نشریهروزانههفتمینجشنوارهعکسخبریدوربین.نت

02
ویژهنامهکاغذباتله/هفتمینجشنوارهعکسخبریدوربین.نت
شماره دوم  /یکشنبه 9مهرماه1391

درنشستعکاسیدیپلماسیمطرحشد

سیامک زمردی مطلق

دردورانجدید
خطهایقرمزرابشکنید

تالشها قابل تقدیر است
اماکافینیست

س��یامک زمردی مطلق ،یکی از داوران هفتمین جشنواره
عکس خبری دوربین.نت است .او که در زمینه عکاسی تئاتر
فعالیت می کند ،در پاس��خ به پرسش های مطرح شده در
داوری عکس های این دوره از جشنواره ،یادداشتی را تنظیم
کرده است:
هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت ،شاهد حضور
 140عکاس و  3640عکس است .عالقهمندان برای ثبت
لحظات تاثیرگذار در بخش مستند اجتماعی ،فرهنگ و هنر،
ورزش و  ...در طول یک سال گذشته زحمات بسیار کشیدهاند.
این کوشش و عالقهمندی قابل تقدیر است ،اما کافی نیست.
متاس��فانه خروجی این تالش در حد انتظار نیست و دلیل
آن هم نبود تفکر و دانش الزم پش��ت دوربین است .رعایت
اصول ترکیببندی ،اصل اولیهای است که در اکثر عکسها
دیده نمیش��د و این مهم باعث شد بسیاری از عکسها به
سرعت در داوری حذف شود .به نظر من دوستان عالقهمند
به عکاسی با دیدن هر چه بیشتر عکس در شاخههای مورد
عالقهشانبهیادگیریاصولصحیحترکیببندیمیتوانند
با قدرت بیشتری در این عرصه گام بردارند.
عکسهای بخش فرهنگ و هنر نس��بت به س��ال قبل از
کیفیت پایینت��ر برخوردار بودن��د .در بخش تئاتر به خاطر
محدودیتهایی که برای عکاسی از نمایش های اجرا شده
در سالن های تئاتر وجود داشت .آثار ارسالی محدود به چند
نمایش بود که آنها هم از نظر کیفی ضعیف بودند و دلیل
آن هم برمیگردد به عدم شناخت عکاسان جوان ما از تئاتر.
به طور کلی میتوانم بگویم برگزارکنندگان جشنواره دوربین.
نت در طول چند س��ال اخیر تالش زیادی به عمل آوردهاند
تا با برگزاری کالسهای آموزش��ی در رشتههای مختلف
برای دوستان جوان شرایطی فراهم آورند تا هنگام عکاسی
هدفمندتر به سوژه هایشان نگاه کنند .امیدوارم این حرکت
پیوسته ادامه داشته باشد و شاهد دیدن عکسهای بهتری
در این جشنواره باشیم.

جش��نواره عکس خبری دوربین.ن��ت در هفتمین دوره
برگ��زاری خود هر روز میزبان نشس��تهایی با اس��اتید
عکاسی است.
در این نشس��تها که امسال با حضور  3سخنران برگزار
میشود ،مباحث مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.
نخستین نشست با موضوع «عکاسی دیپلماسی» ،ساعت
 20:30شنبه  7مهر برگزار شد و «حمید فروتن»« ،آرمان
تیمور» و «محمد نوروزی» ،سخنرانان آن بودند.

در این برنامه بر آشنایی عکاسان سیاسی با مباحث روز،
سیاستمداران و روابط سیاسی تاکید شد.
هر یک از اس��اتید حاضر در نشست عکاسی دیپلماسی،
تجربیات خود را به حاضران ارائه کردند .همچنین برخی
از عکسهایی که در زمینه سیاست به ثبت رسانده بودند
به نمایش درآمد.
گزارش این نشست را در صفحه  3بخوانید.
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کارگاه عکاسی با نور کم با حضور آرش حمیدی

عکاسهوشمند
نورپردازیمیکند

اولین کارگاه نرم افزار جشنواره هفتم عکس خبری دوربین.نت ،عصر روز شنبه  7مهر برگزار شد و موضوع آن «عکاسی در
شب» یا «عکاسی در نور کم» بود.
«آرش حمیدی» ،که برگزاری کارگاه عکاسی در نور کم را بر عهده داشت ،وقتی پشت تریبون قرار گرفت درباره ویژگی
های عکاسی در نور کم و تعریف آن حرف زد و گفت که عکاسی در شب می تواند یکی از زیرمجموعه های عکاسی در
نور کم باشد .چون لزوما هر عکسی که با نور کم گرفته می شود موقعیت زمانی اش در شب نیست.
مثال عکسی که در یک مجلس با دوربین بدون فلش گرفته می شود ،یا عکاسی از صحنه تئاتر هم به نوعی عکاسی در
نور کم است ،ولی ارتباطی به شب ندارد.

فاطمهرحیمی

«آرش حمیدی» ،کارگاه عکاسی با نور کم را با تعریف این
شیوه عکاسی آغاز کرد و گفت در دنیا برای این نوع عکاسی
اصطالح «لوالیت فتوگرافی» را به کار می برند.
حمیدی ،سپس از حاضران در جلسه که بسیاری از آن ها
دانشجویانرشتهعکاسیبودند،خواستتاعکاسیراتعریف
کنند.یکنفرگفت:عکاسییعنیثبتلحظهها.یکیمعنی
آن را ش��کار صحنه ها دانست و یکی هم گفت :عکاسی
یعنیثبتنور.
ثبت نور در صفحه حساس ،تعریف درست و اصلی عکاسی
است .حمیدی ،برای شروع کارگاه خود با تعریف اولیه معنای
عکاسی ،دالیل محکمی داشت مثال این که تنها کسی که
معنی عکاسی را می داند متوجه ارزش ثبت نور در صفحه
حساس نیز می شود.
آرش حمی��دی ،تقریبا همه بخش ه��ای کارگاه خود را با
اسالیدهایی که به نمایش گذاشت به حاضران آموزش داد.

او توضیح داد که برای عکاسی در نور کم باید عکاس ،تمام
نوره��ای موجود را ثبت کند .یکی از اجزای مهم ثبت نور،
صفحه حساس دوربین است که تشعشعات دوربین را ضبط
می کند .این صفحه در طول تاریخ تغییراتی کرده و به قولی
این تکنولوژی حاال دیگر پیشرفت محسوسی داشته است.
حمیدی ،در توضیح ارتباط صفحه حساس با شرایط عکاسی
گفت«:برای عکاسی با نور کم باید صفحه حساس متناسب
با نور داشته باشیم .به عبارت دیگر دوربین عکاس نیاز به
هدایت و کنترل دارد».
او از  3عامل مهم برای عکاس��ی در ن��ور کم نام برد؛ اول:
سرعت ش��اتر ،دوم :حساسیت و سوم هم دیافراگم .این 3
عامل اساسی برای عکاسی در نور کم هستند که عکاس
باید متناسب با موقعیتی که در آن قرار گرفته هر یک از آن
ها را مدیریت کند.
«شاتر :یکی از مهمترین ابزارها برای ثبت نور در عکاسی با
نور کم است ».این را آرش حمیدی گفت و توضیح داد«:با

تنظیم زمان ،یا سرعت شاتر میزان نورگیری را تنظیم می
کنی��م .مثال اگر نور کمی در صحنه داریم باید مدت زمان
بیش��تری به شاتر اختصاص دهیم و اگر نور زیاد است می
توان زمان کمتری به شاتر داد».
حمیدی ،ساختار شاتر و سرعت آن را با مثالی درباره چشم
انسان توضیح داد و گفت«:وقتی نور کم می شود مردمک
چشم انس��ان بازتر می شود ،اما در نور زیاد مردمک چشم
بس��ته می شود .در واقع چشم انسان در واکنش به نور کم
بازتر می شود تا نورگیری بیشتری داشته باشد و برعکس در
نور زیاد بسته می شود تا کمتر نور بگیرد .یعنی در نور کمتر
چشم بازتر می شود تا نور بیشتری بگیرد و به مغز بفرستد.
این س��اختار در دوربین هم اعمال می شود .در یک مکان
تاریکبایدبیشترینمیزاننورگیریراداشتهباشیم.بنابراین
سرعت شاتر در اختیار و کنترل عکاس است و او باید بسته
به موقعیت و میزان نور محیط آن را کنترل کند».
حساسیت :دیگر عامل مهم در عکاسی با نور کم حساسیت
است.
برای تعریف حساس��یت« ،آرش حمیدی» ،یک بار دیگر
سراغ تعریف صفحه حساس دوربین رفت؛ صفحه ای که
تجمعی از متریال های حس��اس به نور است .در قدیم این
تراکم کمتر بود و حاال بیشتر شده است و هر چه میزان تراکم
بیشتر شد انسجام ذرات عکس هم بیشتر شد.
او گفت نیترات نقره با کوچکترین نوری واکنش نشان می
دهد.
حمیدی ،به «گرین» اش��اره کرد و از حاضران در جلس��ه
خواست آن را تعریف کنند .گرین ،دانه های رنگی اطراف
نقاط اصلی رنگ هستند که ماهیت خود را از دست داده اند.
دانه های حس��اس به نور واکنش نشان می دهند و انفجار
اتفاق می افتد .در فرایند انفجار اطراف محیط تغییر می کند.
برای همین است که وقتی عکاس نقطه ای را در عکس زوم
می کند در آن دانه های ریز بسیار می بیند.
دیافراگم :سومین عامل اثرگذار و مهم در عکاسی با نور کم،
دیافراگم است که حجم نور را مشخص می کند.
حمیدی ،س��پس به کمک عکس های��ی که به نمایش
گذاشت و همه آن ها در نور کم گرفته شده بودند ،توضیح
داد که عکاس ،بسته به شرایط و موقعیت باید این سه عامل
را مدیریت کند .ممکن است در یک عکس که با نور کم
گرفته شده ،دیافراگم نقش اساسی داشته باشد و در عکس
دیگر سرعت شاتر تعیین کننده باشد .در واقع این عکاس
است که باید با هوشمندی خود نورپردازی کند.
او در پای��ان صحبت های خود به ش��یوه منحصر به فرد
عکاسی با نور کم اشاره کرد که آن هم سورئال بودن این
نوع عکاسی است .در واقع عکاس با این شیوه تصاویری را
به نمایش می گذارد که واقعا وجود دارند ،اما در جهان واقعی
و با چشم عادی قابل رویت نیستند.
کارگاه عکاس��ی با نور کم با حضور دانشجویان عکاسی و
عکاسان به شکلی پویا برگزار شد ،آنقدر که آرش حمیدی
در پایان جلسه میزان اطالعات حاضران و مشارکت آن ها
را در بحث ستود.

الهام صالح

«حمیدفروتندربحثسیاسیودیپلماسیدرخیلیمکانها
حضور داشته و تنها عکاسی است که همراه آقای خاتمی در
تشییع جنازه پاپ حضور یافت و از این اتفاق عکاسی کرد .او
در همین مراسم عکسی را به ثبت رسانده که رئیس جمهور
ما و رئیس جمهور آمریکا در یک قاب قرار گرفتهاند».
این ها توضیحاتی بود که «محمد نوروزی» راجع به «حمید
فروتن» ارائه کرد.
فروتن که در سال  74در آزمونی مختص عکاسان شرکت
کرده و در این آزمون پذیرفته شده بود ،درباره کارتی که پس
از پذیرفته شدن دریافت کرده بود ،توضیح داد«:کارتی به من
دادند که روی آن نوشته شده بود :خبرنگار عکاس .پرسیدم
چرا خبرنگار بر عکاس اولویت دارد؟ به من گفتند که یک
عکاس خبری اول باید خبرنگار خوبی باشد .باید از مسائل
روزی که در حوزه کاری اش می گذرد ،اطالع داشته باشد و
شخصیتهارابشناسد».
او بر این نکته تاکید کرد که در عکاسی سیاسی ،افراد مطرح
نیستند ،بلکه روابط آن ها اهمیت دارد .پس با توجه به این
موضوع عکاس ها باید افراد سیاسی را بشناسند و از روابط
آنها هم آگاه باشند تا عکس های بهتری را به ثبت برسانند.
دبیرسرویسعکسخبرگزاریایسنا،دراینموردبهعکسی
از اسفندیار رحیم مشایی و رئیس جمهور اشاره کرد که در آن
مشایی در حال گفتن مطلبی به رئیس جمهور است.
به اعتقاد وی آشنایی عکاس با موضوعات روز و همچنین
آگاهی از روابط این دو فرد به برجسته تر شدن این عکس
کمک کرد .فروتن ،در تاکید بر داش��تن اطالعات عمومی
عکاسان گفت«:عکاس خبری را پیدا نمی کنید که روزنامه
خوان نباشد .یا سوژه های روز را دنبال نکند .پس خبرنگار
عکاس ،واژه درستی است».
او ضمن اش��اره به این موضوع ک��ه در دنیا عکاس ها به
صورت تخصصی در یک رشته خبری فعالیت می کنند ،از
عکاسان خواست تا قبل از عکاسی درباره موضوع عکاسی
جس��ت و جو کنند و ببینند چه عکس های��ی در ارتباط با
موضوع به ثبت رسیده است.
فروتنهمچنینگفت«:قبلازعکاسیبایدبدانیمچهافرادی
در برنامه شرکت می کنند و روابط بین آن ها را بشناسیم».
دیده نشدن زندگی غیر رسمی سیاستمداران هم موضوعی
بود که توسط «محمد نوروزی» مطرح شد .او این پرسش را
طرحکردکهچرااززندگیغیررسمیسیاستمداران،عکاسی
نمی ش��ود؟ «آرمان تیمور» ،ع��کاس رئیس جمهور ،این
پرسش را اینطور پاسخ داد«:در مجموعه های سیاسی ،خط
و مرزها و ممنوعه هایی وجود دارد که باید آن ها را رعایت
کنیم .البته محدودیت ،محکومیت نیست .هنگام عکاسی از
یک سیاستمدار باید نس��بت به دیدی که مردم از او دارند
توجه داش��ته باشیم .در صورتی که عکاسان سیاستمداران
کشورهای دیگر دارای این محدودیت ها نیستند».
تغییر نگاه عکاس و جامعه نس��بت به زندگی خصوصی تر
سیاستمداران،یکیازراهکارهاییبودکهدراینزمینهارائهشد.
تیم��ور ،که رئیس جمه��ور را در یکی از صحنه های غیر

نشست«عکاسیدیپلماسی»باحضورآرمانتیمور،محمدنوروزیوحمیدفروتن

جایعکسهایغیر رسمی
سیاستمدارانخالیاست

نشست«عکاسیدیپلماسی»باحضور«محمدنوروزی»«،حمیدفروتن»و«آرمانتیمور»درفرهنگسرایرسانهبرگزارشد.

رس��می عکاسی کرده ،درباره این عکس این طور توضیح
داد«:با بقیه دوستان خبرنگار داخل مینی بوس نشسته بودم.
البته می دانستم آقای دکتر قبل از سخنرانی وضو می گیرد.
می خواستم این لحظه را داشته باشم .یک لحظه دیدم که
ایشان در حال وضو گرفتن با آب معدنی است .همین شد
که عکس را گرفتم».
او تاکید کرد که عکاس��ان جوان باید در دوران جدید ،خط
های قرمز را بشکنند .همچنین رفتار همراه با مالطفت را
یکی از روش های کمرنگ کردن خط قرمزها دانست«:از
هر کش��ور فقط یک عکاس و یک فیلمبردار اجازه حضور
در صحن سازمان ملل را دارند .اما ما با مالطفت توانستیم
عکاس ایرنا را هم به صحن وارد کنیم».
نوروزی به عدم اختصاص مکان های مناسب برای عکاسان
به عنوان یکی از مشکل ها و البته تفاوت های عکاسی در
ایران و دنیا اشاره کرد.
او گفت«:می توانیم حقمان را بگیریم .به شرطی که به حق و
وظیفه خودمان آگاه باشیم .در کار خبری ،اتحاد جمعی نداریم
و این یکی از معایب ما است».
نوروزی ،باز هم برای ثبت عکس هایی از زندگی غیر رسمی
سیاستمداران ابزار عالقه کرد و از تیمور که عکاس رئیس
جمهور است خواس��ت تا امکان برگزاری جلسات گفت و
گوی عکاسان با نهاد ریاست جمهوری را فراهم کند.
تیمور هم در این باره اینطور توضیح داد«:چند نفر از عکاسان
صحبت کردند که عکاسان مطبوعات با آقای رئیس جمهور
دیدار داشته باشند .در حال پیگیری این موضوع هستیم ».او
گفت در فضاهای امنیتی ،عکاس نباید خودش را کنار بکشد.
وی همچنی��ن این نکت��ه را که عکاس ه��ا در فضاهای
امنیتی دچار استرش می شوند ،طبیعی دانست و تاکید کرد

که عکاس باید آنقدر بر اعصاب خود مس��لط باش��د که از
برخوردهای بد ناراحت نشود.
فروتن ،هم به شعاری که قبال روی سایت خبرگزاری ایسنا
قرار داشت اشاره کرد«:رهرو آن است که آهسته و پیوسته
رود ».او گفت«:اگر قرار است یک دوره عکاسی کنیم ،به اوج
برسیم و بعد عکاسی را کنار بگذاریم ،بهتر است اصال آن را
شروعنکنیم».
فروتن به عکاس ها چنین توصیه هایی را ارائه کرد«:افرادی
که وارد فعالیت خبری می شوند ،باید آهسته حرکت کنند.
پیوسته حرکت کردنش��ان هم مهم است .همدیگر را دور
نزنید .فقط کافی است یک بار دیگران را دور بزنید ،همه این
اتفاق را به خاطر می سپارند و شما انگشت نما می شوید».
وی ادامه داد«:می گویند اگر عکسی که می گیرید ،جانتان
را به خطر بیندازد ،ارزش عکاس��ی ندارد .من هم می گویم
که عکس گرفتن حتی اندازه دور زدن همکاران هم ارزش
ندارد ».تیمور ،هم آرزو کرد که یک مجموعه ،یا موسسه به
عنوان موزه ،یا گنجینه ملی عکس راه اندازی شود که همه از
عکاس و فرد عادی بتوانند عکس هایشان را بهاینمجموعه
منتقل کنند تا اگر قرار است عکسی به فروش برسد از طریق
اینمجموعهباشد.
وی همچنین درباره اعتمادسازی برای سوژه ها گفت«:اگر
قرار اس��ت در موقعیتی قرار بگیریم که امین باش��یم ،باید
فضایی را درست کنیم که سوژه احساس امنیت کند».
تیمور هم در پایان س��خنان خود گفت«:خودتان باش��ید.
خودتان را بفهمید و جوهره خود را حفظ کنید».
نشست «عکاسی دیپلماسی» ،به دلیل استقبال حاضران از
مباحثمطرحشده،بیشتراززمانمقرربهطولانجامید.برخی
ازعکسهایسیاسیسخنرانانهمدرجلسهبهنمایشدرآمد.
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دومینروزهفتمین
جشنوارهعکسخبری
دوربین.نت

عکس :حامد ایلخان  /حسین جاللی
علیرضاشاهحمزه/سینارشیدی

عادلهگرشاسبی/کیارشفرحبخش
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6
اسالیدشوباران
با عکس های آذین حقیقی

باران،اتفاق
سوژه

فاطمهرحیمی

بیس��ت و س��ه فریم عکس از «آذین حقیقی» با
عنوان و موضوع «باران» در اوین اسالیدشو عصر
روز شنبه 8مهر در هفتمین جشنواره عکس خبری
دوربین.نت در س��الن شهید آوینی فرهنگسرای رسانه به
نمایش درآمد .عکس هایی که متعلق به باران های سیل
آسای اردیبهشت ماه سال جاری در تهران بودند.
یکی دنبال سقفی برای خیس نشدن است ،یکی چتر هم
بر سر دارد و هم می دود ،دو نفر به هم کمک می کنند تا
در گردابه نیفتند ،یکی از این همه طراوت شاد است و می
خن��دد و خالصه هر کس بنا به اوضاع و احوال خود ،حالی
با این باران دارد.
«آذین حقیقی» ،بسیار خالصه و گزیده درباره عکس هایش
توضیح داد که این عکس ها را در باران های بهاری سال
جاری گرفته است.
یکی از حاضران از او درباره علت انتخاب موضوع باران سئوال
کرد و پاسخ آذین حقیقی شنیدنی بود چون گفت«:وقتی در
باران و برف عکاسی می کنی خیالت از بابت یک چیز راحت
اس��ت کسی به تو گیر نمی دهد .کسی نمی گوید عکس
نگیر .کسی نمی آید از تو مجوز بخواهد .حتی کسی که داری
از او عکس می گیری هم به تو گیر نمی دهد که چرا عکس
گرفتی ،شاید اصال حواسش هم نباشد»...
این که در ش��رایطی مثل ب��رف و باران عکاس ،با دغدغه
کمتری عکاس��ی می کند درس��ت ،اما عکاسی در چنین
موقعیتی ،شرایط خاص خودش را هم می خواهد.
مثال یکی از حاضران از حقیقی س��ئوال کرد که آیا از کاور
اس��تفاده کرده و حقیقی توضیح داد که کاور در شرایط این
چنین به کار نمی آید و مزاحم است .بهتر است که نباشد.
نکته جالب و مهمی که حقیقی در مورد عکاسی در باران و
برف به آن اشاره کرد این بود که عکاسی با موقعیت هایی
مشابه برف و باران همه چیز را با هم دارد و بهترین فرصت
برای عکاس است.
در چنین موقعیت هایی عکاس هم س��وژه دارد ،هم اتفاق
هس��ت و خالصه این که همه چیز دس��ت به دست هم
م��ی دهد تا عکاس همه خالقیت هایش را به کار گیرد و
صحنههاییماندگارراثبتکند.
بیست و سه اسالید آذین حقیقی به خواست حاضران دو بار
به نمایش درآمد .جالب این بود که بعد از توضیحات حقیقی
و وقتی که اسالیدها برای دومین بار به نمایش در می آمد،
حاضران با توجه وتعمق بیشتری عکس ها را نگاه می کردند.

هنگامه گلستان؛ داور جشنواره

دورنمایعکاسیخبری
ایرانبایدموفقباشد

«جشنواره را از نظر دسته بندی تصاویر و ارائه آن ها بسیار مرتب و منظم دیدم .توجه به پیشنهادات و عقاید داوران برای
بهتر شدن جشنواره از طرف برگزارکنندگان بسیار خوب بود .احساس می کردم که مسئول جشنواره تمام سعی اش را می
کند که این جشنواره را به نحو احسن به انجام برساند».
این ها حرف های «هنگامه گلستان» است .گلستان که یکی از داوران هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت بوده ،از
بخش مستند اجتماعی به عنوان یکی از بهترین بخش ها نام می برد و معتقد است که مربوط نبودن عکس ها به خبر از
نقاط ضعفشان به شمار می رود.

ارزیابی کلی شما از عکس های ارسال شده به
هفتمینجشنوارهعکسخبریدوربین.نتچیست؟

به طور کلی تعداد عکس های خوب زیاد بودند که از همه
داوران رای مثبت بگیرند ،اما عکس هایی که صد در صد
تعریف عکس خبری را داشته باشد ،بسیار محدود بود.
اگر بخواهید به صورت جزئی راجع به عکس ها
صحبتکنید،بهچهموضوعاتیاشارهمیکنید؟

راس��تش ،این جش��نواره درباره عکس های خبری بود
و بیش��تر دنبال عکس هایی می گش��تیم که یک واقعه
خبری و هیجان یک اتفاق را داشته باشد ،اینطور تصویرها
تعدادش انگشت شمار بود .ولی در بخش مستند عکس
های محکم و خوبی دیدم.
برای داوری چه معیارهایی داشتید؟

برای داوری به نظرم اولین معیار ،مربوط به موضوعی است
که یک مسابقه ،یا جشنواره آن را انتخاب می کند و در این
جشنواره که عکس های خبری مورد نظر بود ،اولین هدف
موضوع انتخاب ش��ده ب��ود و ترکیب بندی و خوب بیان
کردن یک خبر در درجه دوم و سوم اهمیت قرار داشت.
نقاط ضعف و قوت عکس ها چه بود؟

نقاط ضعف عکس ها مربوط نبودنشان به خبر بود .نقطه

قوت عکس ها هم به تالش های قابل توجه عکاس ها
برای ارائه کردن تصاویری با موضوع های جالب و از نظر
ترکیب بندی و زیبایی شناسی چشمگیر مربوط می شد.
جالب ترین بخش از نگاه شما کدام بخش بود؟ و
کدام بخش انتظاراتی را که داشتید برآورده می کرد؟

جال��ب ترین بخ��ش ،عکس ه��ای مس��تند بودند که
عکسهای قابل توجهی در آن ها پیدا می شد.
جشنواره عکس خبری دوربین.نت را چطور ارزیابی
میکنید؟

جش��نواره را از نظر دسته بندی تصاویر و ارائه آن ها بسیار
مرتب و منظم دیدم .توجه به پیشنهادات و عقاید داوران برای
بهتر شدن جشنواره از طرف برگزارکنندگان بسیار خوب بود.
احس��اس می کردم که مسئول جشنواره تمام سعی اش را
می کند که این جشنواره را به نحو احسن به انجام برساند.
فکر می کنید چه بخش هایی باید به این
جشنواره اضافه ،یا از آن حذف شود؟

شاید بیشتر از اضافه ،یا حذف کردن بخش های مختلف
باید منظور و هدف این جشنواره که درباره خبر و این نکته
که در عکس خبری باید چه نکاتی در نظر گرفته شود ،به
عکاسان توضیح داده شود.
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فکر می کنید این جشنواره باید به چه نقطه ای
برسد؟

این جشنواره باید به جایی برسد که عکس های انتخاب
شده در آن همپا با استانداردهای بین المللی عکاسی خبری
باش��د یعنی عکس هایی که در جشنواره به عنوان برنده
معرفی می ش��ود ،به آسانی در هر مس��ابقه ،یا جشنواره
عکاسی خبری جهان پذیرفته شود.
وضعیت عکاسی خبری ایران را چطور ارزیابی می
کنید؟

وضعیت عکاسی خبری ایران به نظرم از چند سال گذشته
ضعیف تر است .مثال در دوران شروع انقالب و اوایل آن
عکس های خبری که از ایران به تمام دنیا فرس��تاده می
ش��د ،کامال با استانداردهای جهانی برابری می کرد .ولی
جدیدا عکسی که در ایران و خارج از ایران سر و صدا کند
و در اکثر رسانه ها چاپ شود ،کمتر دیده می شود.
عکاسی خبری ایران چه تفاوت هایی با عکاسی
خبری جهان دارد؟

ش��اید یکی از تفاوت های بزرگی که گریبانگیر عکاسی
خبری ایران است ،محدود بودن امکان عکاسی از اتفاقاتی
است که در ایران رخ می دهد .مثال یک عکاس خبری به
طور کامل امکان این را ندارد که در هر جایی که حادثه ای

جشنواره را از نظر دسته
بندی تصاویر و ارائه آن ها
بسیارمرتبومنظمدیدم.توجه
بهپیشنهاداتوعقایدداوران
برایبهترشدنجشنوارهاز
طرفبرگزارکنندگانبسیار
خوببود
رخ می دهد حاضر شود و عکس دلخواهش را بگیرد و در
روزنامه یا مجله ای چاپ کند.
دورنمای عکاسی خبری ایران را چطور ارزیابی می
کنید؟

دورنمای عکاس��ی خب��ری ایران با ای��ن همه عکاس و
استعدادهای درخشان ،باید بسیار موفق باشد .فکر می کنم
که عکاسان خبری در این راه نهایت تالششان را می کنند،
ولی باید امکانات بیش��تری به آن ها بدهند و دستشان را
بیشتر باز بگذارند ،چه در گرفتن عکس و چه در چاپ در
مطبوعات و غیره.

الهام صالح /دوربین.نت :رنگ ها ،دنیا را احاطه کرده اند.
تضاد رنگ ها در کنار هم نگاه ها را به خود جذب می کند.
عکاس برای بهتر ثبت کردن این دنیای مملو از رنگ باید
با این مبحث آشنا باشد .کتاب «رنگ ها در عکاسی» ،قرار
است همین کار را انجام دهد ،یا این که در تعریفی بهتر
قرار است تا اندازه ممکن عنصرهای بنیادین نظریه رنگ
ها را بر فن عکاسی منطبق سازد.
بر همین اساس ،کتاب مباحثی درباره شش تضاد رنگ،
توصیف مشخصه های رنگ های مختلف ،توافق های
اصلی و اثرهای رنگ ها ،ویژگی های س��اخت تصویر و
مسائل کامال فنی را شامل می شود.
«هارال��د مانته»؛ در کتاب خود ،مطالبی مبتنی بر نظریه
ه��ای «یوهان ولفگانگ گوته»« ،آدولف هولس��تل» و
«یوهانس ایت��ن» را ارائه می کند .مطالب کتاب ،عالوه
بر آموزنده بودن ،جذاب هم هستند .تازگی هم دارند .مثال
شاید مخاطب با این موضوع آشنا نباشد که سفید ،رنگی
فعال به شمار می رود که فراتر از حدود خود پرتوافشانی
می کند ،اما سیاه ،رنگی غیر فعال است ،بنابراین شکلی
س��فید بر روی زمینه ای س��یاه ،بزرگ تر از شکلی سیاه
با همان اندازه بر روی زمینه ای س��فید نمایان می شود.
مطالب کتاب ،شامل مطالبی از این نوع است.
«رنگ ها در عکاسی» هم مانند کتاب دیگر مانته یعنی
«ترکی��ب بندی در عکاس��ی» ،ویژگی ه��ای مهمی را
داراس��ت .اندک بودن متن ها و قرار گرفتن عکس ها به
عنوان ش��اهد مثال در کنار متن ها ،جزو این ویژگی ها
هستند که به آسان خوانده شدن مطالب و در نهایت درک
بهتر آن ها منجر می شوند.
به این نکته هم باید اشاره کرد که «رنگ ها در عکاسی»،
به نوعی مکمل کتاب «ترکیب بندی در عکاسی» است.
پس بهتر اس��ت برای بهتر آشنا شدن با پدیده عکاسی،
هر دو کتاب را داش��ته باش��ید .این دو کتاب در کنار هم
مجموعه با ارزش��ی از ش��ناخت های پایه ای عکاسی را
تشکیل می دهند.
رنگ در عکاسی
هارالد مانته
ترجمه :پیروز سیار
انتشارات سروش
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دبیر جشنواره  :احسان رافتی

محمد نور
گروهو
زمردی مطلق ،مسعود امیرلویی ،هنگامه گلستان ،عباس کوثری
سیامک
فرنود،
شکرخواه ،محمد
یونس
زمردیرافتیداوران جشنواره  :دکتر
ایروانی/احسان
محمدح
گرافیک:
نوروزی
محمد
کوثری و
گلستان،
مطلق ،مسعود امیرلویی ،هنگامه
سیامک
نوروزیرافتی
ایروانی/احسان
محمدحسین
گرافیک:
عباس :گروه
محمد
رهنما/
حامد
تشکر
با
نوروزی
محمد
و
کوثری
عباس
گلستان،
هنگامه
امیرلویی،
مسعود
ق،
داوران جشنواره  :دکتر یونس شکرخواه ،محمد فرنود ،سیامک زمردی
با تشکر  :حامد رهنما /محمد نوروزی

جشنواره  :دکتر یونس شکرخواه ،محمد فرنود ،سیامک زمردی مطلق ،مسعود امیرلویی ،هنگامه گلستان ،عباس کوثری و محمد نوروزی
با تشکر  :حامد رهنما /محمد داوران
نوروزی

ا /محمد نوروزی

با تشکر از  :حامد رهنما  /سارا نجفی /محمد نوروزی /روابط عمومی و پشتیبانیمالی فرهنگسرای رسانه

یک ،دو ،سه ...

با تشکر  :حامد

یک ،دو ،سه ...
از س��اعت  10صبح همه بچهها اومدن فرهنگس��رای
رسانه .تقریبا به س��ه چهارتا تیم تقسیم شدن و دارن
از س��اعت  10صبح همه بچهها اومدن فرهنگس��رای
...
ه بچهها اومدن آخرش
فرهنگس��رای
کارها رو انجام میدن.
رسانه .تقریبا به س��ه چهارتا تیم تقسیم شدن و دارن
جش��نواره خیل��ی خ��وب ش��روع ش��د.
چهارتا تیم تقسیم روز
یه تی��م دارن عکسها رو میچس��بونن ،یه تیم دارن
دومو دارن
شدن
دن.
می
با
بود
ش��ده
همزمان
حقیقی
آذین
باران
های
س
کارها رو انجام عک
فرهنگس��را رو آماده جشنواره میکنن ،یه تیم مشغول
سها را
شهر تهران و م
یه تی��م دارن باران
آمادهسازی اس��پیسهای جلو در هستند و یه تیم هم
دارن
چس��بونن،یشدیهعکتیم
گذشتهمی
شبها رو
عکس
صمیمی
و
خوب
خیلی
آذین
کرد.
درک
تر
ت
راح
خیلی
مدام مشغول خرید چسب و بست و کلی چیز دیگه ...
دارن
تیم
رو میچس��بونن ،یه
تیمزد.مشغول
میکنن،
جشنواره
آماده
موردشیهحرف
داد و در
ها را نشان
فرهنگس��را روعکس
چند نفر هم در دفتر دوربین.نت هس��تند مشغول آماده
جلو در هستند و یه تیم هم
اس��پیسهای
مشغول
سازی یه تیم
آمادهکنن،
شنواره می
سازی بولتن روزانه و به روز کردن سایت.
کارگاه آرش اولی��ن کارگاه جش��نواره ب��ود .فکر
از چاپخونه هم تند تند داره بنرها میآد و همون لحظه
اوایلو بست و کلی چیز دیگه ...
چسب
خرید
مدام مشغول
تیم
هماس��تقبالی از کارگاهها بش��ود ولی
یهکردیم
ی جلو در هستند ونمی
آماده چسبوندن به دیوار میشه ...
آماده
هس��تند
مشغول سالن
نشستن هم در
دوربین.نت جا برای
دفتر آرش حتی یک
چند نفر هم درکارگاه
...
دیگه
ب و بست و کلی چیز
ش��ور و ش��وق بچهها خیلی خوبه .خیلی به آدم انرژی
منتظر روزهای خیلی
جشنواره
روزشد که
روزانهو واینبهباعث
سازی بولتن نبود
سایت.
کردن
میده .امس��ال رو س��عی کردیم با سالهای قبل فرق
ین.نت هس��تند بهتری
مشغولباشد.آماده
داشته باش��ه .از خیلی وقت پیش برنامهها چیده شده.
از چاپخونه هم تند تند داره بنرها میآد و همون لحظه
هرکی کارهای خودش رو میدونه .میدونه چی به چیه
آمادهسایت.
روز کردن
محم��د فرنود و محمد نوروزی و
حضور
روزهشه ...
دیوارهرمی
چسبوندن به
و جدول ریز برنامه که منظمتر از هر س��ال چیده شده
نظارت بر جشنواره خیلی برای همه ما دلگرم کنندس.
همونهالحظه
میآد و
داره بنرها
انرژی
خیلی خوبه .خیلی به آدم
ش��وق بچه
ش��ور و
است.
نقطه نظرات خیلی خوبی ک��ه این دو عزیز برای ما
فرق
سالقبل
انشاا ...ازهای
خوبهباو سال
کردیم
میده .امس��ال رو
نمایشگاه قرار است ساعت  17شروع شود .یک قراری
آینده همه
س��عیعالی و
دارن بس��یار
میشه ...
این نقطه
استفاده از
کرد برای
خواهیم
گذاشتهایم امس��ال بین خودمان که همه برنامهها سر
شده.
چیده
برنامهها
پیش
تالش��مان راوقت
خیلی
خیلی داشته
انرژی
آدم
باش��ه .ازبه
خوبه .خیلی
نظرات.
س��اعت برگزار شود و سر س��اعت تمام شود .خدا کند
چیه
خبریدونه چی
عکسدونه .می
خودش رو می
کارهای
وز دومهرکی
دوربین .بهنت
جشنواره
هفتمین
برنامه ها
اس��اتید ورکش��اپها نیز رعایت کنند و س��ر ساعت
قبل فرق
های
سال
ی کردیم با
«مهرداد
آموزشی
چیدهخوبی
س��الاستقبال
پذیرایی هم
غرفه
کهش��کر از
خدا رو
شده
هر
از
تر
منظم
برنامه
ریز
جدول
و
توسطبابت
عکاسانه» این
«اندیشهمشکلی از
برسانند تا
کارگاهپایان
میزبان را به
ش��هرها ،روس��تاها و نقاط مختلف ای��ران ،موضوعاتی برنامهش��ان
همچنین در این روز« ،علی رجبی»؛ مدرس فتوشاپ در
شده.
چیده
ها
برنامه
پیش
قت
است.
افسری»
در
کنند.
می
جذب
را
ها
عکاس
آس��انی
به
که
هس��تند
در دومین روز جش
در
امروز
از
دادن
قول
بخش
این
مسووالن
شود.
ی
م
نداشته باشیم و قولمان قول باشد.
س��اعت  16:30از ویژگی های جدید فتوش��اپ  6سخن
است.
در این روز ،عکس های برتر «فاطمه بهبودی» و
واقع س��فر و گردشگری ،زمینه ساز عکاسی هم هست.
ت برگزار می شود کنار چای و شکالت ،شیرینی هم بدهند که منتظریم
«حس��ین عکس خبری دور
نمایشگاه افتتاح شد .مثل همه نمایشگاههای عکس هر
چیمیاینبه
دونه
می
خارجی»دونه.
یرو می
گوید.
و
)16
(س��اعت
آذربایجان»
له
ز
ل
ز
«
عناوین
ب��ا
هم
فاطمی»
هفتمین
در
بیش��تر
مطالعه
برای
مبحثی
به
موضوع
این
قراری
چیه17
ساعت
روزاست
هایقرار
نمایشگاه
یکیتوانیم
شود.بیافتد م
شروعاتف��اق
بیافتد .اگر
اتفاق
ام��روز
نشست «عکاسی در رس
کس��ی نظری داشت .یکی میگفت عکسها بینظیر
نت
.
دوربین
خبری
عکس
جشنواره
هفتمین
دوم
برنامه
قزلو در بخش مسابقه)،
حمید
تهران»
«خاطره های
«افغانستان»(ساعت)20درقالباسالیدشوبه
جشنواره عکس خبری دوربین.نت ،تبدیل می شود.
بکنید.
(اثرهم
نسکافه
درخواست
آخر
س��الروزهای
نشست
دومین
نمایشدرمیآید« .عکاس��ی در رس��انه
«قابشده
چیده
ارجی»تردر از
نظم
سر
ها
برنامه
همه
که
خودمان
امس��ال
هرایم
گذاشته
است ،یکی میگفت خوب و یکی میگفت متوسط.
بخش
بین های شکسته» (اثر غالمرضا نعمت پور در
و
«اتاق
و
نیک)
(مرتضی
ژاله»
با
نشده
منتش��ر
«گفتگوی
و
ناگهی»
«مجید
غفاری»،
«حسن
دوربین.نت،
ارش
ز
گ
به
در
دوربین.ن��ت،
خب��ری
در
فتوشاپ
مدرس
رجبی»؛
«علی
روز،
این
در
همچنین
هفتمی��ن جش��نواره ع
خیلیها هم داشتند در مورد احتمال برندهها و چه کسانی
جشنواره
مین روز
خدا
شود.
س��اعت
نشستو
برگزار شود
س��اعت
کندبه ترتیب
که
است
هایی
تمامفیلم
عناوین
مسابقه) هم
س��فید حسین پرتویی» (سیاوش مقدم)
«حسین کریم زاده» ،در نشست ساعت  20:30دوشنبه 10
طول
جدید!!
10:30
دوربین.نت تا
سرشب
خارج ازآخر
ی قرار می گیرد.
کردند.نیز عناوین فیلم فرهنگسرای رسانه مورد
 16:30از ویژگی های جدید فتوش��اپ  6سخن
س��اعت
می
صحبت
شوند
می
سوم
و
دوم
و
اول
می ازشود.
داده
18یو
های
کشید.در
هایی هس��تند که در بخش مس��ابقه و خارج از مسابقه
مهر به ارائه مباحثی در زمینه عکاسی از سفر و گردشگری
این
شب
نمایشموقع
22تا
شد
باورمان نم
اصال
شود
می
برگزار
دوربین.نت
ساعت
س��ر
کننداینو
رعایت
ساعتنیز
ش��اپها
ورک
اس��اتید
شروع20:30
خبریساعت
17که
نشست
به گزارش دوربین.نت،
قراری
یک
شود.
ست
جنگ
عکاس
فیلم
پخ��ش
دیروز
برنامه
بخش
پای��ان
گوید.
می
اسالیدشو «کارگران معدن زغال سنگ» نیز
خارجی»نمایش
زمان
(ساعت  18و ساعت  )22هفتمین جشنواره عکس خبری
میپردازند.
استقبال شود.
«عکاسی در رسانه هاینشستها
یک شنبه  9مهر برگزار
بابت
زغالاین
معدن از
مشکلی
برسانند تا
حضورپایان
«کارنرا به
سالمی»،ش��ان
د« ،وحیدبرنامه
شروع
که
شود .نوروزی
خوبمیمحمد
توضیحات خیلی
نمایش داده
عکاسان باید بود با دوربین.نت
بخشاست که
دراصولی
یکی از
هایمجموعه
سنگ»،
است.
ها16
ساعت
مسابقه)،
عکسقزلو
کردنحمید
آرشیو(اثر
تهران»
«خاطره
طاهره کم
رجبی»؛
«علی
روز،
این
در
همچنین
جمهوری
ریاست
«کارگراندوره
عکاس سه
تیمور
آرمان
سر
برنامه
همه
که
خودمان
مطالبی
راموندراین
فیروز» و «عطا
نشست
دومین
خارجی» در
مبحث ،های
رس��انه
��ی
همینروز
دومین
زغالآندر
اهلل سال
(حجتاز هر
«آوار»ویژهتر
جشنوارهبا موضوع جشنواره را
کرد.هم ساعت  15:30در بخش
عطایی)،
هم
کارگاهی
اساس،
بر
شوند.
آگاه
به
آمریکا
س��فر
از
تازه
که
ن��ژاد
ی
احمد
تا
هاش��می
از
باشد.
قول
قولمان
و
باشیم
نداشته
معادن
موض��وع
به
خانی»،
«یونس
ه��ای
عکس
بخش
در
پور
نعمت
غالمرضا
(اثر
شکسته»
های
«قاب
و
کنندگان ارافت
های جدید
ویژگی
از
16:30
س��اعت
کنند.
را به شرکت
خدابود ازکند
عک��سشود.
س��اعت تمام
سر
دارد .در
دوربین.ن��ت،
خب��ری
ن جش��نواره
نمایش درمی آید.
مدیا به
پیکاسا» توسط «فرشاد
عکسعکس با
«مدیریت آرشیو
خوب نشست دیشب بود.
خیلی
نقاط
بازگشته
شود
پالیده»برگزارمالتیمی
دوربین.نت
خبری
اختصاص
سنگ
هر
عکس
های
نمایشگاه
همه
مثل
شد.
افتتاح
نمایشگاه
ترتیب
به
که
است
هایی
فیلم
عناوین
هم
مسابقه)
از
خارج
خبری
عکس
جش��نواره
ن
جشنوارهافتتاح دومی��ن روز برگزاری ه
گوید.
می
دبیر
دوربین.نت 7 ،مهر
هفتمین جشنواره عکس خبری
در ساعت  16:30برگزار می
گیرد.جش��نواره عکس خبری دوربین.نت 7 ،مهر در
س��رمی
بررسی قرار
رعایتمورد
سرای رسانه
نمایشگاه
ساعت
و
کنند
یز
شود.رسانه های خارجی»
«عکاسیشود.در
نشست
از
آذرنیا،
است.
آذرنیا»،
علی
دوربین.نت ،همچنین می
نمایش داده می
های  18و
ساعتنظیر
گفت عکسدرها بی
فرهنگس��رایمی
داشت .یکی
کس��ی
برپاست.
شد و تا  14مهر در فرهنگسرای رسانه
فرهنگسرای رسانه از ساعت  18:30تا 20
سالن22آمفی تئاتر
خداحافظ
نظری تا
های تهران» (اثر حمید قزلو د
«خاطره
افتتاح شد .این جش��نواره از  7تا 14
ساعترسانه
20:30
فرداکه
نشست
دوربین.نت،دردر این
ش
روزنامه
«عکس
مبحث
ساعت  18:30تا  20به ب
هاینیزخارجی» در دومین نشست
رس��انه
«عکاس��ی در
بابت
این
از
مشکلی
تا
برسانند
سنگ»
معدن زغال
اسالیدشو «کارگران
نمایش
زمان
متوسط.
گفت
می
یکی
و
خوب
گفت
می
یکی
است،
آن
در
شرکت
و
شود
می
برگزار
رسانه
فرهنگسرای
در
مهر
پردازدف
رجبی»؛
«قابروز،
همچنین درواین
به  9مهر برگزار می شود« ،وحید سالمی»« ،کارن
مدرسنع
غالمرضا
شکسته» (اثر
های
خبرگزاری» می
«علی و
مجموعه خب��ری دوربین.ن��ت ،در
سنگ»،عک��س
جش��نواره
هفتمی��نزغال
است« .کارگران معدن
16
ساعت
عموم آزاد
است .برندهها و چه کسانی
احتمال
برایمورد
خیلیها هم داشتند در
ول باشد.

برنامههای روزچهارمجشنواره

برنامه های روز دوم هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین

برنامه های روز دوم هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین  .نت

در دومین روز جشنواره

و «عطا طاهره کنار» ،پیرامون این مبحث ،مطالبی
جدیدفیلم هایی
هایعناوین
مسابقه) هم
فتوش��اپ
خارجازازویژگی
بررسی قرار می گیرد .س��اعت 16:30
زغال
معادن
موض��وع
به
خانی»،
«یونس
ه��ای
عکس
مورد
رسانه
فرهنگسرای
عکس خبری دوربین.نت برگزار می شود
صحبت میکردند.
کنند.می
نمایشگاهومیسوم
دوم
همه اول
کنندگانو ارائه
لکت
شوندهر
عکس
های
میگوید .در ساعت های  18و  22نمایش داده می
سنگ اختصاص دارد .به گزارش دوربین.نت ،در این نشست که ساعت 20:30

