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کاره��ای برگزاری ی��ک جش��نواره با این 
وس��عت آنق��در زی��اد و پيچيده اس��ت که 
بچه های برگزار کنن��ده  حتی وقتی برای 
کارهای فرعی ندارند. چه برسد به اینكه هر 

روز بخواهند یک کار را تكرار کنند.  
درست از همان روز اولی که پایه های اول 
راه اندازی جش��نواره چهارم  بنا نهاده ش��د، 
تصميم گرفتي��م که کارها را ب��ه گونه ای 
انجام دهيم که دغدغه ای برای آن نداشته 
باشيم اما مثل اینكه برخی دوستان که حال 
پذیرای��ی از ما را ندارن��د از همان ابتدا بنای 

ناسازگاری را گذاشته اند. 
هنوز تبعات حذف 22 عكس از نمایش��گاه 
توسط برخی دوستان حوزه هنری نگذشته 
بود که تماسهای مكرر مسئوالن خانه سوره 
در خصوص برخی مس��ائل پي��ش پا افتاده 
نمایش��گاه خس��تگی را به تن تمام برگزار 

کنندگان باقی گذاشت. 
عكس ها از دیوار کنده می شوند. این مشكل 
بزرگ جشنواره چهارم دوربين دات نت است 
و سرمنشا این مشكل از اینجاست که آقایان 
دوس��ت ندارند چس��ب به دیوارهای گالری 
چسبانده شود. حال ما نمی دانيم که عكس ها 

چه طور باید بر روی دیوارها قرار بگيرد. 
عل��ی رغم تمامی این س��نگ ان��دازی ها، 
برگ��زار کنن��دگان جش��نواره مراعات حال 
دوس��تان را انجام دادند و با قطعات بس��يار 
کوچک چسب آثار به دیوار گالری چسبانده 
ش��د و هر روز یک نفر مس��ئول سرکشی و 
احيای این چسبها شد. اما مشكل همين جا 

تمام نمی شود. 
مش��كل اصلی اینجاس��ت که آقایان رفتار 
زشت و زننده ای با بچه های برگزار کننده 
دارن��د. کس��انی که در حوزه هن��ری داعيه 
حمای��ت از هنرمندان را دارند با عكاس��ان 
که واقعا مظلوم ترین قشر هنرمندان کشور 
هستند به گونه ای رفتار می کنند که نه تنها 
در شان یک هنرمند نيست بلكه بروز چنين 
رفتاری با عامی ترین فرد اجتماع هم بسيار 
زننده و زشت اس��ت. واقعا به کدامين گناه 
چنين رفتاری با ما می شود؟ آیا حوزه هنری 
واقعا حامی هنرمندان است؟ پاسخ سوال را 

شما به ما بدهيد...
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اخراجي ها  در رسانه

نامزدهاي نشان طال مشخص شدند
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23 عك��س از 11  ع��كاس نامزد دریافت نش��ان ط��اي چهارمين 
جشنواره دوربين.نت مشخص شدند. به گزارش ستاد خبري جشنواره 
دوربين.نت این تعداد عكس از بين 226 عكس بخش مسابقه عكس 
خبري جشنواره دوربين دات نت انتخاب شدند. به این ترتيب هادي 
آبيار )2 عكس(، محمدرضاآرین پور )1 عكس(، محمودرضا اميري )3 
عكس(، محمدرضا دهداري )2 عكس(، مصطفي حقگو )2 عكس(، 
اميرحس��امي نژاد )6 عك��س( ، ایم��ان فرزین )1عكس( ، جمش��يد 

فرجوندفردا )2 عكس( ، نرگس امامي )1 عكس( ، مرتضي رفيع خواه 
)2 عكس( و علي اکبر قزویني )1 عكس( به عنوان عكاس��ان نامزد 
دریافت نشان طاي جشنواره در بخش تک عكس شدند. به نفر دوم 
نش��ان نقره جشنواره و نفر س��وم لوح تقدیر اهدا مي شود. از مجموع 
226 عك��س آقایان رض��ا معطریان، بهروز مهري، مهدي قاس��مي 
وحسين گلمحمدي مجموع 71 عكس را براي نمایشگاه تک عكس 

خبري انتخاب کرده بودند.


