اثر هنری خود را ارائه دهند و به نمایش بگذارند.

کلیدواژهها: جشنواره، عکس، فنون عرضه و نمایش، دانش آموز

آشنایی دانش آموزان با

شـــــیوه های 
ارائة عکـس
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چگونگی ارائة عکس یک کار تخصصی است، به همین دلیل بعضی از عکاسان حرفه ای به این 
منظور از مشاوره یک ادیتور1 یا مدیر برنامه استفاده می کنند. بخشی از وظایف این فرد این است 
که بهترین و مناسب ترین عکس یا عکس های یک عکاس را انتخاب کند و به درست ترین شکل 
ممکن آن را برای رسانه، نمایشگاه کتاب یا جشنواره ای خاص ارائه نماید. مسلم است که هیچ 
عکاسی صرفًا به منظور انبار کردن عکس ها در آرشیو شخصی اش عکاسی نمی کند. علی رغم در 
نظر داشتن زمان ارائة مناسب که در جای خود بسیار حائز اهمیت است می توان گفت عکسی که 
نمایش داده نشود گویی اصاًل گرفته نشده است. شیوة نمایش عکس برعکِس آنچه در نگاه اول 
به نظر می آید، مبحثی نیست که پس از انجام عکاسی و گرفتن عکس باید به آن پرداخت؛ چه، 
بسیاری از عکاسان آگاهانه به سراغ یک سوژه می روند و از پیش طرحی را برای تولید و انتشار آن 
در نظر می گیرند. درواقع آن ها بر اساس برنامه ای مدون گام برمی دارند تا از اتالف وقت و انرژی 
جلوگیری کرده و زودتر به نتیجه برسند. این دسته از عکاسان برخوردی آگاهانه با موضوع مورد 
نظر خود دارند، و این البته به معنای در نظر نداشتن رویدادهای شانسی در فرایند عکاسی نیست 
بلکه برعکس به این ترتیب یک عکاس آگاه، خود را بیشتر از عکاسان دیگر در معرض موقعیت های 

مناسب قرارمی دهد تا با شانس بیشتری به استقبال موضوع برود )عکس 1(.
معمول است که عکاسان برای آغاز پروژة عکاسی خود یک مانیفست2 یا پروپوزال3 تهیه می کنند. 
هدف آن از این کار روشن کردن این موضوع است که در این پروژه هدف از عکاسی چیست؟ 
عکاس ازچه تکنیکی برای ثبت عکس ها استفاده خواهد کرد؟ به چه ابزارهایی نیازمند است و این 
کار را در طول چه بازة زمانی خاصی و با چه برنامه ای انجام خواهد داد؟ شیوة ارائة آثار نیز یکی از 

1. عکس از رضا دقتی

2. نمونه ای از مجموعه عکس

بسیاری از 
عکاسان آگاهانه 

به سراغ یک 
سوژه می روند و 
از پیش طرحی 
را برای تولید و 

انتشار آن در نظر 
می گیرند
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مواردی است که در این یادداشت ها به آن اشاره 
می شود. به طور مثال عکاسی که قصد دارد پس از 
پایان پروژه آثار خود را در ابعاد خیلی بزرگ ارائه 
کند باید از ابتدا تجهیزات مناسب را برای ثبت آن 
و جنبه های فنی این مسئله مدنظر داشته باشد و 
همین طور مکان های مناسب برای نصب تابلوهای 
شدن  روشن تر  با  کند.  پیش بینی  را  بزرگ 
اهمیت بحِث ارائه، در مورد آثار هنری و از جمله 
عکس، اکنون اجازه بدهید با بخش های مختلف 
موضوع آشنا شویم و به بررسی دقیق تر آن در 
مورد عکس هایی که دانش آموزان می خواهند به 
جشنوارة عکس ارسال کنند بپردازیم. به همین 
استفاده  متن  این  در  عکس  تعدادی  از  منظور 
شده است که همگی آن ها از بین آثاری هستند 
که توسط دانش آموزان در دوره های قبلی برای 
جشنوارة عکس رشد ارسال شده اند. امیدواریم دوستان عزیزی که آثارشان را برای نشان دادن 
»اشتباهات رایج در ارائة عکس« در این مقاله مورد استفاده قرار داده ایم دلخور نشوند و ما را 
ببخشند،  چراکه هدف ما از این کار آشناکردن همین دوستان با قواعد و استانداردهای موجود 
برای کسب تجربه و نیل به موفقیت است و بس. چراکه بسیاری از دانش آموزان جزو عالقه مندان 
جدی دنیای عکاسی هستند و برای شرکت دادن آثارشان در جشنواره های عکس حتمًا الزم 
است تا با فوت وفن این کار آشنا بشوند. ما سعی می کنیم به زبانی ساده و کاربردی به تشریح این 

موارد بپردازیم.

اطالع دقیق از موضوع
بی تردید نمایش دادن عکس در صفحة شخصی و یا گروه های ارتباطی در رسانه های عمومی که 
مخاطبان ویژة خود را دارند با ارسال عکس برای یک جشنواره تفاوت های بسیاری دارد. اگر شما 
قصد شرکت در یک جشنوارة عکس را دارید ابتدا باید متن فراخوان جشنواره را به دقت مطالعه 

کرده و با آگاهی کامل از آن به سراغ موضوعات مورد نظر بروید.
فراخوان را خوب بخوانید. گاهی وقت ها قسمت های مختلف جشنواره بر اساس موضوع، سن 
از یکدیگر جدا و بخش بندی  یا دوربین عکاسی(،  )تلفن همراه  نوع دوربین  شرکت کنندگان، 
شده اند. به موضوع بندی بخش ها دقت کنید. به طور مثال اگر عکس طبیعت را در بخش عکس 
معماری ارسال کنید حتی اگر عکستان فوق العاده خوب باشد به دلیل عدم تطابق موضوعی 
متأسفانه از جشنواره حذف خواهد شد. یا اگر مشمول قاعدة سنی نباشید با کنترل هایی که وجود 
دارد فرصت شرکت در جشنواره را از دست خواهید داد. فراخوان جشنواره متنی است که به دقت 
تهیه شده و عالوه بر معرفی کلی جشنواره اغلب به همة پرسش های احتمالی شما نیز پاسخگو 

است.

تک عکس یا مجموعه عکس
تعریف تک عکس واضح است، اما در مورد مجموعه عکس باید گفت مجموعه عکس معمواًل به 
تعدادی عکس گفته می شود که با محورّیت یک موضوع خاص تهیه شده اند )عکس 2(. همان طور 
که پیش تر گفته شد دقت کنید که آیا فراخوان جشنواره از شما تک عکس درخواست کرده است 
یا مجموعه عکس؟ گاهی چند عکس که در یک قاب ارائه شده باشند مجموعه عکس در نظر 
گرفته می شود. برای اینکه حقی از شما ضایع نشود حتمًا به تعریف ارائه شده از مجموعه عکس در 
متن فراخوان دقت کنید. همچنین مشخص کردن تقدم و تأخر عکس ها در یک مجموعه بسیار 
مهم است. برای درست دیده شدن مجموعه عکستان حتمًا آن ها را شماره گذاری کنید. اینکه 

3. محمدامین فنایی. عکس راه یافته به بخش 
دانش آموزی دورة هشتم جشنوارة عکس رشد.

فراخوان را 
خوب بخوانید. 
گاهی وقت ها 
قسمت های 
مختلف جشنواره 
بر اساس 
موضوع، سن 
شرکت کنندگان، 
نوع دوربین 
)تلفن همراه یا 
دوربین عکاسی(، 
از یکدیگر جدا 
و بخش بندی 
شده اند. به 
موضوع بندی 
بخش ها دقت 
کنید

|  رشد آموزش هنر | دورة شانزدهم |  شمارة 3 |  بهار 1398 18



4. اردالن حسن علی زاده. عکس راه یافته به بخش دانش آموزی دورة هشتم جشنوارة عکس رشد.

5.ثنا توکلی. اثر برگزیدة بخش دانش آموزی دورة نهم جشنوارة عکس رشد
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مجموعة شما با کدام عکس شروع شده یا به اتمام برسد بر سرنوشت و معنی آن حتمًا تأثیرگذار 
خواهد بود.

شیوة انتخاب عکس
هدف از شرکت در جشنواره مشارکت در یک رقابت گروهی، کسب تجربه و ایجاد زمینة بروز 
استعدادهای نهفته در وجود افراد است، اما بی تردید هیچ کس از کسب مقام برتر و دریافت جایزه 
ناراحت نمی شود. به طورکلی هر جشنواره ای سلیقه، هدف یا روال خاصی را مدنظر قرا می دهد به 
همین دلیل با مرور عکس هایی که در سالیان گذشته جزو عکس های برگزیده بوده و صاحب عناوین 
برتر شده اند تا حدود زیادی می توان با سلیقة آن جشنواره آشنا شد. تأکید می شود که هدف از این 
کار به هیچ وجه تکرار یا تقلید عکس های دیگران نیست، بلکه این کار می تواند به شما ایده هایی بدهد 
تا با ذهنیت مناسب تر عکس های خودتان را تهیه و برای ارسال به جشنواره انتخاب کنید )عکس های 

3 تا 6(.
همچنین برای انتخاب عکس ها با خانواده، مربی 
و همکالسی های خود مشورت کنید. می توانید 
را که درنهایت  تهیه یک جدول، عکس هایی  با 
به جشنواره  می کنند  را کسب  امتیاز  بیشترین 
ارسال کنید. امروزه با توجه به رسانه ها و وسایل 
ارتباط جمعی موجود، ارتباط برقرارکردن با یک 
عکاس حرفه ای کار سختی نیست. اگر بتوانید از 
انتخاب عکس هایتان  برای  یک عکاس حرفه ای 
مشورت بگیرید خیلی به شما کمک خواهد شد. 
داوران  اسامی  به  معمواًل  جشنواره  فراخوان  در 
جشنواره اشاره می شود یادتان باشد به هیچ وجه 
عکس های خود را مستقیم برای داوران جشنواره 
مشورت  مورد  این  در  آن ها  از  و  نکنید  ارسال 
نخواهید. همان طور که می دانید برای جلوگیری 
از هرگونه پیش داوری یا تضییع حقوق دیگران، 

6. محمدحسین دهقانیان. اثر برگزیدة بخش دانش آموزی دورة نهم جشنوارة عکس رشد

عکسهای 7 تا 9: حک کردن واترمارک روی عکس
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همة عکس های ارسالی شما در دبیرخانة جشنواره کدگزاری شده و داوران جشنواره به هیچ وجه 
نباید نام عکاس اثری را که در حال داوری آن هستند بدانند. به همین دلیل از حک کردن هرگونه 
یا نشان تجاری روی عکس های خود پرهیز کنید وگرنه  نام عکاس  از  اعم  واترمارک  یا  لوگو 

عکس های مورد نظر در همان گام اول از جریان داوری کنار گذاشته خواهد شد 
)عکس های 7 و 8(. همچنین اطالعات ضمنی عکس قرار نیست بر روی آن نوشته 
شود. در صورت نیاز به ارائة اطالعات تکمیلی بهتر است این کار در یک فایل نوشتاری 
جدا از عکس صورت پذیرد. توضیحات همراه عکس همچنین الزم نیست توضیح 
واضحات باشد. این اطالعات اغلب وقتی به کار می آید که به درک عکس کمک کند 

نه اینکه آن را توضیح دهد.
جشنواره های مختلف در مورد شیوه و حدود پردازش و ویرایش عکس سلیقه های 
گوناگونی دارند. با مطالعة فراخوان این مطلب را در ویرایش عکس هایتان مدنظر قرار 
بدهید. گاهی تاریخ عکس برداری هم مهم است؛ چنانچه در فراخوان به این مطلب 
اشاره شده باشد حتمًا به آن توجه کنید. همچنین ابعاد عکس های ارسالی و سایر 
مشخصات فنی آن را مدنظر قرار دهید. بعضی سایت های جشنواره برای عکس شما 
محدودیت حجم ارائه می کنند و مثاًل عکس هایی با حجم بیشتر از دو مگابایت را 
نمی پذیرند. بنابراین قبل از آغاز به ارسال، سایز عکس ها را به اندازة مناسب تغییر 
و  کنید  انتخاب  نامی  برای عکس خود  فراخوان،  در  درخواست  در صورت  دهید. 
اطالعات ضمنی شامل نام عکاس، مکان و زمان عکس برداری و یا سایر توضیحات 
مورد نظر را به شیوة خواسته شده، که معمواًل استفاده از برچسب در پشت عکس های 

یادآوری می شود  ارائه دهید. دوباره  فایل متنی جداگانه است،  یادداشت در یک  یا  چاپ شده 
از نوشتن این اطالعات بر روی عکس خودداری کنید. دقت در مواردی که به آن ها اشاره شد 

علی رغم زمان بر بودن، کار شما را آسان تر و درنهایت از اتالف وقت شما جلوگیری خواهد کرد.

اصالت عکس
عکس باید حاصل کار خودتان باشد؛ یعنی شما دانش آموز هنرمند باید آن را عکاسی کرده باشید. 
ارسال عکس های زیبایی که از سایت های خبری یا عکاسی برداشته شده اند کاری غیرقانونی 
است و مصداق مجرمانه دارد. اصواًل وقتی عکسی به نام شما در جشنواره شرکت داده می شود 
یعنی اینکه شما خالق اثر هستید، در غیراین صورت تمامی عواقب قانونی این کار، در صورت 
اثبات عدم صحت این امر، بر عهده شما خواهد بود. بنابراین عکسی که حاصل کار عکاس یک 
خبرگزاری )عکس های 10 تا 13(4، عکاس حرفه ای، معلم و یا یکی از اعضای خانوادة شماست 
اصواًل نمی تواند به جای عکس شما در جشنواره شرکت داده شود. هرگز عکس های یادگاری و 
خانوادگی خود را برای جشنواره ارسال نکنید. مگر اینکه به طور مشخص یکی از موضوعات مورد 

نظر جشنوارة عکس یادگاری و خانوادگی باشد.

زمان بندی
به آخرین مهلت شرکت در جشنواره دقت کنید. ارسال عکس ها را به دقیقة آخر موکول نکنید. 
به هر دلیلی ممکن است در دقایق آخر مشکلی پیش بیاید و به این ترتیب فرصت شرکت در 
جشنواره را از دست بدهید. ضمن اینکه در صورت داشتن فرصت کافی چنانچه اشتباهی رخ داده 

باشد می توان از امکان تصحیح بهره مند شد.
بتوانید در  اینکه  برای  راهکار موجود  و  بهترین شیوه  یادآوری می کنیم که  پایان دوباره  در 
جشنواره شرکت کنید مراجعه به متن فراخوان جشنواره است، و همان طور که پیش تر آمد برای 
رسیدن به نتیجه مطلوب می توان از مشورت افراد صاحب صالحیت در این مورد نیز بهره مند 
شد. امید است با دقت و رعایت موارد مذکور آثار فاخر شما به جشنواره های مختلف راه یافته 
و جزو آثار برتر انتخاب شود و شما بتوانید طعم پیروزی دریک رقابت عمومی را بچشید و به 

تجربه اندوزی در هنر عکاسی جدی تر از پیش ادامه دهید.

پی نوشت ها:
1. در اینجا منظور از ادیتور )Editor( کسی 
نیســت که به پــردازش و پیرایش عکس ها 
می پــردازد بلکه منظور مدیــر هنری عکاس 
اســت که وظیفه انتخــاب و ارائه آثار عکاس 

را بر عهده دارد.
2. مانیفست، سند برنامه ها و هدف هایی است 
که در تولیــد فرایندهای هنــری مورد نظر 
اســت. گاهی نیز به معنای اعالم بیانیه هایی 
اســت که توســط بنیان گذاران یک سبک یا 
مکتب هنری خاص، خطاب به جامعة هنری 

اعالم می شود.
3. پروپوزال، طرح تحقیق یا پژوهش است که 
به صورت مکتوب و مدون در قالبی مشــخص 
به شــخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش 

ارائه می شود.
4. در حسن ظن دوســتانی که این عکس ها 
را ارســال کرده اند شکی نیســت ولی برای 
جلوگیری از اقدامات مشــابه در آینده، بهتر 

است با عواقب قانونی این کار آشنا باشیم.

عکسهای 10 تا 13:  استفاده از عکس مربوط به یک خبرگزاری
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