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نفسهایهشتمینجشنوارهعکسخبریدوربین.
نتبهشمارهافتاده.نهبهاینمعناکهبرگزارکنندگان،
کمآوردهباشند،بلکهبهمعناینزدیکشدنبهپایان

هشتم.
جشنوارههشتم،بینهشتجشنوارهایکهتاکنون
برگزارشده،یکماراتنسنگیناست.دراینموضوع

شکندارم.اغراقهمنمیکنمالبته.
وقتیبرنامههاییکجشنوارهازساعت15:30آغاز
ش��ودوتاحدودس��اعت22ادامهداشتهباشد،خیلی

راحتمیتوانجشنوارهرابهماراتنتشبیهکرد.
ازس��اعت15:30تاح��دود19،نیمیازبرنامههادر
مرکزهنرپژوهینقشجهانبرگزارمیشود.ساعت
19همگروهبرگزارکنندهجشنوارهدرسریعترینزمان
ممکنبایدخودرابهمکاندومبرگزاریجش��نواره

برسانند.
ازساعت19:30تاحدود22هممرکزمشارکتهای
فرهنگیهنریش��هرداریتهران،میزبانبرگزاری
برنامههاست.هرروزچهارکارگاهآموزشیکهبرخی
ازآنهابهعکاسیاختصاصدارندوبرخیبهآموزش
نرمافزار،درقالبنشس��تصمیمییاکارگاهبرگزار
میشود.باوجودگذشتهفتدورهازاینجشنواره،
موضوعاتکارگاههایآموزشی،تازگیخودراحفظ

کردهوازکارگاههایتکراریهمخبرینیست.
هرروزهمزماندوس��الندرمرکزمش��ارکتهای
فرهنگیهنریش��هرداریتهران،عالقهمندانبه
عکاس��یرامیزبانیمیکندوش��رکتکنندگاندر
جشنواره،باتوجهبهعالیقیکهدارند،یکیازایندو
سالنراکهیکیبهکارگاههایتخصصیودیگری
بهنمایشفیلمومالتیمدیااختصاصدارد،انتخاب

میکنند.
برگزاریچنینجش��نوارهایآساننیست.مدیریت
همزمانبرنامههایدوسالن،برگزاریبرنامههادر
دومکانمختلفوبرنامهریزیکارگاههاونشستها،
بیشکنفسبرگزارکنندگانرامیگیرد.اینماراتن،
نفسگیراس��ت.امانفسبرگزارکنندگانبهشماره
نیفت��اده.آنه��اتاآخرینروزبرگ��زاریهمچنانبا
انرژیبهفعالیتادامهمیدهندتاجشنوارهایدرخور

عکاسانبرگزارکنند.
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ماراتن نفس گیر
جشنواره هشتم

ایده های طالیی جشنواره

مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره 
عکس خبری دوربین.نت امروز برگزار می شود

قلبهاتندت��رازحدمعمولمیزن��د.امروزعدهای
هیجانزدهاند.اینعده،شرکتکنندگاندرهشتمین
جشنوارهعکسخبریدوربین.نتهستندکهآثارشان
بهبخشهایعکس،فیلمومالتیمدیاراهپیداکرده

است.
ام��روز،اختتامیههش��تمینجش��نوارهعکسخبری
دوربین.نتاست.دراینمراسم،نفراتبرترهربخش

معرفیمیشوندوموردتقدیرقرارمیگیرند.
مراس��ماختتامیههش��تمینجش��نوارهعکسخبری
دوربین.ن��ت،بخشهایمختلف��یدارد.یکیازاین
بخ��شها،پخشکلیپجش��نوارهاس��ت.اینکلیپ
درچن��دروزگذش��تهوب��اتالشه��ایگردانندگان
جش��نوارهساختهش��ده.س��ازندگانکلیپ،دوربینبه
دس��تبهکارگاههایآموزشی،نمایشگاه،سالنهای

مجموعهه��اینقشجه��انومرکزمش��ارکتهای
فرهنگیهنریش��هرداریتهرانسرزدهاند.پساگر

خودتانرادرکلیپدیدید،اصالتعجبنکنید.
داورانجشنواره،فکرهایشانرارویهمگذاشتهاندتا
دربارهداوریتوضیحاتیارائهبدهند.اینتوضیحاتدر

بیانیههیاتداورانقرائتمیشود.
بخشش��یرینماجراهمکهامسالشیرینیمضاعفی
دارد،بخشاهدایجوایزاس��ت.دراینبخش،جوایز

متعددیبهنفراتبرترتعلقمیگیرد.
اینکهبرنامههایدیگرچیس��ت،بایدتاآغازمراسم

اختتامیهصبرکنید.
هش��تمینجش��نوارهعکسخبریدوربین.نت،هفتم
آبانباافتتاحنمایش��گاهدربخشعکسآغازشد.این

جشنوارهتا14آبانادامهدارد.
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یکش��نبه12آباندرهش��تمینجشنوارهعکس
خبریدوربین.نت،کارگاهنرمافزارHDRدرمرکز

هنرپژوهینقشجهانبرگزارشد.
- HDRبهمعنایطرازپویاییباالاس��ت.وقتی
بتوانیدازدلتاریکیها،روشناییوازدلروشناییها،
 HDRتاریکیهایتصویررابیرونبکشید،تصویر
خواهیدداشت.یعنیتصویریرامتجسممیشوید
کهدرآننقاطروشنهمتاریکونقاطتاریکهم

روشناست.
-وقتیتصویرتاریکوروش��نراباهمترکیبمی

کنیم،بهتصویرHDRمیرسیم.
-اززمان��یکهدوربیندیجیتالب��هوجودآمد،این
عالقهوجودداشتکهدوربینهابتواننددرابعادچشم
انسانمانوربدهند.سنسورهنوزنتوانستهنقطهتاریک

وروشنراهمزمانثبتاطالعاتکند.
-سهپایه،حساس��یتدرکمترینمیزان،باالبردن
س��رعتش��اتر،قراردادنحداقلدیافراگمروی8،
)دیافراگثابتباشدتاعمقمیدانتغییرنکند(ثابت

کردنفوکوس،ملزوماتعکسHDRاست.
-قبلازعکاسیHDR،حتمابههیستوگرامدقت
کنیدکهدرجدولهیستوگرام،خطانداشتهباشید.قبل
ازعکاسیHDR،رویهیستوگرامتمرینکنیدتا

ملکهذهنتانشود.
فوتومتیکس،نیکس��افتاچدیآر)تنهانرمافزار
تولیدHDRاستکهمیتوانرویآنبهصورت
لحظهایادیتانجامداد(.وفتوشاپ6)کهشخصا
آنراتوصی��هنمیکن��م(،نرمافزارهایش��اخص

HDRهستند.
-تصویرHDRراازتلفیقسهتصویرباال،پایینو
نرمالبهدس��تمیآورنددرنرمافزار)مرج(ترکیب
میکنندوازای��نترکیب،تنالیتهجدیدیبهوجود

میآید.
 HDRدرای��رانواکنشدوگانهاینس��بتبه-
داشتیمونسبتبهآنجبههگیریبود،ولیواقعیت
امرایناستکهHDRرارویتکعکسهممی
توانیمپیادهکنیم.HDRقبلازاینکهافکتباشد،
برایحلنواقصدوربینهایامروزیبهوجودآمده

ومیتوانیمخروجیهایخوبیازآنبگیریم.
-پ��سازتولی��دHDRحتماآنرادرفتوش��اپ

پردازشکنید.
-اگرازHDRاس��تفادهکنید،جذابیتنقاش��یو

اهمیتعکسرادرکنارهمخواهیدداشت.

معتقداستکهعکاسیمس��تنداجتماعی،یکنوعبده
بستاناست.اوباعکسهایجنگبرایتداومصلحکار
میکندواینکاررابهصورتهدفمندآغازکردهاست.

»مهدیمنعم«بااینشعارکه»قربانیانجنگمیتوانند
سفیرانصلحباش��ند«،عکسهایشرامنتشرمیکند.
نشستصمیمیهشتمینجشنوارهعکسخبریدوربیننت
درتاریخ12آبان،»قربانیانجنگ«نامداشتودرآنمنعم،

عکاسیبرایشاززمانتحصیلدررشتهمعماری
دانشگاهتهرانآغازشد.ازعکاسانفعالدردوران
جنگایرانوعراقبودوفعالیتحرفهایاشرا
باهمکاریباآژانسعکاسیVUآغازکرد.در
سال199۷بهخبرگزاریآسوشیتدپرسپیوستو
هماکنونهمدبیرعکسبخشحوزهکشورهای

خلیجفارساینآژانساست.
اوکامرانجبرئیلیاس��ت؛کسیکهداوریبخشعکس
هشتمینجش��نوارهعکسخبریدوربین.نترابرعهده
داشته.جبرئیلیعلیرغمفرصتاندکیکهداشت،درجلسات
داوریش��رکتکردوخوشبختانهتوانستدرجلسهدوم

داوریهمحضوریابد.
 امسال نخستین سالی است که شما به عنوان یکی 
از داوران هشتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت 
انتخاب شده اید. با توجه به این موضوع عکس های 
ارسال شده به جشنواره را چطور ارزیابی می کنید؟ و 
فکر می کنید که عکس ها در چه سطحی قرار دارند؟
عکسهایخوب،زیادبود.درروندداوریهمگفتمکهبا
توجهبهحدود2هزارعکس��یکهموردداوریقراردادیم،

عکسهایخوبزیادیدیدم.
 اگر بخواهید مقایس�ه ای بین عکس های ارسال 
ش�ده به جش�نواره های مختلف داش�ته باش�ید، در 
مقایس�ه این عکس ها و عکس های جشنواره های 

دیگر به چه نکاتی اشاره می کنید؟

بههرحالمنمدتهاس��تکهدرایرانداورینداشتهام
ونمیتوانمبهطوردقیقچنینمقایسهایراانجامدهم.با
توجهبهاینموضوعکهبیشترشرکتکنندگاندرجشنواره،
عکاسانیهستندکهحرفهاینیستندوکاراصلیشانهم
عکاسینیس��ت،عکسهاراخوبارزیابیکردم.کیفیت
نمایشگاهوعکسهایارسالیخوببود.بههرحالمیشد
دربخشهاییاختالفسطحرابینعکسهایعکاسان
شناختهشدهوعکاسانیکهآماتورهستند،تشخیصداد.

 عکس ها را بر اساس چه معیارهایی داوری کردید؟
اینیکموضوعکلیاست.هرداوربهسهمخودشوبر
اس��اسهمهتجربیاتیکهدرطیسالهاکسبکردهو
همچنیناس��تنباطیکهازعکسخوبدارد،عکسهارا
داوریمیکند.ذهنیاتداور،تجربهاش،تعدادعکسهایی
کهمش��اهدهکرده،تعدادعکسهاییکهبهثبترسانده
و...دراینزمینهتاثیرگذارند.طبیعتااولینمعیاردرداوری،
دیدنیکعکسخوباست.اینکهعکسترکیببندی
خوبیداشتهباشدوارتباطمشخصتریباموضوعداشته
باش��د،درکنارعواملیمثلنورخوبو...معیارهاییبرای

داوریهستند.
 در جلس�ات داوری، گاهی اختالف نظرهایی وجود 
داشت درباره این که یک عکس خوب است، یا این 
که چقدر با دسته بندی عکس مطابقت دارد. در این 

باره توصیح می دهید؟
طبیعتاهرعکسیکهبتواندبانوعدستهبندیکهدرآنقرار

تجربیاتشراازعکاسازقربانیانجنگبیانکرد.
منعم،سخنانشراچنینآغازکرد:»جنگباپایانآنتمام
نمیشودوبرایس��اکنانمراکزمرزی،همچنانادامه

دارد.«
ویبهاینموضوعاشارهکردکهعکاسانبرایعکاسیاز
جنگدچارمحدودیتهاییهستندومعموالدرهمهجنگ
هایدنیا،سانسورهاییتوسطدولتهااعمالمیشودکهبه

هر چه عکس به موضوع
نزدیک تر باشد، موفق تر است

گفت و گو با »کامران جبرئیلی«؛ داور بخش عکس
»آرش حمیدی«

در کارگاه »نرم افزار«:

 HDR تصاویر
جذابیت نقاشی و 

اهمیت عکس را دارد

صویری این برنامه در
ش ت

گزار
festival.doorbin.net

قربانیان جنگ
می توانند سفیران صلح باشند

»مهدی منعم«، سخنران نشست صمیمی »قربانیان جنگ«
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بازهممثلکتابقبل��یاشدلتمیخواهدبااو
مسابقهبگذاری.میخواهیهمهاجزایعکسرا
واکاویکنی.تقس��یمبندیه��ایافقیوعمودی
داشتهباشی،حالتنگاههاراکشفکنی،ریزترین
جزئیاتراببینی،اماهمهاینهابیفایدهاست؛باز
همدرمقابلنویسنده،شانسینداری؛تومیبازی.
»ش��بس��پیدهمیزند«،دومینکتابیاس��تکه
»یوریککریممسیحی«دربارهعکسمنتشرکرده.
اینکتابدرواقع،46عکِسفیلم،46جستاراست.
دقیقاهمانحسکتاباول؛»درجهتعکس«را
ایجادمیکند.چندجستاراولراکهبخوانی،سعی
میکنینگاهیمانندنگاهنویسندهداشتهباشی،اما
اینباریکتفاوتوجوددارد؛کارسختترشده.

کریممس��یحی،درکتابشازعکسهایفیلمها
ح��رفزده.بنابراینزمانیکتابراکامالدرکمی
کنیکهفیلمهارادیدهباش��ی.ام��ابازهمکافی
نیست.اونهتنهابرفیلمهابلکهبرزندگینامهوآثار
کارگ��ردانوحتیبازیگرانفیلمکامالاحاطهدارد.

همیناستکهکممیآوری.
نویسندهدرپیش��گفتارهمبهایننکتهاشارهکرده
کهدرتاریخس��ینما،عکسفیلموجودنداش��تو
عکسهاییک��هازفیلمهابرجایمانده،ازفریم
اصلیفیلمچاپشدهاند.همچنیندراینپیشگفتار،
کاربردهایعکسفیلمهمبرایمخاطبتوضیح

دادهشدهاست.
در»ش��بسپیدهمیزند«،توضیحاتیمفیددرباره
46عک��ساز46فیلمتاریخس��ینماارائهش��ده.
»شمالبهشمالغربی«)آلفردهیچکاک(،»یک
ادیسهفضایی«)استنلیکوبریک(،»بچهرزمری«
)رومنپوالنس��کی(،»زیس��تن«)آکیراکوروساوا(،
»بانوییازشانگهای«)اورسنولز(و»کازابالنکا«

)مایکلکورتیز(،برخیازاینفیلمهاهستند.
»شبسپیدهمیزند«،اولینباردرسال1383چاپ
ومنتشرشد،اماهمانطورکهدرکتاببیانشده،
کیفیتنازلچاپآنوانتش��ارناقصومحدودش
باعثش��دکهنهچاپشدهبهشمارآید،نهمنتشر

شده.
کری��ممس��یحی،درچاپجدید،13جس��تاررابه

جستارهایقبلیافزودهاست.
شبس��پیدهمیزند/یوریککریممسیحی/نشر

بیدگل

گرفته،ارتباطبرقرارکند،موفقتراست،ضمناینکهباید
استانداردهایعکسخوبراهمداراباشد.گاهیموضوعاتی
وجودداردکهبهسختیدردستهبندیجشنوارههاقرارمی
گیرد.گاهیبحثسلیقهمطرحمیشود.گاهیعکسهابا
دستهبندیهاارتباطصددرصدندارند.درجلسهداوریهم
هرداوربنابهتجربه،درکوحساسیتهایشنسبتبهبقیه
اختالفنظرداشت.عکسیکهدرنشریاتچاپمیشود،
گاهیهیچارتباطیباموضوعندارد.اماواقعیتایناستکه
هرچهعکسبهموضوعنزدیکترباشد،موفقتراست.

 به نظر شما کدام بخش قوی تر بود؟
میتوانمبگویمبخشتکعکساجتماعیخوببود.در
مجموعههایمستنداجتماعی،یکی-دومجموعهکامال
متفاوتوجودداشت.میشدفهمیدعکاسوقتبیشتری
برایثبتعکسهاگذاشته،سختیبیشتریرامتحمل
شدهوقطعابرایمتقاعدکردنسوژههابرایعکسگرفتن
ت��الشکرده.دراینبخشعکسهاییرادیدمکهثبت
آنهاسادهنیست.طبعاعکاسطوریباسوژههابرخورد
کردهکهسوژههافارغازحضوردوربین،زندگیعادیخود
راداشتهاند.دربخشاقتصادهمبایکی-دوموردمواجه
ش��دمکهعکسهامانندبقیهعکسهانبود.عکاسیدر
بخشاقتصادمشکلاست.اینکهعکاسانیکهحرفهای
نیستندبتوانندبرایثبتعکسهایاقتصادیاجازهبگیرند،

اتفاقکمینیست.

 کدام بخش ضعیف بود؟
بهنظرمبخشبینالمللضعیفبود.طبیعیهمهست
چونبچههایعکاساینامکانراندارندکهبتوانندسفر
انجامبدهند.ایناتفاقمیتواندمربوطبهمحدودیتهای
اقتصادییامحدودیتهایدیگرباشد.ضمناینکهاین
سئوالپیشمیآیدکهازاتفاقاتبینالمللیعکسبگیرند،

بعدباعکسهاچهبکنند؟
 این ضعف مربوط به عکاس ها است، یا جشنواره؟
ضعفمربوطبهعکاسهااست.وقتیازمفهومیبهنام
عکسحرفمیزنیمکهتوسطعکاسهابهثبترسیده،
قاعدتاجشنوارهنمیتواندکاریانجامبدهد.اینعکاسها
هستندکهبایدبهترببینندوبیشترکارکنندتاقویترشوند.
 اتفاقا می خواستم بپرسم عکاس ها برای رفع این 

ضعف ها باید چه بکنند؟
بایدبیشترعکسببینندوبیشترکارکنند.امیدوارممطبوعات
قویترش��ود،بهعکسهابیش��تربهادادهشودوحقوق

عکاسهارارعایتکنند.
 فک�ر می کنید برگزاری جش�نواره های عکس در 

پیشرفت عکاسی موثر است؟
جش��نوارههاصددرصدتاثیرگذاراست.بههرحالوقتی
عکاسهاتصمیممیگیرنددرجشنوارهایشرکتکنند،
شروعبهعکاسیمیکنند.برایشرکتدرجشنواره،عکس
هارادوباره،س��هبارهوچندبارهارزیابیمیکنندوبیشتر
بهنقاطضعفعکسهاپیمیبرند.ازانتشارفراخوانتا
اعالمنتایججشنواره،روندیطیمیشودکهدرپیشرفت

عکاسیموثراست.
 به اعتقاد شما جشنواره عکس خبری دوربین.نت 
هم جزو جش�نواره های تاثیرگذار در روند عکاس�ی 

است؟
اینکهاینهمهآدمدورهمجمعشوندوچندهزارساعت
وقتوانرژیبگذارند،صددرصددرروندعکاسیتاثیرگذار
است.مطمئنماینجشنوارهجایگاهخودشراپیدامیکند.

قربانیانجنگحسنکنندازدستیاپایقطع
شدهآنها،استفادهابزاریمیشود.

ویضم��ناش��ارهبهاینموض��وعکه»می
خواهمدرعکسهایمزندگیرانشانبدهم«
گفت:»درطولجنگ،تابوتهایزیادیدیدم
کهپدرهاباپشتخمیدهبهگورستانبردند.به
اندازهخودمتالشمیکنمتاپدرانکمتری،

تابوتفرزندانشانرابهگورستانببرند.«
منعمبهعکاسانحاضردرنشستتوصیهکرددرعکاسی
مستنداجتماعیحتماازقلموکاغذبرایثبتاطالعات
افرادبهرهبگیرندوازایناطالعاتبراینوشتنزیرنویس

عکساستفادهکنند.
درایننشس��تصمیمی،عکسهایمنعمازقربانیان
جنگدرسهبخش»بمبارانمناطقمسکونی«،»مین«

و»شیمیایی«بهنمایشدرآمد.

همیندلیلبسیاریازاتفاقاتجنگپنهانمیماند.
منعمگفت:»درجنگدردورهایکوتاهمیتوانس��تمبه
مناطقعملیاتیبروم.بنابراینازنقاطضعفوقوتجنگ
باخبرم.بههمینهمدلیلاحس��اسکردمبخشیازاین
تاریخدیدهنشد.سعیکردماینتاریخراعکاسیکنمودر

انعکاسآنبههیچنهادیوابستهنباشم.«
اوس��عیکردهب��هعنوانعکاسط��وریرفتارکندکه

معرفی کتاب
 شب سپیده می زند
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عکس ها از فیلم ها 
می گویند



دبیر جشنواره : احسان رافتی / دبیر اجرایی: احسان صباغی/ مدیرداخلی : سبحان فرج ون
تحریریه: الهام صالح / عکس: حامد ایلخان/ کیارش فرج بخش/محسن عطایی

گروه اجرایی : منصور ملکی، فربد پهلوان، شهاب تیزرو، نگین پذیرا، الناز فرخی
داوران جشنواره : کامران جبرئیلی، وحیدسالمی، محمد فرنود، بهروز مهری، محمد نوروزی، جواد منتظری، آرش عاشوری نیا، امیرپارسامهر، احمد حجارزاده ، صوفیا نصرالهی 

با تشکر از  : حامد رهنما، مهناز چترفیروزه، شهریار کاظمی،  مسعودعلی حیدری،محمد حاج مومنی،امیر جماعت، هادی کافی، بابک پوریان

ویژه نامه کاغذباتله  / نشریه روزانه هشتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت / شماره پنجم

خبرن��گار-عکاس،خبر،عناص��روارزشهای
خبری،موضوعاتیبودندکهتوس��ط»حس��ین
وحدانی«درنشست»ویژگیهاییکعکاس
خبرنگار«باحاضراندرجلس��هنقدوبررس��ی
هش��تمینجش��نوارهعکسخبریدوربین.نت
بهاشتراکگذاشتهش��د.مرکزفرهنگیهنری
شهرداریتهران،مکانبرگزاریایننشستبود.
وحدانیدرابتداینشس��تبااشارهبهسابقه15سالهخود
درزمینهس��ردبیریومدیریتهنری،گفت:»س��ردبیری
مطبوع��اتومدیریتهنری،نقطهطالقیعکسومتن
است.بهاینمعنیکهوقتیدراینجایگاهقرارمیگیرید،
بستهبهدورهانتشاررسانهبایدازبهترینمطالبوبهترین

عکسهااستفادهکنید.«
ویبهاینموضوعاشارهکردکهدردورهای،عکسهاو
متنهادرروزنامههایاروپابهشدتخنثیبودندوروزنامه
نگاراناصرارداش��تندخودشانرانسبتبهموضوعاتبی
طرفنش��انبدهند،اماآمریکایبعدازجنگجهانیدوم،
اینس��نتراشکس��ت.درچنینفضاییب��ودکهروزنامه
هاش��روعبهرقابتبایکدیگرکردندوبهس��متانتش��ار

عکسهایجنجالیرفتند.
وحدانی،بهحاضراندرنشس��تتوصیهکردکهبرایآشنا
ش��دنبامفهومخب��ر،کتاب»خبر«نوش��تهدکتریونس

شکرخواهرامطالعهکنند.
سخنرانایننشستازعناصرخبریوارزشهایخبری
ب��هعنواندوموضوعمهمدرکارخب��رینامبردودرباره
عناصرخبریچنینتوضی��حداد:»خالصهایبهنامفایو
دبلیو،واناچوجودداردکهشاملششسئوالیاستکههر
خبرنگاروازجملهعکاسخبریبایدبتوانددرمتنوعکس
خودبهآنهاجواببدهد.بهاینش��شس��ئوال،عناصر
خبریمیگویندکهشاملچهکسی،کجا،چهزمانی،چه

چیزی،چراوچگونهاس��ت.بیناینعناصر،چگونگیرخ
دادنیکاتفاق،س��ختترینبخشیاستکهدرعکس

بایدبهآنجواببدهید.«
ارائ��ه از»فک��ت« ادام��هس��خنانشتعریف��ی ویدر
کرد:»چیزهاییکهبدونقضاوتشخصیازدلیکاتفاق
بیرونمیکش��ید،فکتاس��ت.وقتیمیخواهیدعکس
بگیرید،بایددنبالفکتباشید.نمیتوانیداینفکتهارا
نادیدهبگیرید.کارعکاسخبریایناس��تکهفارغازاین

کهرسانهچهمیخواهد،واقعیتهارانشانبدهد.«
وحدان��ی،ازمجموع��هایازارزشهاکهباعثبرجس��ته
ش��دناتفاقهاوتبدیلآنهابهخبرمیش��ود،باعنوان
»ارزشه��ایخبری«نامبردوگفت:»هفتارزشخبری
وجوددارد؛تازگی)هرچهسریعترونزدیکبهرویدادخبر
رامنتقلکنید،ازارزشخبریتازگیبهتراس��تفادهکرده
اید.درعکس،اینارزشخبریبهمراتبمهمتراس��ت(،
شهرت،بزرگیوفراوانی،دربرگیری،مجاورت)جغرافیایی
ومعنوی(،شگفتی)درکارعکاسخبریبسیارمهماست(،

تضادوبرخورد.«
ویازارزشتض��ادوبرخ��وردبهعنوانارزش��یکهبرای

عکاس-خبرنگارانجلبتوجهمیکند،نامبرد.
اوهمچنینضمناش��ارهبهای��نموضوعکهخبر،زندگی
عکاسخبریاست،گفت:»درعکاسیخبری،یکمرحله
عکاسیومرحلهدیگر،انتخابعکساست.انتخابعکس
براس��اسارزشهایخبری،اهمیتمیکندوبهکمک

عکاسمیآید.«
وحدان��ی،همچنیندرتعریفع��کاسحرفهایوعکاس
آماتوربیانکرد:»درآمدعکاسحرفهایفقطازراهعکاسی
است،اماعکاسآماتورازراههایدیگردرآمددارد.عکاسی
کهمیخواهدعکاسخبریحرفهایشود،بایدیادبگیرد

ازعکسهایشدرآمدداشتهباشد.«

خبر زندگی عکاس خبری است
»حسین وحدانی« در نشست »ویژگی های عکاس- خبرنگار« مطرح کرد حرف آخر

صویری این برنامه در
ش ت

گزار
festival.doorbin.net

واقعاجش��نوارهبرایماکهدرسهایبزرگیدارد.
دیروزجشنوارهمنبهشخصهدرسهایزیادیگرفتم

ازدونفر.
یک��یازاینعزیزانآقایمهدیمنعمبود.نشس��ت
بینظیراینعزیزورفتارومنششانواقعابینظیربود.

 خوشحالیموبهخودمانمیبالیم.تاامروزکهاختتامیه
استحدود50برنامهمختلفدرجشنوارهبرگزارشده
اس��ت.همهمنظمودقیقوتقریباسرهساعت.ولی
جشنوارهخیلیسختیبودجشنوارهامسال.خیلیسخت.

 امروزروزعجیبیبرایدوربین.نتاست.اختتامیه
هشتمینجشنوارهعکسخبریدوربین.نت.

ازصبحهمهدرهولاختتامیهایم.بااینکههفتدوره
برگزارکردیموطبیعتابایدشیکوراحتباشیمامایه

دلشورهکوچیکیدلمونرودارهبازیمیده.
البتهاینروهممیدونیمکهاختتامیهامروزبهبهترین
نحوخودشبرگزارمیش��هوهمهتونازیکبرنامه

خوبلذتخواهیدبرد.

امروزس��ازمانهاوشرکتهایزیادیجوایزهای
مختلفیرااهداخواهندکرد.ممنونیمازهمهشانبرای
ایناتفاقخوبوبرندههایامسالخوششانسهستند

برایاینجوایز.

راستیجشنوارهامروزتمامنمیشود.فردابرنامههای
خیلیخوبوزیادیداریم.مخصوصابرایکسانیکه
باادیتعکسمشکلدارند.دوتاکارگاهفوقالعادهادیت
عکسفردادرنقشجهانومرکزمشارکتهایرسانه
برگزارمیشود.ازتجربههایعکاسیزیرآبوعکاسی

هواییبهزادترکیزادههممیتونیناستفادهکنین.

دبیر جشنواره


