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جشنواره 5
زمان برگزاري

با پايان يافتن جشنواره چهارم دوربين.
نت در مسوالن برگزار جشنواره چهارم 
زمزمه هاي��ي بود را رابط��ه با برگزاري 

جشنواره پنجم دوربين.نت . 
تا اينجا ك��ه ما ش��نيديم احتمال زياد 
جش��نواره پنجم دوربين.نت 20 تا 30 

تيرماه 1388 برگزار خواهد شد.  

مكان برگزاري
صحبت كردن در مورد مكان برگزاري 
جش��نواره پنج��م خيلي زود اس��ت اما 
صحبت هايي كه مي شد احتمال فراوان 
ميزبان  همچنان  رس��انه  فرهنگسراي 

كارگاه هاي دوربين.نت خواهد بود. 
مسوالن برگزاري رفتار خوب و مناسب 
مسووالن فرهنگس��را و مكان مناسب 
اين فرهنگسرا را از داليل برگزاري در 

اين مكان نام بردند. 

نگارخانه
مس��والن س��تاد برگ��زاري جش��نواره 
نگارخانه صبا در خيابان برادران مظفر 
را نامزد اصل��ي برگزار بخش نگارخانه 
جشنواره دانستند و نزديكي اين مكان 
با مركز ش��هر و فرهنگسراي رسانه و 
زيبايي اين م��كان را از داليل انتخاب 

نگارخانه صبا دانستند. 

بخش هاي جديد
به طور حتم تا امروز بخش مولتي مديا 
از بخش ه��اي جدي��د جش��نواره آينده 

دوربين.نت خواهد بود. 
مسوالن برگزار جشنواره دليل اين امر 
را اس��تقبال عكاس��ان از كارگاه ج��واد 
منتظري و درخواس��ت آن ها دانس��تند 
و گفتن��د به ط��ور حتم نش��ان طالي 
جش��نواره پنجم براي اين بخش كنار 

گذاشته خواهد شد. 
همچنين قرار اس��ت مانند امسال چند 
بخش جنبي نيز در نظر گرفته ش��ود تا 
عكاسان بيش��تري بتوانند در جشنواره 

حضور داشته باشند. 

از دوربین.نت انرژی گرفتم

آخري��ن كارگاه چهارمين جش��نواره دوربين.
نت توسط »حس��ين فاطمی« برگزار شد. او 
كه سال 1383 با عكاس��ی برای خبرگزاری 
فارس، كار عكاس��ی خبری خود را آغاز كرد، 
در ابتدای اين جلس��ه، گفت:»من از دوربين.
نت انرژی گرفتم، اما يک مشكل وجود دارد، 
كارگاه های آموزشی يک طرفه است. سئوالی 
مطرح نمی شود. در اين جلسه، سئوال بپرسيد 

و انتقاد كنيد.« 
وی س��پس پي��كان انتقاد خود را به س��وی 
عكاسان خبری نشانه رفت و از آن ها خواست 
تا كار و مش��غله را برای نگرفتن عكس های 
غير خبری بهانه نكنند. نداشتن كتاب عكس 
در اي��ران، نقطه ضعفی بود كه فاطمی به آن 
اش��اره كرد. او درباره علت اين اتفاق توضيح 
داد:»ما عكاسان خبری ايرانی از كنار بسياری 

موضوع ها به راحتی عبور می كنيم. عكاسان 
خارجی هم برای گرفتن ويزا مشكل دارند.«

او منتظر رخ دادن اتفاقات ماندن و عكاسی 
ك��ردن را نادرس��ت دانس��ت و گفت:»اگر 
منتظر لحظه باش��يم، بايد بيست سال صبر 
كنيم.« عكاس��ی از اتفاقاتی ك��ه در مكان 
های دورافت��اده رخ می دهد، موضوعی بود 
كه سخنران جلس��ه به آن اشاره كرد. يكی 
از اين موضوعات كه فاطمی از آن عكاسی 
كرده، عروسی در اقوام مختلف ايران است. 
او بر عكاسی داستانی تاكيد داشت و نسبت 
به عكس های عكاسان دوربين. نت انتقادی 
را مط��رح كرد. اين انتق��اد، به عكس های 
تكراری ارس��ال ش��ده به جش��نواره بازمی 
گش��ت. او اين تفكر را كه چون خيلی ها از 
يک موضوع عكاس��ی كرده اند، ما عكاسی 

نكنيم، اش��تباه دانست و اس��تفاده از قلم و 
كاغذ و يادداش��ت برداری را به عنوان يكی 

از ملزومات كار عكاس نام برد.
س��پس عكس هايی كه فاطمی از مراس��م 
عروسی ايل قش��قايی گرفته بود، به نمايش 
درآم��د. فاطمی ضمن نماي��ش عكس ها از 
عكاسان ش��ركت كننده در جلسه خواست تا 
هنگام عكاسی به اقوام و مراسم آن ها احترام 
بگذارند. توصيه بعدی او برق��راری ارتباط با 
عكاسان و فيلمبرداران عروسی برای سهولت 

در عكاسی بود. 
عكس هايی از مراسم عروسی كردها، كالت 
ن��ادری، تركم��ن ها و عكس ه��ای درياچه 
اروميه، در ادامه اين جلسه به نمايش درآمد. 

پايان بخش اين جلسه، نمايش عكس هايی 
بود كه فاطمی از افغانستان گرفته بود

حسين فاطمي عكاس سال ايران در كارگاه هاي آموزشي:

آژانس
عكس
خبري خبرنامه چهارمين جشنواره عكس خبري دوربين.نت 
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به روايت تصوير
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