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ريز خبر

امروز

روز پنجشنبه هنگام برگزاري كارگاه مالتي 
مديا جواد منتظري حضور عكاس برتر سال 
در سالن فرهنگسراي رسانه باعث تعجب 

حاضرين شد.
حسين فاطمي عكاس برتر سال چهارمين 
جش��نواره دوربين.نت در حال��ي موفق به 
كس��ب اين عنوان ش��د كه هنگام قرائت 
نام وي در س��الن محل برگزاري مراس��م 
اختتامي��ه‘ در اين محل حضور نداش��ت و 
مجب��ور ش��د از طريق تلفن هم��راه براي 
حاضرين سخن بگويد. گفته مي شد كه وي 
پس از يك مسافرت طوالني به افغانستان 
به ايران برگشته و براي استراحت به شهر 
س��اري رفته اس��ت اما حضور سر زده وي 
در سالن محل برگزاري كارگاه مالتي مديا 
جواد منتظري‘ باعث تعجب حاضرين شد. با 
حضور فاطمي در اين محل اعضاي دوربين.
نت كه بع��د از مدتها موفق ب��ه ديدار اين 
عكاس برجسته شده بودند‘ شروع به خوش 
و بش با وي كردند. گفتني اس��ت احسان 
رافتي دبير جشنواره چهارم به حسين فاطمي 
گفته است كه اگر مي خواهي تنديس ويژه 
عكاس برتر را از ما تحويل بگيري بايد در 
روز آخرجشنواره  يك كارگاه آموزشي برگزار 
كني كه قرار ش��د حس��ين فاطمي در اين 

خصوص فكر كند. 

فرهنگسراي رسانه

ساعت 16 
مستند شوتينگ بك 

رضا دقتي 
به زبان اصلي 

ساعت 17 
فيلم عكاسخانه 

ساخته مصطفي شيري

ساعت 18 
اساليدشو عكس هاي برتر بخش خبري 

ساعت 18:30 
كارگاه آموزشي رضا معطريان 

با موضوع پرتره هاي مطبوعاتي

آشنایی با تکنیک های جدید
از ملزومات عکاسی است

آم��وزش hdr عنوان گارگاه تخصصی 
آرش حميدی بود كه با اس��تقبال خوبی 
از س��وی عال قه مندان روبرو ش��د. به 
طوری كه تا ساعتی بعد از  اتمام كارگاه 
حميدی همچنان پاس��خگوی سواالت 
عكاس��ان بود . چند دقيقه ای را با آرش 
حميدی همكالم شديم كه در ادامه می 

خوانيد.
-عکاس�ی را از  چ�ه زمان�ی آغ�از 

کردید؟
م��ن از س��ال 76 ب��ا گذران��دن  دوره 
هايی با هنر عكاس��ی اش��نا شدم و در 
 photo.irس��ال 84 مديريت س��ايت
به من س��پرده ش��د و بعد از آن جريان 
ديگ��ری در زندگ��ی من ب��ه لحاظ كار 
در حيط��ه عكاس��ی ب��ه وجود آم��د. از 
ابتدا عالفه خاصی به عكاس��ی مس��تند 
–اجتماعی دارم و البته عكاسی خيابانی 
كه متاس��فانه در ايران ب��ه دليل برخی 
محدوديت ها نمی ت��وان در اين زمينه 
آزادی عمل زيادی داش��ت. اما در حال 
حاضر نزديك به س��ه سال است كه با 
استفاده از دوربين سه بعدی عكس سه 
بعدی م��ی گيرم وهنوز بطور گس��ترده 
جايی نمايش داده نشده است. البته چند 
مبحث جديد در ارتباط با عكس خبری 

را هم بط��ور تجربی آغاز ك��رده ام كه 
امي��دوارم بتوانم اطالع��ات خوبی را در 

اختيار عكاسان قرار دهم.
-فکر می کنید  تا چه اندازه استفاده 
از ش�یوه های نوین در عکاس�ی در 
حال حاضر برای عکاس�ان خبری ما 

راهگشا است؟
به نظر من ص��د در صد می تواند مفيد 
واقع ش��ود.ايرانی ها دي��د خوبی دارند 
و اي��ران يكی  از نقاط خبری حس��اس 
دنيا بوده و ش��يوه های نوين در آموزش 
عكاس��ی می تواند  تكنيك عكاسی را 
باالت��ر ببرد. متاس��فانه در ح��ال حاضر 
اكثر عكاس��ان م��ا به گرفت��ن  عكس 
های تكراری عادت كرده اند و  ش��ايد 
عمده ترين دليل آن اين است كه چنين 
چيزی از آنها درخواس��ت می شود. مثل  
اينكه يك عكاس فقط به صرف تجربه  
وارد اين حرفه ش��ده است و با ورود به 
يك خبر گزاری مجبور بوده  كه هر روز 
عكس بگيرد و كمتر به دنبال مطالعه و 

آموزش حرفه ای عكاسی برود . 
-برگ�زاری چنین کارگاه هایی تا چه 

حد به  عکاسان کمک خواهد کرد؟
بهترين برنامه برای آشنايی عكاسان با 
تكني��ك های جديد عكاس��ی برگزاری 

چنين كارگاه هايی اس��ت .من معتقدم 
كه اين كالس ها باعث می ش��ود  كه 
عكاس��ان در اينده عكس هايشان را با 
كيفيت بهتری ارائه دهند.اما  بهتر است 
كه قبل از برگزاری اين  كارگاه ها يك 
اطالعات مختصری راجع به بحث مورد 
نظر ارائه شود تا مخاطب  با زمينه ذهنی 
آماده تری وارد بحث  شود . مثل مبحث

hdr كه متاس��فانه كمتر كسی از اين 
ش��يوه با اطالع است وآشنايی عكاسان 
ب��ا چنين موضوعاتی تاثير مس��تقيم در 

كيفيت كار انها خواهد گذاشت.
-جشنواره امسال  دوربین.نت را 

چگونه دیدید؟
جش��نواره امسال بسيار  عالی است و از 
جشنواره س��ال گذشته  بسيار بهتر ارائه 
شد.من سال گذشته  به داوری ها بسيار 
نقد داشتم  كه خوشبختانه امسال شاهد 
داوری  ه��ای بهت��ری بودي��م.در مورد 
كارگاه های  آم��وزش می توانم بگويم 
كه به عقيده  من س��ال گذش��ته بسيار 
جانبدارانه بود و امسالذ اين موضوع رفع  
شده است.من عكاس خبری نيستم اما  
امسال با حضور در جمع عكاسان خبری 
اطالعات زيادی كسب كردم. از تمامی  
دوستانم در دوربين.نت تشكر می كنم. 

آژانس
عكس
خبري خبرنامه چهارمين جشنواره عكس خبري دوربين.نت 
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