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فضاها و عكسهاي تكراري
معصومه اصغری
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ادامه در صفحه بعد

حمدعلی برنو

م

ته با

بسياري از عكاسان بارها با فضاهاي تكراري
كه عكسهاي تكراري هم به مخاطب ارائه
ميدهد مواجه ش��دهاند و نمونهها و مثالهاي
زيادي براي اين موقعيت و شرايط ميشناسند
و آن را در بسياري از موارد به عنوان مشكل و
موقعيت جدا نشدني ميدانند .چرا كه بسياري
از موقعيته��ا  ،فضاها و ش��رايط در زمان و
مكانهاي مختلف عين��ا و با تغييرات اندكي
تكرارميشوند.نشستهايخبري،مطبوعاتي،
در جمع خبرنگاران و  ...و بسياري از برنامههاي
خبري ديگر از اين مدل موقعيتهاي هستند.
براي مثالي روش��ن ميتوان به نشستهاي
خبري فيلم هاي در جشنواره فجر امسال و يا
خروج اعضاي هيات دولت از نشستهاي هر
هفته خود و ورودش��ان به حيات پاستور اشاره
كرد .عكسهاي هر هفته بيشتر خبرگزاريها
و روزنامهها از اين برنامه عمدتا تكراري است
و هر يك از مسئولين و وزرا هر هفته نسبت
به هفته قبل فقط جايشان در موقعيت حيات،
روي پلهها ،پشت شيش�� ه و در حال خروج از
جلس��ه  ،در گذر از كنار خبرنگاران و  ...تغيير
ميكند و مخاطب عكاسان قرار ميگيرند.

بندری
ابوطال 

پیشنهاد کتاب

زبانعکس
رابرتاکرت
 8500تومان

پیشنهاد نرم افزار
JPEGView
ویرایش و نمایش تصاویر
به همراه نسخه قابل حمل

پیشنهاد سایت

اطالعرسانیجشنوارههاو
نمایشگاههایعکاسیدرفوتوآالرم
www.photoalarm.ir

پیشنهاد سفر

کویرهای مصر و گرمه و ...
 8تا  10فروردین 1391
برگزارکنندهدوربین.نت

ادامهیادداشت

در چنين شرايطي هرچقدر عكاس بخواهد
ابت��كار به خرج ده��د و فضايي جديد را پيدا
كند باز هم نميتواند چندان از محدوده اين
تكرار فرار كند و به نظر ميرس��د عبور از آن
چندان امكان پذير نيس��ت .اما در اين ميان
اتفاق ديگري هم ميافتد و آن اينكه مخاطب
عكسها در مواجه با اين عكسهاي تكراري
ب��ه مرور ديگر رغبتي به ب��از كردن و ديدن
عكسهاي اين برنامه پيدا نميكند.
بس��ياري معتقدند كه هنر ع��كاس بيرون
كش��يدن فضايي جدي��دي از همين محيط
تكراري اس��ت اما واقعا تا چه حد ميتوان از
اين محيط تكرار در تكرار كه هيچ كمكي هم
از سوي مسئوالن اجرايي در جهت تغييري
هرچند كوچك در آن نميش��ود ،بيرون آمد
و مخاطب را با وجه ديگري از اين برنامهها
آشنا ساخت !؟
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ابوطالبندری

ابوطالب ندري 32سن دارد و متولد
گرگان است .رشته تحصيلي اش
حسابداري بوده اما ديپلم برق گرفته و
حاال هم شغل مرتبط با لوازم الكترونيكي
دارد .در این سالها به صورت تجربي
عكاسي را شروع كرده و پس از آن با
گذرا
ندن دور ههاي آموزشي در این حوزه و
گرا
یش
ب
اقی
م
انده است.

ندري عكاسي خبري را به خاطر هيجان
كاري و سرعت انجام كار دوست دارد
اما عاشق عكس و عكاسي مستند هم
هست .او از سال  86با خبرگزاري مهر و
نشریات استانی در حوزههاي مختلف با
اولويت حوزههاي محيط زيستي فعاليت
ميكند.

پیشنهاد خبرخوانی

به مناسبت بیستمین سالگرد انتشار نشریه
تصویر و با توجه به اهمیت مجموعه عکس در
رشتهی عکاسی ،در نهمین جشن تصویر سال
شاهد ارایه هفت مجموعه عکس خبری از
پنج فتوژورنالیست ایرانی و دو مجموعه عکس
خالقه و پروژه گروهی هنر محیطی بههمراه
چهار ویدئو آرت خواهیم بود.
مراسم پایانی چهارمین جشنواره ملی
عکس مشهد عصر روز پنج شنبه  11اسفند
 1390در مجتمع فرهنگی آریو مصلی نژاد
مشهد برگزار شد.
معرفی رسمی دوربین 5D EOS
 Mark IIIتوسط شرکت کانن

نمایشگاه

«اینجا،آنجا»
نیلوفر بنیصدر
گالری اعتماد
تا  23اسفند  16 /تا 20

نمایشگاه

تهران۹۰
نمایشگاه گروهی
موزهعکسخانهشه
تا  27اسفندماه  ۹ /تا ۱۷

نمایشگاه

«در گذر زمان»
مهری کسیری
گالری شیث
تا 18اسفندماه

وي عرق زیادی به انعکاس موضوعات
مرتبط با استان خود دارد و معتقد
است در اين سالها اگرچه براي پوشش
خبري و عكاسي استان خود تالش
زيادي كرده اما هنوز هم  10درصد كل
زيباييها و مسائل اين استان را منعكس
نكرده است .به همين دليل به صورت
تخصصي روي موضوع حيات وحش و
تخريب محيط زيست كار ميكند.
فراخوان

نهمین نمایشگاه تصویر
نمایشگاه گروهی
خانه هنرمندان ایران
تا  23اسفندماه  14 /تا 20

پیشنهادفیلم

زمانی برای دوست داشتن
کارگردان  :ابراهیم فروزش
سینما آزادی  /ساعت 20

پیشنهاد نمایش

مومیا کارگردان  :رضا حداد
کارگردان  :هادی مرزبان
تاالر چهارسو  /ساعت 19

پیشنهادآلبومموسیقی
شلیک
فرزادفرزین
 2000تومان

او به عنوان يك فعال محيط زيستي سعی می کند تا حد امکان در جريان
اطالعات اين حوزه قرار داشته باشد و در همين راستا توقع دارد كه مسئوالن و
افراد مرتبط با اين حوزه در استان اهميت و حساسيت عكاسي از اين اتفاقات و
موضوعات مهم را درك كرده و با عكاسان اين حوزه همكاري كنند و می افزاید:
« به عنوان مثال در حادثه آتش سوزي جنگلهاي گلستان ،انعكاس عكسهاي
اين حادثه در ارائه كمكهاي بيشتر در زمان كمتر و نيز اختصاص اعتبارات
بيشتر براي جبران خسارات تاثير زيادي داشت اما مسئوالن استاني تا زماني كه
اهميت اين كار را درك كنند زمان زيادي را هدر دادند و اين نوع بي مهريها در
مورد كار عكاسي در نقاط مختلف كشور از جمله گلستان بسيار ديده ميشود.
فراخوان

فراخوان

سینمایخانگی

مرهم
کارگردان:علیرضاداوودنژاد
 2500تومان

وي اضافه كرد :متاسفانه مسئولين قدرت و بزرگي
رسانه عكس را نمي دانند و در بيشتر موارد ميخواهند
عكس به نفع خودشان ثبت شود و حتي در ارائه
اطالعات و همكاري با عكاسان در مواقع خاص هم
خودداري مي كنند و طبق آن مثال معروف مسئوالن
عمدتا صدا و سيما را آن هم با صرف هزينههاي زياد
ميشناسند .وي اين روزها چند پروژ ه مرتبط با حوزه
محيط زيست را با رويكرد انتقادي و سازنده دنبال
ميكند و معتقد است انجام اين كارها مي تواند در
اصالح شرايط استان و محيط زيست آن تاثير زيادي
داشته باشد.

فراخوان

فراخوان

پیشنهاد مسابقه

::فراخوانچهارمینجشنوارهعکسهای
برترسالدوربین.نت

به روزهای پایانی سال  ۱۳۹۰می رسیم .سالی
پربار برای عکاسی کشور .به همین دلیل دوربین.
نت به عنوان اولین آژانس عکس خبری ایران
قصد دارد با ایجاد فضایی زیبا و در خور نام
عکاسان ،امسال را با گنجینه ای پربار به پایان
برساند .گنجینه ای از عکس های برترسال کشور.
تا این گنجینه بسیار گرانبها سالیان سال به یادگار
بماند  .عکسهای برتر جشنواره بعد از انتخاب
در چندین نمایشگاه عکس روی دیوار میرود .بر
روی وب سایت منتشر خواهد شد و در کتابی نیز
منتشرخواهدشد.
نحوه ارسال آثار به جشنواره
ابتدا بر اساس راهنمای ثبت نام در سایت جشنواره
ثبتنامنمایید.
پس از ورود به سایت توسط نام کاربری (آدرس
ایمیل) و کلمه عبور از بخش پنل مدیریتی کاربر
بر روی لینک «شرکت در جشنواره» کلیک
نمایید .سپس از طریق پنل مدیریتی کاربری خود
بر روی لینک مدیریت آثار/ارسال اثر کلیک کرده
و فایل اثر خود را آپلود نمائید
بخشجنبیجشنواره
 در کنار جشنواره کارگاه ترفندهای ادیت واصالح عکس برگزار خواهد شد.
 همایش عکاسی  ۹۱ایران همزمان با اولیننمایشگاهجشنوارهباحضوراساتیدبرترعکاسی
برگزار خواهد شد.
سایتجشنواره
www.bestphotos.ir

جشنواره بیرجند در قاب تصویر
سازمانرفاهیتفریحیشهرداریبیرجند

در سه بخش
ارسال تا  25 :اردیبهشت 1391

فراخوانعکسصبا
موسسه صبا  /فرهنگستان هنر
موضوع آزاد
ارسال تا  15 :فروردین ۱۳۹1

چهارمینجشنوارهعکسهایبرتر
سایتدوربین.نت
موضوع عکسهای برتر سال 90
ارسال تا  25 :اسفند ماه ۱۳۹۰

چهارمیندورهمسابقهعکسشوکا
کافهشوکا
موضوع اتاق تلویزیون
ارسال تا  15 :اردیبهشت ۱۳۹1

فراخوانکامل
در بخش
سایت
جشنواره

با مسوولیت احسان رافتی  /سردبیری معصومه اصغری

اهل سينما
رفتن نيستم ولي فيل 
مهاي زيادي را
در خا
نه مي بينم از جمله«
 22گلوله» با بازی ژان
رنو و
«
شا
تر آيسلند» كه د
ي كاپريو در آن بازي
كرده است.

4
تئاتر

«مشروطه بانو»
كه هنوز اجرا دارد و ساير كارهاي حسين
كياني كه خيلي دوست دارم.

9

چندان اهلش نيستم .
اما هر جایی هات چاکل
ت داشته باشه می خورم.

خوردنی

10

محمدعلی برنو
پیشنهادهای آخرهفته

7
5
کافه نمایشگاه

پاستاهاي
رستوران «پست
و» در پاسداران،
فست فود «لئو
ن» در خيابان آبا
ن ،چيزبرگرهاي
«آلونك»انت
هايگيشا.همچ
نيناگرفرصت
داشتند و آخر
هفته به سمت
شمال حرکت
کر
دند ،کنار یکی از
پلهاي نرسیده
ك
باب
ي
به انزلی مغازه
سا
ده ای ه
ست که كبا 
ب
رو
با
ق
هاي بي نظيری
يم
ت
خوب عرضه می
کنه و به رفتنش
می ارزه.

فراغت

3
سفر

براي اين فصل و فروردين
جاده اسالم به خلخال و جنگل هاي
محدوده تالش به دليل داشتن
فضاي بكر و ارتفاعات زيبا عالیه.
همچنين كوهي با عنوان «
دورفك» در آن منطقه وجود دارد كه
بسيار زيبا و جالب است.

غير از گالري
هاي عكاسي ،گالريهاي
نقاشي را هم
زياد سر مي زنم و گالري
«كوه نور» در خياب
ان مطهري و «سيحون»
در دروس
معموال آثار خوبي را ارائه
ميكنند.

کتاب6

کتاب
ی با عنوان «بامداد در
آینه» که دكتر احمد
نورال
دي
ن
سليمي گفت و
گوها و خاطراتي را از
همسا
يگ
ی با احمد شاملو ن
وشته است .این کتاب
رسمی
نیست اما در نسخه f
 pdاون در دسترس
هست.
همچنین كتاب « نون
نوشتن» اثر محمود
دولت آباد
ي رو توصیه می کنم.

م
عموال هر روز  yahoonews.comو لينك هاي خبري
كه
دو
ستان برايم ارسال ميكنند را چك ميكنم.

معموال برنامه عكاسي دارم اما اگر خانه باشم سرگرم استراحت،خواب ،فيلم و موزيك هستم
و اگر پول هم داشته باشم حتما خريد كردن از مراکز خرید رو ترجيح مي دم.

2
موزیک
آلبومهايمحسن
نامجو ،هماي و ساير
آثاركالسيك
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