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حسن غفاري عكاس مستنداجتماعي در اولين كارگاهآموزشي جشنواره

فضايي براي تجزيه وتحليل وتاثيرگذاري

| عكسها :مهسا فضلعلي |

جش��نواره دوربين دات نت در حالي كار
خود را آغاز كرد كه ديروز در نخس��تين
بخ��ش از برنام��ه ه��اي اين جش��نواره
غيرانتفاع��ي ك��ه مربوط ب��ه برگزاري
كارگاه عكاسي مس��تند اجتماعي استاد
حسن غفاري بود.
خيل زيادي از مش��تاقان به هنر عكاسي
را در س��الن فرهنگس��راي رسانه جذب
ك��رد .حضور اي��ن تع��داد عالقهمند به
رش��ته عكاسي اميد زيادي در دل برگزار
كنندگان اين جشنواره زنده كرد .چراكه
اي��ن موض��وع را ب��ه اثبات رس��اند كه
بحثه��اي مالي در چني��ن كارهايي به
هيچ وجه موثر نيس��ت و تنها عش��ق و
عالقه به خدمت و اعتالي عكاسي (كه
در وجود تك تك دستندركاران جشنواره
به خصوص احس��ان رافت��ي عزيز كه از
مدتها قبل ش��اهد تالشه��اي بي وقفه
و ش��بانه روزي وي ب��راي برگزاري اين
جش��نواره بوديم) ميتوان��د عامل اصلي
موفقيت در اين مسير باشد.
حض��ور كم نظير ش��ما عزي��زان در روز
اول و دوم اين جشنواره تمامي خستگي
هاي گ��روه برگزار كننده را از تن بيرون
و ما را ب��راي برگزاري هرچه قدرتمندتر
و باشكوه تر جشن عكاسان ترغيب كرد.
قطعا حمايتهاي معنوي ش��ما از دوربين
دات نت زمينه س��از رشد و اعتالي روز
افزون اين س��ايت غيرانتفاعي را فراهم
خواه��د ك��رد ک��ه گوش��ه ای از همین
حمایتها باعث ش��د که با تالش بس��یار
زی��اد و همکاری دوس��تان عزیزمان در
فرهنگس��رای رسانه عکس��های حذف
شده از نمایش��گاه در این فرهنگسرا به
نمایش گذاش��ته ش��وند ،چراکه مطمئن
هستیم همراهان خوبی مثل شما داریم.
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عصر دومین روز برگزاری چهارمین جشنواره دوربین .نت به برگزاری
کارگاه آموزشی اختصاص یافت.
«حسن غفاری» ،عکاس مستند كه در زمينه عكاسي عشاير فعاليت مي
كند در این کارگاه درباره عکاسی مستند اجتماعی سخن گفت .وی در ابتدا
تعریفی درباره این نوع از عکاسی ارائه داد .تعریف وی چنین بود«:عکاسی
از انسان و محیط پیرامون ».وی دو عامل را در تبدیل عکس به عکس

مس��تند اجتماعی موثر دانس��ت .این دو عامل ،دیده شدن واقعیت های
پیرامون و به وجود آمدن فضایی برای تحلیل ،نقد و گفت و گو در جامعه
و امکان اثرگذاری عکس بود .غفاری ،دراین رابطه ،به تاثیر عکس های
گرفته ش��ده از زلزله بم اشاره کرد .مثال دیگری که این عکاس عشایر
درباره تاثیرگذاری عکس ها بر جامعه مطرح کرد ،عکس های سفارش
داده شده توسط انجمن عکاسان انقالب اسالمی و دفاع مقدس بود.
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شگفتانه روز سوم جشنواره دوربين دات.نت

ش��رکت دیدافراز يك��ي از حاميان چهارمين
جش��نواره دوربين دات نت‘ از امروز با حضور
در مح��ل برگ��زاري كارگاه هاي آموزش��ي

در فرهنگس��راي رس��انه خدمات رايگان به
شركت كنندگان ارائه مي كند.بر اين اساس
قرار اس��ت ش��ركت ديدافراز با اس��تقرار تیم

تعمیرات خود س��رویس هاي رایگاني نظير
 CCD,CMOS,SENSOR,VISORدوربینهای
دیجیتال مسئولین را به حاضرين ارائه كند...
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