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ماجراهای زبل خان

محمد بویری- هر کسی که دوربین دارد این روزها 
میتواند عکاس باشد و بسیاری از آن ها می خواهند 

عکاسان یا هنرمندان حرفه ای باشند،هر چند هر دوی آنها 
می توانند باشند.در اینترنت افرادی که خود را عکاسان 

فاین آرت می نامند افزایش یافته است.با سعید رضوانیان 
عکاس خالق فاین آرت که جوایز معتبر بین المللی را در 

کارنامه خود دارد و توانسته آثار خاصی را خلق کند به 
 گفتگو نشستیم که ماحصل آن پیش روی شماست.

عکاسی را از چه زمانی آغاز کردید؟اولین دوربینی که 
داشتید؟و اینکه چه دوره های آموزشی در عکاسی گذرانده 

 اید؟

عکاسی را در سال 1382 و با یک دوربین آنالوگ بدون هیچ معلمی 
شروع کردم.اصول فنی کار با دوربین را از روی کتاب های آموزش 
عکاسی می خواندم و نگاتیوهایم را با کمک دوستانی که در انجمن 

 سینمایی داشتم،در تاریکخانه انجمن ظاهر و چاپ می کردم.

در مورد سبک عکاسی مورد عالقه تان توضیح دهید و 
 چطور شد که این سبک را انتخاب کردید؟

از سال 1387 که توانستم یک دوربین دیجیتال بخرم،عکاسی به 
بخش معماری از زندگیم تبدیل شد.فناوری دیجیتال به عکاس این 

امکان را می داد از هر چه می خواهد تعداد بیشماری عکس بگیرد.
من هم ناخودآگاه شروع کردم به عکاسی از طیف وسیعی از سوژه ها 

و در ژانرهای مختلف از مستند اجتماعی تا عکاسی تئاتر.اما خیلی 
زود متوجه شدم آنچه که انجام می دهم،آن چیزی  نیست که دلم 
می خواهد.این شد که یکباره همه چیز را متوقف کردم.دقیقا 9 ماه 

عکاسی نکردم.شروع کردم به تحقیق،پژوهش،مطالعه و دیدن.
جستجو و جستجو.نمی دانستم چه می خواهم اما می دانستم آنچه 
به عنوان عکاسی انجام می دهم با درون من بی ارتباط است.تا اینکه 

روزی با آثاری از یک هنرمند خارجی روبرو شدم،آن ها تصاویر 
خیالی بودند و فضایی فرا واقع گرایانه داشتند.در آن لحظه بود که 
گویا چیزی در ذهن من متولد شد.توانسته بودم به یک سرچشمه 

درونی وصل شوم.گویا حاال در آستانه اتاقی بودم که مدت ها در 
راهروی تاریک به دنبالش می گشتم.در آن زمان اصال نمی دانستم 

که آن آثار چطور ساخته شده اند.حتی مطمئن نبودم که این ها 
عکاسی هستند یا نقاشی.با نرم افزارهای ویرایش تصویر سال ها 
بود که کار می کردم.شروع به آموختن حرفه ای تر آن ها کردم.

مجدد از کتاب های تخصصی زبان اصلی.این مسیر ادامه پیدا کرد 
تا توانستم آنچه که در ذهن داشتم را با استفاده از عکاسی و کمک 

نرم افزارهای ویرایشی خلق کنم.یکی از اتفاقات جالب آنجا بود که 
حدود 6 سال بعد از آن مواجه،آثاری از من در کنار آثاری از همان 

هنرمند خارجی در شماره ای از فصلنامه عکاسی که ویژه فتومونتاژ 
 بود به چاپ رسید!

 کمی در مورد شیوه ساخت آثارتان بگویید؟

آثار من براساس ایده های شهودی ساخته می شوند.آن چیزی که به 
صورت سیال و شاید خیلی گذرا از ذهن می گذرد،یا گاهی خواب و 

رویاها،آن تصاویر را می سازم.شیوه کار معموال به این ترتیب است که 
آن ایده ذهنی را ابتدا روی کاغذ طراحی می کنم.بعد شروع می کنم به 
عکاسی کردن عناصری که در آن تصویر الزم دارم.در آخر هم در یک 

فرآیند دقیق و معموال پیچیده آنها را با استفاده از نرم افزار ترکیب میکنم 
و یا با استفاده از تکنیک نقاشی دیجیتال به صورت واقعی میکشم.این 

 فرایندی است که به آن اصطالحا فتومونتاژ می گویند.

در مقایسه با سایر عکاسان فاین آرت چه توصیفی از کارهایتان 
 دارید؟

از نظر من کارهایم بیش از آن که به عکاسی نزدیک باشند،به نقاشی 
و سینما نزدیک هستند.به نقاشی به خاطر شیوه ساخت و پر جزئیات 

 بودنشان و به سینما به خاطر زمانمند بودن و روایت گری شان.

چند عکاس را نام ببرید که عکس های آن ها برای شما جذاب 
 هستند؟

کمتر پیش می آید که یک عکاس برای من خیلی برجسته باشد.بیشتر 
منبع الهام و سمت نگاه من به نقاش ها و سینماگرهاست.اما از عکاسانی 
که از دیدن کارهایشان لذت می برم می توانم از تیم واکر،هلموت نیوتن 

و... نام ببرم.

 مصاحبه با سعید رضوانیان؛عکاس برجسته فاین آرت

عکاسی دیجیتالی نحوه عکاسی افراد را تغییر داده است


