تصحيح

عکاسخانه» دوم

«عکاس��خانه» ،در هش��تمین روز جشنواره
دوربین.نت به نمایش درآمد.
این مستند که بیستم آبان در این جشنواره
به نمایش درآمده بود ،بیس��ت و سوم آبان
برای دومین بار به نمایش درآمد.
در نمایش دوم این فیلم مستند« ،مصطفی
شیری» ،کارگردان این فیلم بین تماشاچیان
حضور یافت تا از واکنش آن ها مطلع شود.
«عکاس��خانه» ،در پنجمین جشنواره فیلم
رضوی ،نامزد دریاف��ت جایزه بهترین فیلم
و کارگردانی مستند شده بود.
در خب��ری که درب��اره نمایش ای��ن فیلم،
در بولتن منتش��ر ش��د ،نام آن به اش��تباه،
«عکاسانه» ،درج ش��ده بود .به این وسیله،
این اشتباه را تصحیح می کنیم.

خبر

مركزفروش و تعميرات انواع دوربين

هديه شركت حامي به شركت كنندگان
در برنامه هاي دوربين.نت

ش��ركت حام��ی ک��ه در زمین��ه تعمیرات
دوربین فعالیت می کن��د و يكي از حاميان
مالي جش��نواره چه��ارم دوربين.نت اعالم
كرده اس��ت كه روز آخر جشنواره يك عدد
دوربين عكاس��ي به يكي از حاضرين اهدا
خواهد كرد.
بر اين اس��اس و بر طبق قرعه كش��ي كه
در روز آخر جش��نواره صورت خواهد گرفت
ب��ه يكي از حاضرين يك دس��تگاه دوربين
عكاسي اعطا خواهد شد.
همچني��ن اين ش��ركت قرار اس��ت كه در
سفرهاي دوربين.نت نيز هدايايي به شركت
كنندگان اعطا كند.
گفتني است اين ش��ركت در مراسم جشن
دوربين.ن��ت ني��ز  3عدد كيف عكاس��ي به
حاضرين در سالن اهدا كرد.

آژانس
عكس
خبرنامه چهارمين جشنواره عكس خبري دوربين.نت
شماره  - 7يكشنبه  24آبان  1388خبري

Festival.Doorbin.net
شركت بيمه نوين

مركزفروش و تعميرات انواع دوربين

فرهنگسراي رسانه

| همكاران |

| دبير جشنواره | احسان رافتي داريان

| گروه خبري | جعفر تكبيري  ،بهناز شيرباني  ،الهام صالح

| گروه تصويري | علي جورابچي  ،فاطمه بهبودي  ،فرشاد پاليده  ،مهسا فضلعلي -علي چاشنيگير
| گرافيك و صفحه آرايي | علي شهني  ،احسان رافتي

| اساتيد ورك شاپها | حسن غفاري  ،وحيد سالمي  ،مرتضي نيكوبذل  ،جواد منتظري  ،رضا معطريان  ،بهروز مهري

| آدرس وب سايت | www.festival.doorbin.net

گزارش

مرثیه ای برای هنر
عکاس�خانه ،فیلم�ی اس�ت درب�اره
عکاس�ی زیارت�ی در مش�هد .ای�ن
فیل�م ،در هش�تمین روز جش�نواره،
ب�رای دومین بار ب�ه نمایش درآمد.
«مصطف�ی ش�یری» ،کارگ�ردان
ای�ن فیلم مس�تند در ای�ن روز بین
تماش�اگران حض�ور یاف�ت و ب�ه
س�واالت آنه�ا پاس�خ گف�ت .وي
همچنين به سواالت خبرنگار ما نيز
جواب داد.
در دومی�ن جلس�ه نمای�ش فیل�م
«عکاسخانه» بین تماشاگرها حاضر
ش�دید .چ�ه دلیلی ب�رای ای�ن کار
داشتید؟
در س��ینمای مس��تند ،مجال زی��ادی برای
نمای��ش فیلم ه��ا نداریم .برای فیلمس��از،
واکن��ش تماش��اگر مهم اس��ت .ب��ه ویژه
مستندسازها که به خاطر عرصه کم نمایش،
مش��تاق اند بازخورد فیلم خود را ببینند .من
هم دوست داش��تم واکنش تماشاچی را در
چهارمین نمایش فیل��م ببینم .فیلم ،قبل از
این در جشنواره س��ینما حقیقت و پنجمین
جش��نواره فیلم رضوی ،کاندید بهترین فیلم
و کارگردانی مستند شد .اینجا هم دو بار به
نمایش درآمد.
واکنش ها چه طور بود؟
مخاطبان این جشنواره ،عکاس اند و دغدغه
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عکاسی دارند .من به نوعی این دل مشغولی
را داشتم که واکنش این گروه را ببینم .البته
باید بگویم نگران هم بودم که به خاطر این
که به موضوعات به صورت تخصصی اشاره
نکرده ام ،مورد نقد قرار بگیرم .اما اس��تقبال
خوب بود .عکاس��ی حرم ،نوعی از عکاسی
اس��ت که سال هاس��ت که انجام می شود.
همه م��ا عکس هایی این چنی��ن (در کنار
تصویر حرم امام رضا) داشته ایم.
پس خود شما هم عکس این طوری
دارید؟
بل��ه ،در دو س��الگی ام .این عکس در آلبوم
قدیم��ی خانه ما هس��ت و ب��رای من حس
نوستالژیکی دارد.
ش�رایط س�اخت این فیلم چه طور
فراهم شد؟
از طرف مرکز گس��ترش س��ینمای مستند و
تجربی ،ش��رایطی پیش آمد که در مش��هد
فیلم بس��ازیم .موضوع فیلم ها آزاد بود .دلم
نمی خواست کلیشه ای کار کنم .در نهایت
به طرح عکاس��ی زیارتی رسیدم که در هیچ
جای دنیا مش��ابهی ندارد .خوشحالم که این
تجربه را داشتم.
واکن�ش ه�ا هم�ان ط�ور ک�ه م�ی
خواستید بود؟
وظیفه اصلی مستندس��از این اس��ت که در
مس��تند دس��ت نبرد .آدم های ت��وی فیلم

همین ها بودند که دیدیم .علیرغم لبخندی
که بر لب نش��اندند ،تماشاگر غربت و زوال
این آدم ها را هم حس کرد .دلیل اس��تقبال
خوب مخاطب ،همین حقیقت گویی اس��ت.
توفیق فیلم مس��تند ه��م در همین بازتاب
حقیقت است.
برای س�اخت فیلم چ�ه دغدغه ای
داشتید؟
رنجی در عکاسی قدیم بود که به عکس ها
حرمت می داد .این حرمت با ورود عکاسی
دیجیت��ال از بین رفت .ای��ن برای من مهم
بود که نش��ان بدهم که این آدم ها با ورود
عکاسی دیجیتال بیکار شده اند و عرصه را
به کسانی داده اند که حتی عکاس نیستند.
به هدفتان رسیدید؟
شاید بزرگبینی باش��د .این فیلم ،مرثیه ای
اس��ت برای ش��کل اصیل هنرهای پیشین.
انگی��زه من برای س��اخت این فیلم این بود
که نش��ان بدهم عکاسان پیشین و به ویژه
عکاس��ان زیارت��ی ،عکاس بودن��د ،عکاس
ماندند و کار دیگری را هم تجربه نکردند.
چرا فیلم را برای نمایش در جشنواره
دوربین انتخاب کردید؟
یکی از دوس��تانم به من گف��ت که در این
جش��نواره ،فیلم هایی با موضوع عکاس��ی
نمایش می دهند .دوس��ت داش��تم واکنش
مخاطبان این جشنواره را ببینم.

