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سخن سر دبیر
مدیرگروه دپارتمان هنرهای تجسمی واحد  14علمی کاربردی تهران
دکتر سارا جوانمرد

گرافیک حیطهای از هنرهای تجسمی است و دارای کاربردهای متنوع و گستردهای میباشد .گرافیک یا به عبارت
کاملتر طراحی گرافیک) ، (Graphic designبکارگیری تکنیکهای مختلف خلق آثار دوبعدی بر روی سطوح
مختلف نظیر کاغذ ،دیوار ،بوم ،فلز ،چوب ،پارچه ،پالستیک ،نمایشگر رایانه ،سنگ و … است که در جهت رساندن
پیامی خاص به بیننده انجام بپذیرد .از جملهٔ این تکنیکها میتوان به :عکاسی ،اچینگ ،نقاشی ،روشهای مختلف
چاپ اشاره نمود .در هنر طراحی گرافیک از عکس ،تکنیکهای مختلف طراحی (مداد ،کنته ،ذغال ،پاستل گچی،
پاستل روغنی ،قلم و مرکب ،مداد رنگی) ،تکنیکهای مختلف نقاشی (رنگ و روغن ،آبرنگ ،گواش ،رنگهای
آکریلیک) ،کالژ ،انواع روشهای چاپ دستی (سیلک اسکرین و باتیک) و هرنوع روش خلق تصویر استفاده میشود.
تعریف جاللی  :گرافیک یک اثر هنریست که میخواهد پیامی رااز طریق بصری در کوتاهترین زمان ممکن به
مخاطب برساند.
»در طراحی گرافیک ،حیطهها و تخصصهای مختلفی وجود دارد:
ارتباط بصری  (Visual communication)-مانند:
طراحی پوستر
طراحی جلد
طراحی عالمت)(Sign
طراحی نشان)(Logo
طراحی حروف
طراحی آگهی تبلیغاتی
صفحه آرایی برای کتاب و نشریه
طراحی صفحات وب
طراحی چاپ برای بستهبندی/طراحی تبلیغاتی (کاتالوگ ،بروشور ،فلدر ،اوراق اداری و …)
تصویرسازی  (Illustration)-مانند :تصویرسازی برای کتابهای کودک ،کتابهای علمی و آموزشی
تصویرسازی برای نشریات
طراحی نقشه و…

4

فونت و مؤلفههای آن
Font And Components
کامران انصاری
گردآوری مطلب :حامد نوایی
آیا تا بحال با فونت فارسی درگیر بودهاید؟ تصمیم میگیرید مطلبی را با استفاده از برنامه ( )Wordتایپ کنید،
اولین کار انتخاب فونت فارسی است ،ولی چه فونتی؟ فونتی که صحیح و بدون دردسر تایپ شود ،حروف آن همگی
متصل و زیبا باشد ،تازه پس از اتمام کار ،پرینت آن نیز صحیح و سالم باشد یا اگر  PDFمیشود ( فرمت
 ،)Adobe Acrobatتمامی حروف قابل خواندن باشد یا اگر فایل را از دستگاهی به دستگاه دیگر منتقل کردیم،
متن به هم نریزد و از همه مهمتر با فونتی که تایپ کردهایم نمایش داده شود .راستی چرا فونتی که در ویندوز ۹۸
استفاده شده در ویندوز  XPیا  ۲۰۰۰وجود ندارد یا اگر هم هست نمایش درستی ندارد .مثالی دیگر میآورم،
طراحی کاری را در برنامه  CorelDRAWبه پایان رساندهاید و آماده خروجی گرفتن است .آن را به لیتوگرافی
ارسال میکنید ولی با مشکل عدم وجود فونت درهنگام تهیه خروجی مواجه میشوید .چرا؟ یا اینکه کاری را که در
برنامه  Page Makerو با استفاده از برنامه فارسیساز ایجاد کردهاید و از فونتهای خاص آن استفاده کردهاید ،چرا
برای خروجی گرفتن از سیستمعاملهای مختلف دچار مشکل میشوید؟ آیا تا به حال با فونت التین نیز مشکل
داشتهاید؟ چرا فونت استفاده شده در کتاب به لحاظ چاپ کیفیت خوبی ندارد یا چرا متناسب با محتوای کتاب از
فونت غیر معمولی استفاده شده که چشم را خسته میکند (چند وقت پیش کتابی دیدم که برای متن آن از فونت
ترافیک استفاده شده بود و جالبتر آنکه حتی آیات قرآن نیز با همین فونت تایپ شده بود) .چرا فونتهای فارسی
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مورد استفاده در صفحههای وب یا نمایشگرهای متن ،زیبا دیده نمیشوند ،حتی در مواردی ناخوانا میباشند و...
مشکل کار کجاست؟ عدم آشنایی کاربران در استفاده از فونت؟ یکسان نبودن سیستمهای عامل در بکارگیری
فونت؟ استاندارد نبودن سیستمعامل فارسی؟ خالی بودن جای کمیته یا کسی که بر کلیه این امور نظارت داشته
باشد؟ واقعا من هم نمیدانم مشکل کجاست .همه میدانیم مشکل و بحثی وجود دارد ولی تا به حال به آن به اندازه
ارزشش ،بها داده نشده است .فقط کافی است به پوشه  Fontدر سیستمعامل ویندوز خود نگاهی بیندازید
(سیستمعامل مکینتاش نیز داستانی مشابه دارد!) تا ببینید مثال چند تا فونت «میترا» دارید اعم از نوع فارسی آن
(منطبق با جهت راست به چپ) یا نوع التین آن (منطبق با جهت چپ به راست که با استفاده از فارسیسازهای
مختلف نمایش صحیحی دارند) .آیا تا به حال از خود سوال کردهاید
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معرفی فونت میترا
ابپتثجچحخدذرزژسشصضطظ
عغفقکگلمنوهی
ال هلل ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
این فونت در سال  ۱۹۷۰توسط شرکت الینوتایپ  Lino Typeدر دو حالت نازک و سیاه طراحی و
تولید شده است .میترا سیاه بر اساس خط نسخ فارسی پایهریزی گردیده .این فونت زاویهدار و دارای انحنا
می باشد و در چاپ خوانایی خود را حفظ کرده است .حالت نازک این فونت از روی سیاه ساخته شده و
همان ویژگیها را داراست.
این فونت برای استفاده در کتاب و روزنامه بسیار مناسب است .قسمتی از فونت که پایین خط کرسی
واقع شده (حد پایینی) خوب کار شده است ،ضمن این که در سایزهای کوچک نیز پرشدگی در فونت
دیده نمیشود.
نسخه پست اسکریپت این فونت در سال  ۱۹۹۱تولید شد و با استفاده از تکنولوژی دیجیتال برای حروف،
محل صحیح اعراب و درهم رفتگی حروف بسیار زیبا تعریف شده است .در حال حاضر از این فونت در
متون فارسی و عربی استفاده میشود.
این گروه فونتهای فارسی از کجا آمدهاند؟ چگونه طراحی شدهاند؟ چه کسی آن را طراحی کرده است؟ شکل
صحیح فونت کدامیک از انواع مختلف موجود میباشد؟ کدامیک از شرکتها یا موسسات داخل ایران روی تولید
فونت کار میکنند؟ متولی تولید و توزیع فونت کیست؟ با به عبارت سادهتر آیا یک فونت فارسی ،همانند فونتهای
التین شناسنامه دارد؟ در این جا من به دنبال پاسخگویی به این چراها نیستم ،چون بعضی از آنها در تخصص من
نیست ولی میتوانم شناسنامهای از بعضی فونتها ارائه دهم که شاید در کاربرد و استفاده از فونت کمک کند.
همچنین حتیاالمکان از نظر فنی نیز راهحلی ارائه شود تا یک فونت در همه جا درست کار کند ،به یک اسم
شناخته شود و با بهترین کیفیت ،چاپ و نمایش داده شود و در صورت امکان خبرهایی را که در این زمینه وجود
دارد جهت آگاهی ،اطالع دهد .داستان از آن جایی شروع میشود که جهت نوشتن و خواندن فارسی و به تبع آن
عربی ،از راست به چپ است (به لحاظ فنی و ساختار ،فونت فارسی و عربی مشابه میباشند ،هر جا که صحبت از
یکی میشود برای دیگری نیز مصداق دارد) .پس سیستمعامل مورد استفاده باید جهت راست به چپ را پشتیبانی
کند که معموال نسخه عربی سیستمعاملها این کار را انجام میدهد .در این سیستمها نیز باید از برنامههایی استفاده
شود که توانایی تایپ از راست به چپ را در اختیار کاربر قرار میدهند .فونت مورد استفاده باید استانداردهای مورد
نیاز سیستمعامل را داشته باشد ،حروف ما چهار کاراکتری میباشد مثل «ب ب ب ب » و در
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این فونت در سال  1373-74در شرکت نرمافزاری سینا
طراحی و تولید گردید .فونت کامران شکل دستنویس دارد و
از روی خط طراح (کامران انصاری) اسکن و طراحی گردیده
است .همچنین حالت سیاه آن نیز طراحی شده و این فونت
برای نخستین بار در نرمافزار زرنگار مورد استفاده قرار گرفت.
سپس فونت تکمیلتر گردید و ترکیبات حروف به آن اضافه
معرفی فونت کامران
شد (کا ،گا ،بی ،سی ،لی ،جی و )...که در برنامه زرنگار قابل
ابپتث
استفاده بود ولی نسخهای از آن که برای استفاده در ویندوز
جچحخدذرزژ
تولید شد فاقد حالتهای ترکیبی بود و در حال حاضر نیز
سشصضطظ
چنین است!! ایده اولیه طراحی این فونت از آن جا در ذهن
عغفقکگل
ایجاد شد که در فونتهای التین از این دست فونتها بسیار
م ن و ه ی ال لل
وجود دارد ،اما در فونتهای فارسی جای چنین فونتی خالی
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
مینمود .شکل اصلی فونت کامران از نسخ پیروی میکند و
؟!=+-
چون کمی حالت فانتزی و مایل دارد در همه جا قابل استفاده
مواردی دو کاراکتری ،در بعضی از فونتها مخصوصا فونت عربی طراحی حروف به گونهای انجام شده که به جای

نیست .با وجود این که بیش از پانزده سال از طراحی و تولید
اولیه آن میگذرد اما علیرغم نیاز ،هنوز تصحیح نشده است ،از
این فونت در متن های عربی و در کتابهای کودکان و
آگهیهای تبلیغاتی استفاده شده است.

چهار کاراکتر میتوان از دو کاراکتر استفاده کرد یعنی برای حرف اول و وسط یک شکل و برای حرف آخر و جدا نیز
یک شکل در نظر گرفت مانند طرح اولیه فونت یاقوت و نسیم یا فونتی که در ماشینهای چاپ بانک استفاده
میشود .پس از تایپ هر حرف با توجه به موقعیت قرار گرفتن آن نسبت به حرف قبلی (اول ،وسط ،آخر یا جدا)
توسط سیستمعامل با برنامه ،آنالیز شده ،شکل صحیح حروف در جای خود قرار میگیرند .در طراحی اولیه حروف
این مسئله رعایت میشود و تمام حالتها در نظر گرفته میشود .در سالهای قبل که از برنامههای تحت DOS
استفاده میشد یا پس از آن در ویندوز نسخه  ،3/1فونتهای مورد استفاده شامل  ۲۵۶کاراکتر بودند .برای کامل
کردن یک فونت عالوه بر چهار حالت حروف میبایست ترکیبهای مورد نیاز حروف (مثل ال) ،شکلهای مختلف
اعراب ،اعداد و سایر عالیم نوشتاری نیز در نظر گرفته میشد ،بنابراین برای فونتهای ساده این تعداد متجاوز از
 ۲۵۶کاراکتر نبود و ترتیب قرارگیری حروف به دنبال هم از الگوی  ANSIو  Symbolتبعیت میکرد .این الگو
هنوز در فونتهایی که توسط فارسیسازها استفاده میشود حفظ شده است.
نکتهای که در اینجا بد نیست به آن اشاره شود این است که در سیستمعاملهایی که جهت راست به چپ یا چپ به
راست را پشتیبانی میکنند ،فونتهای دارای این ویژگی را شناسایی کرده و با توجه به جهت نگارش ،فونتهای
قابل استفاده را نمایش میدهند .پس برای متنی که با فونت التین تایپ شده نمیتوان از فونت فارسی استفاده کرد
و برعکس .به عبارت سادهتر نمیتوانید متن فارسی را انتخاب کرده و فونت آن را با فونت التین جایگزین کنید .از
این رو نمیتوان متنهایی را که با استفاده از فارسیسازها تایپ شده با فونتهای استاندارد ویندوز جایگزین کرد
چون الگوی قرارگیری ترتیب حروف با یکدیگر متفاوت است.
بحث را از آن جایی دنبال میکنیم که گفتیم به پوشه فونت  Fontخود نگاهی بیندازید تا ببینید چند نمونه فونت
فارسی در آن میبینید ،حال اگر بیشتر دقت کنید متوجه میشوید عالوه بر اینکه از یک فونت با نامهای مختلف
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چند نوع وجود دارد ،ممکن است جنس فونتها نیز با یکدیگر متفاوت باشد .مثال در پوشه فونت Windows XP
در کنار فونت ممکن است نشانههایی مانند شکلهای زیر را نشانههای دیگری ببینید.
این نشانهها نمایانگر چه نوع فونتی هستند .برای توضیح این مطلب کمی به عقب برمیگردیم یعنی زمانی که
برنامهها تحت سیستمعامل  Dosکار میکردند یا هنوز نیز کار میکنند .اغلب این برنامهها صرف نظر از نوع پرینتر
مورد استفاده آنها ،برای چاپ متن از فونتهای خاص و محدودی استفاده میکنند.
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این نوع فونتها از نوع  Bitmapو متشکل از کاراکترهایی میباشند که بصورت نقاط روشن یا خاموش (سیاه یا
سفید) در یک جدول قرار گرفتهاند.
در این نوع فونت برای هر پوینت سایز (پوینت واحد اندازهگیری برابر با  0/01383اینچ میباشد و پوینت سایز در
حقیقت تعداد این نقاط در حد فاصل باالترین و پایینترین قسمت فونت است) کاراکترهای مخصوص آن طراحی
میشود .در نتیجه برای چند پوینت سایز مثال  ۱۲ ،۱۴ ،۱۶در حقیقت سه فونت با اندازههای فوق طراحی میشد
که حجم زیادی از حافظه وهارد را به سبب  Bitmapبودن اشغال می کرد.
این نوع فونتها را در ماشینهای چاپگر بانکها میتوانید مالحظه کنید .استفاده دیگر این نوع فونت برای نمایش
حروف در مانیتور میباشد .در ویندوز فونتهایی که دارای نشانه  Aمیباشند ،نیز حالت  Bitmapدارند.
نوع دیگر فونت که در ویندوز و مکینتاش استفاده میشود نوع  TrueTypeاست .کاراکترهای این نوع فونت
بصورت منحنیهای بسته ( )Curveتعریف میشوند.
ویژگی این نوع فونت ،میزانپذیر بودن آن است
که نیاز به چند نوع فونت برای سایزهای مختلف
را مرتفع میسازد ،عالوه بر این که کیفیت بهتری
در چاپگرهای لیزری ارائه میدهد .حال که
داستان به این جا رسید بد نیست تاریخچه این
نوع فونت را هم مرور کنیم .روزی روزگاری نه چندان دور ،در جایی دور ،شرکتی بود به اسم «اپل» .این شرکت کار
با کامپیوتر را آسان کرده و اجازه داده بود کامپیوترهای کوچک به خانهها و ادارهها راه پیدا کنند .سپس نیاز به
شبکه ایجاد شد .برای چه؟ برای اینکه اپل چاپگرهایی را عرضه کرده بود به نام .PostScript Laser Printer
این چاپگرها به دلیل قیمت بسیار باالی آنها (تقریبا  ۶۰۰۰دالر) بهتر بود به صورت شبکه استفاده شوند و این
موقعی بود که نشر رومیزی شکل میگرفت .خوب حاال شرکت ادوبی (  )Adobeپست اسکریپت را ارائه کرده بود
(دهه هشتاد) و توانست براساس آن ،دو نوع فونت به نام های  Type1و  Type۲را تولید کند که در اینها نیز
کاراکترها به شکل منحنی تعریف میشدند .نوع  Typeبهتر بود ،به این علت که نمایش بهتری در مانیتور داشت و
از تکنیک ( Hintingدر قسمت های بعد توضیح میدهم) بهره میبرد و این اجازه را
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در طراحی حروف نکات و ویژگیهای متعددی را بایستی
رعایت کرد تا همشینی حروف در نوشتار زیبایی
و خوانایی خود را داشته باشد.
میداد تا فونت در سایز بسیار کوچک ،خوب دیده شود و
با کیفیت مناسب چاپ شود.
در این زمان شرکت ادوبی که داشت رشد میکرد و به
شرکت بزرگی تبدیل میشد حاضر نبود تکنولوژی فوق را
در اختیار اپل قرار دهد و با آن معامله کند ،در اینجا بود
که اپل تصمیم گرفت فونتی را با اسکریپت خودش
جایگزین کند .بنابراین در سال  ۱۹۹۱فونت True
 Typeرا عرضه کرد.
کارکرد این نوع فونت به مراتب بهتر و راحتتر از
فونتهای پست اسکریپت بود و کاربر به راحتی
میتوانست سایزهای مختلف را انتخاب کرده ،نمایش داده و با هر دقتی ( )Resolutionچاپ بگیرد.
در این زمان شرکت مایکروسافت که نسخه اولیه ویندوز را عرضه کرده بود تصمیم گرفت در نسخه ویندوز  3/1از
تکنولوژی فوق استفاده کند ،پس با شرکت اپل وارد مذاکره شد و تکنولوژی فونت True Typeرا خریداری و در
سال  ۱۹۹۲همراه با ویندوز عرضه کرد .منتهی اشکالی که وجود داشت این بود که چون معماری اولیه ویندوز 3/1
ایراد داشت نمیتوانست تکنولوژی فوق را کامل پشتیبانی کند و از این رو بود که گاهی در متنها ،حروف درست
نمایش داده نمیشد یا در سایزهای بزرگ شکل مربع به جای بعضی حروف نمایش داده میشد و در چاپ نیز
همین ایرادات به اضافه جابجایی حروف وجود داشت .نکته قابل ذکر در این قسمت اینکه ویندوز  3/1برای نمایش
فونت  True Typeدر مانیتور از فونت صفحه نمایش (  )Fontاستفاده میکرد.
این شکل از فونت پس از نصب در ویندوز ساخته میشد .سرانجام در سال  ۱۹۹۵مایکروسافت با تغییر ساختار
ویندوز ،نسخه جدیدی از آن را به بازار عرضه کرد به نام ویندوز  .۹۵در این ویندوز فونتهای  True Typeبه
خوبی کار کرده و مشکالت قبلی برطرف شده بود .البته این نکته نیز ناگفته نماند که شرکت ادوبی نیز قبال با عرضه
برنامهای به نام  )Adobe Type Manager ( ATMکاری کرد که فونتهای پست اسکریپت روی
سیستمعامل مکینتاش و ویندوز به حیات خود ادامه دهند و نمایش آنها روی مانیتور را پشتیبانی کند.
شرکت اپل تکنولوژی  True Typeرا ارتقاء داده و ( )GX - Font) (Quick Draw GXرا سازگار با
سیستمعامل جدید خود روانه بازار کرد .از امتیازات این فونت افزودن جدولها به آن بود که می توان درهمرفتگی
حروف ،چند زبانه بودن ،حروف ترکیبی ،محل قرارگیری

11

حروف نسبت به خط کرسی و داشتن چند شکل
برای یک حرف را به سادگی تعریف کرد .از آن
جایی که شرکت ادوبی صاحب پرمصرفترین
برنامهها از جمله ،Page Maker
 Illustrator ،Photoshopمیباشد از قبول پشتیبانی فونت  GXامتناع ورزید .هر چند که این فونت بسیار
کارآمدتر از فونت پست اسکریپت است .همزمان شرکت مایکروسافت و شرکت ادوبی تکنولوژی ()Open Type
را که خیلی نزدیک به  GX Fontمیباشد ،عرضه کردند.
در این فونت نیز جدولهایی که ذکر شد قابل تعریف میباشد .طبیعی است طوری آنها را تنظیم نمایند که با
تکنولوژی خودشان سازگاری بیشتری داشته باشد .از این رو فونت  GXمکینتاش همچنان مهجور ماند تا آینده در
مورد آن تصمیم بگیرد.
هرچند به اعتقاد این شرکت  Open Typeکپی بسیار ضعیفی از آن چیزی است که سالها روی سیستم عامل
ویندوز  ۲۰۰۰و ویندوز  XPو برنامه  Adobe InDesignپشتیبانی میشود .در این بین تنها چیزی که میماند
سردرگمی کاربران است که چگونه باید خود را با این عوامل تطبیق دهند و بهترین استفاده را از امکانات موجود
ببرند.

بسیاری از حروف فارسی و بخصوص فونتهای متنی پرکاربردی همچون میترا ،لوتوس ،نازنین ،یاقوت ،بدر و ...به
همت شرکت الینوتایپ تهیه و در ماشینآالت این شرکت که نوعی ماشین حروفچینی به صورت ریختهگری بود و
در سال  ۱۸۸۶توسط اتمار مرجنتالر ( )۱۸۹۹ - ۱۸۵۴ساخته شد مورد استفاده داشت این حروف بعدها در
ماشینآالت جدید این شرکت به صورت دیجیتال ساخته شد و در بسیاری از فارسی سازها نیز استفاده گردید.
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پویانمایی و انیمیشن) ( Animation
گردآوری مطلب :بهادر زرگران
پویانمایی یا همان انیمیشن)  ( Animationفرآیند ایجاد توهم حرکت و تغییر بوسیله نمایش سریع یک سلسله از
تصاویر ثابت است که تفاوت جزئی با هم دارند .تصور میشود که این توهم – بطور کلی تصاویر متحرک – به خاطر
پدیده  Phiباشد .انیماتورها ،هنرمندانی هستند که در ساخت انیمیشن تخصص دارند.
 Animationرا میتوان بوسیله یک رسانه آنالوگ ،ورقهای پویانما ،فیلم تصاویر متحرک ،نوار ویدئو و رسانههای
دیجیتال مانند فرمتهای Flash ، GIFو ویدئوی دیجیتالی ،ضبط کرد .برای نشان دادن انیمیشن ،از یک دوربین
دیجیتالی ،کامپیوتر یا پروژکتور و تکنولوژیهای جدیدی که تولید شدهاند ،استفاده میشود.
روشهای پویانمایی شامل متد ساخت انیمیشن سنتی و متدهای انیمیشن سازی استاپ موشن از اشیای دو بعدی
یا سه بعدی ،برشهای کاغذی ،عروسک و پیکرهای سفالی است .تصاویر به طور سریع و پشت سر هم ،معموالً با
 ۳۰ ،۲۵ ،۲۴یا  ۶۰فریم در ثانیه ،نشان داده میشوند.
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تاریخچه پویانمایی و انیمیشن
نمونههای اولیه از تالش برای ثبت پدیده حرکت در تصاویر ثابت را میتوان در نقاشیهای غارهای دوران پارینه
سنگی یافت که حیوانات اغلب دارای چندین دست و پا هستند و در حالتهای مختلف نشان داده شدهاند که
مقصود از آنها به وضوح ،رساندن حس حرکت است.
یک جام سفالی که در شهر سوخته  ۵۲۰۰ساله در جنوب شرقی ایران کشف شد ،احتماالً قدیمیترین نمونه از
انیمیشن را نشان میدهد .این جام دارای  ۵تصویر متوالی است که یک بز کوهی ایرانی را نشان میدهد که در حال
پرش برای خوردن برگهای یک درخت است.
در اسناد باستانی چینی ،به دستگاههایی اشاره شده است که گفته میشود به پیکرهای انسان یا حیوان “حس
حرکت کردن میدهند” .این گزارشها مبهم هستند و ممکن است تنها به حرکت پیکرها در فضا اشاره داشته
باشند.
در قرن نوزدهم ،ابزارهای  Zoetrope ،Phenakistoscopeو  praxinoscopeاختراع شدند .کتاب پویانمایی
عادی جزو دستگاههای انیمیشن اولیه بود که تصور حرکت را از طریق یک سری تصاویر متوالی ایجاد میکرد و تا
زمان ظهور فیلمهای متحرک و سینماتوگرافی در دهه  ،۱۸۹۰پیشرفت دیگری در انیمیشن حاصل نشد.
سینماتوگراف ،یک دستگاه بود که از یک پروژکتور ،پرینتر و دوربین تشکیل شده بود و تصاویر متحرک را روی یک
صفحه نشان میداد که توسط اولین فیلم سازان تاریخ یعنی آگوست و لوئیس لومیر در سال  ۱۸۹۴اختراع شد.
اولین تصویر متحرک(روی پرده) در فرانسه توسط چارلز امیلی ریناد ساخته شد که یک معلم علوم فرانسوی بود.
ریناد دستگاه  Praxinoscopeرا در سال  ۱۸۷۷و  Théâtre Optiqueرا در دسامبر  ۱۸۸۸ساخت .در ۲۸
اکتبر  ،۱۸۹۲وی اولین انیمیشن به نام  Pauvre Pierrotرا در موزهی  Grévinپاریس در معرض نمایش عموم
قرار داد .این فیلم همچنین اولین نمونه استفاده از سوراخهای فیلم بود .فیلمهای او عکاسی نشده بودند ،بلکه
مستقیماً روی نوار شفاف کشیده شده بودند .در سال  ،۱۹۰۰بیش از  ۵۰۰.۰۰۰نفر از این نمایشها دیدن کردند.
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اولین فیلمی که روی یک نوار تصویری استاندارد ضبط شده و حاوی سلسله تصاویر متحرک بودEnchanted ،
 Drawingنام داشت که به دنبال آن اولین فیلم کامل انیمیشنی در سال  ۱۹۰۶به نام Humorous
 Phases of Funny Facesتوسط جی استوارت بلکتون ساخته شد که به همین خاطر به او لقب پدر انیمیشن
آمریکا را دادهاند.
در اروپا ،یک هنرمند فرانسوی به نام امیلی کول اولین فیلم انیمیشنی به نام  Fantasmagorieرا در سال ۱۹۰۸
به روشی ساخت که بعدها به عنوان روش پویانمایی سنتی شناخته شد .این فیلم عموماً از یک آدمک خطی تشکیل
شده بود که حرکت میکرد و با اشیای زیادی مواجه میشد ،برای مثال یک بطری که به یک گل تبدیل می شود.
همچنین شامل بخشهایی از حرکات زنده بود که دست انیماتور به صحنه وارد میشد .این فیلم با کشیدن هر فریم
روی کاغذ و عکاسی از آن روی یک فیلم نگاتیو ساخته شد که ظاهری تخته سیاه مانند به تصویر داد.
خالق اولین فیلم انیمیشنی عروسکی ) ،The Beautiful Lukanida (1912کارگردان روس تبار (اصالتاً
لهستانی) ،والدیسالو استارویچ بود که با نام الدیسالس استارویچ شناخته شده بود.
انیمیشنهای دقیقتری که طی آن یک تیم از انیماتورها هر فریم را با پس زمینه و شخصیتها بطور دستی
میکشیدند ،انیمیشنهای ) Gertie the Dinosaur (1914) ، Little Nemo (1911و The Sinking
) of the Lusitania (1918بودند که توسط وینزور مک کی ،یک کاریکاتوریست موفق روزنامه ،کارگردانی شده
بودند.
در طی دهه  ،۱۹۱۰تولید فیلمهای کوتاه انیمیشنی که عموماً به آنها “کارتون” گفته میشود ،تبدیل به صنعتی
مجزا شد و کارتونهای کوتاه برای نمایش در تئاترهای سینمایی تولید میشدند .موفقترین تولید کننده در آن
زمان جان راندولف بری نام داشت که به همراه انیماتور ارل هورد ،فرآیند انیمیشن روی طلق را ابداع کرد که تا
انتهای آن دهه بر صنعت انیمیشن سلطه داشت.
 El Apóstolیک فیلم انیمیشنی آرژانتینی در سال  ۱۹۱۷بود که با روش برشهای کاغذ ساخته شده بود و
اولین فیلم انیمیشنی بلند دنیا شناخته میشود .متأسفانه یک آتش سوزی در استودیوی فردریکو ویل ،تولید کننده
آن ،باعث از بین رفتن تنها کپی  El Apóstolشد و اکنون یک فیلم از دست رفته محسوب میگردد.
در سال  ،۱۹۵۸هانا باربارا انیمیشن  Huckleberry Houndرا عرضه کرد ،اولین برنامه تلویزیونی نیم ساعته که
کامالً به صورت انیمیشنی بود.
انیمیشن کامپیوتری از زمان ) Toy Story (1995محبوبیت پیدا کرده است .اولین فیلم انیمیشنی بلند که کامالً
با استفاده از این تکنیک ساخته شد.
در سال  ،۲۰۰۸بازار انیمیشن  ۶۸.۴میلیارد دالر ارزش داشت .از اواسط دهه  ،۲۰۱۰انیمیشن به عنوان یک هنر و
صنعت به رشد خود ادامه میدهد ،زیرا پروژههای انیمیشنی خوش ساخت میتوانند توجه مخاطبان را از سراسر دنیا
با هر سن و جنسیتی به خود جلب کنند .فیلمهای انیمیشنی بلند در بازه زمانی  ۲۰۰۴تا  ،۲۰۱۳باالترین سود
(حدود  ۵۲درصد) را از میان تمام ژانرهای سینمایی داشتند.
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تکنیک های پویانمایی و انیمیشن
انیمیشن سنتی) ( Traditional Animation
انیمیشن سنتی (به عنوان انیمیشن روی طلق یا انیمیشن طراحی شده با دست هم شناخته می شود) ،فرآیند مورد
استفاده برای ساخت اکثر فیلمهای انیمیشنی قرن بیستم بود .هر یک از فرمهای یک فیلم انیمیشنی سنتی،
نقاشیهایی هستند که روی کاغذ کشیده شدهاند و از آنها عکس گرفته شده است .برای ایجاد تصور حرکت ،هر یک
از نقاشیها تفاوتی جزئی با نقاشی قبلی دارد .نقاشیهای انیماتورها را روی کاغذهای استات شفاف به نام طلق رسم
یا فتوکپی میکنند که با رنگها یا سایههایی مشخص شده ،در سمت مخالف خطوط آنها را رنگ آمیزی میکنند .از
طلقهای تکمیل شده کاراکتر ،یکی یکی در مقابل یک پس زمینه رنگی با استفاده از یک دوربین مخصوص به نام
rostrum cameraعکس میگیرند و روی فیلم متحرک قرار میدهند.
فرآیند پویانمایی سنتی طلقی در اوایل قرن بیست و
یکم منسوخ شد .امروزه ،نقاشیها و پس زمینههای
انیماتورها داخل کامپیوتر اسکن می شوند یا مستقیماً
داخل کامپیوتر رسم میشوند .از برنامههای نرم
افزاری مختلف برای رنگ آمیزی نقاشیها و شبیه
سازی حرکت دوربین و افکتها استفاده میشود .از
قطعه انیمیشنی نهایی روی یکی از رسانههای
تحویلی مثل فیلم  ۳۵میلی متری سنتی و رسانههای
جدیدتر ویدئوی دیجیتالی خروجی گرفته میشود.
ظاهر انیمیشن طلقی سنتی هنوز حفظ میشود و کار
انیماتورهای شخصیتها در  ۷۰سال گذشته تقریباً
تغییری نکرده است .برخی از تولیدکنندههای انیمیشن از اصطالح ترادیجیتال ) (tradigitalبرای توصیف انیمیشن
طلقی که با کمک تکنولوژیهای کامپیوتری ساخته میشود ،استفاده میکنند.
مثالهایی از فیلمهای انیمیشنی بلند سنتی شامل( Pinocchiایاالت متحده Animal Farm ،)1940
(انگلیس( the Illusionist ،)1945انگلیس-فرانسه  )2010هستند .فیلمهای انیمیشنی سنتی که با کمک
تکنولوژی کامپیوتری ساخته شدهاند شامل ( The Lion Kingایاالت متحده،)۱۹۹۴
( The Prince of Egyptایاالت متحده ( Akira ،)۱۹۹۸ژاپن ( pirited Away ،)۱۹۸۸ژاپن The ،)۲۰۰۱
(Triplets of Bellevilleفرانسه )۲۰۰۳ ،و ( The Secret of Kellsایرلند ،فرانسه ،بلژیک )۲۰۰۹ ،هستند.
–انیمیشن کامل  ( Full Animation ):به فرایند تولید فیلمهای انیمیشنی سنتی با کیفیت باال گفته
میشود که حاوی نقاشیهای دقیق و حرکات باورپذیر و انیمیشن روان هستند .فیلمهای کامالً انیمیشنی را
میتوان به چندین سبک ساخت ،از کارهای انیمیشنی واقع گرایانه استودیوی والت دیزنی گرفته The Little
 The Lion King ،Aladdin ،Beauty and the Beast ،Mermaidتا سبکهای کارتونی استودیوی
برادران وارنر .بسیاری از فیلمهای انیمیشنی بلند دیزنی و همچنین فیلمهای غیر دیزنی ،نمونه انیمیشن کامل
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هستند ،مانند ( The Secret of NIMHایاالت متحده(The Iron Giant ،)۱۹۸۲ ،ایاالت متحده )۱۹۹۹ ،و
( Nocturnaاسپانیا)۲۰۰۷ ،
–انیمیشن محدود ( Limited Animation ) :این فرآیند شامل استفاده از نقاشیهایی با جزئیات کمتر و با
سبک خاصی است که شیوه حرکات هم در آنها معموالً تکه تکه یا غیر روان است .انیمیشن محدود که توسط
هنرمندان استودیوی آمریکایی  United Productions of Americaپایهگذاری شد ،میتواند به عنوان یک
سبک برای بیان هنری خاص مورد استفاده قرار گیرد ،مانند ( Gerald McBoing-Boingایاالت متحده،
(Yellow Submarine ،)۱۹۵۱انگلیس )۱۹۶۸ ،و انیمههای تولید شده در ژاپن .هرچند ،کاربرد اصلی آن ،تولید
محتوای انیمیشنی مقرون به صرفه برای رسانه و تلویزیون آثار استودیوهای Filmation ، Hanna-Barberaو
دیگر استودیوهای تلویزیونی و بعداً اینترنت (انیمیشن های وب) بوده است.
–روتوسکوپی  ( Rotoscoping ):تکنیکی است که توسط مکس فالیشر در سال  ۱۹۱۷ابداع شد و طی آن
انیماتورها روی حرکات زنده را فریم به فریم طراحی می کنند .فیلم منبع را میتوان مستقیماً از روی خطوط حاشیه
بازیگران روی نقاشیهای انیمیشنی کپی کرد ،مانند انیمیشن ( The Lord of the Ringsایاالت متحده)۱۹۷۸ ،
یا به صورت یک سبک خاص یا معنایی استفاده کرد ،مانند ( Waking Lifeایاالت متحده )۲۰۰۱ ،و A
(Scanner Darklyایاالت متحده .)۲۰۰۶ ،چند نمونه دیگر شامل ( Fire and Iceایاالت متحده،)۱۹۸۳ ،
) Heavy Metal (1981و ) Aku no Hana (2013است.
–انیمیشن/بازی زنده ( Live-action/animation ):تکنیکی است که شخصیتهای طراحی شده به صورت
دستی را با فیلمها یا بازیگران زنده ترکیب میکند .یکی از موارد مصرف اولیه آن در  Koko the Clownبود که
شخصیت کوکو روی فیلم زنده کشیده شده بود .نمونههای دیگر شامل Who Framed Roger Rabbit
(ایاالت متحده( Space Jam ،)۱۹۸۸ ،ایاالت متحده )۱۹۹۶ ،و  Osmosis Jonesایاالت متحده )۲۰۰۱ ،است.
انیمیشن استاپ موشن) : (Stop-motion animationانیمیشنی است که با دستکاری اشیای واقعی وعکاسی از آنها به صورت فریم به فریم برای ایجاد حس حرکت ،ساخته می شود .انواع انیمیشن های استاپ موشن
مختلفی وجود دارد که معموالً طبق وسیله مورد استفاده برای ساخت انیمیشن نامگذاری می شوند .نرم افزار
کامپیوتری برای ساخت چنین انیمیشنی بطور وسیع در دسترس است؛ هرچند انیمیشن استاپ موشن سنتی نسبت
به انیمیشن کامپیوتری کنونی ،معموالً هزینه کمتری دارد و تولید آن به زمان کمتری نیاز دارد.
–انیمیشن عروسکی ) (Puppet animationعموماً شامل عروسکهای استاپ موشن است که در یک
محیط ساختگی حرکت میکنند که با تعامل با دنیای واقعی در سبک انیمیشن مدلی تضاد دارد .عروسکها عموماً
داخلشان یک میله فلزی یا آرماتور دارند تا ثابت بمانند و حرکتشان به حرکت مفاصل محدود شود .نمونههای آن
شامل ( The Tale of the Foxفرانسه(The Nightmare Before Christmas ،)۱۹۳۷ ،ایاالت متحده،
( Coraline ،Corpse Bride (2005) ،)۱۹۹۳ایاالت متحده ،)۲۰۰۹ ،فیلمهای جیری تیرانکا و سریال
تلویزیونی انیمیشنی بزرگسال ( Robot Chickenایاالت متحده ،از  ۲۰۰۵تاکنون) است.
–انیمیشن  Puppetoonکه توسط تکنیکهای ایجاد شده توسط جورج پال ساخته میشود ،به انیمیشنهای
عروسکی گفته میشود که طی آن به جای تغییر دادن یک عروسک ،برای هر فریم از یک عروسک مجزا استفاده
می کنند.
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–انیمیشن گِلی ) (Clay animationیا پالستیکی که اغلب به آن  Claymationگفته می شود و البته یک
نام تجاری است .در این سبک از پیکرهایی استفاده میشود که از گل یا مواد انعطاف پذیر دیگر ساخته شدهاند تا
یک انیمیشن استاپ موشن ساخته شود .پیکرها ممکن است در داخلشان سیم یا آرماتور داشته باشند ،مانند
انیمیشن عروسکی ،که میتوان آنها را تغییر داد تا شکلهای مختلفی ایجاد کنند .اما همچنین میتوان آنها را کامالً
از گل ساخت ،مانند فیلم های بروس بیکفورد که موجودات گلی به اشیای مختلفی تبدیل میشوند .نمونههای آثار
انیمیشنی گلی شامل ( The Gumby Showایاالت متحده ،)۱۹۶۷ – ۱۹۵۷ ،فیلمهای کوتاه Morph
(انگلیس ،)۲۰۰۰ – ۱۹۷۷ ،فیلمهای کوتاه ( Wallace and Gromitانگلیس ،از سال Dimensions ،)۱۹۸9
(of Dialogueچکسلواکی )۱۹۸۲ ،اثر ژان اشونکمایر(The Trap Door ،انگلیس .)۱۹۸۴ ،فیلمها شامل
Chicken Run ،Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbitو The Adventures of
 Mark Twainهستند.
–انیمیشن  : Strata-cut.یک نوع انیمیشن گلی است که طی آن یک تکه گل دراز شبیه نان را از داخل با
تصاویر مختلف پر میکنند ،آن را به ورقههای نازک برش میزنند و دوربین از انتهای تکه خمیر برای هر فریم عکس
میگیرد که در نهایت به حرکت تصاویر داخلی آن می انجامد.
–انیمیشن برش کاغذی ) (Cutout animationیک نوع انیمیشن استاپ موشن است که با حرکت دادن
تکه های دو بعدی کاغذ یا پارچه تولید میشود .نمونههایی از آن شامل سری انیمیشنهای Monty Python’s
(Flying Circusانگلیس )۱۹۷۴ – ۱۹۶۹ ،اثر تری گیلیام( Fantastic Planet ،فرانسه/چکسلواکی،)۱۹۷۳ ،
(Tale of Talesروسیه ،)۱۹۷۹ ،قسمت اول سریال کمدی تلویزیونی ( South Parkایاالت متحده )۱۹۹۷ ،و
موزیک ویدئوی  Live for the momentاز گروه Verona Riots
–انیمیشن سایهای ) (Silhouette animationیک نوع انیمیشن برش کاغذی است که در آن شخصیتها
دارای نور پس زمینه هستند و تنها به صورت سایه دیده می شوند .نمونه های آن شامل The Adventures of
( Prince Achmedجمهوری وایمار (آلمان) )۱۹۲۶ ،و ( Princes et princessesفرانسه )۲۰۰۰ ،است.
–انیمیشن مدلی ) (Model animationیک نوع انیمیشن استاپ موشن است که در دنیای واقعی اتفاق
میافتد .معموالً از تکنیکهای  ، Intercuttingافکتهای  matteو  split screensاستفاده میشود تا
شخصیتها یا اشیای استاپ موشن را با بازیگران و صحنههای واقعی ترکیب کنند .نمونههایی از آن شامل آثار
 Ray Harryhausenدر فیلم های ) Jason and the Argonauts (1963و ) King Kong (1933اثر
 Willis H. O’Brienاست.
–گو موشن ) (Go motionیک نوع انیمیشن مدلی است که از تکنیکهای مختلفی برای ایجاد افکت
 motion blurبین فریمهای فیلم استفاده میکند که در استاپ موشن سنتی وجود ندارد .این تکنیک توسط
شرکت  Industrial Light & Magicو فیل تیپت ابداع شد تا صحنههای جلوههای ویژه برای فیلم The
) Empire Strikes Back (1980ساخته شود .یک نمونه دیگر ،اژدهایی به نام  Vermithraxاز فیلم
) Dragonslayer (1981است.
–انیمیشن اشیا ) (Object animationاشاره به استفاده از اشیای بی جان عادی به جای اشیای ساختگی در
انیمیشن استاپ موشن دارد.
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–انیمیشن گرافیکی  (Graphic animation).در این روش از گرافیکی بصری غیرترسیمی (عکس ،برش
های روزنامه و مجله و غیره) استفاده میشود که گاهی اوقات فریم به فریم تغییر داده میشوند تا حرکت ایجاد
کنند .گاهی اوقات تصویر گرافیکی ثابت میماند و دوربین استاپ موشن حرکت داده میشود تا صحنه روی صفحه
خلق شود.
–بریک فیلم ) (Brickfilmیک زیرمجموعه از پویانمایی اشیاء است که در آن از لگو یا دیگر اسباب بازیهای
آجری برای ساخت انیمیشن استفاده میشود .این نوع انیمیشنها اخیراً به خاطر ظهور سایتهای به اشتراک گذاری
ویدئوYotube ،و دوربینها و نرم افزارهای انیمیشن سازی ارزان قیمت ،محبوبیت زیادی پیدا کردهاند.
–پیکسلیشن ) (Pixilationشامل استفاده از انسانهای واقعی به عنوان شخصیتهای استاپ موشن است .این
کار اجازه خلق افکتهای سورئال مانند غیب شدن و ظاهر شدن را میدهد و افراد می توانند روی زمین سر بخورند
و افکتهای دیگر .نمونه های پیکسلیشن شامل فیلمهای کوتاه The Secret Adventures of Tom
Thumbو  Angry Kidاست.
انیمیشن یا پویانمایی کامپیوتری شامل انواعی از تکنیکهاست که طی آنها انیمیشن به صورت دیجیتالیتوسط کامپیوتر ساخته میشود .تکنیکهای انیمیشن دو بعدی معموالً روی دستکاری تصاویر متمرکز میشوند،
درحالیکه در تکنیکهای سه بعدی معموالً دنیاهای مجازی ساخته میشود که شخصیتها و اشیاء در آنها با هم
تعامل میکنند .با انیمیشن سه بعدی میتوان تصاویری ساخت که از دید بیننده واقعی به نظر برسند .انیمیشن
(پویانمایی) دو بعدی تصاویر انیمیشنی دو بعدی روی یک کامپیوتر با استفاده از گرافیک  Bitmapیا با استفاده از
گرافیک  Vectorساخته یا ویرایش شدهاند .این شامل ورژن اتوماتیک تکنیکهای انیمیشن سازی سنتی،
 onion skinning ،interpolated morphingو  interpolated rotoscopingاست .انیمیشن دو بعدی
کاربردهای زیادی دارد ،مانند انیمیشن کامپیوتری آنالوگ ،انیمیشن فلش و انیمیشن پاورپوینت .سینماگرافها،
تصاویر ثابت به صورت فایل  GIFمتحرک هستند که قسمتی از آن متحرک شده است.
 Final line advection animationیک تکنیک است که در انیمیشن دو بعدی مورد استفاده قرار میگیرد تا
به هنرمندان و انیماتورها نفوذ و کنترل بیشتری روی محصول نهایی بدهد ،زیرا تمام کارها در یک قسمت انجام
میگیرد .جان کارس که درباره استفاده از این تکنیک در انیمیشن  Papermanصحبت میکرد ،اظهار کرد که ”
انیماتورهای ما میتوانند موضوعات را تغییر دهند ،اگر بخواهند الیه  CGرا پاک کنند و مشخصات دست را تغییر
دهند.
انیمیشن ( پویانمایی ) سه بعدی
انیمیشن سه بعدی بطور دیجیتالی توسط یک انیماتور مدلسازی و دستکاری میشود .انیماتور معموالً با ایجاد یک
 Meshچند ضلعی سه بعدی شروع میکند تا آن را تغییر دهد .یک  Meshعموماً شامل راسهای زیادی است
که توسط خطوط و صفحات به هم متصل شدهاند که نمای ظاهری یک فرم را به شیء یا محیط سه بعدی می دهد.
گاهی اوقات به  Meshیک ساختار اسکلتی دیجیتالی داخلی به نام آرماتور داده میشود که میتوان با آن Mesh
را کنترل کرد .به این فرایند  Riggingگفته میشود و میتوان از آن به همراه  Keyframeها استفاده کرد تا
حرکت ایجاد شود.
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تکینکهای دیگری را هم میتوان به کار برد ،توابع ریاضیاتی (مثال جاذبه ،شبیه سازی ذرات) ،شبیه سازی مو یا خز
و افکت ها ،شبیه سازی آتش و آب .این تکنیک ها جزو دسته بندی  3D dynamicsقرار میگیرند.
اصطالحات سه بعدی
–انیمیشن سایه زنی طلقی ) (Cel-shaded animationبرای تقلید از انیمیشن سنتی با استفاده از نرم
افزار کامپیوتری مورد استفاده قرار میگیرد .سایه زنی خشن به نظر میرسد و ترکیب رنگ کمتری صورت میگیرد.
نمونههای آن شامل ( Skylandفرانسه(The Iron Giant ،)۲۰۰۷ ،ایاالت متحدهFuturama ،)۱۹۹۹ ،
(ایاالت متحده(Appleseed Ex Machina ،)۱۹۹۹ ،ژاپن )۲۰۰۷ ،و The Legend of Zelda Wind
(Wakerژاپن )۲۰۰۲ ،هستند.
– – Machinimaفیلمهای ساخته شده با ضبط تصویر در بازیهای ویدئویی و دنیاهای مجازی.
–موشن کپچر ) (Motion captureزمانی استفاده میشود که بازیگران حقیقی لباسهایی میپوشند که به
کامپیوتر اجازه میدهند حرکات آنها را در داخل شخصیتهای  CGکپی کند .نمونههای آن شامل Polar
( Expressایاالت متحده( Beowulf ،)۲۰۰۴ ،ایاالت متحده(A Christmas Carol ،)۲۰۰۷ ،ایاالت متحده،
(The Adventures of Tintin (film) ،)۲۰۰۹ایاالت متحده( kochadiiyan ،)۲۰۱۱ ،هند )۲۰۱۴ ،است.
–انیمیشن واقع گرایانه ) (Photo-realistic animationعموماً زمانی استفاده میشود که سعی در شبیه
کردن انیمیشن به دنیای واقعی شود .در این تکنیک از رندر پیشرفتهای استفاده میشود که جزئیات پوست،
گیاهان ،آب ،آتش ،ابرها و غیره را شبیه سازی میکند .نمونههای آن شامل ( Upایاالت متحده،)۲۰۰۹ ،
(How to Train Your Dragonایاالت متحده )۲۰۱۰ ،و ( Ice Ageایاالت متحده )۲۰۰۲ ،است.
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پویانمایی مکانیکی
–انیماترونیک  (Animatronics).از دستگاه های مکاترونیک برای ایجاد ماشینهایی استفاده میشود که
انیمیشنی به نظر می رسند.
–انیماترونیک صوتی و اتونوماترونیک ) (Audio-Animatronics and Autonomatronicsیک
نوع انیمیشن رباتیک است که با انیمیشن سه بعدی ترکیب میشود که توسط شرکت والت دیزنی برای نمایشها و
جاذبههای پارکهای تفریحی دیزنی برای حرکت کردن و ایجاد صدا (عموماً یک صدای ضبط شده یا آهنگ) ساخته
شده است .آنها در یک جا ثابت شدهاند .آنها میتوانند بنشینند و بایستند ،اما نمیتوانند راه بروند .یک اتو انیمیشن
با یک ربات اندرویدی تفاوت دارد ،زیرا از حرکات و صداهای از پیش ضبط شده استفاده میکند و به محرک
خارجی واکنش نشان نمیدهد .در سال  ،۲۰۰۹شرکت دیزنی یک ورژن تعاملی از این تکنولوژی به نام
 Autonomatronicsرا ساخت.
–مولد انیمیشن خطی ) (Linear Animation Generatorیک نوع انیمیشن با استفاده از قابهای
تصویری ثابت است که داخل یک تونل یا لوله نصب شدهاند .با قرار دادن بیننده در یک حرکت خطی موازی با قاب
های تصویری ،حس انیمیشن ایجاد میشود .این مفهوم و ابزار آن در سال  ۲۰۰۷توسط میهای گیرلوان در رومانی
ساخته شد.
–چاکیمیشن ) (Chuckimationیک نوع انیمیشن است که توسط سازندگان سریال تلویزیونی Action
! League Nowساخته شده است که در آن شخصیتها و اشیا از خارج کادر دوربین حرکت داده میشوند تا
حرف زدن را شبیه سازی کنند.
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–عروسک گردانی ) (Puppetryیک نوع انیمیشن تئاتری یا اجرایی است که شامل حرکت دادن عروسک ها
است .عروسک گردانی بسیار قدیمی است و قدمت آن به  ۳۰۰۰سال قبل از میالد میرسد .عروسک گردانی اشکال
مختلفی دارد که تمام آنها شامل حرکت دادن اشیای بی جان هستند .عروسک گردانی تقریباً در تمام جوامع انسانی
هم به عنوان سرگرمی در نمایشها و هم به عنوان تشریفات در مراسم ،جشنها و کارنیوالها مورد استفاده قرار
میگیرد .اکثر عروسک گردانیها شامل داستان سرایی است.
– Zoetropeدستگاهی است که با جایگزینی یک سلسله تصاویر ثابت ،توهم حرکت را ایجاد میکند .کلمه
 Zoetropeاز کلمات یونانی ( zoēبه معنی زنده) و ( τρόποςبه معنی چرخش) گرفته شده است و zoetrope
تقریباً معنی “چرخه زنده” را میرساند.
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دیگر سبکها ،تکنیکها و روشهای انیمیشن سازی و پویانمایی
–هیدروتکنیک  (Hydrotechnics):یک تکنیک که شامل نور ،آب ،آتش ،مه و لیزر است و تصاویر با کیفیت
باال در وسط صفحات افکنده میشوند.
–انیمیشن نقاشی روی فیلم  (Drawn on film animation):تکنیکی که طی آن تصاویر مستقیماً روی
نوار فیلم کشیده می شوند .برای مثال ،آثار نورمن مک الرن ،لن الی و استن برکیج
–انیمیشن نقاشی روی شیشه  (Paint-on-glass animation):یک تکنیک برای ایجاد فیلمهای
انیمیشنی با دستکاری رنگهای روغن روی ورقههای شیشهای ،برای مثال ،آثارAleksandr Petrov
–انیمیشن با پاک کردن  (Erasure animation):تکنیک استفاده از رسانه دو بعدی سنتی که در طی
زمان با تغییر دادن تصویر توسط هنرمند ،از آن عکسبرداری میشود .برای مثال ،ویلیام کنتریج به خاطر ساخت
فیلم هایش با پاک کردن ذغال و پیوتر دوماال به خاطر تکنیک متحرک سازی خطوط روی گچ معروف است.
–انیمیشن صفحه پینی  (Pinscreen animation):از یک صفحه پر شده با پینهای متحرک استفاده
می شود که با فشار دادن یک شیء درون صفحه ،می توان آنها را به داخل یا بیرون حرکت داد .از اطراف به صفحه
نورپردازی میشود تا پینها ایجاد سایه کنند .از این تکنیک برای ایجاد فیلمهای انیمیشنی با دامنهای از افکتهای
متنی استفاده شده است که انجام آنها با انیمیشن طلقی سنتی دشوار است.
–انیمیشن شنی  (Sand animation):شن روی یک شیشه که از روبرو یا پشت نورپردازی شده است،
حرکت داده می شود تا هر فریم از یک فیلم انیمیشنی ایجاد شود .به خاطر تضاد نوری ،موقع متحرک سازی افکت
جالبی ایجاد میشود.
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–کتاب پویانما) : (Flip bookیک  Flip bookگاهی اوقات مخصوصاً در انگلیس به آن  flick Bookهم
گفته میشود یک کتاب با یک سری تصاویر است که به تدریج از یک صفحه به صفحه بعدی می رود ،بنابراین وقتی
صفحات با سرعت ورق زده شوند ،انگار تصاویر به حرکت درآمده اندFlip book .ها معموالً کتابهای مصور برای
کودکان هستند ،همچنین برای بزرگسالها هم وجود دارند و به جای نقاشی از یک سری تصاویر استفاده می شود
Flip bookها همیشه کتابهای جداگانه نیستند و به عنوان یک ویژگی اضافی در کتابهای معمولی یا مجالت
آورده میشوند و معموالً در گوشه صفحات قرار دارند .بستههای نرم افزاری و وبسایتهایی هم وجود دارند که فایل
های ویدئویی دیجیتالی را به  Flip bookهای شخصی تبدیل میکنند.
–انیمیشن کاراکتر)(Character animation
–طراحی چندگانه)(Multi-sketching
–انیمیشن جلوه های ویژه)(Special effects animation
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تولید انیمیشن ( پویانمایی )
ساخت آثار انیمیشنی غیر بدیهی (بیشتر از چند ثانیه) به عنوان یک نوع فیلم سازی با جنبههای منحصر بفرد
خاصی توسعه یافته است .یک چیزی که در فیلم های بلند زنده و انیمیشنی مشترک است ،این است که هر دوی
آنها به نیروی انسانی زیادی نیاز دارند و هزینه تولید آنها باال است.
مهمترین تفاوتشان این است که وقتی فیلم به مرحله تولید رسید ،هزینه نهایی اضافه کردن یک صحنه در فیلم
انیمیشنی بیشتر از فیلم زنده است .برای کارگران راحت است که در طی مرحله فیلمبرداری یک فیلم زنده،
درخواست یک یا چند برداشت دیگر کند ،اما هر برداشتی در یک فیلم انیمیشنی باید بطور دستی توسط انیماتورها
رندر شود (گرچه به خاطر انیمیشنهای کامپیوتری مدرن ،عمل رندر کردن برداشت هایی که کمی تفاوت دارند
راحتتر شده است) .برای یک استودیو بیفایده است که حقوق دهها انیماتور را پرداخت کند تا به مدت چند هفته
روی یک صحنه  ۵دقیقه ای کار کنند ،درحالیکه آن صحنه به پیشبرد داستان فیلم کمکی نمیکند .بنابراین
استودیوهای انیمیشنی و اول از همه دیزنی ،شروع به استفاده از روش دهه  ۱۹۳۰کردند که طی آن حوزههای
داستانی جداگانه دارند که هنرمندان استوری بورد تمام صحنهها را از طریق استوری بورد ایجاد میکنند ،سپس بعد
از اینکه تیم تولید قانع شد که تمام صحنهها مناسب هستند ،فیلم را به انیماتورها میسپارند .با اینکه فیلمهای
زنده هم اکنون به صورت استوری بورد درمیآیند ،اما آزادی عمل بیشتری برای فاصله گرفتن از استوری بورد دارند.
یک مشکل دیگر که مخصوص انیمیشن است این است که باید اطمینان حاصل شود که سبک یک فیلم انیمیشنی
از ابتدا تا انتها یکسان است ،حتی با اینکه فیلمها طوالنیتر و تیمها بزرگتر شدهاند .انیماتورها هم مانند تمام
هنرمندان دارای سبک مخصوص به خود هستند ،اما باید فردیت خود را با هر سبکی که برای آن فیلم انتخاب شده
است ،تطبیق دهند.
از اوایل دهه  ،۱۹۸۰فیلمهای انیمیشنی بلند توسط تیمهای  ۵۰۰تا  ۶۰۰نفره ساخته میشوند که  ۵۰تا  ۷۰نفر
آنها را انیماتورها تشکیل میدهند .برای دو یا سه هنرمند تقریباً راحت است که سبک خود را با یکدیگر تطبیق
دهند ،اما هماهنگ کردن دهها هنرمند با یکدیگر کاری دشوار است.
این مشکل معموالً با منصوب کردن یک گروه جداگانه از هنرمندان توسعه بصری برای تولید یک نما و پالت کلی
برای هر فیلم قبل از شروع انیمیشن سازی ،رفع میشود .طراحان شخصیت در تیم توسعه بصری چند Model
 Sheetطراحی میکنند تا نشان دهند که حاالت مختلف چهره هر شخصیت ،ژستهای مختلف آنها و نمای آنها از
زوایای مختلف ،چگونه باید باشد .در پروژههای انیمیشنی سنتی ،معموالً ماکتهایی تراشیده میشوند تا به
انیماتورها کمک کنند متوجه شوند شخصیتها از زوایای مختلف چگونه به نظر میرسند.
برخالف فیلمهای زنده ،فیلمهای انیمیشنی بطور سنتی از طریق فرمت استوری بورد تا فراتر از مرحله خالصه
داستان توسعه مییافتند .سپس هنرمندان استوری بورد اعتبار نوشتن داستان را از آن خود میکردند .در اوایل دهه
 ،۱۹۶۰استودیوهای انیمیشنی شروع به استخدام نمایشنامه نویسهای حرفهای کردند تا نمایشنامهها را بنویسند (و
همچنان از حوزه استوری بورد استفاده می کردند) و از اواخر دهه  ،۱۹۸۰نمایشنامهها تبدیل به امری متداول برای
فیلمهای انیمیشنی شدند.
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نقد و بررسی
از زمان ابداع انیمیشن ،انتقاد از انیمیشن تبدیل به نیرویی سلطهگر در رسانه و سینما شده است .همراه با محبوبیت
انیمیشن ،حجم وسیعی از انتقادها مخصوصاً برای فیلمهای انیمیشنی بلند بوجود آمده است .بسیاری از موضوعات
مربوط به نمایندگی فرهنگی و اثرات روان شناختی روی کودکان در صنعت انیمیشن بوجود آمده است که از زمان
آغاز آن در فرهنگ سینمایی ،از نظر سیاسی بدون تغییر باقی مانده است .حضور کمرنگ شخصیتهای زن در فیلم
های انیمیشنی و صنعت انیمیشن نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.
جوایز
مانند بسیاری از گونههای دیگر رسانه ،در انیمیشن هم جوایزی برای برتری در این زمینه تأسیس شده است .جوایز
اصلی انیمیشن توسط آکادمی علوم و هنرهای سینمایی برای انیمیشنهای کوتاه از سال  ۱۹۳۲در طی پنجمین
دوره فعالیت جوایز اسکار ،ارائه شد .اولین برنده جایزه اسکار ،فیلم کوتاه  Flowers and Treesساخته کمپانی
والت دیزنی بود .جایزه اسکار برای یک فیلم انیمیشنی بلند تنها در سال  ۲۰۰۱تأسیس شد و در هفتاد و چهارمین
دوره جایزه اسکار در سال  ۲۰۰۲اهدا شد .این جایزه به فیلم  Shrekساخته شرکت  DreamWorksو
 Pacific Data Imagesتعلق گرفت .شرکتهای دیزنی و پیکسار بیشترین فیلمهایی را ساختهاند که برنده یا
نامزد دریافت جایزه اسکار شدهاند.
چندین کشور دیگر هم یک جایزه برای بهترین فیلم انیمیشنی بلند به عنوان بخشی از جوایز فیلمهای ملیشان
تاسیس کردهاند :جایزه آکادمی بهترین انیمیشن آفریقا (از سال  ،)۲۰۰۸جایزه  BAFTAبرای بهترین فیلم
انیمیشنی (از سال  ،)۲۰۰۶جایزه سزار برای بهترین فیلم انیمیشنی (از سال  ،)۲۰۱۱جایزه خروس طالیی برای
بهترین انیمیشن (از سال  .)۲۰۰۶همچنین از سال  ،۲۰۰۷جایزه بهترین فیلم انیمیشنی بلند آسیا و اقیانوسیه در
آکادمی جوایز سینمایی آسیا و اقیانوسیه اهدا شده است .از سال  ،۲۰۰۹آکادمی جوایز فیلم های اروپایی به بهترین
فیلم انیمیشنی اروپایی جایزه
اهدا کرده است.
جایزه  Annieهم جایزه
دیگری است که برای برتری
در زمینه انیمیشن اهدا می-
شود .برخالف جوایز اسکار،
جوایز  Annieتنها برای
دستآوردهای در زمینه
انیمیشن اهدا میشوند ،نه در
زمینه تالشهای فنی و هنری.
آنها در سال  ۱۹۹۲مجدداً
سازماندهی شدند تا یک
زمینه جدید برای بهترین فیلم انیمیشنی ایجاد کنند .برندگان دهه  ۱۹۹۰را عموماً شرکت والت دیزنی تشکیل می-
داد ،اما استودیوهای جدیدتر مانند  Pixarو  DreamWorksهم اکنون برای این جایزه رقابت میکنند.
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عکاسی و گرافیک
گردآوری مطلب :دنا رنجکش

عکاسی و گرافیک شاخه هایی از هنر هستند که هر کدام به نوعی با هم در ارتباط می باشند .در واقع این دو هنر به
نوعی جنبه تجاری و تکنولوژی داشته و تنها نمیتوان به آنها از بعد هنری نگاه کرد .بنابراین برای شناخت ارتباط
عکاسی و گرافیک نیاز است تا هر کدام از آنها را به خوبی درک کرده و بشناسیم،
که در این جا به شرح و توضیح در مورد هر یک از آنها می پردازیم.
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عکاسی
عکاسی در واقع علم و نحوه عکسبرداری است که بیشتر جنبه تجاری دارد ،اما این هنر به نوعی مکمل نقاشی
می باشد.
زیرا که عکاسی در زمینههایی به طور غیر مستقیم از نقاشی حمایت کرده و به نقاشان این اجازه را میدهد تا
تصویری از طرحهای خود را داشته و نیز دامنههای کاری خود را وسعت دهند.
همچنین نقاشان در عکاسی امکان خلق و شیوه جدیدی از نقاشی که بتوان در آن حس لحظهای و آبشار و وسعت
نور را به تصرف خود درآورند را تجربه میکنند.
به عکاسی فتوگرافی نیز میگویند که این واژه از دو کلمه فتو به معنای نور و گراف به معنی نوشتن و ثبت کردن
تشکیل شده است.
به این معنی که عکاسی خلق تصویر و یا ثبت نور نیز میباشد ،در واقع در هنر عکاسی نقش تعیین کننده را در
ایجاد تصویر نور بر عهده دارد.
عکاسی علم آمیخته به هنری است که در آن تصاویر و پدیدهها بر روی کاغذ حساسی ثبت می شود که عکاس با
توجه به ذوق و قریحه ذاتی آنها را خلق میکند.
عکاسی سه جنبه هنری ،علمی و صنعتی دارد که هر یک از دیدگاه و جنبه ای که دارد مورد بررسی قرار میگیرد.
علم عکاسی در واقع هنر ثبت لحظات است که توسط عکاس انجام شده و به تاریخ میپیوندد .عکاسی را میتوان در
زمینههای مختلف عکس از طبیعت ،عکاسی پرتره ،خبری ،علمی ،هنری و ورزشی به کار گرفت.
مهم ترین وسیله در هنر عکاسی دوربین میباشد که برای ثبت نور و ایجاد تصاویر الزم است .به این صورت که
بازتاب نوری که از سطح اشیاء به نگاتیو و یا کاغذ حساس به نور برخورد کرده باعث واکنش دادن صفحه حساس و
در نتیجه ایجاد تصویر میشود.

گرافیک
اصطالح کلمه گرافیک از واژه یونانی گرفته شده است که به معنی طرح زدن و یا شیوه کشیدن طرح بر روی نگاره
یا بر روی یک چیز می باشد.
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گرافیک معموالً به دو سبک سنتی و مدرن ارایه میشود ،و شامل یک فرآیندی از کشیدن و طرح زدن ،طراحی
گراور و کلیشه برای چاپ ،و نیز طراحی گرافیکی است.
در واقع گرافیک همه پدیدههایی را شامل میشود که به شکل یک نشانه ،عالمت ،نقشه ،طراحی خطی یک پدیده و
یا کشیدن یک چیز را به وجود می آورد.
در گرافیک مخاطب ارتباط بصری عمیقی را که از آمیزش و ترکیب واژهها ،تصاویر و اطالعات به نوعی که تاثیر
مشخص و مستقیمی را در تماشاگر بگذارد ایجاد میکند.
در گرافیک تصاویر و ایدهها به منظور کار تجاری و یا تبلیغ پخته میشوند و عکسها جزو جدایی ناپذیر آن هستند.
فعالیت در زمینههای صفحه آرایی ،تصویر سازی ،طراحی برای انتشارات و تبلیغات ،طراحی نوشتهها و حروف،
طراحی برای بسته بندی کاالها از اساسی ترین کارهای گرافیکی محسوب میشوند.
ارتباط بین گرافیک و عکس
می توان گفت که عکاسی تکمیل کننده کار گرافیکی است ،و این دو با آغاز نخستین آزمایشات در زمینه ثبت
تصویر طبیعی با دوربین به هم پیوند خوردند.
زیرا که تکمیل تدریجی عکاسی برای ثبت تصویر منجر به کاهش زمان تهیه لوحهای چاپی شد ،به طوریکه نتیجه-
ای بهتر برای اصل کار عاید شد.
یکی از نقشهای اساسی که عکاسی در کارهای گرافیکی دارد این است که تحقق تصاویر جذاب برای تبلیغ
محصوالت و ارایه خدمات بستگی به عکسبرداری حرفهای دارد .همچنین عکاسی میتواند در تهیه پوسترها و
بیلبوردها کاربردهای زیادی داشته باشد.
دیگر آنکه استفاده از تصاویر و عکسها در تهیه بروشورها و کاتالوگ ها نیز از موارد مهم ارتباط عکاسی با گرافیک
است .زیرا پوسترها و آگهی های تبلیغاتی که حاوی سه عنصر مهم کیفیت محتوا ،ارزش هنری و کیفیتهای
تبلیغاتی باشد ،جزو بهترین پوسترها میباشد.
در کارهای گرافیکی و تبلیغات عکس میتواند گویای پیام مهم و واضح و روشنی باشد ،هرچه این وضوح بیشتر و
بهتر باشد ،کار تبلیغاتی از کیفیت خوبی برخوردار خواهد بود؛ همچنین عکسهای جذاب و تصاویر عالی میتوانند
به خوبی پیام مخاطب را در کمترین زمان ممکن به زیبایی به مخاطب انتقال دهند.
به دلیل آنکه امروزه و در عصر ارتباطات پوستر و بیلبورد از جایگاه مهمی در تبلیغات به شمار می رود ،بنابراین
میتوان فهمید که کاربرد عکس و تصویر برای آنکه یک کار کیفی که بتواند مخاطب را به سمت آن جذب کند از
اهمیت و کاربردهای فراوان زیادی برخوردار است.
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تاریخچه عکاسی جهان
گردآوری مطلب :فریده سواالن
شاید بتوان گفت دوربین عکاسی به شکل کنونی الهام گرفته از اتاقک تاریکی است که ابن هیثم در قرن پنجم
هجری برای مشاهده کسوف از آن استفاده کرده است .جعبه ای تاریک که تنها روزنی داشت برای عبور نور و
تصویری وارونه و واضح را در سطح مقابل ایجاد میکرد .تاریخچه عکاسی جهان از همین جعبه تاریک شروع شد.
لئوناردو داوینچی نابغه قرن  16میالدی در یادداشتهایش این وسیله را  Camera Obscuraنامید و از سوراخ
ریز روی جعبه به عنوان  Pine Holeنام برده است .جعبه تاریک توانست نظر نقاشان را به خود جلب کند و
نقاشان ایتالیایی از آن برای طراحی دقیق مناظر استفاده میکردند.
نقاشی به این شیوه
با معیارهای واقعی
هم خوانی داشته و از
پرسپکتیو بسیار
صحیحی نیز بهره
می برد .بعدها یک
ریاضیدان به نام
Jerome Cardan
با نصب یک عدسی
محدب بر روی روزنه
جعبه توانست وضوح
تصویر را تا حد بسیار
خوبی افزایش دهد.
این تصاویر هنوز
قابل چاپ نبودند.

کشف کاغذ حساس به نور تحولی در تاریخچه عکاسی
تاریخچه عکاسی جهان با کشف کاغذ حساس به نور متحول شد .کشفی که مانند بسیاری از موارد دیگر به صورت
اتفاقی انجام شد.
شیمی دان آلمانی  Schulzeاز نیترات نقره و آهک در آزمایشگاه خود استفاده میکرد .روزی برگی بر روی کاغذ
آلوده به نیترات افتاد و وقتی شولدز برگ را برداشت متوجه موضوع عجیبی شد .همه قسمت های کاغذ در اثر تابش
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نور سیاه شده بود و تنها قسمتی که زیر پوشش برگ بود به رنگ کاغذ مانده بود .این اتفاق جرقهای شد برای
دستیابی به موادی که به نور حساس میباشند.
در سال  1819استفاده از هیپوسولفیت دو سود به عنوان ماده تثبیت کننده تصویر توسط یک انگلیسی کشف
شد Sir John Fedric William Herschel .نخستین کسی بود که ماده تثبیت تصاویر رابه دنیا معرفی کرد و
تاریخچه عکاسی جهان را با انقالبی بزرگ روبرو ساخت.
جالب است بدانید که استفاده از اصطالح نگاتیو و پوزیتیو در تصاویر عکاسی نیز توسط این شخص رایج شد.
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اولین عکس واقعی
در دنیا توسط
 Joseph Nicephore Niepceثبت شد .وی مخترعی فرانسوی بود که بین سال های  1822تا  1826توانست
تصویری از منظره درختان جلوی منزلش را بر روی کاغذ ثبت کند .این اولین مورد استفاده از کاغذ حساس به نور
بود.
جالب است بدانید که عکس ثبت شده توسط نور خورشید تابانده شده با روزن اتاقک تاریک بود که در اثر تابش
بیش از  8ساعت نور خورشید به وجود آمده بود.
پس از مرگ این مخترع فرانسوی ،ادامه کار او را یک نقاش و گالری دار فرانسوی به عهده گرفت.
 Louis Jacques Mande Daguerreفردی عالقه مند بود که اطالعات بسیار کاملی در مورد عدسی ها داشت.
سحر و جادو در تاریخچه عکاسی جهان
روند عکاسی همواره برای عموم مردم عجیب و غیرقابل باور بود .دیدن تصویری که پیش چشمانشان وجود داشت بر
روی کاغذی که ابتدا سفید می نمود ،چیزی در حد اغواگری و یا سحر و جادویی غیر قابل باور بود.
عوام بر این باور بودند که حقه ای در کار است و این آینهها دارای حافظه هستند و افکار خرافی دیگری که خیلی
زود جای خود را به باورهایی غیر قابل انکار داد.
عکاسی از فیل به چه قیمتی
در سیستمهای اولیه عکاسی ،تصویر منعکس شده بر روی کاغذ ،تنها بخش کوچکی را ثبت می کرد .به این ترتیب
که تصویر ثبت شده با تصویر واقعی از نظر ابعاد برابر بود و این در عکاسی از مناظر و ابعاد بزرگتر مشکل ساز بود.
سال  1838مصادف با تهیه نگاتیوهای کوچک و عکاسی از مناظر بزرگتر بود که یک شیمی دان انگلیسی به نام
 William Henry Fox Talbotتوانست این مهم را به انجام برساند.
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البته هنوز گرفتن عکس مستلزم پرداخت هزینه زیادی بود که به دلیل لوازم به کار رفته در عکاسی به وجود
میآمد .عکاسها به صورت دورهگرد کار میکردند و مجبور بودند مدت زیادی را صرف ظهور عکسهای گرفته شده
نمایند .همه لوازم عکاسی و ظهور باید حمل میشد که کاری طاقت فرسا بود .مشکل تنها معطوف به هزینه و
سختی چاپ نبود .در عکاسی از انسانها ،عدم تحرک و ثابت بودن طوالنی مدت سوژهها به نوعی زجرآور
می نمود .با پیشرفت در عکاسی و به کارگیری وسایل مدرن زمان ثبت عکس به  2تا  3ثانیه نزول پیدا کرد.
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 Richard Maddoxنامی ماندگار در تاریخچه عکاسی جهان است که توانست با اختراع امولسیون تر یا کلودیون
زمان عکاسی را کوتاه کند و ریچارد مادوکس نیز با اختراع امولسیون خشک یا ژالتیندار ،عکاسی از سوژه ها را در
 ۲۵/۱ثانیه ممکن کرد.
امروزه عکاسی امری عادی و روزمره در زندگی است و با پیشرفتهای چشمگیری روبرو بوده است .اتاقک تاریک
جای خود را به مدرنترین دوربینهای عکاسی داده و عکاسی از مناظر بسیار بزرگ و بسیار ریز نیز به سادگی امکان
پذیر است .تحول تاریخچه عکاسی مدیون انسانهای خالقی است که به سادگی از کنار مسائل نگذشتند و دست از
تالش بر نداشتند.
چگونه سبک عکاسی خود را پیدا کنیم؟
پیدا کردن سبک عکاسی خودتان به زمان نیاز دارد .این یک پروسه یا روند است .حتی ممکن است فکر کنید آن را
پیدا کردهاید ،تا این که متوجه می شوید اولویت های شما تغییر کرده اند .اشکالی ندارد .این خوب است .این بدین
معنی است که شما در مسیر سفر خود در حال رشد و تکامل هستید.
من اولین باری که فکر میکردم سبک عکاسی خود را پیدا کردهام را به یاد دارم .خیلی هیجان زده بودم! آن سبک
یک ظاهر درخشان و فیلم مانند داشت .روزهای ابتدایی کار من بود که فقط با الیت روم کار میکردم .این عکس
بود که من فکر میکردم یک موفقیت بزرگ است:
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اینها چند تصویر دیگر از آن مرحله «روشن و درخشان» در زندگی من هستند.
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من
رنگهای سبز  Fuji Pro 400Hشده بودم و سعی داشتم آنها را شبیه سازی کنم.

مجذوب
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مدتی با این سبک کار کردم تا این که – سوپرایز ،سوپرایز – دیگر به نظرم خیلی خوب نمی آمد.
من احساس سردرگمی و پریشانی می کردم .شما وقتی کامال سردرگم و گیج بوده و برای برچسب گذاری یا تعریف
سبک عکاسی خود تحت فشار قرار داشته باشید چه می کنید؟ اگر شما هم اینطور هستید ،یک نفس عمیق بکشید
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(یا دو سه تا) و سپس خودتان را از آن احساس فشار خالص کنید .شما نمی خواهید سبک خود را محصور کنید.
بلکه میخواهید آن را پیدا کنید .خب ،چطور باید این کار را انجام دهید؟ ادامه مطلب را بخوانید.
تصاویر الهام بخش
هر گاه به تصویری از یک شخص دیگر برمیخورید که به شکل خاصی برای شما برجسته و خاص است ،یادداشت
برداری کنید .شاید حتی بد نباشد خود عکاس را نیز بررسی کنید .احتمال دارد که تصاویر بیشتری مانند آن داشته
باشد .انواع تصاویری که به سمت آنها جذب می شوید را تجزیه و تحلیل کنید .اگر نمیدانید کدام یک از آنها برای
شما جذاب هستند ،نگران نباشید .دیر یا زود به عکسی برمیخورید که توجه شما را جلب خواهد کرد .وقتی این
اتفاق افتاد ،تصویر را تجزیه و تحلیل کنید – در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد.
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من کم کم به سمت رنگهای اشباع شدهتر و تنهای عمیقتر گرایش پیدا کردم…

…و فتوشاپ وارد بازی شد.
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اما قبل از این که جای دیگری به دنبال الهام بگردید ،می خواهم شما را تشویق کنم که نگاهی به کارهای خودتان
بیاندازید ،به تصاویری که قبالً گرفتهاید و دوستشان دارید .تصاویری که شما را گیج و هیجانزده میکنند ،تصاویری
که شما را تحت تأثیر قرار میدهند .به آن موارد دلخواه نگاه کنید .سپس آنها را تجزیه و تحلیل کنید .نحوه این کار
به این صورت است!
سواالتی که به شما کمک میکنند تا تصاویر خود را تجزیه و تحلیل کنید
هنگامی که مجموعه کوچکی از تصاویر الهام بخش پیدا کردید ،آنها را با دقت بررسی کنید:
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–نور در این تصاویر چگونه است؟ آیا نرم است (مثال ،نورپردازی از پشت با نور ساعت طالیی ،ابری و مه آلود ،و
غیره) یا سخت (نور مستقیم خورشید ،بسیار پرکنتراست ،سایه های خشن)؟ نور از کجا می آید؟ (مثال از پشت (نور
پس زمینه) ،از کنار ،بدون نور مستقیم خورشید)
–محیط چگونه است (فضای داخلی /فضای باز)؟
–رنگها چگونه هستند؟ آیا سردند؟ یا گرم؟
–آیا پرانرژی و پررنگ اند یا خنثی هستند و اشباع کمی دارند؟
–تنها چگونهاند؟ روشن و درخشان هستند یا تاریک و گرفته؟
–تصاویر شارپ و واضح هستند (عمق میدان زیادی دارند و همه چیز در فوکوس است) یا عمق میدان کم و پس
زمینههای نرم دارند؟
–آیا اشخاصی نیز در آن تصاویر وجود دارند؟ چه پوشیدهاند؟ چه کار میکنند؟ آیا ژست گرفتهاند؟
–حیوانی در آن تصاویر وجود دارد؟ در کجا قرار دارند؟
–این تصاویر چه حسی در شما ایجاد میکنند؟
– آیا متوجه یک مضمون مشترک بین این تصاویر میشوید؟
با نتایج چه کنیم؟
همانطور که میبینید مضامین ظاهر میشوند ،از آنها به عنوان راهنما استفاده کرده و سپس سعی کنید آن قسمت-
هایی که به سمت آن جذب میشوید را شبیه سازی (تقلید) کنید .این کار با نحوه گرفتن عکس شروع شده و
سپس از طریق روند ویرایش ادامه مییابد .به عنوان مثال ،هنگامی که شما یک عکس با آن درخشش ساعت طالیی
میبینید ،انتظار نداشته باشید که وقتی در نور خورشید نیمروز که به نور شدیدش معروف است عکس میگیرید،
ظاهر مشابهی به دست آورید.
اگر نمیدانید چگونه به یک جلوه خاص دست یابید سوال بپرسید .می دانم این کار دل و جرأت میخواهد ،اما فقط
آن را انجام دهید! مگر چه چیزی را از دست می دهید؟ این کار به شما کمک میکند رشد کرده و در سفر خود رو
به جلو حرکت کنید.
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من هنوز هم طرفدار رنگها هستم ،اما این روزها به ثبت جادوی لحظه عالقهمند شدهام.
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تغییرات
وقتی سبک عکاسی شما تغییر میکند ،نگران نباشید .ممکن است مدتی یک سبک را دوست داشته باشید و سپس
متوجه شوید که آماده رفتن به سمت یک چیز کمی متفاوت هستید .اما مطمئن شوید که کار مشتری شما باثبات
بماند! منظورم این است که وقتی شما تصاویر روشن و درخشان را در گالری خود به نمایش میگذارید ،مشتری ها
از شما انتظار تصاویر روشن و درخشان دارند .ناگهان به سراغ عکسهای تاریک و گرفته نروید .این کار را به تدریج
انجام دهید ،بنابراین همیشه مشخص است که مشتریان انتظار چه تصاویری را میتوانند از شما داشته باشند.
اجازه دهید این موضوع را به صورت عملی به شما نشان دهم :در یک جلسه عکاسی در دوره تغییر سبک %۷۵ ،تا
 ۹۰%از تصاویر خود را به سبکی که مشتری از شما انتظار دارد و  % ۱۰-۲۵را به سبک جدید بگیرید .همانطور که
مجموعه نمونه کارهای شما برای سبک جدید رشد میکند ،به تدریج آن درصد را افزایش دهید .این تضمین می-
کند که مشتریان شما آنچه انتظار دارند را دریافت کرده و شما بتوانید ضمن راضی نگه داشتن آنها به سراغ سبک
جدید خود بروید.
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وقتی در مسیرم به عقب نگاه میکنم ،میبینم که روند کارم در تمام این مراحل ثابت باقی مانده است:
–بررسی تصاویر (تصاویر خودم ،و تصاویر عکاسانی که سبک آنها را تحسین میکردم)
–جستجوی ایده در یوتیوب ،سوال پرسیدن ،درخواست برای انتقاد سازنده در مورد تصاویرم
–تمرین ،تمرین ،تمرین (از طریق عکس گرفتن و ویرایش)
–احساس به بن بست رسیدن؟ خرید یک دوره از یک عکاس که آن سبک را دارد!
– تمرین ،تمرین ،و تمرین بیشتر ،این مرحلهای است که در آن شما این سبک را از آن خود میکنید.
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احتیاط
سعی نکنید شخص دیگری باشید و اجازه دهید کارتان چیزی بیش از تقلید از یک شخص دیگر نباشد .به شما قول
میدهم ،این کار همیشه باعث ایجاد حس نا امیدی میشود.
خودتان را حبس نکنید .به خودتان باور داشته باشید .از دیگران بیاموزید ،و سپس «آن» را به سبک خودتان تبدیل
کنید .منظورم از «تبدیل آن به سبک خودتان» این است :وقتی متوجه می شوید که فرآیندها یا مراحل خاصی که
شخص دیگری روی آنها قسم می خورد برای شما مناسب نیست ،به آن صدا گوش دهید .این یک عالمت است که
به شما می گوید شانسی برای ایجاد یک چیز شخصی برای خودتان وجود دارد .چیزی منحصر به شما .آن فرصت را
جشن بگیرید و غنیمت شمارید.
نویسنده :سونجا کریستینا ()Svenja Christina

