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مقابل قرار دهید

شروععکاسیمستنداجتماعی
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جمعه  2دیماه

یونس خانی

آخر این هفته با

کسیکهمیخواهدعکاسیمستنداجتماعیراشروع
کند اول از هر چیز باید تقلید را کنار بگذارد .نباید از کار
عکاس��ان قبلی تقلید کند کاری که در کشور ما زیاد
اتفاق می افتد .عکاس مس��تند اجتماعی باید دارای
سبک باشد و قبل از عکاسی موضوع خود را انتخاب
کن��د و در مورد آن فکر و مطالعه کند .س��وژه خود را
شناس��ایی کند و با سوژه ی خود ارتباط برقرار کند و
بفهمد که س��وژه اش چه روحیه ای دارد ،چطور فکر
میکند تا بتواند مشکالت سوژه را به مردم نشان دهد
و تاثیرگذاری الزم را داشته باشد .عکاسی از برداشت
خیار و سیب زمینی عکاسی مستند اجتماعی نیست .
مستند اجتماعی باید بین مردم باشد و مشکالت زیر
پوستی جامعه را شناسایی کند و درد و رنج مردم را به
جامعهنشاندهد.
مشکل بزرگی که در حال حاضر در عکاسی مستند
اجتماعی داریم عدم فرهنگ سازی بین مردم است.
عکاسوقتیمیخواهدعکسبگیردحسخوبیندارد
 .باید بین مردم فرهنگ سازی بشود تا عکاس با خیال
راحت و حس خوب عکاسی و ایده پردازی کند .وقتی
به یک همایش میرویم عکاسان زیادی حضور دارند
و انرژی میگذارند .آن عکاس مویش سفید میشود و
مردمبهعنوانیکفسیلبه اونگاهمیکنند.اگرمردم
نسبت به عکاسان برخورد خوب نشان دهند عکاس
میتواند به مشکل مردم بپردازد دوربینش را در جامعه
بیرونبیاوردوعکسبگیردکهالبتهاینفرهنگسازی
باید از طرف دولت انجام پذیرد .مشکل دیگری هم که
وجود دارد مجوز است .وقتی اتفاقی رخ میدهد وقتی
عکاس در جامعه به یک موضوع عکاس��ی برخورد
میکندبایددرهمانلحظهعکسبگیرددیگرفرصتی
برایمجوزگرفتننیست.همهیاینمشکالتباعث
میشودعکاسیمستنداجتماعیسختشود.

ابوالفضل سلمانزاده
حسنقائدی

مون

مه

پیشنهاد خبرخوانی

دبیرخانه سومین سوگواره ملی ۷۲
راوی آسمان حوزه هنری خراسان جنوبی
اسامی داوران این دوره را اعالم کرد.
افشین شاهرودی ،مسعود زنده روح
کرمانی و رسول اولیاءزاده داوران این دوره
از سوگواره هستند.
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آیین پایانی اولین جشنواره سراسری
عکس راه و بیراه ،با حضور مسئوالن،
هیئت داوران و جمع کثیری از هنرمندان
و پیشکسوتان عکاسی صبح روز دوشنبه
 ۲۸آذرماه در سالن اجتماعات حوزه هنری
استان مازندران برگزار شد.
با پایان یافتن مهلت دریافت آثار،
مسابقه عکس سی امین جشنواره بین
المللی تئاتر فجر؛  ۱۱۹عکاس از سراسر
کشور  ۵۹۵عکس را جهت شرکت در این
مسابقه به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

قائدی به مستند اجتماعی گرايش
دارد اما در حال حاضر مشغول
عکاسی در دو پروژه است؛ یکی
از آنها که یک سالی است طول
كشيده درباره یک جانباز و دیگری
دربارهی یک شخصیت سیاسی
است كه آن هم مدتي به طول
انجاميده.
نمایشگاه

نمایشگاه

حسن قائدی متولد  34ساله است و از اول
باتوجه به مدرك فوق دیپلم ساختمانش هيچ
ارتباطي با دنياي االنش نداشته اما از سال 75
در سینمای جوان اهواز كار عكاسي رو شروع
كرده و از سال  83به دعوت از دبیر وقت
عکس خبرگزاری فارس به تهران آمده اما بعد
از مدتی از این خبرگزاری استعفا میدهد و در
آژانس عکس ایران و بعد از آن در خبرگزاری
برنا به ادیتوری عکس مشغول میشود و در
حال حاضر به صورت آزاد کار میکند.

قائدی اين روزها به دنبال عكاسي
از کشورهایی است كه درگير
بحرانهاي سياسي و اجتماعي
هستند و تمام تالشش را میکند
که ویزا بگيرد اما با بروكراسي
هميشگي اداري مواجه است و
دردسرهاي پاسپورت ایرانی.

فراخوان

فراخوان

شالویی از برپایی نمایشگاه جمهوری
اسالمی ایران ،اقتدار و پیشرفت با عنوان
«ایرانی  »۳۳ +در  ۵۰کشور دنیا خبر داد.
آلفرد یعقوبزاده ،عکاس ایرانی مقیم
فرانسه که عکاسی را از دوران انقالب
اسالمی در ایران آغاز کرد ،با عکسهایی
از درگیریهای لیبی ،برنده جایزه جشنواره
لیل فرانسه شد.

عکسهایمهدیسیفالملوکی
گردآوری  :ابراهیم صافی
عکاسخانهشهر
تا  20دی  9 /الی 17

یخ
نمایشگاهگروهیعکس
گالری راه ابریشم
ی  15 /تا 19
تا  12د 

نوهها پدربزرگها و مادربزرگها
فرهنگسرایاندیشه
موضوع شب یلدا
ارسال تا  15 :دی ماه ۱۳۹۰

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

پیشنهادفیلم

گلچهره
کارگردان:وحیدموسائیان
 / 20:00 / 12:00سینما آزادی

پیشنهاد نمایش

کمیباالتر
کارگردان :اروند دشت آرا
 17000تومان

سینمایخانگی

پیشنهادآلبومموسیقی

ورود آقایان ممنوع
کارگردان  :رامبد جوان
 2500تومان

امیرکبیر
شهرامناظری
 4000تومان

پیشنهادنمایشگاه

حسن كسايي در قاب تصوير
نمايش��گاه عكس حسن كسايي  30آذر و يكم
دي ماه در نگارخانه الله برپا ميشود.
ف��روغ بهمن پور (روزنامه ن��گار) گفت :در اين
نمايشگاه؛ عكسهايي از حسن كسايي از يك
سالگي تا  82سالگي به نمايش گذاشته ميشود.
وي افزود :همچنين در اين نمايش��گاه س��عي
شده است مقايسه ميان عكسهاي جواني وي
با هنرمن��دان و تكرار همان عكسها در پيري
شود.

او با دو دوربین کنون  5Dو  7Dو دو لنز
 24-70و  70-200به ثبت عكسهاي
خود در اين سالها پرداخته و از آنها
راضي است.
وسيله كارش دو لپ تاپ است  dellو
 asusدارد که از هر دو راضی است اما
مارک  dellرا ترجیح میدهد .گوشیهای
سونی اریکسون رو دوست دارد اما االن
خودش از سامسونگ استفاده ميكند.
فراخوان

زنان و زندگی شهری
ادارهکل امور بانوان شهرداری
زن ،کودک و زندگی شهری
ارسال تا  22 :دی ماه ۱۳۹۰

غذاهای لبنانی را از بین غذاهای خارجی
و از بین غذاهای ایرانی هم عاشق سبزی
پلوهای مادرش و قلیه ماهیهای زن
داداشش میباشد.
هر روز به فیسبوک و سایت
 gettyimages.comو
 noorimage.comو http://
 /viiphoto.comسر میزند و سرزدن
به آنها را به دوستانش توصيه ميكند.

فراخوان

جشنوارههنرهایتجسمیفجر
وزارت ارشاد
دربخشهایمختلفازجملهعکس
ارسال تا  ۱0 :دی ۱۳۹۰

قائدی کوههای اطراف تهران را
برای آخر هفته توصیه میکند و
معتقد است که رفتن به کوه در
.
ايجاد آرامش بسيار مفيد است البته
اين كار خوب رو در کنار دوستان
خوب ترجيح مي دهد و توصيه
ميكند.

فراخوان

عکاسیازسفرههایحسینی
سایتلقمه
موضوعسفرههاینذری
ارسال تا  11 :اسفند ماه ۱۳۹۰

فراخوان

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

بهمن پور با اشاره به اينكه در اين نمايشگاه 50
قطع��ه عكس به دليل فضاي محدود نگارخانه
الله به نمايش گذاش��ته ميش��ود ،خاطرنشان
كرد :عكسهاي اين نمايش��گاه از يك سالگي
استاد كس��ايي آغاز ميش��ود و آخرين عكس
ايشان مربوط به تولد  82سالگي ايشان است.
وي ادام��ه داد :همچني��ن در اين نمايش��گاه
عكسهايي از حسن كسايي با هنرمنداني چون
پرويز ياحقي ،جليل ش��هناز،اديب خوانساري،
مرتضي محجوبي ،تاج اصفهاني و  ...وجود دارد.
فروغ بهمن پور در پايان گفت :اين نمايش��گاه
از س��اعت  10صبح روزهاي ياد شده تا  19در
محل نگارخانه الله واقع در خیابان دکتر فاطمی
 ضلع ش��مالی پارک الل��ه  -جنب هتل اللهبرپا ميشود.

با مسوولیت احسان رافتی  /سردبیری معصومه اصغری
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تئاتر
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کافه
نمایشگاه
9
خوردنی
8
فراغت
من خودم خ
یلی جک و جونور دوست دارم و
هم
معموال عاشق فیل 
مهای راز بقا هستم و
همیشه تو ب
رنام ههای تلویزیون اين برنامهها
رو تر
جيح
مي دم .االن فصلشه و دوست
دارم تاالب
«میانکاله» تو مازندران رو برم.

تئاتر :آخرین تئاتری
که دیدم و عکاسی کردم
«پایکوبی اسبها پشت پن
جره بود» که دو هفته پيش

خيلي اهلش نيستم و شاید کال تو
زندگیم  20بار هم کافه نرفتم .اونم اگه
تولد کسی بوده یا بچهها گفتن بریم و

منم رفتم ،در كل کافه دوست ندارم.

فالفل فر
وشی سر کوچه مروی
و اینکه ز
یاد اهل شکم نیستم!

10

پیشنهاد

م

عکس شید توی
خانه
هنرمندان رو رفتم خیلی
خوب بود.

عموال خیلی به فردا فکر نمیکنم .اگر خانوادهام جایی
رو
پيشنهاد بدن ،میرم .اما بیشتر دوست دارم توی
خونه پیش خانوادهام باشم.

2
موزیک

من ه
مه جور آهنگی گوش م 
یدم .در واقع هر چی
که باهاش ارتباط برق
رار کنم و زبان و کالمش و
اینکه کجاییه هم برام م
هم نیست .موسیقی فیلم
رو خیلی دوست دارم .اغ
ظم علی و پینک فلوید و
شجریان و و از بين آهن
گهاي عربی هم «الیسا»
رو
خیلی دوست دارم .اما با
توجه به اینکه زمستونه
آلبوم «زمستان است» ش
جریان رو توصیه میکنم.

30نما1
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کتاب6

ک
تابی که االن دارم م 
یخونم« زن ،غذا و
خ
دا»
اس
ت
با
ت
رج
مه
آراز ایلخچویی ن
شر آموت .اين کتاب آم
ریکایی پارسال توی
سایت آمازون
انتخاب دوم کسانی ب
ود که آمازون رو چک
میکردند .اولش ه
رکسی اين كتاب رو
دستم میبینه میگه
چه کتاب چیپیه ولی
هم روانشناسی داره
هم
فل
س
فه
دا
ره
و
هم
داستان .بیشتر
به خوردن از بعد جد
ید و ویژه ای پرداخته؛
نفس خوردن م
هم نیست و بیشتر به
مسائل روانشناسی
خوردن
پرداخته و به زبان عا
میانه از فلسفه گفته.

قدم زدن رو خیلی دوست دارم.
جایی که قصد رفتن به اونجا رو دارم ويا وقتهايي كه مقصد مهم نیست .به قول شاعر به هرآن
کجا که باشد  ...اما ترجیح میدم
با کسی باشم که دوستش دارم تا بهم خوش بگذره و بعد هم جایی که میرم جک و جونور هم
داشته باشه .خودم یک آکواریوم
دارم
پر ماهی دارم که هر وقت فرصت كنم آبشونو عوض میکنم ،بچههاشونو بزرگ میکنم  ...انقدر
باهاشون سرگرم ميشم که همسرم شاکی میشه.

