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يك خبر خوب براي برنده ها

كارگاههايتخصصيعكاسي
اولكالم برگزيدههاي دوربين.نت با بهروز مهري

شروع شد

ان��گار همين دي��روز بود كه زنگ ش��روع
به كار جش��نواره چه��ارم دوربين.نت با راه
ان��دازي نمايش��گاه به ص��دا درآمد و همه
دوس��تان با ذوق و شوق ش��روع به نسب
عكس ها بر ديوار خانه سوره كردند .جايي
كه انگار دوست نداشت عكسها به ديوارش
بچس��بد و همان قصه چس��ب و ديوار كه
همه از آن مطلع هس��تند .اين بخشي بود
كه ش��ما آن را نظاره كرديد اما در حقيقت
زنگ جشنواره براي برگزار كنندگان از سال
پيش به صدا در آمده بود .درست از همان
روزي كه جشنواره سوم به پايان رسيد .ما
از هم��ان روز به فكر اين جش��نواره بوديم
ت��ا بتواني��م برنامه اي در خور و شايس��ته
عزيزان برگزار كنيم كه شكر خدا به گفته
اكثر عزيزان و همراهان همين گونه ش��د.
اگرچه كم و كاس��تي هايي هم داشتيم اما
از برگ��زار كنندگان جوان و مش��تاق بيش
از اين توقع نمي رفت .ما تمام س��عي مان
را كرديم و حال اين ش��ما هستيد كه بايد
با نظرات و انتقادات س��ازنده خودتان ما را
در برگ��زاري هرچه بهتر جش��نواره پنجم
راهنمايي كنيد .زنگ جشنواره پنجم براي
ما از همين امروز به صدا در آمد .ما شروع
كرديم .شما هم ش��روع كنيد .تا سال بعد
عكسهاي بهتري از امس��ال داشته باشيد.
ق��دردان محبتهاي همه ش��ما هس��تيم و
همچنين قدردان تمامي دوس��تاني كه در
طول برگزاري جش��نواره ي��ار و همراه ما
بودند و گوشه اي از بار سنگين برگزاري را
به دوش كشيدند.
و يك خسته نباشيد ويژه به احسان رافتي
كه تمامي س��نگيني اين بار بر دوشهاي او
بود ...دستمريزاد پسر...
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رضا معطريان در گفت و گو با دوربين.نت

احتمال حذف  222عکس هم بعید نبود
«رض�ا معطری�ان» ،یک�ی از داوران جش�نواره چه�ارم
دوربين.نت بود .وي داوري آثار بخش خبری جش�نواره
را به همراه  3داور ديگر به عهده داش�ت .وي همچنين

س�خنرانی در کارگاه آموزش�ی پرتره مطبوعاتی را هم
برعهده داش�ت .او از ش�رایط صحبت ک�رد و از تبدیل
عکاسی خبری به عکاسی پرتره.
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