حسین گل محمدی،روزنامه نگار و عضو هیات داوران :

اينجشنواره میتواند بینالمللیشود

دقیق از س��وژه عک��س می گی��رد.داوری
عکس��ی که در چنین فرایندی خلق ش��ده
است بی شک کار ساده ای نیست و دقت و
ظرافت خاصی میطلبد.

خبر

 اولی�ن تجرب�ه داوری در جش�نوارهدوربین دات نت چطور بود؟

| امير سميع داريان |

 خودت�ان را معرف�ی کنی�د و در ب�ارهسوابق روزنامه نگاری و جشنوارهای که
داشته اید توضیح دهید.

حس��ین گل محمدی هستم  ،متولد ،1345
دارای م��درک کارش��ناس ارش��د جامع��ه
شناس��ی  19 ،سال س��ابقه روزنامه نگاری،
 3س��ال تجربه تدری��س روزنام��ه نگاری
ب��رای نوجوانان و جوان��ان در خانه روزنامه
ن��گاران جوان و فرهنگس��راهای تهران  ،و
سه کتابچه کاربردی به زبان ساده در زمینه
گزارش نویسی  ،مصاحبه و خبرنویسی برای
مطبوع��ات تالیف و منتش��ر ک��رده ام .هم
اکنون عضو شورای سردبیری روزنامه جوان
هس��تم و ایده پردازی و طراحی جش��نواره
های رس��انه ای در ح��وزه های تخصصی
از دلمشغولی های اصلی من است  .سوابق
مش��خص م��ن در ح��وزه جش��نواره های
رسانهای عبارتند از:
 برگزیده نخس��تین جش��نواره ترافیک ورسانه
 برگزیده دومین جشنواره مالیات و رسانه برگزیده دومین جشنواره رسانه اجتماعیبرای بهتر زیستن
 تقدیر در جشنواره مطبوعات – یک دورهعضوکمیته ارزیابی آثار جشنواره مطبوعات–  2دوره
عضوکمیته ارزیابی آثار جشنواره سراسرینشریات دانشجویی –  2دوره
عضوس��تاد برگزاری وکمیته های ارزیابیآثار جشنواره مطبوعات شهری –  2دوره
عضو کمیته ارزیابی نخس��تین جش��نوارهبازرگانی و رسانه
طراح و مسوول دبیرخانه نخستین جشنوارهاعتیاد و رسانه

 عضوس��تاد برگزاری و مسوول دبیرخانهجشنواره میراث فرهنگی و رسانه –  4دوره
عضوس��تاد برگزاری و مس��وول دبیرخانهجشنواره گردشگری و رسانه –  2دوره
عضوس��تاد برگزاری و مس��وول دبیرخانهجشنواره دست ها و نقش ها (صنایع دستی
درآینه رسانه ها)– یک دوره
 آیا پی�ش از این تجرب�ه ای در حوزهداوری جشنواره های عکس داشتهاید؟

تجربه خیلی خوبی بود.اساس��ا درگیر شدن
ب��ا جش��نواره های رس��انه ای ب��ه ویژه در
حوزه های تخصصی تجربه هایی جذاب و
شیرین است .اما تجربه دوربین دات نت به
دالیلی از تجربه های پیش��ین متفاوت بود.
یکی اینکه به طور مش��خص و مستقل در
حوزه عکس آن هم عکس خبری بود  .دوم
اینک��ه داوری در محدوده ای فراتر از قاعده
و الزام انتش��ار پیش می رف��ت و از آنجایی
که بر خالف جشنوارههای پیشین نیازی به
انتش��ار مکتوب اثر نبود ،تنوع آثار به لحاظ
موضوعی و خالقیت به رغم دش��واری که
برای داوری ایجاد می کرد  ،عرصه و گستره
موضوعی را وسعت میبخشید و این ویژگی
وجه ممیزه و برتری دوربین دات نت نسبت
جش��نواره هایی است گه ذکر کردم  .با این
وصف می توانم بگویم در جشنواره دوربین
دات نت ه��م داوری کردم ه��م چیزهایی
آموختم  ،پس تجربه ارزنده ای بود.

تقریب��ا در تمام��ی مواردی که در پرس��ش
قبلی به عنوان س��وابق جشنواره ای مطرح
ک��ردم بخش عکس نیز وجود داش��ت  ،اما
مشخصا در جش��نواره های رسانهای چهار
ح��وزه اعتیاد  ،می��راث فرهنگ��ی  ،صنایع
دستی و گردشگری به عنوان معاون ارزیابی
یا عضویت در کمیته ه��ای ارزیابی آثار در
داوری و انتخ��اب حوزه عک��س نیز دخیل
بوده ام.

در مجم��وع متوس��ط رو ب��ه ب��اال ؛ ولی از
آنجای��ی که جش��نواره دارای س��ه بخش
مشخص انتخابات  ،رسانه و عکس خبری
با موض��وع آزاد بود طیف��ی از عکس های
بس��یار پایین تا بسیار باال را به لحاظ کیفی
در ب��ر می گرفت .ولی وجه خبری و تازگی
موضوع در ش��مار قابل توجهی از عکس ها
دیده می شد.

تاکی��د داوری در نوش��ته ب��ر روی س��بک
ن��گارش  ،جذابی��ت کالم��ی و محتوای��ی
اس��ت ،در حالی که تاکید در داوری عکس
به رغم سادگی ظاهری در عمل پیچیده تر
اس��ت ،چرا که شبکه ای از معیارها از جمله
تکنی��ک  ،تازگی  ،معن��ا  ،جذابیت بصری ،
زوایه نگاه همگی در انتخاب عکس تعیین
کننده هستند.عکاسی حرفه ای  ،فقط دیدن
و ثبت کردن نیست.عکاس حرفه ای ،کسی
اس��ت که وقتی س��وژه ای را نگاه می کند،
بر اساس دانس��تههایی فراتر از دانستههای
دیگران آن سوژه را می بیند  ،درعرض چند
ثانیه پدیده مقابل چش��مان خود را پردازش
و گزین��ش می کند  ،ب��ه آن قالب  ،روح و
معنایی ویژه می دهد و س��پس با تکنیکی

دوربین دات نت قابلیت تبدیل شدن به یک
جشنواره بزرگ سراسری و حتی بین المللی
را دارد  ،به ش��رط آنکه از س��وی نهادهای
رس��می هم چون وزارت ارشاد و مجموعه
ه��ای حرفه ای عکاس��ی هم چ��ون خانه
عکاس��ان ایران به خوبی حمایت ش��ود .از
سویی ضعف اطالع رسانی عمومی در این
جشنواره مشهود است و پیشنهاد می کنم در
دوره های بع��د فراگیرتر و با بهره گیری از
مشارکت و همکاری های نهاد ها و سازمان
های متعدد و مرتبط با حوزه عکاسی برگزار
ش��ود تا شاهد جش��نواره ای با بخش ها و
قابلی��ت های متع��دد و متنوع ب��ا رویکرد
آموزشی در عر صه عکاسی باشیم.

 تفاوت داوری در حوزه عکس و نوشتهدر چیست؟

 -سطح کیفی عکس ها چطور بود؟

 نقاط ضعف و قوت جش�نواره به نظرشما چیس�ت و آینده دوربینداتنت را
چگونه می بینید؟
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عكس هاي حذف شده
در فرهنگسراي رسانه
 22عكس حذف ش��ده در نمايش��گاه از
امروز در فرهنگس��راي رسانه به نمايش
گذاشته مي شود.
با رايزني هاي صورت گرفته توسط دبير
جشنواره با فرهنگسراي رسانه اين تعداد
عك��س كه بدون دلي��ل و توجيه در روز
اول نمايش حذف ش��ده ب��ود از امروز در
فرهنگس��راي رس��انه مح��ل برگزاري
كارگاه ه��اي آموزش��ي ب��ه نمايش در
ميآيد .همچنين قرار است به كساني كه
بيشترين تعداد عكس حذف شده را داشته
باشند هديه اي اهدا شود.
يكي از نامزدهاي
عكس برتر لو رفت

ديروز قبل از برگزاري كارگاه ها آموزشي
حس��ن غفاري احس��ان رافت��ي يكي از
نامزده��اي عكس برتر س��ال را معرفي
كرد.
رافت��ي كه قصد داش��ت طب��ق معمول
مجلس گرم كن باشد در اقدامي انتحاري
ب��ا نمايش ي��ك عكس گفت ك��ه اين
تصوير نامزد عكس برتر جشواره دوربين
دات نت است.
همچنين رافتي قصد داش��ت كه تعدادي
ديگر از عك��س هاي برتر را معرفي كند
ك��ه با ممانعت تكبيري مس��ئول س��تاد
خبري جش��نواره رو به رو ش��د .تكبيري
در اين خص��وص گفت :اگر احس��ان را
رها كني��م براي باال بردن هيجان برنامه
همين امروز مراس��م اختتاميه جشنواره را
برگزار مي كند.

آژانس
عكس
خبري
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