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فرهنگسراي رسانه
مركز فروش و تعميرات انواع دوربين شركت بيمه نوين
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گزارش

سفري در راه است

بعد از برگزاري جش��نواره چهارم كه شكر 
خ��دا امروز آخرين روز آن را پش��ت س��ر 
خواهيم گذاشت‘ احسان رافتي تدارك يك 

سفر تفريحي را براي اعضا ديده است.
گفته مي ش��ود كه اطالعات اين س��فر به 
زودي ب��ر روي س��ايت دوربين.ن��ت قرار 
خواهد گرفت. ش��نيده مي شود كه مقصد 
اين س��فر كوير مصر از توابع شهرس��تان 
نائين اس��ت كه اين روزها صحنه هاي بي 
نظيري براي عكاس��ي دارد. مدت سفر نيز 
3روزه اعالم شده است. چشم انتظار ديدار 

شما در اين سفر هستيم. 

احتمال بين المللي شدن 
جشنواره پنجم 

با راه اندازي بخش انگليسي سايت 
دوربين. نت احتمال برگزاري بين المللي 
جشنواره پنجم بيش از پيش قوت گرفت.

ب��ه گفته احس��ان رافتي كاره��اي بخش 
التين سايت دوربين.نت در حال برگزاري 
اس��ت و احتم��اال ت��ا دو هفته آين��ده اين 
بخ��ش به صورت رس��مي افتت��اح خواهد 
ش��د. همچنين قرار اس��ت با رايزني هاي 
صورت گرفته با برخي از دوس��تان ش��اهد 
نمايش عكس��هاي عكاس��ان كش��ورهاي 
خارجي در س��ايت دوربين.نت باشيم. پس 
از همي��ن امروز براي جش��نواره پنجم كار 
خود را ش��روع كنيد كه قطعا رقابت در اين 

جشنواره بسيار نفس گير خواهد بود.

آخرين روز 
فرهنگسراي رسانه

امروز آخرين روزي است كه فرهنگسراي 
رسانه ميزبان جشنواره دوربين.نت است و 
فردا در خانه س��وره مراسم پاياني جشنواره 

برگزار مي شود. 
دوس��تاني ك��ه روي ديوار عكس داش��ته 
باشند اگر فردا در خانه سوره حضور داشته 
باشند عكس هايشان را تحويلشان خواهيم 

داد وگرنه عكس بي عكس . 
پس با اين حس��اب جز ام��روز فردا هم در 

خانه سوره زيارتتان خواهيم كرد. 
به اميد ديدار ... 

شركت كنندگان در هش��تمين روز كارگاه 
های آموزش��ی، در نخستين كارگاه اين روز 
با شرايط و نحوه ارسال عكس به جشنواره 
های خارجی آشنا شدند. »آرش حميدی«، 
سخنران اين جلس��ه درباره جشنواره های 
داخلی عك��س گفت:» اين جش��نواره ها، 
جش��نواره هايی هستند كه تكرار می شوند 
و اغلب بيش��تر از يكی- دو سال ادامه پيدا 
نمی كنند.« حميدی، جشنواره های خارجی 
عكس را دارای سازماندهی منظم دانست و 
داشتن حاميان مالی را علت اين اتفاق عنوان 
كرد. وی از چند سازمان كه سمت و سوی 

اين جشنواره ها را هدايت می كنند، نام برد. 
»فياپ«، )فدراسيون جهانی عكس( شاخص 
تري��ن و معتبرتري��ن اين س��ازمان ها بود. 
سازمانی كه كشورها در برگزاری جشنواره 
های خود از اس��تانداردهای آن استفاده می 
كنند. »كاپا«، )انجمن عكس كانادا( دومين 
سازمانی بود كه نام برده شد. به گفته حميدی 
اين سازمان از اعتبار خوبی برخوردار است، اما 

سطح آن از فياپ پايين تر است. 
PSA، ي��ا انجمن عكس آمريكا نيز يكی 
ديگر از سازمان هايی است كه در اين زمينه 

فعاليت می كند. 

حميدی پس از اين بحث، ارسال عكس به 
جش��نواره های خارجی را مطرح كرد. وی 
گفت:»هر كسی می تواند به صورت انفرادی 
با اين جش��نواره ها درتماس باشد، اما آنچه 
برای اين جشنواره ها مد نظر است، ارسال 

گروهی عكس است.« 
سخنران جلسه، از تفاوت در داوری عكس 
ها در ايران و كش��ورهای خارجی به عنوان 
يك مش��كل نام برد. او تف��اوت در تعريف 
عكاس��ی خالقه در ايران و ساير كشورها را 
به عنوان يك مثال مطرح كرد و درباره اين 
نوع از عكاسی توضيح داد:»عكس خالقه، 
عكسی است كه با استفاده صحيح از دوربين، 
نوع نگاه عكاس و امكانات بيشتر گرفته شده 
اس��ت.« وی ضمن اشاره به تعريف نشدن 
عكاسی خالقه در ايران، درباره تعريف فياپ 
از اين نوع عكاس��ی گفت:» از نگاه فياپ، 
عكس خالقه، عكسی است كه واقعيت را 

تغيير داده.« 
حميدی در ادامه اين كارگاه آموزشی، درباره 
عكس طبيع��ت، عكس منظره ش��هری، 
عكس حيات وحش، عكس پرتره و عكس 
اديت شده، صحبت كرد. در هر كدام از اين 
مباحث، عكس هايی نيز ب��ه نمايش داده 

شد.

تفاوت در داوری عکس در ایران
 و سایر کشورها


