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کسی که می خواهد عکاسی مستند اجتماعی را شروع 
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 
می کند تا بتواند مشکالت سوژه را به مردم نشان دهد 
و تاثیر گذاری 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 

جامعه نشان دهد.
مشکل بزرگی که در حال حاضر در عکاسی مستند 
اجتماعی داریم عدم فرهنگ سازی بین مردم است. 
عکاس وقتی می خواهد عکس بگیرد حس خوبی ندارد 
. باید بین مردم فرهنگ سازی بشود تا  عکاس با خیال 
راحت و حس خوب عکاسی و ایده پردازی کند. وقتی 
به یک همایش می رویم عکاسان زیادی حضور دارند 
و انرژی می گذارند. آن عکاس مویش سفید می شود و 
مردم به عنوان یک فسیل به  او نگاه می کنند. اگر مردم 
نسبت به عکاسان برخورد خوب نشان دهند عکاس 
می تواند به مشکل مردم بپردازد دوربینش را در جامعه 
بیرون بیاورد و عکس بگیرد که البته این فرهنگ سازی 
باید از طرف دولت انجام پذیرد. مشکل دیگری هم که 
وجود دارد مجوز است. وقتی اتفاقی رخ می دهد وقتی 
عکاس در جامعه به یک موضوع عکاس��ی برخورد 
میکند باید در همان لحظه عکس بگیرد دیگر فرصتی 
برای مجوز گرفتن نیست. همه ی این مشکالت باعث 

میشود عکاسی مستند اجتماعی سخت شود. 
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  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. 

  آیین پایانی اولین جشنواره سراسری 
عکس راه و بی راه، با حضور مسئوالن، 

هیئت داوران و جمع کثیری از هنرمندان 
و پیشکسوتان عکاسی صبح روز دوشنبه 

۲۸ آذرماه در سالن اجتماعات حوزه هنری 
استان مازندران برگزار شد.

  با پایان یافتن مهلت دریافت آثار، 
مسابقه عکس سی امین جشنواره بین 

المللی تئا تر فجر؛ ۱۱۹ عکاس از سراسر 
کشور ۵۹۵ عکس را جهت شرکت در این 
مسابقه به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

  شالویی از برپایی نمایشگاه جمهوری 
اسالمی ایران، اقتدار و پیشرفت با عنوان 
»ایرانی + ۳۳« در ۵۰ کشور دنیا خبر داد.

  آلفرد یعقوب زاده، عکاس ایرانی مقیم 
فرانسه که عکاسی را از دوران انقالب 

اسالمی در ایران آغاز کرد، با عکس هایی 
از درگیری های لیبی، برنده جایزه جشنواره 

لیل فرانسه شد.

حسن قائدی متولد ۳4 ساله است و از اول 
باتوجه به مدرك فوق دیپلم ساختمانش هیچ 

ارتباطي با دنیاي االنش نداشته اما از سال ۷۵ 
در سینمای جوان اهواز کار عکاسي رو شروع 

کرده و از سال ۸۳ به دعوت از دبیر وقت 
عکس خبرگزاری فارس به تهران آمده اما بعد 
از مدتی از این خبرگزاری استعفا می دهد و در 
آژانس عکس ایران  و بعد از آن در خبرگزاری 

برنا به ادیتوری عکس مشغول می شود و در 
حال حاضر به صورت آزاد کار می کند. حسنقائدی
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قائدی این روزها به دنبال عکاسي 
از کشورهایی است که درگیر 

بحران هاي سیاسي و اجتماعي 
هستند و تمام تالشش را می کند 

که ویزا بگیرد اما با بروکراسي 
همیشگي اداري مواجه است و 

دردسرهاي پاسپورت ایرانی .

عکس های مهدی سیف الملوکی
گردآوری : ابراهیم صافی

عکاسخانه شهر
تا 20 دی / 9 الی 17

یخ 
نمایشگاه گروهی عکس

گالری راه ابریشم
تا 12 دی  / 15 تا 19

نوه ها پدربزرگ ها و مادربزرگ ها
فرهنگسرای اندیشه

موضوع شب یلدا
ارسال تا : 15 دی ماه 1۳90

سوگـواره ملی 72 راوی آسمان
حوزه هنـری استان خراسان جنوبی
موضوعات پیرامون حماسه عاشورا

ارسال تا : 5 دی ماه 1۳90

فراخوانفراخواننمایشگاهنمایشگاه

پیشنهاد  خبر خوانی

قائدی به مستند اجتماعی گرایش 
دارد اما در حال حاضر مشغول 

عکاسی در دو پروژه است؛ یکی 
از آن ها که یک سالی است طول 

کشیده درباره  یک جانباز و دیگری 
درباره ی یک شخصیت سیاسی 
است که آن هم مدتي به طول 

انجامیده.



زنان و زندگی شهری
اداره کل امور بانوان شهرداری 

زن، کودک و زندگی شهری
ارسال تا : 22 دی ماه 1۳90

جشنواره هنرهای تجسمی فجر
وزارت ارشاد

در بخش های مختلف از جمله عکس
ارسال تا :  10 دی 1۳90 

عکاسی از سفره های حسینی
سایت لقمه 

موضوع سفره های نذری 
ارسال تا : 11 اسفند ماه 1۳90

دومین جشنواره گلستانه
موسسه گلستان علی )ع( 

موضوع کودکان خیابانی و ... 
ارسال تا : 15 اسفندماه 1۳90

فراخوان

پیشنهاد  نمایشگاهسینمای خانگیپیشنهاد آلبوم موسیقیپیشنهاد  نمایشپیشنهاد فیلم

فراخوانفراخوانفراخوان

گل چهره 
کارگردان: وحید موسائیان

12:00 / 20:00  / سینما آزادی

کمی باالتر 
کارگردان:  اروند دشت آرا

 17000 تومان

امیر کبیر
شهرام ناظری
4000 تومان

ورود آقایان ممنوع 
کارگردان : رامبد جوان

2500 تومان

قائدی کوه های اطراف تهران را 
برای آخر هفته توصیه می کند و 
معتقد است که رفتن به کوه در 

ایجاد آرامش بسیار مفید است . البته 
این کار خوب رو در کنار دوستان 

خوب ترجیح مي دهد و توصیه 
مي کند.

غذاهای لبنانی را از بین غذاهای خارجی 
و از بین غذاهای ایرانی هم عاشق سبزی 

پلوهای مادرش و قلیه ماهی های زن 
داداشش می باشد.

هر روز به فیسبوك و سایت 
gettyimages.com و 

http:// و  noorimage.com
viiphoto.com/ سر می زند و سرزدن 

به آن ها را به دوستانش توصیه مي کند.

او با دو دوربین کنون ۵D و ۷D و دو لنز 
۷۰-۲4 و ۲۰۰-۷۰ به ثبت عکس هاي 

خود در این سال ها پرداخته و از آن ها 
راضي است.

وسیله کارش دو لپ تاپ است dell و 
asus  دارد که از هر دو راضی است اما 

مارك dell  را ترجیح می دهد. گوشی های 
سونی اریکسون رو دوست دارد اما االن 

خودش از سامسونگ استفاده مي کند.

حسن كسايي در قاب تصوير
نمایش��گاه عکس حسن کسایي ۳۰ آذر و یکم 

دي ماه در نگارخانه الله برپا مي شود.

ف��روغ بهمن پور )روزنامه ن��گار( گفت: در این 
نمایشگاه؛ عکس هایي از حسن کسایي از یک 
سالگي تا ۸۲ سالگي به نمایش گذاشته مي شود.

وي افزود: همچنین در این نمایش��گاه س��عي 
شده است مقایسه میان عکس هاي جواني وي 
با هنرمن��دان و تکرار همان عکس ها در پیري 

شود.

بهمن پور با اشاره به اینکه در این نمایشگاه ۵۰ 
قطع��ه عکس به دلیل فضاي محدود نگارخانه 
الله به نمایش گذاش��ته مي ش��ود، خاطرنشان 
کرد: عکس هاي این نمایش��گاه از یک سالگي 
استاد کس��ایي آغاز مي ش��ود و آخرین عکس 

ایشان مربوط به تولد ۸۲ سالگي ایشان است.
وي ادام��ه داد: همچنی��ن در این نمایش��گاه 
عکس هایي از حسن کسایي با هنرمنداني چون 
پرویز یاحقي، جلیل ش��هناز،ادیب خوانساري، 
مرتضي محجوبي، تاج اصفهاني و ... وجود دارد.

فروغ بهمن پور در پایان گفت: این نمایش��گاه 
از س��اعت ۱۰ صبح روزهاي یاد شده تا ۱۹ در 
محل نگارخانه الله واقع در خیابان دکتر فاطمی 
- ضلع ش��مالی پارك الل��ه - جنب هتل الله 

برپا مي شود. 



تئاتر: آخرين تئاتری كه ديدم و عکاسی كردم 

»پايکوبی اسب ها پشت پنجره بود« كه دو هفته پيش 

فيلم ايراني: يه حبه قند. نما30 1

 the diving bell & فيلم خارجی: فيلم

the butterfly  به كارگردانی جوليان 
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موزیک
۳ من خودم خيلی جک و جونور دوست دارم و 

معموال هم عاشق فيلم های راز بقا هستم و 

هميشه تو برنامه های تلويزيون اين برنامه ها 

رو ترجيح مي دم. االن فصلشه و دوست 

دارم تاالب »ميان كاله« تو مازندران رو برم.

سفر
5

نمایشگاه
عکس شيد توی

خانه هنرمندان رو رفتم خيلی 
خوب بود.

قدم زدن رو خيلی دوست دارم. جايی كه قصد رفتن به اونجا رو دارم ويا وقت هايي كه مقصد مهم نيست. به قول شاعر به هرآن پیشنهاد

كجا كه باشد ... اما ترجيح می دم با كسی باشم كه دوستش دارم تا بهم خوش بگذره و بعد هم جايی كه می رم جک و جونور هم 

داشته باشه. خودم يک آكواريوم دارم پر ماهی دارم كه هر وقت فرصت كنم آبشونو عوض می كنم، بچه هاشونو بزرگ می كنم ... انقدر 

باهاشون سرگرم مي شم كه همسرم شاكی ميشه.

خيلي اهلش نيستم و شايد كال تو کافه7

زندگيم 20 بار هم كافه نرفتم. اونم اگه 

تولد كسی بوده يا بچه ها گفتن بريم و 

منم رفتم، در كل كافه دوست ندارم.

کتاب6
 كتابی كه االن دارم می خونم» زن، غذا و خدا« است با ترجمه 

آراز ايلخچويی نشر آموت. اين كتاب آمريکايی پارسال توی 

سايت آمازون انتخاب دوم كسانی بود كه آمازون رو چک 

می كردند. اولش هركسی اين كتاب رو دستم می بينه ميگه 

چه كتاب چيپيه ولی هم روانشناسی داره هم فلسفه داره و هم 

داستان. بيشتر به  خوردن از بعد جديد و ويژه ای پرداخته؛ 

نفس خوردن مهم نيست و بيشتر به مسائل روانشناسی 

خوردن پرداخته و به زبان عاميانه از فلسفه گفته. 

ابوالفضلسلمانزاده
پیشنهادهای آخرهفته

با مسوولیت احسان رافتی / سردبیری معصومه اصغری

آخرهفته / راهنمای هفتگی دوربین.نت / اولین آژانس عکس خبری ایران 

فراغت8 معموال خيلی به فردا فکر نميکنم. اگر خانواده ام جايی 

رو پيشنهاد بدن، ميرم. اما بيشتر دوست دارم توی 

خونه پيش خانواده ام باشم.

تئاتر4
فالفل فروشی سر كوچه مرویخوردنی9

و اينکه زياد اهل شکم نيستم!


