قم شهری خاص برای عکاسی
محسن سعیدی

قم ش��هری با ساختار سیاسی مذهبی بسیار ویژه
می باشد که به علت وجود حرم پر برکت حضرت
معصومه(س)ومسجدمقدسجمکرانیکیازمراکز
مهمخبریکشوربهشمارمیرود،هرماهتقریباچند
مراس��م ویژه دارد و اخبار و عکسهای آن نیز در
خبرگزاریهایمهمکشورپخشمیشود.
حال با این دید به عکاسی در شهری بنگرید که
همه چیزش با شهرهای دیگر تفاوت دارد
شاید عکاسی در قم هم مثل شهرهای دیگر ساده
به نظر برسد اما وقتی دوربین به دست در خیابان
به راه میافتی تا یک مستند اجتماعی خوب جمع
آوری کنی اصال ساده به نظر نمیرسد .
یک��ی از متفاوتترین برنامههای این ش��هر را
میتوان مراسم عمامهگزاری طالب حوزه علمیه
بی��ان نمود آیین��ی که فقط در چن��د عید بزرگ
همچون عید غدیر ،مبعث و  13رجب به دست
چند تن از مراجع بزرگ برگزار می شود و طالب
حوزهعلمیهدراینمراسممفتخربهپوشیدنلباس
روحانیت می شود.
در این مراس��مها که برخی از ش��خصیت های
حوزوی و مسؤوالن استانی و خانوادههای طالب
نی��ز حضور دارند تعدادی از طالب حوزه علمیه
قم در حضور مراجع تقلید جش��ن تلبس خود را
برگ��زار میکنند  .ضمن اینکه هماهنگ کردن
این مراس��م ها که به طور وی��ژه در چند روز از
سال برگزار می شود بسیار سخت است عکاسی
در چنین مراس��می ضمن اینکه لذت بسیاری
زیادی دارد سخت هم هست البته اگر به چشم
عکاسی خبری نگاه کنیم و چند شات ساده برای
ارسال گزارش بزنیم زیاد سخت به نظر نیایید اما
به عنوان یک عکس مستند شاید از چند مراسم
عمامه گزاری فقط بتوان چند تک عکس خوب
گرفت و...
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آخر این هفته با

علیرضاصوتاکبر

پیشنهاد کتاب

جشنحنابندان
نوشتهمحمدحسینقدمی
 6800تومان

پیشنهاد نرم افزار
Perfect Layers
نرم افزار کار بر روی
تصاویر چند الیه ای

جمعه  18آذرماه

مجیدعسگریپور

پیشنهاد عکاسی

خیابانولیعصر
عکاسی از برگ و پاییز
حدفاصل عباس آباد تا پارکوی
(عج)

پیشنهاد سفر

سفر به یزد
اول و دوم دی ماه
برگزارکنندهدوربین.نت

مون

مه

پیشنهاد خبرخوانی

ت عکاسی ورزشی ایران جمعه
پیشکسو 
شب در سن  ۸۳سالگی در تهران دارفانی
را وداع گفت .مرحوم اسماعیل زرافشان ،که
ن عکاس ورزشی ایران بود ،از
باسابقهتری 
مدتی پیش با بیماریهای ناشی از کهولت
سن دست و پنجه نرم میکرد .او شب گذشته
در حالی که به تازگی از بیمارستان مرخص
شده بود به دلیل وخامت حالش دوباره به
بیمارستان امام حسین(ع) منتقل شد ولی به
دلیل نارسایی قلبی درگذشت.

نمو

م
ج
ی
د
ع
س
گ
ر

یپور
او كه در فرصتهاي خالي پيشآمده نيز
به عكاسي مستند خبري در حوزههاي
مختلف و عكاسي سفر ميپردازد ،اضافه
كرد :خيليها پس از يكسال كار در اين
حوزه خسته ميشوند و سختيهاي كار
آنها را به عقب ميراند اما من هنوز در اين
حوزه با عالقه كار ميكنم.

اولین نمایشگاه تخصصی و گروهی
عکس سفره های حسینی با اجرای یک
پرفورمنس و خاطره خوانی در خانه هنرمندان
به کار خود پایان داد.
دو سال از شروع فعالیت سایت عکس
آنالین بعنوان رسانه تخصصی عکاسی
گذشت .عکس آنالین  ۱۵آذر  ۱۳۸۸همزمان
با چهارمین سالگرد شهادت اصحاب رسانه
در سانحه سی  ،۱۳۰راه اندازی شده و هدف
اساسی خود را تولید محتوای تخصصی
پیرامون عکاسی به زبان فارسی قرار داده بود.
داوری آثار رسیده به مسابقه جشنواره
سراسری عکس راه و بی راه  ،با داوری
افشین شاهرودی  .میر صفی اندیکالیی
 .مهدی معصومی گرجی انجام شد و
منتخبین این جشنواره اعالم شد.از مجموع
 ۱۵۰۰عکس رسیده و  ۱۵۵عکاس ۶۳ ،
عکس از  ۴۲عکاس منتخب نمایشگاه
شده است.

نمایشگاه

“مائدههایزمینی”
مریمزندی
نگارخانهیشش
تا  28آذر  17 /الی 20

نمایشگاه

«خلق عالم» عکسهای عاشورایی
نمایشگاهگروهیعکس
گالریآتبین
تا  21آذر  17 /تا 21

عسگريپور عكاسي را از سال  78و از
هنرستان آغاز كرده و به صورت تجربي
و حرفهاي ازسال  84با خبرگزاري مهر
ادامه داده و همچنان نيز با مـــهر در
خبرگزاري مهر باقي مانده و معتقد است
كه عكاسي خبري اگرچه براي بسياري از
عكاسان پس از چندسال كار جذابيت خود
را از دست ميدهد اما براي او همچنان
پس از  10سال كار جذابيت خود را حفظ
كرده و او همچنان با شوق كار ميكند.

اين عكاس خبري معتقد است مجموعه
عكاسان خبري خبرگزاريهاي ديگر
تبديل به مجموعهاي از دوستان و
همكاراني براي او شدهاندكه نميتواند
يكي را به ديگري ترجيح بدهد چرا كه با
همه آنها در اين ده سال دوست شده و با
آنها زندگي كرده است .آنها را مجموعهاي
باسابقه و حرفهاي ميداند كه در كنار آنها
توانسته كار خبري خود را ادامه دهد.

فراخوان

لحظه های عاشورایی جنوب کشور
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهرستانارسنجان
ارسال تا  6 :دی ماه ۱۳۹۰

فراخوان

سوگـواره ملی  ۷۲راوی آسمان
حوزه هنـری استان خراسان جنوبی
موضوعاتپیرامونحماسهعاشورا
ارسال تا  5 :دی ماه ۱۳۹۰

پیشنهادفیلم

سعادتآباد
به کارگردانی مازیار میری
لیال حاتمی ،حامد بهداد ،مهناز افشار

پیشنهاد نمایش

خشکسالی و دروغ
نویسنده وکارگردان:محمدیعقوبی
قیمت 20000تومان

فراخوان ساالنه عکس ایران
موسسهآبرنگ
دو بخش «مستند» و «فوتومونتاژ»
ارسال تا  ۱۵ :دی ماه ۱۳۹۰

مدارا
شهرامشکوهی
قیمت 2000تومان

وي اضافه كرد :از بين لوازم عكاسي كيف
و ساير وسايل با مارك  Loprowرا
ترجيح ميدهم .اين عكاس خبري از گوشي
خود با مارك سامسونگ و لبتاپش
با مارك  Dellراضي است و عليرغم
اينكه ميگويند نسبت به جهتگيريهايي
فوتبالي چندان حساس نيست اما بيشتر به
سوي پرسپوليسيها گرايش دارد و در
بازي دربي امروز نيز پشت دروازه استقالل
مينشيند و عكاسي خبري ميكند.

عسگريپور در حال حاضر با 1D
 canonو دو لنز  35ـ 16
و  200ـ  70كه معموال براي
عكاسي خبري استفاده ميشود كار
ميكند و هنوز پس از پنج سال
استفاده از اين مارك آنها را ترجيح
ميدهد.

فراخوان

پیشنهادآلبومموسیقی

فراخوان

چهارمینجشنوارهعکسمشهد
مدیریتامورهنریشهرداریمشهد
در چهار بخش
ارسال تا  ۱۵ :دی ۱۳۹۰

فراخوان

عکاسیازسفرههایحسینی
سایتلقمه
موضوعسفرههاینذری
ارسال تا  11 :اسفند ماه ۱۳۹۰

پیشنهاد فوتبال

رئال مادريد  -بارسلونا
ساعت 00:30 :
يکشنبه 20آذرماه

اين عكاس خبري معتقد است
در شرايط فعلي محدوديت
زيادي در فضاي كار خبر و
عكاسي خبري وجود دارد و اين
مساله به عنوان دغدغه جدي
عكاسان خبري مطرح است.

فراخوان

دومینجشنوارهگلستانه
موسسهگلستان علی(ع)
موضوع کودکان خیابانی و ...
ارسال تا  15 :اسفندماه ۱۳۹۰

پیشنهاد شرکت در مسابقه

برای جشنواره تئاتر عکس بفرستید
هیات داوران مس��ابقه عکس تئاتر س��ی امین
جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند
همزمان با انتشار فراخوان مسابقه عکس تئاتر،
هیات داوران این مسابقه از سوی دبیرخانه سی
امین جش��نواره بین الملل��ی تئاتر فجر معرفی
شدند.
هیات داوران بخش مسابقه عکس این جشنواره
را س��یف اهلل صمدیان ،حبیب رضایی و مسعود
پاکدل تش��کیل خواهند داد و این هیات از 28
آذرماه به ارزیابی آثار رس��یده به دبیرخانه تئاتر
فجر خواهند پرداخت.
الزم به یادآوری اس��ت تمامی عکاسان برای
حضور در مسابقه عکس تئاتر سی امین جشنواره
بین المللی تئاتر فجر تا  26آذر ماه مهلت دارند
با ارسال آثار برای حضور در جشنواره تئاتر فجر
اق��دام کنند .همچنین نمایش��گاه آثار منتخب
عک��س تئاتر از  10تا  22بهمن ماه همزمان با
سی امین جشنواره تئاتر فجر برپا خواهد شد.
عالقمندان برای حضور در این جش��نواره می
توانند با مراجعه به س��ایت جش��نواره و مطالعه
فراخوان مسابقه عکس؛ نسبت به ارسال آثار به
دبیرخانه سی امین جشنواره تئاتر فجر به نشانی؛
خیابان حافظ ،خیابان رودسر ،ابتدای خیابان به
آفرین ،پالک  ،4طبقه  ،4واحد  12اقدام کنند.
برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت جشنواره
تئاتر فجر  www.fitf.irمراجعه کنید.

با مسوولیت احسان رافتی  /سردبیری معصومه اصغری

سينماي ايرا
ن رو پيگيري نم 
يكنم
مگر اينكه ف
يلم خيلي خاص و
جذابي باشه كه
ترغيب بشه برم.
اما «نيمه ش
ب در پاريس» كه
آخرين فيلم وود
ي آلنه رو پيشنهاد
م 
ي
كنم  .عالوه بر او
ن چند تا فيلم از
ك
پ كامل فيل 
مها
ي تيم برتون هنوز
مون
ده كه نديدم و م 
يخوام وقت
ار
بذ م و اونها
رو ببينم ،اين فيل 
مها
رو به خاطر فضا
ي فانتزي توش
دوست دارم.

7
خوردنی
اهلش

تاکبر
علیرضاصو 
پیشنهادهای آخرهفته

نيستم  ،چند
بار هم توصيه و پيشنهاد
شده اما نرفتم.

8

يه پيشنهاد يه خورده گرون اينه كه پن 
جشنبه شب برن
به رست
وران «مفتار» در خيابان خردمند شمالي و يه فيله
استيك
آبدار با سس قارچ فلفل سفارش بدن ،قبل از اون
هم م 
ي
تونن
يه
سر به كافه «پراگ» توي برجسامان در
بلوار ك
شاورز بزنن و همراه با موزيك يه قهوه بخورن .اما
يه
پيش
نهاد
ا
رزون اينه كه برن ساندويچي «عمو شاپور»
ت
قاطع خيابون فلسطين و بلوار كشاورز و از ساندوي 
چكثيف
ا
ونجا
لذت
ببرن
و بعدش باز هم مي تونن برن همون كافه
پراگ و چاي بخورن و از موسيقي لذت ببرن.

فراغت

3
سفر
5
نمایشگاه کتاب6

چون اكثر عكاسهاي ب
راي تاسوعا و عاشورا سفر رفتن
عمدتا خستهاند و بهتر
توي خونه پيش خانواده بمونن و
استراحت كنن و حس
ابي بخوابن و بعد هم اگر خواستن
صبح زود جمعه برن دربند
و به سمت هتل «اوسون» حركت
كنن و از عدسيهاي اين
هتل و منظره زيبايي كه تهران از
بالكن اونج داره لذت ببرن.

4
تئاتر

2
موزیک

تا جايي كه خبر دارم
اين هفته افتتاحيه خاصي
نداريم اما از  11آذر
نمايشگاه عكس گروهي
با نگاهي متفاوت به
عاشورا در گالري «آتبين»
برپا شده كه تا  22آذر
ادامه داره.

توي هواي س
رد اين روزا و براي اينكه
5شنبه شب اگر
خواستن بيدار بمونن آلبوم
«باغ آيينه» شاملو
و «آلبوم زمستان است»
شجريان رو
توصيه مي كنم اما آهن 
گهايي
از پينك فلو
يد و آهنگي به نام THE
ORS
 DOرو هم گوش ميدم.

30نما1
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اخيرا كتاب
«كل
ماتعكاسي»
ژيل مورا از
انت
شارات حرفه ـ
هن
رمند رو خوندم
ك
ه خيلي خوبه .

آخر
هفتشون رو اگر به هيچ كدوم از اين كارها نگذشت براي ديدن و ارتباط با دوستان قديمي و بودن
كنار
خانواده
بذارن
و
دور
هم
جمع
باشن چون محيط فعلي جامعه مجازي و فضاي  facebookآدمها و
دوستان و خانواده ها رو از هم دور كرده و ارتباط چشمي و صميمانه رو كم و حذف كرده.

