
 

 FIE عکاس آگوستو پیزی دوربین طریق لنز از شمشیربازی دنیای

 (71/3/7011ترجمة: عباسعلی فاریابی )

 هستید؟ ورزشی فعال عکاسی چه مدتی در حرفة برای

 .ام کرده دنبال را موتورسواری و بسکتبال فوتبال، جمله از زیادی، های ورزش سالگی 02 از ،دارم یورزش یعکاسسابقه در  سال 43 من

 

 کردید؟ شمشیربازی عکس های گرفتن به شروع زمانی چه از

 .دمش شمشیربازی عاشق با اولین نگاه و ،کردم شروع کیف اروپا در مسابقات قهرمانی در و پکن المپیک های بازی از قبل ،0222 سال در من

 دارید؟ دوست بیشتر را چیزی چه شمشیربازی عکاسی در

 رمانانقه دارم دوست من. کنید زندگی آن بدون توانید نمی دیگر و شوید می معتاد شما است، مخدر مواد مانند شمشیربازی ،است دشواری لواس

ود بین موج احترام من .گیرند می را المپیک طالی سپس و کنند می فداکاری کنند، می تمرین روز هر را ببینم که گاروتزو دانیل مانند یجوان

 .است زیبا واقعا ورزش این. دارم دوست ، رااست ورزش این اساس و پایه که ،ورزشکاران و مربیان

 دارید؟ ای عالقه مورد سالح شما آیا

 .کردم بصورت یکسان ها سالح ةهم داشتن دوست به شروع زمان گذشت با سپس دادم، می ترجیح را فلوره من ابتدا در

 ندارید؟ دوست یا دارید دوست سفر در بیشتر را چیزی چه کنید؟ می سفر چقدر

 در جدید های جلوه کردن پیدا جدید، افراد با دیدار ،را دوست دارم سفر چیز همه . منکنم می سفر سال در روز 422 حدود بیش و کم من

 به از پرواز قبل ها ساعت و ببندم را خود چمدان که است این دارم دوست از همه کمتر من که چیزی. ام کرده بازدید ار آنها قبال که شهرهایی

 .است وقت اتالف که این کار نوعی رسد می نظر به بدوم، فرودگاه سمت

 ؟کجاست سفر برای شما ةعالق مورد مکان

 شهرهای اما ،ترم خوشحال مسلماً رویم، می زیبا گرمسیری هوای و آب با ساحلی های استراحتگاه به وقتی بنابراین دارم، دوست را دریا من

 .ببینم را آنها ساله هر دارم دوست که هستند هایی مکان نیز تورین و پترزبورگ سن بوداپست، مانند زیبایی
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 چرا؟ بود؟ چه شما مسابقات ترین یادماندنی به

 یاد به لذت با را آنها من که هستند مواردی MotoGP همچنین و NBA مسابقات همچنین ،هایم را تحقق بخشیدرویا ی ازیک المپیک اولین

 .شد برنده بالدینی آندره عزیزم دوست که بود 0222 آنتالیا در من جهان قهرمانی اولین شمشیربازی، در مورد. آورم می

 آنها؟ از یک کدام بله، اگر گیرید؟ می عکس دیگر نیز ورزش های از آیا

 شههمی پارالمپیک ورزش. کنم می دنبال را شمشیربازی و سواری دوچرخه عضو، قطعفوتبال  شنا، مانند پارالمپیک های ورزش از بسیاری من

 .دهد می من به حس عالی

 

 هستند؟ کسانی چه اعضای آن کنید؟ می کار تیم یک با شما آیا

 ،گروه می باشد حاضر حال در زن تنها ، کهگومز پاویا اوا من، :از عبارتند گانه 7 این تیم اعضای یم،ه اداد bizziteam نام گروه این به ما ،بله

 مختلف، یها ورزش به مربوط رویداد چندین همزمان برای دنبال کردن. مانکی دوین و ااولف جیووانی آگات، کیلیان ،تریفیلی آندریا فرارو، سیمون

 .بود ضروری امر این

 

 (غیره و اماکن اشیاء، طبیعت،) گیرید؟ می هم دیگری عکس ورزش، از غیر به آیا

 خدمات از برخی همچنین و هستند، آن درگیر ورزشکاران وقتی مخصوصاً دهم، می انجام ها شرکت برای عکاسی خدماتگاهی اوقات  من

 .باشند شمشیربازی دنیای ی ازافراد یا ان صمیمیدوست از آنها که هست صورتی در این موارد هم اما عروسی،
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