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ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﮑﻨﺮ

ﻣﻠﯿﻨﺪا ﻫﺎرﺳﺖ ﻓﺮی ،ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از ﻃﺒﯿﻌﺖ روش ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روش ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ،
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰی از دﻧﯿﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ،ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده و ﻣﺮز ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ
دروازهای اﺳﺖ ﺑﻪ روی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻮزادان ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی رﻓﺖوآﻣﺪ و ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎ.
در ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻢزﻣﺎن دﻧﯿﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و زﯾﺮ زﻣﯿﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و زﻧﺪﮔﯽای
را ﮐﻪ در اﯾﻦ دو دﻧﯿﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﺮد .او اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﻧﻪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﮑﻨﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد
و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ از اﺳﮑﻨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎی
ﻋﮑﺎﺳﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﮑﻨﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺰ و دورﺑﯿﻦ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪم «.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮژهﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﮑﻨﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ آنﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
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او ﭘﯿﺶ از ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻓﻀﺎی ﮐﻠﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮش را در ذﻫﻦ ﻣﯽﺳﺎزد و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ در
ﻗﺎب ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی ﭼﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﺳﮑﻦ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﻨﻪای ﮐﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺣﺸﺮات و ﺟﺎﻧﺪاران دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺣﻔﺮهای ﺑﻪ
اﺑﻌﺎد ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  5×30اﯾﻨﭻ و ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ  10اﯾﻨﭻ ﺣﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﮑﻨﺮ را ﻋﻤﻮدی داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در
ﻃﻮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﮑﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺮ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر دﻗﯿﻘﻪ ،ﮐﺎﻣﻼ ً در ﺟﺎی ﺧﻮد درون ﺣﻔﺮه ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﺮاداﺗﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺬف آنﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺻﺤﻨﻪ  15ﺗﺎ  30اﺳﮑﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﺳﮑﻦﻫﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدی اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ را ﯾﺎد
دوراﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﺨﺎﻧﻪ ،ﻋﮑﺲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﺮدم «.اﯾﻦ اﺳﮑﻦﻫﺎ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ

را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﺟﺎﻧﺪاران ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ از دﻧﯿﺎی زﯾﺮ ﺧﺎک ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی دﻧﯿﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ .او آﺛﺎرش را در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﻋﯽ »ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی و رواﯾﺖ« ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ .وی ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﺳﻌﯽ در ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ دﻧﯿﺎی زﯾﺮ
زﻣﯿﻦ دارد .از ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺪود  20ﺗﺎ  30ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺮح ﻋﮑﺲ  :ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﮑﻨﺮ و ﻋﮑﺲﻫﺎی دﯾﮕﺮ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺟﺬاﺑﯽ از دﻧﯿﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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