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خبر یک

اسماعيل عباسي در کارگاه فتوژورناليسم

بزرگداشت

سردبيرها شناختياز

عکسندارند

ساسانمویدی

دراختتامیه

جشنوارهدوربین.نت

بزرگداش�ت ساس�ان موی�دی در اختتامی�ه

دوازدهمین جش�نواره عکس خبری دوربین.

نت برگزار می شود.

دراختتامیهدوازدهمینجشنوارهعکسخبری

دوربین.ن�ت برترین عکس ه�ای خبری ایران
در س�ال  ۹۵در رشته های سیاسی ،ورزشی،

اقتص�ادی ،اجتماع�ی ،فرهنگ و هن�ر ،آیین و

مذهب ،مجموعه مس�تنداجتماعی ،س�اختمان

پالسکو و انتخابات ریاست جمهوری برگزار
می ش�ود و نش�ان طالیی جشنواره به عکس
های برتر به همراه تندیس عکس برتر س�ال
 ۹۵اهدا می شود.

در این اختتامیه به رس�م س�ال های گذش�ته،
نش�ان جش�نواره ب�ه ی�ک ع�کاس خب�ری،

مطبوعات�ی اهدا می ش�ود و به اف�رادی مانند

محسن شاندیز ،محمد صیاد ،اسماعیل عباسی
و … این نشان اهدا شده است.

ساس�ان مویدی س�ال ۱۳۳۸در ته�ران متولد

اس�ماعيل عباسي اس�تاد برجسته عکاس�ي در کارگاه

متناسب با نياز بسازند .البته بايد گفت که موضوعات

خوبي از موضوع عکس ندارند ،اين در حالي اس�ت که

اين استاد عکاسي سپس گفت :در تصويرسازي مستند

فتوژورناليس�م عنوان کرد که سردبيرهاي ما شناخت

عکاسان مي توانند تصاوير خوبي را براي نشريه هاي
بسازند.

وي در اين نشست که در دوازدهمين جشنواره دوربين.

زيادي نيز هستند که نمي توان عکسي براي آن ساخت.
نما ،بايد به واقعيتها و مستنداتي که وجود دارد ،تکيه

و عکاسي کرد ،اما بهتر است از اين نوع عکاسي پرهيز
کرد.

ش�د .از عکاس�ان دوران دفاع مقدس اس�ت که

نت برگزار شد ،عنوان کرد که ما در عکس خبري تفسير

گفتن�ي اس�ت ،در اي�ن نشس�ت ،اس�ماعيل عباس�ي با

آثارش با موضوع جنگ تحمیلی در سه کتاب

اطالعات را منتقل کند.

فتوژورناليسم پرداخت و به سواالت حاضرين پاسخ

عکاس�ی را از س�ال  ۱۳۵۵ش�روع کرده است.
و چندین نمایش�گاه انفرادی خارجی و داخلی

به نمایش گذاش�ته شدهاند .انتش�ار بیش از
دویست گزارش تصویری و هفت عنوان کتاب
اختصاصی و برگزاری س�یوپنج نمایشگاه
انفرادی را در کارنامهی هنریاش دارد.

نداريم ت�ا جايي که ميتوانيم بايد عکسهاي ما تمامي

عباس�ي در بخش ديگري از اين نشست ،گفت :نزديک

ب�ه دو س�وم روزنامهه�اي آمريکا از تصويرس�ازي
عکس اس�تفاده مي کنند و تقريبا همه مجالت ،مطالب

خود را با تصوير س�ازي عکس بي�ان ميکنند .ما نيز

در ايران چنين چيزي داريم اما ترکيب عکس را تغيير

ميدهيم.

مراسم بزرگداشت ساس�ان مویدی جمعه ۱۰

وي ادامه داد :متاسفانه سردبيرهاي ما هيچ شناختي از

برگزار می شود.

حالي است که عکاسهاي ما ميتوانند تصاوير خود را

آذرماه  ،۹۶س�اعت  ۱۷در فرهنگس�رای سرو

عکس ندارند و اين باعث مش�کالتي ش�ده است .اين در

نماي�ش تصاوير مختلف به ارائ�ه مثالهايي در حوزه
گفت.

کوتاهازنشستها
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بخش نرم افزار و تازه ها
جلوه هاي بصري

حميدرضاخاتوني
معرفي اپليكيشن هاي كاربردي براي موبايل

مث�لmusecam/pics craft/ glitchr/ photo :

mirror/ photo reflection /tiny planet fx/
clone camera pro

تجربهانتشار
یک فصلنامه عکاسانه

تجرب�ه ورود به ناخودآگاه :القا حس هايي به

سیوا شهباز در نشستهای روزانه جشنواره دوربین در فصلنامه حرک نکنی�م .نیمی از تحریریه غضلنامه

نيمكره ش�رقي/مغز قديم يا جديد /انتزاعي يا

گف�ت .او ع�کاس آزاد ،م�درس س�ردبیر ومدی�ر هنری بود که فقط از کمک استادان بزرگ عکاسی کمک نگیریم،

مخاطب و ورود به ناخودآگاه وي

واقعيت /موج�ود زنده در قاب /تصاوير ذهني بد

و خوب

هدايت چش�م مخاطب اصلي ترين كار عكاس

است كه با تكنيك  eye trackerو تمرين آن امكان

پذيراست

تصاوير آسانسوري :مخاطب كمتر از  ٥ثانيه

جذب ش�ود/در آينده ياد عكس هاي ش�ما بيفتد/

بتوانيد مخاطب را ميخ كوب كنيد

تجربه كاربري خوب با گرافيست ها( پيدا كردن

زبان مشترك و همراهي تا پايان صفحه بندي و)...
فرستنده پيام باشيد

فتوش�اپ را به دوربين  DSLRتبديل كنيد با

استفاده از تكنيك ها و ابزار و فيلترها
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سخنرانی سیوا شهباز درباره روند انتشار یک مجله عکاسی

بخشسخنرانيالهامآميز

روند انتشار يك مجله عكاسي

سيواشهباز

دات نت از تجربه خود درباره انتشار یک مجله عکاسی عکاس�ی را دانشجویان تش�کیل میدهند .تالش ما این
فصلنامه عکاسی است و تاکنون حضور در بیش از  30بلکه دانشجویان را هم وارد کار کنیم.

نمایش�گاه گروهی گوناگون در داخل و خارج از کشور او ادامه داد :براساس تصمیم تحریریه پروندهای برای
را تجربه کرده است .عالوه بر آن ترجمه و تالیف کتاب فصلنامه انتخاب میش�ود و بر اساس آن نویسندهها

آموزش عکاسی پرتره و حیران شده در پنج و چهار و را مش�خص میکنیم .در ش�ماره اول موضوع عکاسی
شش و هفت را درکارنامه خود دارد.

موبایلی و خیابانی را انتخاب کردیم و س�عی کردیم از

ش�هباز در ای�ن نشس�ت توضی�ح داد ک�ه چگونه تیم دیدگاههای مختلفی مانند روانشناسی ،جامعه شناسی،

تحریریه فصلنامه عکاس�ی تالش میکنند که مجلهای نشانه شناسی و ...در این حوزه صحبت کنیم .فقط در
تخصص�ی و پژوه�ش مح�ور تولی�د کنند .ش�هباز با این شماره بود که کمی به موضوعات فنی عکاسی هم
بی�ان اینکه مبنای جمعآوری مطال�ب در این فصلنامه پرداخته شد.

برپایه کتاب است ،اظهار کرد :ما تالش کردیم بر اساس ش�هبار همچنی�ن اضاف�ه ک�رد :زمان�ی ک�ه مطالب به

تجربیات مجله عکس که در زمان خود نمونهای نداشت نویس�ندگان سفارش داده میش�ود از آنها میخواهیم

کار کنی�م .ع�ااوه ب�ر آن فک�ر میکردیم که باید ش�کل ک�ه بر اس�اس عالقه خ�ود موض�وع را انتخ�اب کنند.

دیگری نیز به این موضوع نگاه کنیم .برهمین اس�اس سرفصلهایی به صورت پایه وجود دارد ،اما بسته به
از تیم مشاورهای که داشتیم کمک میگرفتیم .همچنین تخصص نویسنده و دانش او از او درخواست میکنیم

تصمیم گرفتیم خیلی به سمت طرح مسائل فنی عکاسی تشخیص دهد چه مطلبی به درد این شماره میخورد.

ش�كل گيري فصلنامه عكاس�ي  :دريافت

مج�وز از وزارت ارش�اد و پ�س از آن ط�ي

مراحل ش�كل گيري يك نش�ريه مث�ل گروه
تحريريه ،تعيين موضوع ،مباحث نوشتاري
و.....

انتخاب اساتيد در حوزه هاي مختلفي مثل

جامعهشناسي،نشانهشناسي،عكاسيو...

انتخاب نوع نوشتار نشريهكه هماننديك

كتاب به آن نگاه شد ،كليه مصاحبه ها ،مقاله
ها ،و ...نگارشي آكادميك دارد

به جز شماره يك كه به مباحث فني اشاره

داشت از ش�ماره هاي بعدي به بررسي يك
كلي�ت موضوعي بر اس�اس بررس�ي بينا
رشته اي پرداخته شد

س�رفصل ه�ا اعلام م�ي ش�د و اس�تاد/

هنرمند مورد نظر انتخاب و مقاله يا مبحث
نوش�ته مي ش�د و س�عي بر اين است تا در
اين فصلنامه تكثر آرا جدي گرفته شده و يك

موضوع از ديدگاه هاي مختلف بررسي شود
در ش�ماره يك امكان ارتباط با عكاس�ان

خارج�ي فراهم ش�د و تركيبي از اي�ده ها و
نظريات عكاس�ان ايراني و خارجي تجميع
شد.

حميد رضا خاتوني در کارگاه جلوههاي تصويري

بايد از قالب انتزاعي خارج شد
حمي�د رضا خاتون�ي در کارگاه جلوهه�اي تصويري م�ا هن�گام عکاس�ي و اديت عک�س به دنب�ال مدلهاي
عنوان کرد که براي تاثير گذاري عکسهايت بايد هنگام خارجي ميروند ،اين در حالي است که اگر در عکاسي

عکاسي به فکر نفوذ در ذهن مخاطب باشيد.

از قالبه�ا و المانه�اي ايراني اس�تفاده ش�ود ،قطعا

خاتون�ي ک�ه در دوازدهمي�ن جش�نواره دوربين.نت ،جذابت�ر خواهد ش�د و در ضمير ناخ�ودآگاه مخاطب

کارگاه جلوهه�اي بص�ري را برگ�زار ک�رد ،در ابتداي تاثير خواهد گذاشت.

جلس�ه ب�ه معرف�ي برخ�ي اپليکيش�نهاي موبايل�ي خاتون�ي تاکي�د کرد :ن�وع عکاس�ي امروز اي�ران به
پرداخت و گفت :يکي از اين برنامهها ،اپليکيشن موس س�مت خودآگاه رفته و مخاط�ب به راحتي از کنار آن

کم است که موبايل شما را به يک دوربين دي اس ال آر ميگ�ذرد ،چراکه مدل عکسهايي که گرفته ميش�ود،

تبديل ميکند و تمامي امکانات اين نوع دوربينها اعم مخاطب پيش�تر در ج�اي ديگر ديده اس�ت .بنابراين
از ايزو ،نقطه فوکوس و شاتر را در خود گنجانده است براي ديده ش�دن عک�س بايد از قال�ب انتزاعي خارج
و امکان اديت عکس را در اختيار کاربران قرار ميدهد.

شد.

خاتون�ي ادامه داد :فتو ميرور يکي ديگر از برنامههاي وي ب�ا تاکي�د بر اينکه در عکاس�ي بهتر اس�ت از نور

خوبي است که در عکاسي با موبايل ميتواند به کمک طبيع�ي اس�تفاده ش�ود ،ادام�ه داد :در عکاس�ي باي�د
عکاس بيايد.

دقت کنيم که قرار اس�ت چه مفهومي را ميخواهيم به

اين گرافيس�ت س�پس ادامه داد :متاسفانه عکاسهاي مخاط�ب منتقل کني�م و در اين عکس قرار اس�ت کدام

کوتاهازنشستها
بخش نشست آموزشي

فتوژورناليسم /اسماعيل عباسي
تصويرس�ازي / photo illustration

اجازه اديت در عكاسي خبري و مطبوعاتي

نداري�م و چيزي كه به عن�وان تنها اصالح

رايج است اصالح و تغيير نور و رنگ است
در خبر ،عكس ها اصالح و تغيير ندارند

در مقاله  ،در روزنامه نگاري بحثي داريم

به عنوان تصويرسازي كه وقتي نشريات

از خبر صرف فراتر مي روند و به تحليل مي
پردازند اينجاست كه به تصويرسازي مي
پردازيم و از واقعيت دور مي شويم

در اين نوع عكاسي/تصويرسازي شده/

براي موضوعاتي غي�ر از خبر مثل مقاالت

علمي ،روان شناسي و ....كاربرد دارد

تصويرس�ازي فرصت�ي را در اختي�ار

او ب�ه گفتگ�و با عکاس�ان خارجی نیز اش�اره میکند و داشته باشد.در شماره دو نیز تصمیم گرفتیم کسی را

میگوید :امکان ارتباط با عکاس�ان ب�زرگ خارجی مانند برای انجام مصاحبه انتخاب کنیم که شناخت بیشتری
بنجامی�ن لوی ،ریچ�ارد گری ،پیرگلووی�چ و  ...برای ماه از هر مصاحبه شونده داشته باشد .در سومین شماره
فراهم بود و توانس�تیم گفتگوهای تخصصی خوبی با نیز سعی کردیم ایرادات دو شماره قبلی وجود نداشته

آنها داشته باشیم .آنها به خوبی همکاری میکنند و پر از باش�د؛ به همین دلیل هرچیزی ک�ه فکرمیکردیم در دو
ایده هستند.سعی کردیم آنها را بر اساس درگیر بودن با ش�ماره قبلی اضافه اس�ت را کنار گذاش�تیم و س�طح

فضایمجازیوعکاسیموبایلیانتخابکنیم.شمارهاول مقاالت را باال بردیم .س�عی کردیم حرفهای جدیتری
درزمانخودشمورداستقبالقرارگرفتوحتینایابشد .هم مط�رح کنیم .اگ�ر بخواهم به کس�ی بگویم چگونه
تعدادیازعکسهاهمارجاعیوبعضیتزیینیبودند.

میتوان یک نش�ریه عکاسی منتشر کرد فقط میگویم

شهباز ادامه داد :برای انتشار این نشریه اول باید فکری باید کارکند ،تجربه کند و بفهمد به چه چیزی میخواهد

درست و میز متفکر یا همان تحریریهای پشت آن وجود برسد.

عكاس ق�رار مي دهد تا خوانن�ده را به فكر
وادارد

در تصويرس�ازي عكس�ي ،موضوع ها

بازيگر هستند و پس زمينه و صحنه چيده

مي شود .منابع نور هم مصنوعي است

نبايد در تصويرس�ازي عكس�ي ،عكس

واقعي باشد

تصويرسازي مستند نما/Docudrama

عكس در واقع س�اخته ش�ده يا بازس�ازي

شده اس�ت .عكاس در عكس مستند نما به
جاي برخوردي انتزاعي ي�ا آرمان گرايامه،

دانسته يا ندانسته خواننده را فريب مي دهد
خبرن�گار اجازه جهت گي�ري ندارد و مي

بايست از عكس مستند نما پرهيز كند
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اخالق در عكاس�ي خبري :خبرنگار بايد

راه روشن را در فضاي نامطمئن به مخاطب
نشان دهد

اصل اول منشور اخالقي روزنانه نگاران/

م�ردم حق دارن�د از طريق اطالعات دقيق و

جامع به تصويري عيني از واقعيت دس�ت
يابند و آراي خود را آزادانه از طريق رسانه

هاي گوناگون فرهنگ و ارتباطات بيان كنند
بزرگ نمايي و كوچك نمايي بخش هايي

از خبر مانند كاريكاتور است و اصال مناسب
نيست

حت�ي دادن ب�ار مفهوم�ي و معناي�ي به

گزارش كامال غيراخالقي است

خبرن�گار /هنرمن�د ،برخ�ي از عكاس�ان

خب�ري تصور م�ي كنند عكاس فاي�ن آرت
هس�تند ولي باي�د بين اين دو تف�اوت قائل

اتفاق اول ديده ش�ود و چه اتفاقي پس از آن بايد ديده بگيريد .ش�ما باي�د در نگاه اول بتواني�د ذهن مخاطب
ش�ود .بنابراين هدايت چش�م مخاطب بر عهده عکاس خود را جلب کنيد.

است.

اين گرافيس�ت در پاي�ان گفت :عکسه�اي يک عکاس،

خاتون�ي تاکي�د ک�رد :در عک�س ه�اي خود ب�ه دنبال کارت ويزيت آن فرد است و هميشه سعي کنيد بهترين
فرستادن پيام باشيد و تالش نکنيد که عکس هاي گنگ کارت ويزيت خود را ارائه کنيد.

شوند

عكاس�ان خبري تقريبا همه روزه با اين

نوع مس�ائل اخالق�ي رو به رو هس�تند؛ از
حذف يك عنص�ر مزاحم در عكس گرفته تا

گرفتن عكس هولناك از يك جنايت

گزارش تصویری تمام برنامه ها در سایت و کانال جشنواره موجود است

ویژهنامهکاغذباتله/نشریهروزانهدوازدهمینجشنوارهعکسخبریدوربین.نت/شمارهچهارم

مسوول برگزاری جشنواره  :احسان رأفتی داریان  /دبیربخش عکس  :محمدنوروزی /دبیر بخش فیلم  :احمدرضا حجارزاده  /دبیر شهرستانها  :علیرضا وثیق انصاری
تحریریه  :سارا سبزی،جعفر تکبیری  /عکس  :شایان محرابی ،مهدیه روستایی ،ساناز دریایی  /دبیراجرایی  :احسان صباغی /رادیو جشنواره  :ستاره نجفآبادی
گروه اجرایی :گلنوش زنجانپور ،اسماعیل فالحخیر ،محیا تابش ،حمیده کوه افکن ،عطیه رحیمی فرد ،طال طاهرنیا ،احمد رشیدی

داورانجشنواره/بخشعکس:ساتیارامامی،وحیدسالمی،مهدیقاسمی،مرتضینیکوبذل،جاویدنیکپور/بخشفیلم:عرفانپهلوانی،محسنزمانی،هانیهیوسفیان
باتشکر از  :عيسي عليزاده ،بهنام خادم ،كيهان محمدخانی ،خیر اهلل همتي ،محمود داودزاده  ،محمد فروغی ،علیرضا نیک نژاد ،مهدی سروری و آقای مهری

بهنام خادم رئيس فرهنگسراي سرو

بايدبخشفيزيکيفرهنگسرا
به سمت فضاي مجازي ببريم

نشستبررسیفیلم«نگیرآقا»
ساخته احسان رافتی

تاهستم«نگیرآقا»
را میسازم

سومین نشست فیلم جشنواره دوربین دات نت با

محوریت مجموعه فیلم «نگیر آقا» ساخته احسان
رافتی برگزار شد.

او در این نشست گفت :نگیرآقا مجموعه مستندی
اس�ت ک�ه م�ردم ن�گاری ب�ودن آن برای�م اهمیت
بیشتری دارد؛ چون عکس العمل مردم برایم جذاب

است.

رافتی ادامه داد :تاوقتی هستم نگیر آقا را میسازم.
این کاری برای من بیش�تر ش�وخی ب�ود .یکی از
دانشجویانم از من خواست که در عکاسی همراهم

بهنام خادم رئيس فرهنگس�راي س�رو ک�ه اين روزها
با توجه به حضور شما در مناطق مختلف شهر
ميزبان دوازدهمين جشنواره عکس دوربين.نت است ،تهران ،آيا عملکرد فرهنگسراها در برگزاري چنين
در گفتگوي�ي با نش�ريه جش�نواره ضمن اس�تقبال از جشنوا رههايي کافي است؟

باش�د که ببین�د چگونه با م�ردم ارتب�اط برقرار

میکنم .این ش�د که خواستم نشان دهم با شوخی

و خن�ده میت�وان با مردم ارتباط داش�ت و عکس

درصد سوژهها خودشان من را پیدا میکنند .آنها

میگویند بی�ا از ما عکس بگیر .بیش�تر تصاویر

هم درس�فرهایم ضبط ش�ده اس�ت .هرقسمت از

مجموع�ه نگیر آقا نتیجه دوس�ال س�فرکردن من
است .اولین قسمت را هم سال  87تولید کردیم .قرار

است فیلمی  90قسمتی از مجموع همه قسمتهای

نگیر آقا به نام «بگیر،نگیر آقا» تولید کنم.

رافتی درباره راهان�دازی بخش فیلم در این دوره

از جشنواره دوربین دات نیز توضیح داد و گفت:
تنها دلیل ایجاد بخش فیلم در جش�نواره دوربین

دات نت این بود که عکاس�ان را به س�مت ساختن
فیلم س�وق دهیم .در ای�ن دوره چهارعکاس فیلم
مستند داشتند که برای من بسیار خوشحال کننده

است.

گزارش تصویری تمام برنامه ها در سایت و کانال جشنواره موجود است

گرفت.

کارگردان مستند «نگیرآقا »4همچنین اضافه کرد:

برگزاري اين جش�نواره در فرهنگس�راي سرو ،عنوان  -واقعيت آن اس�ت که رويکرد کمي تغيير کرده اس�ت.

کرد که مخاطبين فرهنگسراها الزاما مخاطبين منطقهاي زمان�ي فيزي�ک خ�ود فرهنگس�راها مانن�د کتابخان�ه،
نيستند و جشنوارههايي مانند جشنواره دوربين.نت نگارخان�ه و نمايش�گاه بس�يار ج�ذاب بود ،ام�ا امروز

مخاطبيني از تمامي س�طح ش�هر را جذب فرهنگس�را گسترش فضاي مجازي اين اقبال از فرهنگسراها را کم

ميکن�د .آنچ�ه در ادام�ه ميخواني�د ،گفتگ�وي کوت�اه کرده است .البته برنامههايي مانند جشنواره دوربين.
خبرنگار ما با بهنام خادم است.

ن�ت از اي�ن دس�ت جداس�ت و باعث ج�ذب مخاطب به

حمايت فرهنگس�راها از جش�نوارههايي مانند فرهنگسرا شده اما حال بايد رويکرد خودمان را از بخش

جشنواره دوربين.نت تا چه حد ميتواند در رشد فيزيکي فرهنگسرا به سمت فضاي مجازي ببريم تا هم

نيروي جوان کمک کند؟

هزينههاي خود را کاهش دهيم و هم مخاطب بيشتري

 -ما وظيفه خودمان ميدانيم که فضاي موجود و امکانات را جذب کنيم و کار حرفهاي تر را با حضور غير فيزيکي

را در اختيار افراد سطح شهر بگذاريم و تا به امروز نيز اف�راد انج�ام دهي�م .ما در اي�ن خصوص کار را ش�روع
اي�ن کار را انجام دادهايم اما اينک�ه تا چد حد اقدامات ما کردهايم اما معتقدم که کافي نيست.

توانس�ته در رشد نيروي جوان کمک کند ،چون جامعه ديدگاهشمادرخصوصحمايتازجشنوارههايي
آماري مناس�بي در اختيارمان نيس�ت نميتوان حرف مانندجشنوارهدوربين.نتچيست؟

دقيق زد اما واقعيت آن اس�ت که اس�تقبال خوبي که از  -هر جشنوارهاي که بتواند ما را به سمت عالقمنديهاي
چنين برنامههايي در فرهنگس�راها ص�ورت ميگيرد ،مردم سوق دهد ،تا حد امکان از انها حمايت خواهيم کرد

نشان دهنده ضرورت وجودي چنين برنامههايي است .و ما الزام داريم که در اين خصوص فعاليت کنيم.

