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عکاسی سفر با تفریح فرق دارد
ارزشهای خبری در عكاسی
اسماعیل حق پرست

" عکاس��ی خبری با عکاسی به معنی عام ،در سطوح
مختل��ف تف��اوت دارد .درحالی ک��ه یک عکس تنها

نمایشدهنده یک سوژه است ،عکس خبری میکوشند
با نمایش آن بیانکننده یک خبر باشد".

عکاس خبری فرصت س��رو کله زدن با یک سوژه را
ندارد .از طرفی این عکاسان براساس کدهای اخالقی

این حرفه موظف هس��تند واقعیت یک خبر را همان
طور که اتفاق افتاده و دیدهاند به تصویر بکشند .یونس

ش��كرخواه از اس��اتید روزنامه نگاری در ایران زمانی

در یك كارگاه عكاس��ی خبری ب��ه ما گفت كه "کار

عکاسخبری تفاوتی با روزنامهنگار ندارد" عکاس هم
باید از روی��دادی عکس بگیرد که دارای ارزشخبری

باشد.

به یاد دارم كه در آن كارگاه ش��كرخواه مثالی از یکی
از مسابقات فتوژورنالیسم سال  2005زد ،عکس برنده

اول ،مربوط به یک مادر بود که فرزندش را در آغوش

داش��ت و فرزن��د دیگرش هم در کن��ارش بود ،جایی
آتش س��وزی شده و کفهای کپسولها و تانکرهای

آتشنشانها در هوا پراکنده شده بود و عکس اینگونه
نشان میداد که مادر بچهها را در پناه خود در امان نگاه

داشته است.

عکس دوم النگ شاتی بود با یک سرباز در میان ه کادر

و پسزمین ه شات هم جمعیتی بر روی تپه.

عکس س��وم هم ی��ک کلوزآپ نصفه و نیم��ه بود از

صورت یک کوهن��ورد در ارتفاعات ،که قطرات عرق

روی صورتش یخ زده بود.

چرا این عکسها بی��ن هزاران فریم عکس ،برگزیده
میشوند؟ فقط به یک دلیل مشترک:

چون مناسبترین لحظ ه ممکن انتخاب شده و در هر

سه سوژه یک تالش انسانی نهفته است.

اولین ارزش خبری دربرگیری ( )Impactاست :اگر

رویداد به جمع زیادی مربوط باشد ،ارزش خبری

ادامه صفحه 2

حس��ين كريمزاده ـ عکاس طبیعت ـ با تاكيد بر اين كه

دوربين دات نت چندان پخته نبود و بايد محدودهي سفر

عكاسي از طبيعت به سفر ميرويد بايد موضوع تفريح را

باشد.

عكاسي در سفر با تفريح فرق دارد اضافه كرد :اگر با هدف
كناربگذاريد چرا كه كسب تجربههاي جديد با نگاه جدي

به عكاسي بيشتر حاصل ميشود.

و موضوعي كه در عكس ميخواهيد به خوبي مشخص
در غي��ر اين صورت فقط به ثبت موقعيتي ميپردازيد كه

هيچ ويژگي خاصي ن��دارد.وي تاكيد كرد كه عكاس در

وي تاكي��د كرد كه در س��فر بايد ب��ا امكانات و فرهنگ

جريان س��فر بايد براي نكات مختلف ريزبين باشد و به

بتوانيد فضاي عكاسي مناسبي را براي خود فراهم كنيد.

كاري با آنها نداشته باشند سرك بكشد.

منطقهاي كه وارد آن ميش��ويم به خوبي آش��نا باشيد تا

گوشه و كنار و ديدن فضاهايي كه ممكن است افراد عادي

وي در توضيح اهميت اخالق در سفر گفت :در سفر چه به

اي��ن عكاس ب��ا تجربه لباس خوب و كفش مناس��ب را

و خوهاي متفاوتي بين افراد روبرو تنهایی و یگانگی شوید

ب حس و حال شما
اين ابزار و وس��ايل و ش��رايط نامناس 

صورت جمعي و چه به صورت گروهي چند نفره با خلق

از الزام��ات يك عكاس در طبيع��ت خواند و گفت :بدون

و به همين دليل برقرار كردن ارتباط مناس��ب با ديگران

در عكاس��ي گرفته و خيلي زود خسته ميشويم .در عين

كمك زيادي كند.

به درد شما بخورد خودداري نكنيد اما ميتوانيد در عوض از

ميتواند در گرفتن عكسهاي خوب و ايجاد سفري مناسب

حال از بردن ابزار و وسايلي كه فكر ميكنيد ممكن است

وي با بيان اينكه متاس��فانه در حال حاضر اخالق كاري،

خوردن غذاي بيشتر و حمل مواد خوراكي جلوگيري كنيد.

احساس كنيد در طول سفر عكاسي زاويه وعكس شما را

كه قرار است به آن وارد شويد در عكاسي بهتر موقعيتهاي

بين عكاسان چندان رعايت نميشود اظهار كرد :حتي اگر
كپي برداري كرده نبايد حساسيت زيادي داشته باشيد چرا

كه عالوه بر ش��ناختي كه حاصل ميشود شما ميتوانيد
عكسهاي بهتري را با قابليتهاي خود داشته باشيد و اين

خيال راحت به آرامش شما در سفر و داشتن موقعيتهاي
بهتر كمك زيادي ميكند .كري��مزاده تاكيد كرد:به نظر

ميرس��د عكسهاي بخش س��فر اين دوره از جشنوارهي

وي تاكيد كرد كه شناخت طبيعت ،اقليم و پوشش گياهي

بيش��تر و در نهايت احتمال آس��يب و خطا كمتر كمك

زيادي ميكند و عالوه بر موقعيت خوب و آرام براي خود
ميتوانيد به گروه و طبيعت نيز كمك كنيد.

كريمزاده تاكيد كرد كه زياد عكس گرفتن به معني عكاسي
خوب نيست بلكه بايد عكس زياد ببينيد و با شرايط اديت

عكس و نرم افزارهاي آن به خوبي آشنا باشيد.
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ارزشهای خبری در عكاسی

بهروز مهری در کارگاه عکس های خـ

ادامه از صفحه 2

دربگیری دارد و باید آنرا انتخاب کرد و تبدیل به خبر
کرد و از آن عکس گرفت.

دومی��ن بح��ث در ارزش خب��ری کش��مکش

( )Conflictاست.

یکی از عکسهای مشهور دنیا ،افتادن رونالد ریگان از

پلههای هواپیما و زمین خوردن او بود؛ اهمیت عکس
در ای��ن بود که کش��مکش دارد ،یک رئیس جمهور
موقع باال رفتن از هواپیما نباید زمین بخورد.

ش خب��ری ،ش��هرت
نکت��هی س��وم در بح��ث ارز 

( )Prominencyاست.

شهرت به طریقی با دربرگیری در ارتباط است .افراد

مشهور بیشتر مورد عکاسی قرار می گیرند و خبرهای

بیشتری هم درباره شان به چاپ می رسد

چهارمین بحث در این زمینه ارزش خبری مجاورت
اس��ت که هم معنای جغرافیای��ی دارد و هم معنای
معنوی.

بحث دیگر در ارزش خبری ،تازگی ()Timeliness
است .این یکی از بیرحمانهترین فاکتورهای عکاسی

خبری و خبرنگاری در دنیاس��ت .تازگی یعنی هرچه

کوتاه بودن زمان وقوع رویداد تا زمان انتش��ار آن؛ که

هرچه این زمان کوتاهتر باشد ،عکاس و خبرنگاربرندهتر
خواهند بود و بهعبارت بهتر ،خبرشان و یا عکسشان

برای مخاطبان تازه تر خواهد بود و ش��اید مهمترین

ارزش��ی كه عكاس��ی را با عكاس��ی خبری متفاوت

می كند همین تازگی باشد.

بح��ث فراوانی تعداد و مق��دار هم یک ارزش خبری

دیگر اس��ت که می توانی��د آنرا همان دربرگیری یا
فراگیری قلم��داد کنید و به عبارت بهتر ،هرچه عدد

و رقم در هر رویدادی باالتر باشد ،به جمع بیشتری از
مخاطبان مربوط می شود؛ مثال یک مسابقه ورزشی

با صد هزار بیننده طرف توجه بیشتری قرار می گیرد

نسبت به یک مسابقه با هزار بیننده.

برای انتخاب عکاس برتر سال
سه کاندیدای خود را
به شماره :
30007092900000
پیامک کنید.

اله��ام صالح :افغانس��تان از س��ال  2001میالدی ت��ا همین اواخر
یعن��ی حدود یک ماه پیش ،موضوعی اس��ت ک��ه در قاب تصویر
«بهروز مهری» ،جای گرفته .این عکس ها به گفته مهری ،تفاوت
بسیاری با هم دارند ،حتی شاید او امروز عکس هایی را که سال ها
پیش به ثبت رسانده ،حرفه ای نداند ،اما با این وجود آن ها را دوست
دارد .علت این عالقه ،ثبت آن ها در شرایط خاص است.
در س��ال  ،2001دقیق��ا  2روز پ��س از خ��روج طالب��ان از ه��رات
عکاس ها به شکار تصاویر پرداختند .این تصاویر اغلب به شهرهای
هرات و کابل اختصاص دارد.
بی اعتمادی مردم به عکاسان
زنی روبروی تخته سیاه ایستاده .اینجا یک مدرسه دخترانه است ،یکی
از مدارسی که معلمانش هنوز هم توسط طالبان تهدید می شوند و اگر
طالبان بتوانند مدرسه را هم به آتش می کشند .تصویر بعدی ،یک
یتیم خانه است که یکی از اتاق های آن به آرایشگاه اختصاص یافته.
زنی که در حال کوتاه کردن مو است و دخترکی که مویش کوتاه می
شود ،هر دو چهره ای نامشخص دارند .یک زن در کنار یک کودک
و قاب عکسی در دست زن .تصویر داخل قاب ،یک مرد است ،یکی
از مردهایی که توس��ط طالبان کشته و در گوری دسته جمعی دفن
شدند .بازار کابل ،افغان هایی که به پاکستان مهاجرت کرده بودند ،اما
بازگشتند ،مسجد جامع هرات ،یک مدرسه دخترانه ،انتخابات پارلمانی
 2005افغانس��تان ،ارگ اختیارالدین ک��ه زندانی های طالبان در آن
نگهداری می شدند« ،س��یاه خان»؛ یکی از فرماندهان طالبان که
به اسارت درآمد و ده ها تصویر دیگر توسط مهری به نمایش درمی
آین��د .او با نمایش هر عکس درباره آن توضیحاتی را ارائه می دهد.
گاهی شرکت کنندگان در کارگاه به توضیحات قناعت نمی کنند و
پرسش های ذهنی خود را مطرح می سازند .یکی از این پرسش ها
به چگونگی برقراری ارتباط با مردم افغان برای عکاسی بازمی گردد.
مهری ،پاس��خ این پرس��ش را چنین ارائه می دهد«:ایجاد ارتباط با
مخاطب به شرایط اجتماعی بستگی دارد .مثال در لیبی ،پس از پیروزی
مردم ،آن ها از حضور عکاس و ثبت لحظه ها توسط او استقبال می
کنند ».مهری در این بخش از بحث ،لزوم اخالق حرفه ای را مطرح

عکس مهم است ،اما

می س��ازد«:در افغانستان خطر کشته ش��دن ،یا ربوده شدن وجود
داشت ،اما مردم به ما اعتماد می کردند .اما در ایران ،سوء استفاده از
عکس ها در شرایط مختلف باعث شده مردم به عکاس ها بی اعتماد
باشند .عکاس ،دیگر از دید مردم قابل اعتماد نیست .تا شرایط بهتر
نشود این وضعیت ادامه دارد .با این وجود عکاسان مستند اجتماعی
در  2سال اخیر خوب کار کرده اند».

سربازها جلو دوربین
اینجا عکس ها حالت مقایس��ه دارند .عکاس ،تصویرها را بازسازی
کرده .عکس ش��هرداری ه��رات در س��ال  2001و  2009در کنار
یکدیگر قرار گرفته اند .در عک��س اول ،مجاهدان روبروی دوربین
عکاس هستند و در عکس دوم ،پلیس های ویژه شهرداری .در سال
 ،2001مجاهدان روبروی بیمارس��تان هرات ایستاده اند و در سال
 ،2009پرسنل بیمارستان .این تصاویر مقایسه ای بسیارند.
بخش دیگر عکس ها ،س��ربازان آمریکایی را به نمایش می کشد.
این س��ربازان در روستاها در جس��ت و جوی مین های دست ساز
هس��تند .طالبان هنوز هم وجود دارند .آن ها در فصل زمس��تان به
پاکس��تان مراجعه می کنند ،به محض گرم شدن هوا به افغانستان
بازمی گردند و جنگ را از س��ر می گیرند .مین های دست ساز هم
کار آن هاس��ت .این مین ها باید توسط س��ربازان خنثی شود .این
تصاویر ،جزو تصاویری هستند که عکاسان برای ثبت آن ها نیاز به
نامه نگاری دارند ،تجربه ای که به گفته مهری حاصل جنگ 1991
خلیج اس��ت و با هدف کنترل عکس و خبر اجرا شد .آمریکا در این
جنگ می خواست اخبار را سانسور کند ،اما موفق نبود به این دلیل
که انتقادات زیادی به این طرح وارد ش��د .این اتفاق مقدمه ای را به
وجود آورد تا عکاسان خبرگزاری ها و مطبوعات بتوانند از رویدادهای
افغانستان عکس بگیرند .عکس ها سانسور نمی شوند ،عکاس ها در
گرفتن عکس های خاص اجبار ندارند و ملزم هم نیستند عکس ها را
از فیلتر ارتش آمریکا بگذرانند ،اما عکاسی تحت شرایطی خاص انجام
می شود .شرایطی که اعمال آن یا به دلیل سانسور است ،یا به دلیل
حفظ امنیت کشور (افغانستان) و اشخاص .مهری ،می گوید«:عکس
مهم است ،اما نه به قیمت جان افراد».

ـبـری افغانستان و پاکستان مطرح کرد:

ا نه به قیمت جان افراد

تورق سریع عکس های پاکستان
آن ها سربازان نیروهای ائتالف هستند؛  2خبالن ،یک مسئول امور
پزشکی و یک مسئول فنی .همگی روی صندلی خلبانی نشسته و
کمربند پرواز خود را بسته اند.
یک دیوار ،پس زمینه ثابت این پرتره هاست ،پرتره هایی که مهری،
یک ماه پیش آن ها را به ثبت رس��انده .این که تجربه یک عکاس
در ثبت این تصاویر جنگی چقدر در موفقیت او در ثبت عکس جنگ
های دیگر تاثیر دارد ،پرسشی است که شرکت کنندگان به شنیدن
پاسخ آن عالقه مند هستند .مهری ،این طور توضیح می دهد«:تجربه
اهمیت زیادی دارد ،اما شرایط جنگی ،خیلی خاص و در مکان های
مختلف متفاوت است».
شرکت کنندگان در کارگاه ،کنجکاو هستند بدانند عکاسانی که برای
عکاس��ی از ش��رایط جنگی اعزام می شوند ،آیا در زمینه عکاسی از
شرایط جنگی آموزش هم می بینند.
م��درس کارگاه عک��س ه��ای خب��ری افغانس��تان و پاکس��تان
م��ی گوید«:خبرگ��زاری ه��ای رویت��رز و  APدوره ه��ای
آم��وزش کام��ل برگ��زار م��ی کنن��د ت��ا ح��دی ک��ه کم��پ را

برنامههای روز هفتم (چهارم آذر)
موزه امام علی :ساعت : ١٣:00مالتی مدیاهای منتخب اكران شده
در جشنواره

ششمینجشنواره

عکسخبریدوربین.نتبرگزارشد
بازس��ازی و به ص��ورت عملی ،ش��رایطی مانند گ��روگان گرفتن
عکاس ها را اجرا می کنند .واکنش های عکاس ها بررسی و نواقص
آن ها برطرف می شود ،اما من فقط دوره شناخت ابزار و کمک های
اولیه را گذراندم».
در این کارگاه ،دقایق به س��رعت سپری می شود .شرکت کنندگان
پرسش های بسیاری دارند و پاسخ به آن ها زمان بر است .به همین
دلیل عکس های مهری از پاکستان با سرعت بیشتری نمایش داده
می شود .او در این کشور از بانویی به نام «بلقیس» که ملقب به «مادر
پاکستان» است و موسسه خیریه او (بلقیس کودکان سر راهی را به
موسسه خود می آورد و آن ها را پرورش می دهد) ،سیل پاکستان،
معتادان در ش��هر کراچی و پسرهای نوجوانی که مورد سوء استفاده
جنسی قرار می گیرند ،عکاسی کرده.
تصاویر تکان دهنده اجتماعی پاکستان و وهم عکس های افغانستان
پس از خروج طالبان ،دقایق را کوتاه کرده اند .این کارگاه در حالی به
پایان می رس��د که پرسش های بسیاری در ذهن شرکت کنندگان
وجود دارد.

برنامههاي روز ششم و هفتم جشنواره «دوربين دات نت»

برنامههاي روز ششم و هفتم  ،ششمين جشنواره «دوربين دات نت»
به شرح زير اعالم شده است:
برنامههای روز ششم (سوم آذر)
فرهنگس��رای سرو :س��اعت ١٣تا : ١٤عكاس��ی ورزشی  /جاوید
نیكپور،س��اعت : ١٥:00كاف��ه مالت��ی مدیا ـ بررس��ی س��اخت و
شكلگیری  /محمد تاجیك،ساعت ١٥:30تا : ١٦:00فتوژورنالیسم
روز دنیا،ساعت ١٧:30تا ١٩:30روز آخر بخش نمایشگاه عكس در
نگارخانهبرگ

درپنجمینروز

س��اعت : ١٤:00مالتیمدیا قابهای شكسته  /غالمرضا نعمت پور،
باغ نیلوفر  /س��روش جوادیان  ،چلچال  /احس��ان رافتی،س��اعت
١٥:00اك��ران فیلمهای پرتره  /مصطفی فتوت /zippo ،س��پهر
رضایی ،رقص با رنگها  /حس��ین فراهانی ،آخر خط  /محمدرضا
نیافر،س��اعت : ١٥:30اكران مالتیمدیاهای داروی توقف  /س��پهر
رضایی  ،آخرخط  /محمدرضا نیافر  ،چاپ دوم  /حسین نیكپور،ساعت
 : ١٦:00اكران فیلمهای بازی  /احمد حجارزاده و نگیر آقا  /احسان
رافتی،ساعت ١٧:00تا : ٢٠:00اختتامیه ششمین جشنواره دوربین
دات .نت و اهدای جوایز در دوازده بخش جشنواره و انتخاب و اهدای
جایزه عكاس برتر سال ایران.

 ACD seeبرای عکاسان

کارگاه تخصصی شش��مین جشنواره عکس خبری

دوربین.نت در روز چهارش��نبه  2آذر به ACD see

 14اختصاص داشت.

در ای��ن کارگاه که مکان برگزاری آن س��الن آمفی

تئاتر فرهنگسرای سرو بود« ،آرش حمیدی» به ارائه

توضیحاتی درباره این نرم افزار و برخی از تفاوت های
آن با نرم افزارهای دیگر پرداخت.

حمی��دی در ابتدای کارگاه به این نکته اش��اره کرد
که عکاس��ان معموال از نرم افزاره��ای پیچیده ای
مانند الی��ت روم یا فایل ماش��ین ب��رای مدیریت
فایل های عکاسی خود استفاده می کنند .وی دراین

باره گفت«:مدیریت فایل های عکاسی را با موسیقی
مقایسه می کنم .معموال بزرگان موسیقی دنیا یک

نرم افزار ساده روی سیستم کامپیوتر خود دارند که با

آن موسیقی گوش می دهند .نرم افزار ACD see

هم باید برای عکاسان چنین کاربردی داشته باشد».

او دلیل اس��تفاده از این نرم افزار را هم سریع تر لود
شدن عکس ها برای نمایش عنوان کرد.

حمیدی از تکمیل این نرم افزار در س��ال های اخیر
و تولید نس��خه ه��ای  12و  14آن ب��رای مدیریت

فایل های عکاس��ان خبر داد و درب��اره علت تاکید

بر استفاده عکاس��ان از  ACD seeگفت«:به این

دلیل بر استفاده از این نرم افزار و مدیریت فایل های

عکاسان توسط  ACD seeتاکید می کنم که که

ابزارهای آن بسیار ساده است».

م��درس کارگاه  ACD seeدر مقایس��ه ای��ن نرم
افزار و الیت روم به س��ریع تر باز ش��دن فایل ها در

ACD see

اش��اره ک��رد .همچنی��ن گف��ت:

« ACD seeقابلیت جس��تجوی سریعی را فراهم

می کند ».حمیدی همچنین به مقایسه این نرم افزار
و پیکاس��ا در زمینه جستجوی عکس ها پرداخت و
دراین باره توضیح داد«:پیکاسا هم قابلیت جستجوی

س��ریعی دارد و برای کارب��ری خانوادگی فوق العاده

است ،اما برای عکاسانی که با حجم باالیی از عکس

روبرو هستند مشکل ایجاد می کند ».یکی دیگر از

مزایایی که حمی��دی در کارگاه  ACD seeبه آن
اشاره کرد ،اشغال فضای کمی از  cpuتوسط این

نرم افزار بود.
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ویژهنامه کاغذباتله  /نشریه روزانه ششمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت  /شماره پنجم /پنج شنبه 3آذر ماه1390
دبیر جشنواره  :احسان رافتی  /دبیر اجرایی :احسان صباغی /صوتی و تصویری :مرتضی مهدیزاده

تحریریه:اسماعیلحقپرست/معصومهاصغری/الهامصالح/طاهرهعابدی
عکس :فربدپهلوان/محسن رجب پور /کیارش فرح بخش /مرتضی مهدی زاده
گروهاجرایی:سعیدکیایی/حمیدرضامعدنی/منصورملکی/آرشحمیدی/فرشادشهریاریمیثمابراهیمی
علیچاشنیگیر/سینارشیدی/گروهگرافیک:محمدحسینایروانی/احسانرافتی
گروهتشریفات:بهارهخطیری

بگیرآقا
"نگیر آقا" فیلم کوتاهی است ساخته احسان رافتی که
در لحظات آخر در برنامه ی جشنواره قرار گرفته است.
این فیلم که قرار بود قس��مت دوم آن را در ششمین
جشنواره عکس خبری دوربین.نت شاهد باشیم به دلیل
کامل نشدن قسمت دوم در برنامه امسال جای گرفت
که دوباره دیدنش خالی از لطف نبود .رافتی فیلمش را
به این دلیل دوست دارد چون از شمالی ترین تا جنوبی
ترین شهر ایران فیلم گرفته است و مردم از شهرهای
مختلف در این فیلم حضور دارند .کارگردان فیلم نگیر
آقا گفت :از تمامی فیلم هایی که گرفته بودم استفاده
کردم .فیلم صدابرداری ندارد و با دوربین اکس��وز200
فیلم برداری کرده ام .می توانستم با نرم افزار نویز صدا
را بگیرم اما چون تجربه اولم بود می خواستم همینطور
باق��ی بماند .رافتی از هدفش برای س��اخت این فیلم
می گوید :من در س��فرهایم  ،کن��ار عکس بعضی از
لحظات را فیلم می گیرم که بیشتر شامل مردمان آن
شهر می شود .وقتی دیدم آدم های عادی که کارهای
روزمره ش��ان را انجام می دهن��د و نمی گذارند در آن
حالت ازش��ان عکس بگیریم برایم جالب بود دلیلش
را بدانم .هدفم این اس��ت در قس��مت دوم هم به این
مس��ئله بپردازم و در قسمت سوم نتیجه گیری کنم.
وی ادامه داد :بعضی از قس��مت های فیلم ساختگی
بود و توس��ط بازیگران انجام شده بود تا فیلم تکمیل
شود مثل قسمتی که از معتاد فیلم گرفته ام .البته بعد
از دوباره دیدن فیلم تصمیم گرفتم بعضی قسمت ها
را حذف کنم مثل قس��متی که گاو را نشان می دهم.
رافتی در رابطه با اینکه چرا مردم مانع عکس گرفتن
میش��وند گفت :کامال حس��یه بعضی وقت ها خود ما
هم حال و حوصله نداریم و اگر کس��ی بخواهد از ما
عکس بگیرد مانع می شویم .خوشحال و ناراحت بودن
آدم ه��ا تاثیر دارد .مردم شهرس��تان حس صمیمیت
بیش��تری دارند و بهتر ارتباط برقرار میکنند ،خصوصا
جنوبی ها که خودشان می گفتند آقا از ما عکس بگیر.

مهدی قاسمی داور بخش بین الملل:

عکس ها در فضای تفریحی عکاسی شده بود

مهدی قاس��می ـ داور بخش بین الملل ششمین
جش��نواره دوربی��ن دات ن��ت ـ با تاکید ب��ر اینکه
عک��س های بخش بین الملل باید از نگاه متفاوتی
برخوردار باش��د  ،اظهار کرد :بس��یاری از عکاسان،
عک��س های فضاه��ای خارج��ی را در کنار تفریح
عکاسی می کنند و این مسئله کیفیت عکس های را
پایین میآورد و این نکته در عکس های این دوره از
جشنواره به خوبی مشهود بود.
قاسمی به شرایط متفاوت کار در کشورهای خارجی
به خصوص کش��ورهایی با ش��رایط خ��اص نظیر
سومالی اشاره کرد و گفت  :نگاه حرفه ای به عکس
در همه شرایط اهمیت دارد اما بسیاری از عکاسان در
فضاهای جدید و خارجی به دنبال عکاسی متفاوت
هس��تند اما عموما بدون اطالعات وارد این فضاها
می شوند.
قاس��می در مورد عکاس��ی در ش��رایط س��خت و
خطرناک از جمله کشور مالزی که اخیرا در آن حضور
داشته ،گفت :حضور گروه های تندرو در بسیاری از
ای��ن محیط ها و بروز درگی��ری بین گروه ها باعث
می ش��ود که هیچ فضای امنی وجود نداشته باشد.
بدون محافظ نمی توان در این محیط ها تردد کرد

و از ه��ر چیزی نمی توان عکس گرفت و در همین
ش��رایط احتمال تیراندازی و گروگان گیری و حتی
خطر مرگ وجود دارد.
در فضایی باید از زنان و کودکان و محرومیت آنان
عکس گرفت که صدای ممتد تیربارها و انفجار های
گاه و بیگاه می آید و باید بدون توجه به آنها کارت
را انجام دهی و باید از حداکثر زمان و فضا اس��تفاده
کنید و تجربه نش��ان داده ک��ه ارگان های دولتی و
امنیت��ی حتی با وجود نیروهای حفاظتی نمی توانند
امنیت ع��کاس را به طور کامل تامین کنند و هیچ
مسئولیتی در قبال حضور عکاس ندارند و امکاناتی
هم به تبع در اختیار قرار نمی دهند.
قاس��می یادآور شد که عکاس��ی در کشورهای که
فضاهای تاریخی و طبیعت زیبا دارند با عکاسی در
محیط هایی که غیر عادی هستند متفاوت است و
نمی تواند این دو را با یک هدف و ش��رایط یکسان
عکاسی کرد.
وی اظهار امیدواری کرد که عکاسان جوان در ورود
به قضاهای جدید و خارجی بدون اس��ترس از این
محیط جدید به دنبال دید متفاوت در عکاسی باشند
تا بتوانند عکس هایی قوی و تاثیر گذار را ثبت کنند.

