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ريز خبر

امروز

بخش هاي جديد دوربين.نت آماده شده و 
همزمان با پايان جشنواره رونمايي خواهد 

شد. 
بخش��ي كه هم��ه اعض��ا و عالقمندان 
دوربين.نت منتظر افتتاحش بودند 27 آبان 
ماه به نام كلوپ اعضاي دوربين.نت افتتاح 
خواهد شد و از اين به بعد تمامي اعضاي 
دوربين.نت در بخش هاي عضو طاليي ، 
نقره  اي و عادي در كلوپ اعضا در كنار هم 
خواهند بود و دوربين.نت برنامه هاي ويژه 

اي را براي اين دوستان درنظر دارد.
متاس��فانه اعضا براي اينك��ه دوربين.نت 
بتواند امكانات بيشتري را برايشان داشته 
باشد بايد هزينه اي ناچيز در سال بپردازند 
ولي همچنان اعض��اي عادي دوربين.نت 

رايگان است. 
بخش ديگري كه همزمان با پايان جشنواره 
افتتاح خواهد شد بخش تصويري دوربين.
نت است كه اختصاص دارد به كليپ هاي 
تصويري خبري از مراسم هاي مختلف كه 
توسط اعضاي دوربين.نت از نقاط مختلف 

فرستاده خواهد شد. 
بخش انگليسي دوربين.نت مراحل نهايي 
كار خود را س��پري كرده اس��ت و با پايان 
جش��نواره براي كساني كه خارج از كشور 

هستند رونمايي خواهد شد. 
پيش بيني مي ش��ود تعداد اعضا، كاربران 
و بينندگان دوربين.نت با ش��روع رس��مي 

بخش انگليسي بيشتر شود.

فرهنگسرای رسانه 

ساعت 17
بررسي ش��رايط و نحوه ارسال عكس به 

جشنواره هاي خارجي / آرش حميدي

ساعت 18 
فيلم خواب خرس ها 
فيلم عكاسي طبيعت 

فيلم آقاي رييس جمهور

ساعت 18:30 
كارگاه آموزشي بهروز مهري

ساعت 20
روايت نزديك / علي فريدوني

پرتره باید به جنس  زندگی 
نزدیک باشد

ه��م نس��الن م��ن در ح��وزه مطبوعات 
عكاسی كالسيك و مدرن ايران را تجربه 
ك��رده اند. و حرف  زدن برای نس��لی كه 
م��دام درحال تجربه  ك��ردن حوزه های 
مختلف عكاسی است كمی سخت است. 
رض��ا معطريان س��خنان خ��ود را با اين 
جمالت اغ��از كرد و گفت: متاس��فانه در 
حال  حاض��ر ما در جامعه ب��ه لحاظ كار 
در ح��وزه عكاس��ی خبری با مش��كالتی 
مواجه هستيم.مش��كالتی  كه بسياری از 
آنها باعث شده است تا عكاسان خوب ما 
مهاجرت كنند و تجربياتشان را به بيرون 

مرزها ببرند.
معطريان در ادامه  گفت: عكاس��ی پرتره 
از گونه های اوليه عكاس��ی است.و پرتره 
هميش��ه در تاريخ عكاس��ی مطرح بوده 

است.در گذش��ته اكثر عكس های پرتره 
بيانگر خصوصيات ظاه��ری فرد بود. اما 
خوش��بختانه در برخی از عكس ها حتی 
حالت روحی سوژه نيز اعمال می شود كه 

همين موضوع بسيار نكته جالبی است. 
معطريان ادام��ه داد:در حال حاضر پرتره 
ديگ��ر متعلق به انس��ان  نيس��ت و حتی 
تصوي��ر يك حيوان نيز  عن��وان پرتره را 
دارد.و من احس��اس  می كن��م مرزهای 
عكاسی به مرور زمان تكان های شديدی 
می خورد و هر لحظه شاهد اتفاقات جديد 

تری هستيم.
وی ادامه داد:در گذشته بساری از عكس 
های پرتره  در فضای بسته گرفته می شد 
. اما چند  س��الی است كه اكثر پرتره ها از 
فضای بس��ته خارج شده اند و غالب های  

متفاوت تری را تجربه می كند. 
معطري��ان در ادامه  پرتره ای را جذاب تر 
توصيف كرد  كه به جنس زندگی نزديك 
باش��د و  گفت:به نظر من در حال حاضر 
بايد از س��وژه در حالت طبيعی و كامال به 
دور از ساختن يك فضای مصنوعی از ان 

عكاسی كرد.
وی در ادام��ه گفت:دوربي��ن ديجيت��ال 
ظرفيت فنی عكاس��ی را باال برده اس��ت 
و امكان تجربه  كردن را برای عكاس��ان 
فراهم كرده اس��ت و س��بكی از پرتره در 
ايران ش��كل خواهد گرفت كه مبتنی بر 
خالقي��ت ذهن��ی و ظرفي��ت روزنامه ها 

خواهد بود.
معطري��ان در ادام��ه  ب��ه تف��اوت های 
پرتره های عكاسان خارجی و ايرانی اشاره 
كرد و  گفت :عكاسان خارجی سعی نمی 
كنند موارد و يا اجسامی كه در داخل كادر 
عكسش��ان اس��ت را كنار بگذارند و دقيقا  
اين بر خالف عكاسی خبری ما است . در 
برخی موارد ما با سليقه شخصی خودمان 
بس��ياری از مواردی كه در كادر ماست و 
طبيع��ی  بودن عكس را بهتر نش��ان می 
دهد را كنار می گذاريم. معطريان در اخر 
گفت:عكاس��ی نيز به مرور زمان تغييرات 
زيادی را متحمل خواهد شد . و دقيقا نمی 
دانم كه ايا چند س��ال ديگر نيز باز بايد با 
همين شيوه عكاس��ی پرتره كرد يا خير . 
اما پيش��نهاد من به همه عكاسان خبری 
اين است كه حس زندگی و طبيعی بودن 
لحظه را در پرتره های خود رعايت كنند.

رضا معطریان در کارگاه آموزشی پرتره های مطبوعاتی

آژانس
عكس
خبري خبرنامه چهارمين جشنواره عكس خبري دوربين.نت 
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چند خبر از 
دوربين.نت


