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عکس ریزان پاییزی

صفحه  2و 3

جشنواره دوربين
مروج هنرفردي
اسماعیل حق پرست

جشنواره زدگی هنر ،از پدیده های است که همه ابعاد

هن��ر ایران را تح��ت تاثیر خود قرار داده اس��ت .توان

مدیریتی ،مالی و حتی سیاستگذاری دستگاه هنری
کشور ،تحت تاثیر این پدیده برنامه های کوتاه مدت و

بلند مدت خود را تنظیم می کند .این پدیده به قدری

فراگیر و گسترده است که مفاهیمی چون میزان رشد،

برنامههای روز دوم
ششمینجشنوارهعکسخبریدوربین.نت
برنامههای روز دوم شش��مین جش��نواره عکس خبری
دوربین.نت یکش��نبه  ۲۹آبان ماه  ۱۳۹۰در فرهنگسرای
سرو به شرح زیر است.
ساعت  : ۱۳:۰۰فیلم باغ نیلوفر  /سروش جوادیان
ساعت  : ۱۴:۰۰مالتیمدیا پارک ملت  /مهسا دزفولی
ساعت  : ۱۴:۳۰مالتیمدیا پارک ملت  /طاهره رحمانی
ساعت  : ۱۵:۰۰فیلم رقص با رنگها در ستایش تانزانیا /
حسین فراهانی به همراه نشست پرسش و پاسخ

ارتقا و مفید بودن آثار هنری را تعیین می کند .موفقیت

ساعت  : ۱۵:۳۰مالتیمدیا ابیانه  /بابک برزویه

عدم موفقیت هنر تلقی می شود( .ادامه در صفحه)2

س��اعت  : ۱۵:۴۵مالتی مدیای تهیه گوشت مرغ حالل /
حمزهمحمدحسینی

جشنواره ها دلیل موفقیت هنر و عدم موفقیت آن ،دلیل

ساعت  : ۱۶:۰۰کارگاه عکاسی  ۳بعدی  /آرش حمیدی
ساعت : ۱۷:۳۰کارگاه راه های پرورش فکر  /محمد نوروزی
ساعت  : ۱۹:۰۰تجربههای نو  /حمید فروتن
س��اعت  : ۱۹:۳۰فیلم حرف  /احم��د حجارزاده به همراه
نشست پرسش و پاسخ
همه روز از ساعت  13الی  20فرهنگسرای سرو میزبان
عکاسان شرکت کننده در بخش های مختلف جشنواره
است.
همچنین نمایشگاه آثار شامل صد و ده اثر برگزیده همه
روزه از 8صب��ح الی  18در نگارخان��ه برگ واقع در میدان
هروی ،خیابان وفاومنش،خیابان جمالی ،پالک12برپاست.
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نمایشگاه عکس ششمین جشنواره عکس

جشنواره دوربين مروج هنرفردي

ادامه از صفحه 1

" در طول سال های اخیر ،جشنواره ها غیر از توجه

به جنبه های تاثیربخشی و جستجوی یافتن راهی
ب��رای مخاطب گرایی ،هی��چ جنبه مثبت دیگری

نداش��ته اند .جشنواره ها ،شوها و پرفورمنس ها ،یا

راه ه��ای رس��یدن به ج��ذب مخاطب بیش��تر را
جستجو می کنند و یا به دنبال آزمایش محصوالت

ایدئولوژیک خود هستند" .

جش��نواره ها متعدد در شاخه های هنری مختلف
به جش��نواره زدی هنر دامن زده است تا به آنجایی

که آفت تولید اثرهنری تکراری و سفارشی با نگاه
جشنواره ای رشد زیادی داشته است.

ام��ا آنچ��ه ک��ه نگارن��ده را متقاع��د به نوش��تن
ای��ن یادداش��ت کوت��اه در ای��ن بولت��ن ک��رد

تف��اوت جش��نواره ه��ای دوربین.ن��ت ب��ا دیگر

جشنواره های اینچنینی در سطح کشور است.

ب��ه صراحت می توان این ادع��ا را مطرح کرد که

جش��نواره های دوربین .نت به تولید اثر رسیده اند.
تولید اثر نه در وجه منفی آن ،بلکه تولیدی که اول

از همه سفارشی نیست ،دوم نگاهی غالب و جهت

دار ندارد و سومین نکته و مهمترین نکته توسط همه

سطوح هنرمند تولید می شود.

ب��ه عبارت��ی دیگ��ر نگارن��ده معتق��د اس��ت که
جشنواره های دوربین .نت توانسته است در صنعت
عکاسی ایران در جایگاهی قرارگیرد که نه تنها در

آفت هنرجش��نواره ای نیفتد ،بلکه با تکیه بر توان
شرکت کنندگان خود دست به تولید اثاری مستقل و

نمایشگاهی از آنها بزند.

در طول یک س��ال عکاسی ،عکاس��ان حاضر در
جشنواره به دنبال ثبت لحظه ای برای حضور در این

جشنواره نيستند ،بلكه در پايان هر سال اين عكاسان

به دور هم جمع مي شوند و با هر سليقه و گرايش و

نگاهي كه محصول فرديت هنري آنهاست جشنواره

عكس خبري دوربين نت را راه اندازي مي كنند.

اين درخت برومند كه ششمين س��ال خود را آغاز

كرده اس��ت مفتخر است كه فرياد بزند ،مروج هنر

جشنواره اي نيست و نخواهد بود و به دور از هرگونه

تنگ نظري عكس ها را به داوري ميسپارد و نتيجه

آنها ميش��ود همين نمايشگاهي كه اين روزها در

گالري برگ برپا شده است.

اله�ام صالح /دوربین.نت :عکس ه��ا در اتاق هایی با درها و
پنجرههایارسیوآینهکاریهایزیبامحصورند.اسارتزیباییاست.
زیبایی دو چندان شده ،عکس های زیبا و نگارخانه زیبا .اینجا «برگ»
است ،نگارخانه برگ.در محوطهخارجی ،برگهاهستند کهجلوهگری
می کنند ،برگ های پاییزی ،زرد ،نارنجی ،قرمز .در محوطه داخلی هم
عکس ها جلوه گری را تکمیل کرده اند .نمایشگاه عکس ششمین
جش��نواره عکس خب��ری دوربین.نت 28 ،آب��ان در این فضا افتتاح
می ش��ود .رس��یدن به «برگ» کمی دشوار اس��ت ،اما به زحمتش
می ارزد؛ هر که طاووس خواهد؛ جور هندوستان کشد.
تکنیک عکاسی ،زیبایی هنری
عکس ،بانوی چادری را قاب گرفته ،اما او تنها نیست .بانوی پشت
به دوربین ،در مقابل نیم تنه ای از مانکن های پش��ت ویترین قرار
گرفته .عکس به آسانی ،نمایشگر تضاد است؛ تضاد نوع پوشش زن و
لب��اس های مهمانی مانکن ه��ا ،تضاد رنگ پوش��ش زن و رنگ
لباس های مانکن ها .می توان عنصر تضاد را در عکس های دیگر
هم مش��اهده کرد .عکس «سامی حزنی» ،تضادی دیگر را نمایش
می دهد .نقطه فوکوس ،کفش های کتانی کهنه دختر اس��ت ،اما
این همه عکس نیست .دخترکان روستای «قلعه قاضی» شادند .این
ش��ادی نه فقط در مانتوهای صورتی رنگشان که در بازی کودکانه
آن ها هم دیده می شود .فقر ،مانع از شادمانی کودکان نیست .این
عکس ،عالوه بر تضاد ،واقعیت را به تصویر می کشد ،هر چند تلخ.
چش��م های بازیگر در میانه کادر و دقیقا در فاصله بین واگن ها و
مردی در حال عبور ،اما تصویر نصب ش��ده بازیگر بر دیوار بین دو
واگن ،جلوه گری بیشتری دارد .این همان لحظه قطعی است و ثبت
کننده اش «مونا تهرانی».
درخ��ت ها در تاریکی جنگل و برگ های س��بز و زرد آن ها مانند

عکس ریز

چراغ هایی روش��ن در این تاریکی .تنه های درخت هم هس��تند،
تنه های سفید محض .این عناصر در کنار هم فضایی رویایی را شکل
داده اند و این رویا را «سعید کیایی» با دیگران قسمت کرده.
ثب��ت تضادها ،ثبت معضالت اجتماعی ،ثب��ت زیبایی ها ،اما فقط
این ها نیست .عکس های نمایشگاه ،ویژگی های دیگری هم دارند.
عکس «مهدی توسلیان» ،این ویژگی دیگر را بروز می دهد؛ زاویه
متفاوت دوربین .در تصویر« ،آذرنوش صدر سالک» ،هارپ می نوازد،
«مجید انتظامی» در حال تماشای این صحنه است و برج آزادی در
پس زمینه آن هاست .عکاس هم دقیقا پشت ساز .توسلیان ،عکسی
از زاویه داخل هارپ به ثبت رس��انده اس��ت .عکس های نمایشگاه
ششمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت ،همه جذابیت هایی را
که باید ،دارا هستند .به راه پر پیچ و خم نمایشگاه می ارزد.

محمدرضا اسدزاده؛ روزنامه نگار:
دوربین.نت ،یک پدیده است
جش��نواره مطبوعات و خبرگزاری ها یکی از مکان هایی است که
می توان در آن دوس��ت و فامیل و هم��کار را یک جا دید .اما فقط
جش��نواره مطبوعات نیست که این ویژگی را دارد .در نمایشگاه هم
این اتفاق رخ می دهد« .محمدرضا اسدزاده»؛ روزنامه نگار ،یکی از
بازدیدکنندگان است .اسدزاده حرف های بسیاری درباره عکاسی دارد.
مثال این که «عکس بازتاب عینی واقعیت های زندگی است ».این
گفته با حسرت او همراه است«:متاسفانه در ایران به بعضی بخش ها
کم توجهی می شود .تئاتر ،نقاشی و عکاسی ،این بخش ها را تشکیل
می دهند ».اما این همه واقعیت نیست ،واقعیت تلخ تر از این حرف
هاس��ت«:حتی نخبگان و جامعه رسانه ای هم به عکس کم توجه
هستند .مدیریت شهری ما هنوز بازوی قدرتمند عکاسی –هنری که
دروغ نمی گوید -را نشناخته است».

س خبری دوربین.نت دیروز افتتاح شد

زان پاییزی

اسدزاده ،یک سال و نیم ساکن باکو بوده ،به کشورهایی مانند امارات
و چین سفر کرده و آنچه در این سفرها با آن مواجه بوده این نکته
اس��ت که در این نقاط ،عکس برای مدیران فرهنگی ،ش��هری و
سیاسی یک ابزار است ،اما در بستر هنری کشور ،عکس جایگاهی
ندارد.
این که دوربین.نت و جش��نواره عکس خبری آن چقدر می تواند
جایگاه عکاسی را پررنگ کند ،پرسش��ی است که اسدزاده به آن
پاسخ می دهد«:دوربین.نت ،یک پدیده است که باید به آن به عنوان
یک الگو نگاه کرد .باید در جهت برگزاری جش��نواره هایی مانند
جشنواره دوربین.نت تالش شود و مدیران فرهنگی بودجه هایی را
به آن اختصاص دهند».
حسن غفاری؛ عکاس
ضعف در تقسیم بندی و عنوان بندی عکس ها
عک��س ریزان پاییزی دوربین.نت ،خیلی ها را به خود جلب کرده.
«حسن غفاری»؛ عکاس مستند اجتماعی ،یکی از همین افراد است.
غفاری ،عکس های بخش های اجتماعی و مس��تند اجتماعی را
م��ورد داوری ق��رار داده و انتقادهایی به عکس ها دارد .چنین آغاز
م��ی کند«:نکته ای که در فعالیت های دوربین.نت جالب اس��ت
دقیق شدن در عملکردها و برنامه هاست .گاهی این دقیق شدن به
شفاف سازی ،انتقال بهتر مفاهیم و قدرت انتخاب مخاطب منجر
می شود ،اما گاهی هم فریب دهنده و گمراه کننده است».
او تاکید می کند که در تقس��یم بندی عک��س ها و عنوان بندی
آن ها در جش��نواره عکس خبری دوربین.نت باید بازنگری وجود
داش��ته باشد«:تقسیم بندی موضوعات عکس ها معلوم نیست بر
چه اساسی صورت گرفته .گاهی ابزار عکاسی معیار تقسیم بندی
قرار داده شده و گاهی ژانر عکاسی .به نظر من دارای تعاریف جدید

هستیم که نمی تواند دقیق باشد .ضمن این که ما دو تقسیم بندی
اجتماعی و مستند اجتماعی داریم که این دو از هم منفک نیستند.
تقسیم بندی عکس ها بر اساس ابزار موبایل هم چندان حرفه ای
نیست ،چرا که تلفن همراه در رقابت با دوربین عکاسی است و حتی
گاهی قوی ترین عکس های خبری دنیا توسط تلفن های همراه
ثبت شده».
این عکاس مس��تند اجتماعی ،نقاط قوت جش��نواره را هم از قلم
نمی اندازد .به اعتقاد وی آژانس عکس خبری ایران ،دوربین.نت،
توانسته استعدادهای خوبی را در زمینه عکاسی پرورش و آن ها را
در کن��ار هم قرار دهد .غف��اری ،درباره کیفیت عکس ها هم نظر
مثبتی دارد«:عکس ها از نظر ترکیب بندی و محتوا دارای مفاهیم
ارزش��مندی هس��تند و در مجموع حضور در نمایشگاه و مشاهده
عکس ها حس خوبی را به بیننده منتقل می کند».
محمد نوروزی؛ عکاس:
عکس ،رسانه ای قوی است
«محمد نوروزی» ،چهره آش��نای دیگ��ری بین بازدیدکنندگان از
نمایشگاه عکس ششمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت است.
نکته هایی که نوروزی به آن ها اشاره می کند ،فقط مختص عکس
های این نمایشگاه نیست ،بلکه نکته های کلی اغلب نمایشگاه ها
را ش��امل می شود .به اعتقاد وی اغلب عکاس ها دچار «جشنواره
زدگی» ش��ده اند ،به این معنا که در جش��نواره های مختلف می
توان عکس هایی با تکنیک های مش��ابه را مشاهده کرد .او می
گوید«:ش��باهت عکس ها در جش��نواره ها یک��ی از بزرگ ترین
مشکالت است .عکاس ها باید نگاه عکاسانه خود را تقویت کنند و
خالقیت را در عکس ها افزایش دهند».
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عکاسبرترسال
به انتخاب  ۲۰۰عکاس شاغل در رسانهها
آژانس عکس خبری دوربین.نت در بخشی از ششمین
جشنواره عکس خبری ،عکاس برتر سال ایران را به
انتخاب  ۲۰۰عکاس ایرانی فعال در رسانه های داخلی
و خارجی معرفی می کند.
دوربین.نت هر س��اله از میان عکاس��ان ش��اغل در
رسانههای داخلی و خارجی ،به انتخاب دیگر عکاسان
عکاس برت��ر س��ال را انتخاب می کند .عکاس��ان
مطبوعاتی و رسان ه ای شاغل که مایل به حضور در
این نظر سنجی هستند ،می توانند سه نفر از عکاسان
برتر از نظر خود را از طریق ایمیل ،سامانه پیام کوتاه ،و
یا از طریق تماس تلفنی با دفتر دبیرخانه این جشنواره
معرفیکنند.
ترتیب معرفی عکاسان برتر اولویتی در برتر بودن آنها
ندارد و هر بار اسم بردن از یک عکاس تنها یک امتیاز
برای عکاس مورد نظر در پی خواهد داشت.
شماره ی تماس دبیرخانه ی جشنواره ۶۶۷۵۷۹۵۴ :
شماره ی سامانه ی پیام کوتاه ۳۰۰۰۷۰۹۲۹۰۰۰۰۰ :

ایمیل doorbin.net@gmail.com :
سه تور عکاسی تهرانگردی
در جشنواره دوربین.نت
دبیرخان��ه شش��مین جش��نواره عک��س خب��ری
دوربین.نت در حاشیه یک هفته برگزاری این رویداد
سه تور عکاسی از شهر تهران برگزار می کند .سه تور
عکاسی تهرانگردی در روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و
پنج شنبه ویژه عکاسان شهرستانی شرکت کننده در
این جشنواره برگزار میکند.
برنام��ه تورهای تهرانگردی شش��مین جش��نواره
عکس خبری دوربین.نت روز اول دو ش��نبه  ۳۰آبان
ماه س��اعت ۹صبح از میدان انقالب اسالمی شروع
می ش��ود که به بافت تاریخی جنوب تهران شامل
موزه مقدم ،کاخ گلستان ،شمس العماره ،موزه ملی،
موزه آبگینه ،کلیسای حضرت مریم ،بافت معماری
خیابان  ۳۰تیر و کافه نادری می پردازد.
تور دوم سه شنبه یک آذرماه ساعت  ۱۰صبح از چهار
راه ولیعصر آغاز می شود و فضای مدرن شهری را با
حضور در برج میالد را در برنامه خود قرار داده است.
و تور سوم ۵شنبه ۳-آذرماه  ۹صبح از میدان انقالب
آغاز و به س��مت بافت تاریخی شمال تهران شامل
موزه عکاس��ی ،موزه فرش و کاخ س��عد آباد حرکت
خواهد کرد .اولویت حضور با عکاس��ان شهرستانی
حاضر در جش��نواره است و در صورت وجود جا دیگر
عکاسان می توانند از این برنامه استفاده کنند .برنامه
دقیق حرکت و مسیرها در وب سایت جشنواره منتشر
می شود.
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(ادامه از صفحه ) 3
ای��ن ع��کاس معتق��د اس��ت که ع��کاس ه��ا باید
عکسهایقویتریرابرایارسالبهجشنوارههاانتخاب
و عکس های تکراری و ضعیف خود را حذف کنند.
ن��وروزی ک��ه داوری عک��س های بخ��ش اقتصادی
جشنواره را بر عهده داشته ،ضمن تاکید بر این نکته که
عکاس ه��ا در انتخاب عکس های خود ضعیف عمل
می کنند ،درباره نقش تقلید در عکس ها می گوید«:تقلید
از عکس های دیگران تا زمانی که عکاس جایگاه خود را
بیابد ،اتفاق بدی نیست ،اما بعد از این دوره ،عکاس باید
نگاه خاص خود را ارائه بدهد».
نمایش معضالت اجتماعی در این نمایشگاه ،نکته ای
است که نظر وی را جلب کرده .او نقش آموزش را در به
ثبت رساندن عکس هایی با کیفیت خوب موثر می داند.
او می گوید«:عکس ،رسانه ای قوی است ،اما از آن به
درستی استفاده نمی کنیم».
آمار جالب ششمین جشنواره
 3هزار عکس و بیش از  20عکاس
باورش کمی دشوار اس��ت ،اما باور کنید .حدود  3هزار
قطعه عکس از  193عکاس به ششمین جشنواره عکس
خبری دوربین.نت ارسال شده .از این تعداد 103 ،عکس
در بخ��ش های اجتماعی ،مس��تند اجتماعی ،فرهنگ
و هنر ،سیاس��ی ،بی��ن الملل ،تلفن همراه ،س��فرهای
دوربین.نت ،ورزش��ی و اقتصادی به بخش نمایش��گاه
راه یافته است.
باورش کمی دشوار است ،اما این یکی را هم باور کنید.
شش��مین جش��نواره عکس خبری دوربین.نت ،از نظر
تعداد داورها رکورد شکس��ته .در این جشنواره ،بیش از
 20داور ،وجود دارد .اس��ماعیل عباسی ،نیوشا توکلیان،
آلفرد یعقوب زاده ،محمد نوروزی ،محمود عبدالحسینی،
رض��ا موس��وی ،س��یامک زم��ردی مطلق ،احس��ان
رافتی ،حمی��د معدنی ،جاوید نیک پور ،س��عید کیایی،
فرش��اد عباس��ی ،حمید فروتن ،علی آقا ربیع ،احسان
رافتی ،وحید سالمی ،مرتضی نیکوبذل ،حسن غفاری،
سیاوش حبیب الهی ،حسین کریم زاده ،بهروز مهری،
حس��ین فاطمی ،مرتضی فرج آبادی ،مهدی قاسمی،
اباالفضل امان ا ...و آرش عاشوری نیا ،عکس ها را داوری
کرده اند .این عکس ها تا  4آذر  ،پشت پنجره های اُرسی،
در ات��اق های آینه کاری ،ب��ر دیوارهای نگارخانه برگ
قرار دارند.

داور بخش بین الملل عنوان کرد :

داوری ها سلیقه ای نیست
مرتضي نيكوبذل به عنوان يكي از داوران بخش بينالملل
ششمين جشنواره دوربين دات نت معتقد است هر چيزي
كه عكاس��ان را مجبور به ارائه كارهاي جديد و رفتن به
حوزههاي متفاوت عكاس��ي كند حركت مثبتي است و
جريان خوبي را در جامعه عكاسي به راه مياندازد اما نكته
مهم در نحوه مديريت و اجراي اين جشنواره و برگزاري
بخشهاي مختلف آن اس��ت كه ميتواند تاثير مثبت يا
منفي در بين عكاسان به خصوص عكاسان جوان ايجاد
كند.
وي با بيان اينكه نحوه انتخاب عكسهاي برتر و نصب
آنها در نمايش��گاه ميتواند در نوع واكنشهاي عكاسان
تاثيرهاي متفاوتي داشته باشد ،اضافه كرد:عكاسان با ديدن
برخي عكسهاي منتخب ممكن است عكس خوب

خبري در بخش ورزش��ي يا اجتماعي و  ...را مالك عمل
قرار دهند و با كار خودشان مقايسه كنند .البته بسياري از
عكاسان به همين عكسها اكتفا نكرده و مقايس ه خوبي را
از بخشهاي ديگر نمايشگاه و نمايشگاههاي ديگر دارند
داش��ته باشند اما بسياري از عكاسان نيز در همين بخش
باقي مانده و نميتوانند انتخاب درس��تي داشته باشند ،به
همين دليل انتخاب درست عكس براي نمايشگاه بسيار
مهم است.
وي تاكيد كرد كه برگزاري كارگاهها و وركش��اپهاي
مختلف ميتواند كمك مناس��بي به بخشهاي مختلف
جش��نواره كند وافزود :به عن��وان داور بخش بينالملل از
عكسهاي ارائه شده در اين بخش نسبت به سال گذشته
چندان راض��ي نبودهام و براي انتخاب نمره بس��ياري از
عكس��ها نياز به تامل زيادي نداش��تم چرا كه بسياري از
عكسها از ويژگي اصلي نمايشگاه و جشنواره يعني خبري
بودن خالي بودند و اين ويژگي در آنها رعايت نش��ده بود.
همچنين عكس خبري به خصوص در بخش بينالملل
بايد داراي زيرنويس و توضيحات الزم باشد اما بسياري از
عكسها اين ويژگي را نداشتند.
نيكوبذل پيشنهاد داد كه برگزاركنندگان جشنواره در يك
جلسه و يا وركشاپ جداگانه توضيحاتي در مورد اهميت
خبري بودن عكسها و ويژگيهاي مورد توجه
در نمايشگاه كه در بسياري از عكسها رعايت
نشده را مطرح كنند تا شركتكنندگاني كه
عكسهاي آنها انتخاب نشده نسبت به
اهميت اين موضوع براي برگزار
كنندگان و س��ليقهاي نبودن
انتخاب از سوي داوران آگاه
شوند.

