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فردادرمراسماختتامیهجشنوارهدرفرهنگسرایاندیشه

طالییهایجشنوارههفتم
انتخاب میشوند

علی آذرنیا

مجلس برای عده ای از
عکاسان بار گرافیکی دارد

عکاسی خبری ،متفاوت از دیگر انواع عکاسی است.
شاید بتوانیم بگوییم عکاسی تبلیغاتی یک چیدمان
است ،شما چیزی در ذهنتان است ،چیدمان را انجام
م��ی دهید و عکس می گیرید .اما فتوژورنالیس��م،
عکاس��ی در زم��ان و لحظه اس��ت .ممکن اس��ت
خط اصلی را ش��خص در ذهن داشته باشد ،اما فی
البداهه است یعنی در جا باید ببیند ،به تصمیم برسد
و عکس بگیرد .لحظه قطعی که برسون عکس می
گیرد خیلی مهم اس��ت .او می گوید دوربین باید در
امتداد احساس من باشد .ولی در عمل می بینیم این
طور نیست .عکاسی از مجلس برای عدهای عمدتا
بار شکلی دارد .یعنی ساختمان مجلس برای آن ها
مهم است .با لنزهای واید بچهها عکس های خوبی
از ای��ن زاویه ها گرفته اند .عکس هایی که در نگاه
اول شاید متوجه نشوید ساختمان مجلس است .نوع
دیگری از عکس ها هم با لنز تله گرفته شده است.
عکاس می تواند از باال فاصله را یک هش��تم کند،
آن هم لحظه خاصی است که مثال رئیس جمهور،
بودجه را تحویل رئیس مجلس می دهد ،بقیه زمان
ها نمایندگان نشس��ته اند و اگ��ر اجازه بدهند بچه
ها به صحن برون��د ،عکس پرتره می گیرند .حتی
گاهی به صورت پست مدرن هم عکس گرفته اند
ک��ه مثال یک نفر در ح��ال راه رفتن یا یک نفر در
زمینه سبز خالی است .کارهای قشنگی انجام داده
ان��د .ولی من ندیده ام که چاپ بش��ود .روزنامه ها
عمدتا مجلس را س��اختمان ،یا رئیس مجلس می
بینند .شما کمتر عکس هایی می بینید که بخواهند
نش��ان دهنده حال و ه��وا و فضای درونی مجلس
باش��د .در این ش��رایط مخاطب و مردم هم وقتی
از مجلس فقط س��اختمانی ببینند که بیشتر شکل
است ،کمتر می توانند دریافتی از محتوا و مناسبات
درون پارلمان داشته باشند.

فردا روز ویژهای است
برایدوربین.نت
به راحتی با حضورتان
در این روز ویژه با ما
سهیمباشید

طالییهای هفتمین جش��نواره عکس خبری دوربین.
نت فردا همزمان با مراس��م اختتامیه در فرهنگسرای
رسانه برگزار میشود.
مراس��م اختتامیه با همکاری فرهنگس��رای رس��انه با
عنوان "جشن عکاسان ایرانی" در فرهنگسرای اندیشه
برگزار میشود.
هفتمین جش��نواره عکس خب��ری دوربین.نت از روز
جمع��ه  7مهر م��اه در قال��ب کارگاههای آموزش��ی،
نشس��تهای تخصصی ،گالری عکسهای منتخب و
پخش فیلم در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.
در همین راستا اختتامیه این جشنواره روز پنجشنبه 13
مهر ماه با اهداء جوایز در هفت رشته مولتیمدیا ،فیلم،
عکس ،کتاب ،پوس��تر ،تلفن همراه ،فتوبالگ ،پخش
فیلم و س��خنرانی اساتید جش��نواره با موضوع عکس
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خبری در فرهنگسرای اندیشه برگزار میشود.
ش��ایان ذکر است این مراسم از س��اعت  17با حضور
یونس ش��کرخواه ،محم��د فرنود ،هنگامه گلس��تانی،
عب��اس کوثری ،س��یامک زم��ردی مطل��ق ،محمد
نوروزی،مس��عود امیرلویی داوران جشنواره و عکاسان
برتر کشور و پیشکسوتان عکاسی و شرکت کنندگان
جشنواره برگزار خواهد شد.
این مراسم همچنین نگاهی خواهد داشت به عملکرد
یک سال گذشته عکاسی کشور و دوربین.نت ،پخش
کلیپ و تیزرهایی با موضوع عکاس��ی و مراس��مهای
خاصی و ویژه ،تقدیر از عکاسان خبری کشور و ...
مراس��م اختتامیه س��اعت  17در فرهنگسرای اندیشه
واقع در خیابان ش��ریعتی ،نرس��یده به پل سیدخندان،
پارک اندیشه برگزار میشود.

v

i

t

s

e

f

2

محمد فرنود در نشست
«فتوژورنالیسم و کاربردهای آن با شیوه های مدرن»:

تصاویرخنثی
مثلکفصابوناند

«نام او راه همه می شناسند و از او با عنوان چشم بینای فتوژورنالیسم یاد می کنند .عکاسی را قبل از انقالب در سال  53با
مطبوعات ایران آغاز کرد .عکس های ورود امام (ره) به بهشت زهرا را ثبت و بیش از یک سال به صورت متمرکز از تسخیر
سفارت آمریکا در تهران عکاسی کرد.
تجربه  35سال کار مستمر از کشورهای عربی ،آسیایی ،آفریقایی ،ثبت عکس هایی از فیدل کاسترو تا ایندیرا گاندی ،نلسون
ماندال ،معمر قذافی ،عکس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،بمباران بستان و آزادسازی خرمشهر ،نخستین ساعات زلزله در
رودبار و  ...را در کارنامه خود دارد».
«محمد نوروزی» ،اینچنین سخنران کارگاه «فتوژورنالیسم و کاربردهای آن با شیوه های مدرن» را به حاضران معرفی کرد.
او کسی نیست جز «محمد فرنود» که هدایت این کارگاه را سه شنبه  11مهر بر عهده داشت.

فرنود ،این جلس��ه را با یاد کاوه گلستان آغاز کرد و برخی
از عک��س هایش از زلزله رودب��ار و جنگ تحمیلی را در
خالل صحبت هایش برای حاضران در نشست به نمایش
درآورد .چکیده ای از صحبت های وی به این شرح است:
 تکامل اندیشه انسان بدون دسترسی به تاریخ ممکننیست.
 ابزاری که امروز دس��ت شما است ،با ابزاری که ما باآن کار می کردیم متفاوت است .می توانید در یک اتاق
بنشینید ،اما اندیشه تان بین المللی باشد.
 س��لیقه چیست؟ چه چیزی را در دنیای امروز به مردمنشان می دهیم؟ در جهان نابرابری که زندگی می کنیم،

چه نوع عکس هایی تولید می شود؟ ورودی و خروجی
مان چیست؟
 چقدر سینماگرهای ما به عکاسی عالقه مندند؟ اما چنددرصد از عکاس ها سینماگر شدند؟ سینماگرانی که کادر
را می شناسند ،فلیمسازهای خوبی هم هستند.
 ای��ن نقطه ها را کنار هم بگذارید ،ببینید کجا به خطتبدیل می شوید .از گذشته درس بگیرید ،به حال پیوند
بزنید ،آینده را بس��ازید .سقف زندگی خودتان را انتخاب
کنید .عکاسی اما سقف ندارد .هر لحظه عکاسی تجربه
است .سعی کنید تجربه کنید.
 -عکس ،سندی می شود بر واقعیت زمان.

 کارتیه برس��ون؛ پدر عکاسی جهان می گوید :عکسهمان است که می گیرید .عکسی که از قلب شما ساخته
شود ،جاودانه خواهد شد.
 تصاوی��ر خنثی مثل کف صابون اند ،از بین می روند.عکس خوب عکسی است که در آن عکاسی اتفاق بیفتد.
پشت دوربین ،عکاس است ،پس دوربین بهانه و وسیله
است .هر چه ذهن شما وزین تر باشد ،عکس شما وزین
تر است.
 ش��ما با عکس بای��د روی افکار عموم��ی جهان اثربگذاری��د تا هر حکومتی واکنش نش��ان دهد .این تاثیر
عکس خبری است.
 باید به عکاسی بس��نده کنیم نه تصویر .عکاسی کهمی خواهد کار اجتماعی انجام بدهد ،باید کفش آهنین
بپوشد.
 تعادل خود را حفظ کنید .نسبت به جهان باور درستداشته باشید .خودتان را سانسور نکنید .یک عکاس نباید
خودش را سانسور کند.
 برای عکاس��ی جهانی ،باید همه سلیقه ها را در نظربگیرید.
 صداق��ت ،تعهد و آرمان های اجتماعی در عکاس��ینباید فراموش شود .حق ندارید به فرهنگ های متفاوت
توهین کنید.
 عکس هایتان منسجم باشد. مطبوعات زمانی به س��لیقه شما اهمیت می دهند کهسالیق آن ها را رعایت کنید.
 حضور داشته باشید اما دیده نشوید. بشناس��ید ،درست عکاسی کنید ،در ماه رمضان ،عیدفطر و  ...اما نه تکراری.
 عکاسی ،منش و حرمت دارد .باید بدانید در چه جهتیاز عکاسی استفاده می کنید.
 همیش��ه موضوع را از باال ببینید .وقتی این طور باشدمانند فرمانده عمل و می توانید موضوعات را آنالیز کنید.
 ژانر خودتان را انتخاب کنید ،ببینید معیارهایتان چیست. گزارش تصویری ،ی��ک ورودی و یک خروجی دارد.باید راه ورود به یک داستان را پیدا کنید.
 جنگ تمام ش��د ،اما عوارض آن برای من تمام نشده.رنگ را می بینم که جنگ را فراموش کنم .باید عاشق
باشید ،اما نه عاشق عکاسی ،بلکه عاشق انسانیت.
 باید در نوش��تن گزارش عکس هایت��ان قلم تواناییداشته باشید.
 عک��س های من از زلزل��ه بم در مطبوعات اینجا کارنشد ،اما در حالی که دنیا منتظر عید کریسمس بود ،تمام
مطبوعات آمریکا عکس ها را کار کردند و عید تمام مردم
را خراب کردند .تا دو سال بعد ،پیگیر موضوع بم بودیم.
 سادگی را در عکس ها دنبال کنید.کارگاه «فتوژورنالیس��م و کابردهای آن با ش��یوه های
مدرن» ،یکی از پدیده های هفتمین جش��نواره عکس
خبری دوربین.نت بود .این کارگاه که بیش از زمان مقرر
به ط��ول انجامید ،پس از زمان مق��رر در یکی دیگر از
کالس های فرهنگسرا ادامه یافت تا هم عالقه مندان به
این مبحث بتوانند آن را تکمیل کنند و هم عالقه مندان
به مبحث «مستند اجتماعی» از آن بازنمانند.

فاطمی :نه استادیم ،نه آخرشیم .درباره موضوعی حرف
میزنیم که در تاریخ 160ساله عکاسی در ایران وجود ندارد.
بهنام صدیقی :امیدوارم امروز با هم گفت و گو داش��ته
باشیم .عنوانی که برای نشست انتخاب شده ،خیلی کلی
است .می توان از آن انتقاد کرد .خوب بود که جزئی تر با پیش
نگریها،یامشورتهایی،عنوانیسنجیدهترانتخابمیشد.
عکاسیازابتداشکلمستندداشت،اینشکلهمچنانپیش
برندهاست.عکسیکهعینیاستوبرداشتیازواقعیتپیش
رو،تعریفاولیهعکاسیمستنداست.درابتدایتاریخعکاسی،
این ژانر ،برداشتی سندگونه داشت .از نیمه دوم قرن 19توسط
عکاسانی آغاز شد که می خواستند مسائل اجتماعی را نشان
بدهند .تعریفی که از عکاسی مستند ارائه می شود در 100
سال اول عکاسی وجود نداشت .فقط یک تعریف کاربردی
بود .بعد از مدتی تغییر کرد تا امروز که عکاسان مواجه شدند با
موضوعاتی که می توان آن ها را ثبت کرد و شروع کردند به
تاثیرگذاری،امانهبرایازبینبردنایناتفاقات.بعدهاعکاسی
مستند ،گرایش هنری پیدا کرد .در عکاسی مستند با گرایش
هنری ،پایه کار ،عکاس��ی مستند است ،ولی عکاس در پی
دیدگاه شخصی خودش است.
اولین بار که واژه مستند نام برده شد از طرف یک منتقد سینما
بود .برای ثبت عکس مستند حتما دغدغه ای داریم .عکس
مستند امروز ،اندیشه است .تفاوت اندیشه ،جذابیت هایی را
برای نشان دادن افکار به وجود می آورد.
فاطمی :ایران را در عکاسی مستند با اروپا و آمریکا مقایسه
نمی کنیم ،با کشورهای همسایه مقایسه انجام می دهیم.
مشکل ما در ایران ،بحث آموزش است.
ایران ،س��رزمینی پر از عکس است .عکاسان دنیا آرزو دارند
برای عکاسی به ایران بیایند .االن با اندیشه ،فلسفه و جامعه
شناسیاست.عکاسانمولفباقیمیمانند.
صدیقی:نمیدانیمازعکاسیچهچیزیمیخواهیمشاید
ب��ه این دلیل که آموزش ندیدیم .به نظر من االن بهانه ای
نداریم ،تنها مشکل رخوتی است که ما پشت آن پنهان شده
ایم .این نوع از عکاسی به خاطر زمان بر بودن سخت است.
در عکاسی مستند؛ نمونه موفق قبل از انقالب ،عکسهای
کاوه گلستان از شهر نو است.
از دهه  60مجموعه مستند و ماندگاری نداریم و از دهههای
بعدی هم به همین شکل .همیشه درگیر مسائل سیاسی و
اتفاقات سطحی روز بودیم .البته در زمینه مستند ،عکاسان
تاثیرگذاریمانندمحسنراستانیداریم.راستانی،درگیرپروژه
خانواده ایرانی است که شاید آتلیه ای به نظر بیاید ،اما در واقع
مستنداجتماعیاست.
فاطمی :مشکل ما نداشتن پروژه طوالنی مدت است .باید
ببینیمچطورمیتوانیمپروژهطوالنیمدتتعریفکنیم.
صدیقی :همه چیز به انگیزه های درونی ما برمی گردد
و این که از خودمان بپرس��یم چرا عکس می گیریم؟ چقدر
زندگی ما عکاسانه اس��ت؟ چقدر در طول روز با عکس در
ارتباطهستیم؟پاسخ،خیلیکماست.بیشترعکسمیگیریم.
با هم حرف می زنیم .نمی توانیم بهانه بیاوریم که آموزش
نداریم .اینترنت هست .اصوال یک پروژه مستند ،پروژه بلند
مدت است .وقتی با سرزمین گسترده ای مانند ایران روبرو
هستیم،طبیعتاجغرافیامیتواندپروژهراازنظرزمانی،طوالنی
کند .ش��اید با مشکالتی مواجه شویم .از نظر فرم و منطق

حسین فاطمی و بهنام صدیقی در نشست «عکاسی مستند»

همهجوابهادرخودماناست

جایدورینرویم

نشست سه شنبه  11مهر هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت به موضوع «مستند اجتماعی» اختصاص داشت
و «حسین فاطمی» و «بهنام صدیقی» ،سخنرانان نشست بودند .تاریخچه عکس مستند اجتماعی ،مشکالت و نقاط
ضعف عکاسان ایرانی در عکاسی مستند اجتماعی ،برخی از مباحثی بودند که در این نشست مطرح شدند.

تصویری،ضعیفهستیم.
مشکالتی مانند زمان بر بودن و مشکالت اقتصادی باعث
می شود دنبال پروژه های مستند نرویم .ما جزیره نیستیم.
می توانیم ارتباط برقرار کنیم 38 .عکاس بین المللی ایران
را عکاسی کرده اند .چرا ما نمی توانیم این کار انجام بدهیم؟
صدیقی :قرار نیست ما همان ها را عکس بگیریم .باید
اندیش��ه خودمان را داشته باش��یم .باید برداشت و دیدگان
خودمان را نس��بت به یک واقعیت نشان بدهیم .به نسبت
جمعیتی که داریم ،عکاسی نمی کنیم .هیچ وقت آینه ای را
مقابل خود قرار ندادیم .همه جواب ها در خودمان است ،جای
دوری نباید برویم .انگیزه و نیاز است که ما را به سکوی جلوتر
پرتابمیکنیم.
ما عکاس ها آدم هایی هستیم که یک پله باالتر از عموم
به اتفاقات می اندیشیم .اما مشکالت روزمره باعث می شود
فرایندفکرکردنبهتاخیربیفتد.
فاطمی :اگر بتوانیم در ایران عکس بگیریم ،عکاسیم .اگر
مطالعهداشتهباشیم،عکسهایخوبیمیگیریم.
صدیقی:واقعیت،مایهعکاسیمستنداست.واقعیتعمیقتر
از مرغ و دالر است .واقعیت این است که ما از هم دور شدیم
و بعد این که از خودمان هم دور شدیم به همین دلیل است
که به راحتی نمی توانیم حرف هایمان را بزنیم .امیدوارم که به
چیزهاییفراترازواقعیتبیندیشم.بایدمطالعهکنیموعکس
نگیریم.ببینیموببینیم.بایدبهخودمانمراجعهکنیم.
فاطمی:خودمانباشیم.

صدیقی :یک عکس بیشتر از هزار کلمه است .به همین
دلیلتاثیرگذاریبیشتریدارد.
فاطمی :در ایران ادیتور نداریم .به کس��ی که با فتوشاپ
کار می کند ،ادیتور نمی گویند .ادیتورها لزوما عکاس نیستند.
جامعه شناس هستند و از جامعه اطالعات خوبی دارند .در این
زمینه باز هم مشکل به عدم مطالعه بازمی گردد .این تفاوت
عکس های ما ایرانی ها و عکس های خارجی است.
 ،Storyشامل  reportage، serrisو  essaysاست.
در رپورت��اژ محوری��ت روی یک موضوع ق��رار دارد .اگر از
مجموعهپسرهایپولدارایرانعکسبگیریم،دردستهسری
قرار می گیرد و عکس های اقتصاد essays ،است .زندگی
رئیس جمهورهای خاوریانه ،سری است .رئیس جمهورهای
دنیا؛ essaysاست.
اول باید با رپورتاژ شروع کنید یعنی یاد بگیرید داستان بسازید.
برای رپورتاژ باید به جامعه بروید ،تحقیق کنید .من در عکس
هایافغانستانابتداکلجامعهرارپورتاژکارکردم؛زندانزنان؛
آرایشگاه و ...
صدیقی :پروژه های ما در یک س��طح می مانند و ادامه
پیدانمیکنند.
نشست«مستنداجتماعی»کهباحضورفاطمیوصدیقیدر
فرهنگسرایرسانهبرگزارشد،رکوردشکنبود.ایننشستتا
دقایقی پس از ساعت  23ادامه داشت ،اما حتی در این زمان
نیزسالنشهیدآوینیفرهنگسرایرسانه،مملوازجمعیتبود.
شرکت کنندگان از نشست دل نمی کندند.
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چهارمینروزهفتمین
جشنوارهعکسخبری
دوربین.نت

عکس:علیرضاشاهحمزه/حامدایلخان
سینا رشیدی  /کیارش فرحبخش
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«حامد رهنما»؛ معاون آفرینش و اجرای فرهنگسرای رسانه:

مجلس برای عده ای از
عکاسان بار گرافیکی دارد
ادامه از صفحه اول

بنابرای��ن مجل��س برای ع��ده ای از عکاس��ان و نیز
س��ردبیران روزنامه ها بیش��تر بار گرافیکی دارد .یعنی
نم��ی گویند چه کس��ی؟ به چه کار و چ��را؟ بلکه می
گویند کجا و چه زاویه قشنگی!
یکی از ضعف ها این اس��ت که اصال نمی دانیم بحث
محتوایی مجلس االن روی چیس��ت ،بیشتر عکس ها
ش��کلی است و بار گرافیکی دارد .بحث مجلس درباره
هر موضوعی که باش��د ،روزنامه ها عکس شکلی می
گذارند .البته این توجیه نیز وجود دارد که در روزنامه ها
فرصت نیس��ت که کامل مطلب را بخوانید و بر مبنای
مطلب ،عک��س انتخاب کنید ،مگر عکس صفحه اول
که س��ردبیر خودش در جریان است و اهمیت ویژه ای
برای روزنامه دارد.
حاش��یه ها صد در صد در عکس از مجلس نقش دارد.
وقت��ی عکاس ،نماینده ها را در حال چایی خوردن می
بیند باید عکس بگیرد .موضوع این است که چه طور
ای��ن عکس را صفحه آرایی و چاپ کنید .مثال بگوییم
ای��ن نماینده دارد چای��ی اش را میخورد ،اما به فالن
بحث توجه ندارد .ی��ا نه می خواهیم بگوییم او عالقه
مند اس��ت .یا می خواهیم نمایندگان را مردمی معرفی
کنیم و بگوییم که این نماینده ها این طوری نیستند که
هیچ کاری نکنند و صاف بنش��ینند .مثل بقیه هستند،
چای��ی میخورند ،چ��رت می زنند .البته ای��ن تعابیر و
تفاس��یر و ابعاد دیگر کار ،مانند نح��وه چاپ و صفحه
آرایی م��ی تواند چنان معانی را القا کن��د ،از دایره کار
عکاس خارج است.
(ای�ن یادداش�ت از بخش�ی از گف�ت و گوی علی
آذرنیا با همشهری آموزش انتخاب شده است)

عکاسیخبری

ازهمینکارگاه ها رشد میکند
فرهنگسرای رسانه ،یکی از مشارکت کنندگان در برگزاری هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت است .نمایشگاه
این جشنواره و کارگاه ها هم در همین مکان برگزار می شود« .حامد رهنما»؛ معاون آفرینش و اجرای این مجموعه از
مشارکت در هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت می گوید.

چط�ور به این نتیجه رس�یدید که هفتمین
جش�نواره عک�س خب�ری دوربین.ن�ت در
فرهنگسرای رسانه برگزار شود؟

جشنواره دوربین.نت بهجز یک سال که فکر میکنم
جشنواره شش��م بود ،هر سال در فرهنگسرای رسانه
برگزار ش��د .ب��ا توجه به ای��ن موضوع ک��ه آژانس
عک��س خب��ری دوربین.نت به ص��ورت تخصصی
در ح��وزه عکس کار می کند ،دوس��ت داش��تیم این
اتفاق رخ بدهد .پارس��ال به دالیلی نشد که جشنواره
اینجا برگزار ش��ود ،اما امسال پس از تغییر مدیریت
فرهنگس��را از اردیبهش��ت که ما آمدی��م همکاری
مجددم��ان ب��ا دوربین.نت آغاز ش��د .این همکاری،
نخس��ت برگزاری کارگاههای آموزش��ی توسط این
مجموعه در فرهنگسرای رسانه بود .در این کارگاهها
از اساتید مطرح رشته عکس استفاده میشود.
بعد هم به پیشنهاد دبیر جشنواره و آشنایی اولیه ای که
با دوربین.نت داشتیم ،قرار شد جشنواره در فرهنگسرا
برگزار ش��د .زمان برگزاری هم تعیین ش��د .فقط یک
نکته وجود داشت؛ این که برگزارکنندگان می خواستند
نمایشگاه را در یک نگارخانه دیگر برگزار کنند .ما اینجا
نگارخانه نداشتیم و با توجه به نیاز به نگارخانه ،بخشی از
فضا را به نگارخانه تبدیل کردم .در واقع افتتاح نگارخانه
فرهنگس��را به نام نگاه با افتتاحیه هفتمین جش��نواره
عکس خبری دوربین.نت همزمان شد.

تا امروز چقدر در کارگاه ها و برنامه های این
جشنواره حضور یافته اید؟

اول ب��رای این ک��ه خودم عکاس هس��تم و یکی از
آرزوهای��م این بود که پای صحبت اس��اتید رش��ته
عکاسی بنش��ینم ،در کارگاه ها شرکت کردم ،البته با
توجه به حجم کار فرهنگسرا ،نشد که به طور کامل
در زمان برگزاری کارگاه ،حضور داشته باشم.
دلیل دوم هم حضور در کارگاه ها هم این اس��ت که
فرهنگسرای رسانه در برگزاری این جشنواره مشارکت
دارد و میخواس��تیم از اس��تقبال از کارگاه ها ارزیابی
داشته باشیم .در کارگاه ها بحث های موافق و مخالفی
مطرح میشود .به نظرم اگر قرار است عکاسی خبری
رش��د کن��د ،از همین کارگاه ها رش��د میکند و خود
عکاسها باعث پیشرفت عکاسی می شوند.
عکسها را چطور ارزیابی می کنید؟
به نظرم عکس ها از لحاظ کیفیت و کمیت فوق العاده
پیشرفت کرده اس��ت .زاویه دید بچه ها خیلی خوب
شده .موضوعات خاص بود .بچههای ما با بچه های
خبرگزاری های خارجی تفاوتی ندارند.
کدام بخش بیشتر برایتان جالب بود؟
من عکس های مس��تند اجتماعی را بیش��تر دوست
دارم .به نظرم عکس اس��ت که در همان لحظ اتفاق
میافتد و خیلی خاص است .تناقض موجود در عکس
ها را هم دوس��ت دارم مثال در نمایش��گاه عکسی از

دید خاالقانه در عکاسی؛
کتابی برای آن ها که
میخواهندخالقباشند

موضوع مهمی که در جشنواره
دوربین.نت وجود دارد ،نظم
کارگاهها است .کارگاهها در زمان
مقرر آغاز میشود

یک صرافی دیدم که روی ویترین آن نوش��ته ش��ده
بود« :خرید و فروش ارز نداریم ».زمانی که عکس ها
داوری می شد ،هر چند دقیقه یک بار در جلسه داوری
حاضر میشدم .می دیدم که داورها به سختی عکس
برتر را انتخاب کردند.

از نگاه شما در کنداکتور برنامه ها کدام بخشها
جالب تر بود؟

موضوع مهمی ک��ه در جش��نواره دوربین.نت وجود
دارد ،نظم کارگاهها است .کارگاهها در زمان مقرر آغاز
میشود .با توجه به این که با برگزاری جشنواره آشنا
هس��تم ،به س��ختی های کار واقفم .می دانم برنامه
ری��زی کارگاه ها و جلس��ات ،تبلیغ��ات ،آماده کردن
عکسها و  ...خیلی س��خت اس��ت .اما خوشبختانه
برنامههای این جش��نواره از همان روز اول مشخص
بود .فیلمها هم خوب بود و به شدت استقبال شد .فکر
نمیکردم بچههایی که عکس می گیرند ،از تماشای
فیلم اس��تقبال کنند .امیدوارم بخش نمایش فیلم در

سالهای دیگر جدی تر گرفته شود.
تا امروز ،جشنواره چطور بود؟
از دوستان عکاسم که از این نمایشگاه بازدید کردهاند،
نظرش��ان را پرسیده ام .بال اس��تثنا تعریف میکنند.
از بچهها هم نقدی را راجع به جش��نواره نش��نیدهام.
برگزارکنندگان جش��نواره در یک��ی -دو ماه اخیر به
ش��دت درگیر بودند .فرهنگسرای رس��انه و سازمان
فرهنگی هنری ش��هرداری هم تم��ام امکانات خود
را در اختیار این جش��نواره ق��رار داده .ضمن این که
فرهنگس��رای اندیشه هم یکی از مشارکت کننده ها
اس��ت و قرار است مراسم اختتامیه در این فرهنگسرا
برگزار شود.
جای�گاه چنی�ن جش�نواره های�ی را چطور
ی کنید؟
ارزیابی م 
به نظ��رم هر جش��نواره ای را باید متخصص همان
جشنواره برگزار کند .مثال جشنواره مطبوعات بر عهده
مطبوعاتیها و جشنواره فیلم بر عهده فیلمسازان باشد.
بهتر است جشنواره های حوزه عکس هم به فعاالن
این حوزه س��پرده شود .در این جش��نواره همین که
میبینیم اساتیدی مانند محمد نوروزی و محمد فرنود،
از ابتدا حضور داش��ته اند ،یعنی اتفاق خوبی رخ داده.
ما از خارج از مجموعه دوربین.نت و حتی مردمی که
ارتباطی با حوزه عکس ندارند هم بازدیدکننده داشتیم.
جای امیدواری اس��ت که مردم با عکس آشنا شوند.
دوربین.نت به این روند کمک می کند.

«آیا آن چه را که من می بینم شما هم می بینید؟
آیا آن چه را که من می شنوم شما هم می شنوید؟
کریسمس است و کانال رادیویی که من به آن
گوش می دهم ،آهنگ های کریسمس را پخش
می کند .آیا شما چیزی را که من می بینم ،می
بینید؟»
ای��ن ها پرس��ش هایی اس��ت ک��ه در ابتدای
کتاب ،توسط نویسنده مطرح می شود« .برایان
پترس��ون» ،می خواه��د در «دی��د خالقانه در
عکاس��ی» ،مخاطب را که همان عکاس باشد به متفاوت
دیدن ترغیب کند .ش��اید این طور ب��ه نظر بیاید که دید
خالقانه فقط مختص گروهی ویژه است ،اما پترسون بر این
نکته تاکید می کند که همه می توانند نگاه ویژه خود را داشته
باشند ،فقط به تمرین نیاز است.
می توان به پترس��ون اعتماد کرد .عکاس مشتریانی مانند
کداک ،امریکن اکسپرس ،فیلیپس و کسی که جوایز بین
المللی بسیاری دریافت کرده ،قابل اعتماد هم هست .پس
با اعتماد کامل ،کتاب او را ورق بزنید .حتما نتایج خوبی به
دس��ت می آورید .برای شروع بد نیست با بخش هایی از
نظریه های این عکاس آشنا شویم .نویسنده «دید خالقانه
در عکاسی» ،معتقد است که همه تصاویر با هر لنزی که به
ثبت رسیده باشند ،داستان هایی گویا هستند ،اما او تاکید می
کند که برای داستان گویی ،هیچ لنزی بهتر از لنزهای زاویه
باز در طبیعت نیست .از دیدگاه پترسون ،بافت ها می توانند
احس��اس را به صورت عمیق برانگیزند و یک عکاس اگر
کارش را بهتر از هر فرد دیگری انجام دهد؛ همه دنیا را در
پای پله های خانه خود خواهد داشت.
این عکاس و مدرس عکاسی در کتاب خود ،تجربیاتی را هم
که در عکاسی به دست آورده برای مخاطب نقل می کند.
درباره «دید خالقانه در عکاسی» ،باید گفت کتابی است که
ب��رای همه عکاس ها کاربرد دارد .این کتاب ،دقیقا همان
چیزی است که در پشت جلد کتاب درباره اش توضیح داده
شده«:خالقیتمخصوصاقلیتیبرگزیدهنیست.اینکتاب
به هر عکاسی کمک می کند که محیط اطرافش را از زاویه
ای جدید ببیند و از عادات بصری بدی که منجر به عکس
هایی معمولی و بدون خالقیت می شود ،دوری کند».
دید خود را توس��عه بدهید ،اج��زاء دیزاین ،ترکیب بندی،
جادوی نور ،عکاسی دیجیتال و مالحظات شغلی ،فصل
های مختلف «دید خالقانه در عکاس��ی» را تشکیل می
دهند.
این کتاب ،یکی از پرفروش ترین کتاب های نویسنده آن
اس��ت و تا کنون به زبان های زیادی ترجمه ش��ده ،اما از
پترسون ،سه کتاب دیگر نیز انتشار یافته؛ «دانستنی های
نورسنجی»« ،دانستنی های عکاسی دیجیتال» و «فراتر از
پرتره».
دید خالقانه در عکاسی /برایان پترسون /محمدرضا
شهبازی/نشرپشوتن
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رحیمیایلخان/حسینجاللی
عکس:حامد
ح/فاطمه
تحریریه:الهام
کرباسیه/عادلهگرشاسبی/اسماعیلحقپرست
محمود
فاطمهون/
فرج
سبحان
ملکی/
گروهاجرایی
رافتی
احسان
ایروانی/
:فربدگرافیک:
گروه
رحیمی
صالح/
محمدحسینالهام
پهلوان/منصورتحریریه:
پرست
حق
گرشاسبی/اسماعیل
کرباسیه/عادله
محمود
ون/
فرج
سبحان
/ی/
حسینجاللی
عکس:حامدای
بخش
کیارش فرح
سینا رشیدی /
حسین جاللی/
حامد ایلخان /
عکس :علیرضا شاهحمزه /
رافتی
احسان
ایروانی/
محمدحسین
گرافیک:
گروه
نوروزی
محمد
کوثری و
فرنود ،سیامک زمردی مطلق ،مسعود امیرلویی ،هنگامه گلستان،
محمد
شکرخواه،
رافیک:دکتر
حمود:
واره
پرست
گرشاسبی/اسماعیلحق
کرباسیه/عادله
فرج
ملکی/سبحان
پهلوان/منصور
عباس:فربد
اجرایی
گروه
رافتی
احسان
یونسایروانی/
محمدحسین
گروه اجرایی  :فربدپهلوان  /منصور ملکی /عادله گرشاسبی  /سبحان فرجون  /محمود کرباسیه  /اسماعیل حقپرست
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
...
آخرش
جشنواره
روز
برنامه آخرین
چهارتا تیم تقسیم شدن و دارن
تقریبا به س��ه
رسانه.
از س��اعت  10صبح همه بچهها اومدن فرهنگس��رای
ه بچهها اومدن فرهنگس��رای
کارها رو انجام میدن.
سالم .چهارتا تیم تقسیم شدن و دارن
رسانه .تقریبا بهاولس��ه
یه تی��م دارن عکسها رو میچس��بونن ،یه تیم دارن
شدندن.و دارن
چهارتا تیم تقسیم
کارها رو انجام می
فرهنگس��را رو آماده جشنواره میکنن ،یه تیم مشغول
خب امروز ستونمان کامل است و میتوانیم یک دل
آمادهسازی اس��پیسهای جلو در هستند و یه تیم هم
دارن
یه تی��م دارن عکسها رو میچس��بونن ،یه تیم
سیر دردل کنیم هر چند دلمان نمیآید از مشکالتمان
مدام مشغول خرید چسب و بست و کلی چیز دیگه ...
دارن
چس��بونن،رویه
هیچی ...
تیماصال
آماده...
بگوییم
کنن ،یه تیم مشغول
آقاجانمی
جشنواره
رو میفرهنگس��را
چند نفر هم در دفتر دوربین.نت هس��تند مشغول آماده
هم��ه چی خوب .گل و بلب��ل.
صمیمیت .نههم
صفا وو یه تیم
هستند
جلو در
اس��پیسهای
مشغول
سازی یه تیم
آمادهکنن،
شنواره می
سازی بولتن روزانه و به روز کردن سایت.
آزاری ،نه انتقاد بیفکری ،نه توهینی ،نه تهمتی...
از چاپخونه هم تند تند داره بنرها میآد و همون لحظه
همبست و کلی چیز دیگه ...
چسب و
هستند وخرید
مدام مشغول
یه تیم
ی جلو در
آماده چسبوندن به دیوار میشه ...
س��وئیس
دوربین.نت مثل
دفتر یکی از
چند نفر هم دربه قول
آماده
مشغول
دوس��تانهس��تند
دوربین.نت
دیگه
ش��ور و ش��وق بچهها خیلی خوبه .خیلی به آدم انرژی
...بیط��رف از همه گروهها و اس��اتید
کامال
چیزمان��د
ب و بست و کلی می
سایت.
کردن
روز
به
و
روزانه
میده .امس��ال رو س��عی کردیم با سالهای قبل فرق
سازی بولتن استفاده کرده اس��ت به همین خاطر است که از هر
آماده
مشغول
ین.نت هس��تند
هموندوستان
جایی باش��د
بنرهاندارد.
دارهاش��کال
خورد.
تندمی
از چاپخونه همطرف
داشته باش��ه .از خیلی وقت پیش برنامهها چیده شده.
لحظه
میآد و
تند
روز کردن سایت .مشکالتشان را سرش خالی کنند هم بد نیست .بیشتر
هرکی کارهای خودش رو میدونه .میدونه چی به چیه
آماده چسبوندن به دیوار میشه ...
مفید بودنمان را نشان میدهد.
و جدول ریز برنامه که منظمتر از هر س��ال چیده شده
همونهالحظه
میآد و
داره بنرها
خیلی خوبه .خیلی به آدم انرژی
ش��وق بچه
ش��ور و
است.
فهمیدن
سالکه
حرف زدم
خوراک��ی
میده .امس��المنرواینقدر از
فرق
همهقبل
های
کردیم با
س��عی
نمایشگاه قرار است ساعت  17شروع شود .یک قراری
میشه ...
این
پول
که
ما
اس��ت.
شیکمو
امسال
دبیرجش��نواره
گذاشتهایم امس��ال بین خودمان که همه برنامهها سر
شده.
رسانههاقولچیده
برنامه
انرژیپیش
وقت
خیلی
خیلی داشته
داده برای
فرهنگس��رای
نداریم،
کارها رو
آدم
باش��ه .ازبه
خوبه .خیلی
س��اعت برگزار شود و سر س��اعت تمام شود .خدا کند
بهانجام
دونهکه می
خبریاونا
میاز
خوشمزه
پذیرایی
کارهایاختتامیه
چیه
چی
عکسدونه.
کلیرو می
خودش
وز دومهرکی
نت
آن.
دوربین
جشنواره
هفتمین
برنامه ها
اس��اتید ورکش��اپها نیز رعایت کنند و س��ر ساعت
فرق
قبل
سالهای
ی کردیم با
ب��ده .پس برای پذیرایی هم که ش��ده فردا اختتامیه
شده
چیده
س��ال
هر
از
تر
منظم
که
برنامه
ریز
جدول
و
برنامهش��ان را به پایان برسانند تا مشکلی از این بابت
این روز« ،علی رجبی»؛ مدرس فتوشاپ در
خواهیمدر
همچنین
کرد.
قت پیش برنامههازیارتتان
شده.
چیده
در دومین روز جش
نداشته باشیم و قولمان قول باشد.
س��اعت  16:30از ویژگی های جدید فتوش��اپ  6سخن
است.
ت برگزار می شود
عکس خبری دور
همهبرگزار می
پناهی
توسط
شود.عکس هر
نمایشگاههای
ساسانمثل
افتتاح شد.
عکاس��ی هنری ،یکی از ژانرهای مورد عالقه اغلب نمایشگاه
چیه
به
چی
دونه
می
خارجی»دونه.
یرو می
گوید.
می
با
راحتی
به
دوربین.نت.
برای
اس��ت
ای
ه
ویژ
روز
فردا
جشنواره قراری
شروع شود .یک
دومساعت 17
روزاست
هایقرار
نمایشگاه
مس��ابقه نشست «عکاسی در رس
عکسهاهای
گفت بخش
فیلممیهم در
 14مهر،
کس��یجمعه
خبری است.
عکس عکاس ها
بینظیر
داشت2 .یکی
نظری
دوربین  .نت
هفتمین
برنامه
باشید .در بخش مسابقه)،
حمید قزلو
تهران» ما(اثرسهیم
هایروز ویژه با
«خاطرهاین
حضورتان در
گفت رسانه
فرهنگسرای
مس��ابقه
هرنشست
دومین
متوسط.به نمایش «عکاس��ی در رس��انه
شده
چیده
س��ال
ارجی»تردر از
نظم
سر
ها
برنامه
همه
که
خودمان
بین
امس��ال
خوب ودریکی می
خارجمیازگفت
برای عکاسی از این ژانر باید با مباحث مختلفی آشنا است ،ویکی
تدارک
برایتان
دوس��تان
ای
ه
ویژ
و
خوب
های
«قاب های شکسته» (اثر غالمرضا نعمت پور در بخش
گذاشتهایم برنامهو
درم��ی آید« .نگیر آق��ا  »2اثر «احس��ان
مدرسشود.
بهتر خلق
عکس هایی
روز ،تا
همچنین در این بود
در
دوربین.ن��ت،
خب��ری
در
فتوشاپ
رجبی»؛
«علی
رافتی» و هفتمی��ن جش��نواره ع
خیلیها هم داشتند در مورد احتمال برندهها و چه کسانی
س��اعترا
لذتش
امیدواریم
برگزاردیدهاند
جشنواره
مین روز
هاییخدا
ببرید.فیلمشود.
تمام
خارج ازسر
شودکهو
س��اعت
کندبه ترتیب
است که
عناوین
مسابقه) هم
«داروی توق��ف» اثر «س��پهر
منظور برگزار
جدیدهنری» به
«عکاس��ی
نشست
ی قرار می گیرد.
رضای��ی» فیلم های فرهنگسرای رسانه مورد
همینسخن
فتوش��اپ 6
ویژگی های
 16:30از
س��اعت
اول و دوم و سوم میشوند صحبت میکردند.
س��رمی شود.
نمایش داده
شود22
های  18و
دوربین.نت در
می
برگزار
بخش مسابقه و خارج از مسابقه هستند که به
می شود .در این نشست که آخرین نشست هفتمین
ساعت
کنندکهو
رعایت
ساعتنیز
ش��اپها
ورک
اس��اتید
شروع20:30
خبریساعت
17که
نشست
جنگترتیب به گزارش دوربین.نت،
قراری
یک
شود.
ست
پای��ان بخش برنامه دیروز پخ��ش فیلم عکاس
سرپا
روزها
این
هس��تیم
دوستانی
همه
شرمنده
گوید.
می
نیز
سنگ»
زغال
معدن
«کارگران
اسالیدشو
نمایش
زمان
در ساعت های  18و  22نمایش داده می شوند.
جش��نواره عکس خبری دوربین.نت است« ،مسعود
خارجی»
رسانه
«عکاسی در
«کارن
سالمی»،
د« ،وحید
یک شنبه  9مهر برگزار
بابت
این
مشکلی
کنند.تا
برسانند
پایان
هایرا به
ش��ان
برنامه
کردیم
زغالی
معدنهمازنم
فکرش را
دنبال می
کارگاهها را
شروع
که
بود با توضیحات خیلی خوب محمد نوروزی
هایمجموعه
سنگ»،
«کارگران
است.
ها16
ساعت
مسابقه)،
بخش
حمید قزلو در
(اثر
تهران»
«خاطره
طاهره کم
رجبی»؛
«علی
روز،
این
در
همچنین
سر
برنامه
همه
که
خودمان
جمعه
دوربین.نت،
خبری
عکس
جش��نواره
هفتمین
عکاس��ی
های
ویژگی
موس��وی»،
«رضا
و
پاکدل»
فیروز» و «عطا
نشست
همچین در
مطالبیخارجی»
مبحث ،های
راموندراینرس��انه
��ی
جشنواره
روز
دومین
در
همه
ممنون برای
بهرحال
دومینبشود.
استقبالی
افتتاحهر سال
ویژهتر از
جشنواره را
باشد.
عکسقول
قولمان
باشیم و
نداشته
معادن زغال
موض��وع
خانی» ،به
«یونس
ه��ای
فرهنگسرای
کرد.عکس ها در
نمایشگاه
مهر با
7
بخشبرگزاری
کنند .زمان
نعمتمی
غالمرضامعرفی
(اثربه حاضران
هنری را
در
پور
شکسته»
های
«قاب
و
کنندگان ارافت
های جدید
ویژگی
از
16:30
س��اعت
کنند.
را به شرکت
...
ها
ت
محب
خدا کند
عک��سشود.
س��اعت تمام
سر
دارد .در
دوربین.ن��ت،
خب��ری
ن جش��نواره
ش��د وشود
دوربین.نت برگزارآغازمی
خبری
اختصاص
سنگ
جمع��ه  14مهر نیز آخری��ن روز خود را
مهر است.
است 14
جمعه
عکس20:30
ساعت
مسابقه) همنشست،
هر
عکس
های
نمایشگاه
همه
مثل
شد.
افتتاح
نمایشگاه
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فیلم
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خارج
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عکس
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ن
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گوید.
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گیرد.
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بررسی قرار
رعایتمورد
سرای رسانه
خارجی» سپری می کند.
تخصصی
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آذرنیا،
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آذرنیا»،
علی
دوربین.نت ،همچنین می
جشنواره
دبیر
های  18و  22نمایش داده می شود.
ساعتنظیر
گفت عکسدرها بی
فرهنگس��رایمی
کس��ی نظری داشت .یکی
 camera rawاس��ت .این کارگاه ساعت 16:30
«خاطره های تهران» (اثر حمید قزلو د
افتتاح شد .این جش��نواره از  7تا 14
ساعترسانه
20:30
روزنامه نشست که
دوربین.نت،دردر این
ش
«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.

عکاسانهنری میهمانان روزآخر

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

