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برای دریافت
اطالعات
دوربین.نت
بارکدخوان
گوشیهمراه خود
را روی عکس
مقابل قرار دهید

نگران فریم های
بدون احترامم هستم

جمعه  9دیماه

آخرهفته  /راهنمای هفتگی دوربین.نت  /اولین آژانس عکس خبری ایران  /سال اول  /هفته ششم
محمد تاجیک

ادامه در صفحه بعد

[
جاوید نیکپور
آخر این هفته با

روزهای پر تالطم زندگی رو میگذرونم.
معیشت و روزمرگی فشار فکری زیادی وارد کرده،
به س��ادگی و بی خیالی میگیرم و همه چیز رو
گردن خدا میندازم و میگم درست میشه ؛ خودش
اوضاع رو اینجوری کرده  ،چشمش کور خودش
هم درس��ت میکنه ! قبل و بع��د از خواب کتاب
میخونم و عکس می بین��م .کتاب « یوریک»
کریم مس��یحی که داستان فتح اورست در سال
 1953توس��ط ادمون��د هیالری و همراه ش��رپا
(نیروهای محلی دامنههای هیمالیا هستند که در
قبال دستمزد برای کوهنوردان  ،بارکشی میکنند)
رو تعریف می کنه ؛ از خودگذشتگی عکاس که
جای اینکه خودش جلوی دوربین بایستد همراه
شرپاش رو روی نوک قله قرار میده و اون رو به
عنوان اولین فاتح اورس��ت ثبت میکنه  .به کار
ادموند که چطور با از خود گذش��تگی و ثبت اون
لحظه  ،برای همیشه خودش رو در عکس ثبت
میکنه فکر میکنم و ...
بعد به مجموع��ه عکسهام نگاه میکنم  ،ده یا
یازده تا کار از اول سال داشتم اما بین هیچ کدوم
از اونها از خودگذشتگی عکاس رو نمیبینم و به
جاش ارتقا و باال رفتن تیتر و نام می بینم  .احترام
در بین فریمها نیست  .سوژه ها کم و بیش  ،فقط
ابزارتجلیکادرمستندهستندتامردمیدردمندکه
محتاج به توجه و نگاه کمک رسان باشند.

[

بهرام تندران

پیشنهاد کتاب

دوزخ
مجموعهعکسهایجیمز نچوی
 60000تومان

پیشنهاد نرم افزار
PhotoScape
ویرایش حرفه ای تصاویر
نمایش ،بهینه سازی ،و افکت گذاری

پیشنهاد عکاسی

نقد و بررسی اجرای «ریچارد سوم»
فرهنگسرایرسانه
شنبه 10دی ماه ساعت 17

پیشنهاد سفر

سفر به یزد
 15و  16دی ماه 1390
برگزارکنندهدوربین.نت

ادامهیادداشت

به این فکر می کنم که همه اینها از ضعف و
ناتوانی خود منه و نه اصالت هنر و عکاس��ی؛
این من هستم که باید تغییر کنم  .من هستم
که باید با مفاهیم انسانی و اجتماعی و روابط
بین آدمها آش��نا بشم  .سوژهها و دوربین من
از بهترینها هستند اما تا وقتی من به عنوان
ثبت کننده نتونم از خود گذشتگی کنم و فقط
و فق��ط به فکر دس��تگیری از اونها باش��م،
عکسهام عکس نخواهند ش��د و با این رویه
فق��ط هارده��ای  10ترابایت��ی رو دارم پر از
عکسه��ای به درد نخ��ور میکنم و بس  ...و
وای و وای که چه کار عبثی !
احس��اس کمبود ش��دید میکن��م؛ تکنیک،
تاکتیک ،جامعه شناس��ی ،اخ�لاق ،ادبیات و
خیل��ی چیزهای دیگه که من��و به مردم مورد
نظ��رم ت��وی کار نزدیک میکن��ه و حاال از
همش��ون دورم  .همینجوری که دارم پیش
میرم فقط یه آدم مدعی از من به جا میمونه
و کلی ادعای طلبکاری از زمین و زمان و کلی
کسوت و مس��ئولیت تراشیده شده دروغین از
طرف دوستان و فک و فامیل که حتی الفبای
دردمندی رو نمیتونن درک کنن .
باید اتفاقی بیوفته ،خودم رو مسئول میدونم ،
همه مسئولیم و باید یاد بگیریم که در جریان
زندگی عالوه بر س��ادگی و شیرینی جاهایی
برای رش��د کردن و رشد دادن باید باشه تا به
جای زیر منت عده ای گیس بلند ناخن نازک
رفتن ،از تجمل دوری کرد و مردونه یاد گرفت
و جلو رفت؛ همپا و همراه اهلش ش��د و روی
مین رفت .خون داد .س��بک شد و پرواز کرد.
بدون پرواز رس��یدن ب��ه اوج خیالی  ،بچگانه
بیش نیست.
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دغدغه این روزهای تندران به همان مشکل
همیشگی و تقریبا عادی شده همه عکاسان
در این روزها برمی گردد و می گوید:
« هر استانی برای کار خبری ساز خودش
را میزند و هر جایی که میرویم معرفی
نامه میخواهند .البته در پایتخت علی رغم
بسیاری مشکالت ئذ بیشتر موارد با کارت
شناسایی یا کارت مجموعه خبری کارها
خیلی راحت پیش میرود».
نمایشگاه

آخرینفرزندانسومالی
سعیدفرجی
موزههنرهایمعاصرفلسطین
تا  20دی  9 /الی 17

نمایشگاه

چند روز پس از آن روز
محمدرضامعصومی
خانههنرمندانایران
ی  10 /تا 20
تا  16د 

بهرام تندران تا دوران دانشگاه و فارق
التحصیلی در دنیای کامپیوتر و فضای
فنی این رشته بوده اما از سال 84عکاسی
را شروع کرده و در سال  86با جدی
شدن حضورش در دنیای عکاسی با
رسانه های مختلف و اول از همه دوربین.
نت همکاری داشته و بعد از  2سال در
روزنامه جام جم مشغول کار شده و در
حال حاضر هم به عنوان عکاس این
مجموعه مشغول کار است.

«تحتپوششبیمههنرمندانهستیمکهالبتهحقبیمه
آن را خودمان میدهیم و اگر بیمه نباشیم کارتی هم
صادرنمیکنندوبرایبرنامههایرسمیبامشکلمواجه
تنهایی ویگانگی شویم  .در عین حال مردم هم با عکاسان
درمحیطشهریهمکارینمیکنندواینشرایطدر
همه ی شهرها وجود دارد .مدتی قبل درشهر تبریز
جشنواره«فیروزه» برگزار و حدود 300عکاس در شهر و
در میان مردم عکاسی کردند و به این ترتیب چشم مردم
به حضور و کار عکاسان عادت کرد اما در شهرهای دیگر
هنوزمستقیمامزاحمکارعکاسانمیشوند

نمایشگاه

یک شرجی آرام
کیارنگعالیی
خانههنرمندانمشهد
ی  17 /تا 19
تا  15د 

نمایشگاه

پارنج
مسیحشریفموسوی
گالری شماره شش
ی  17 /تا 20
تا  19د 

پیشنهادفیلم

در امتداد شهر
کارگردان:علیعطشانی
محمدرضاگلزار/نیکیکریمی

پیشنهاد نمایش

مشروطه بانو
کارگردان  :حسین کیانی
اصلی تئاتر شهر / ,ساعت 19

این عکاس تبریزی درگیری برای تهیه
عکس از سوژه های مستند اجتماعی را
دوست دارد و در حال حاضر چند ماهی است
که روی کارگاه های ملیله دوزی در تبریز
کار میکند .برای جبرای امرار معاش آتلیه
عکاسی دارد چون عکاسی خبری هزینهها
را تامین نمیکند .دوربین او در حال حاضر
 50D canonاست و از دو لنز200-70
و  80-17استفاده میکند و از لب تاپش با
مارک  dellراضی است.
فراخوان

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

پیشنهادآلبومموسیقی
بازی عوض شده
علیرضاعصار
 2000تومان

عکاس ترک زبان مهمان این هفته ما غذاهای
تبریز را خیلی دوست داره و پیشنهادش برای
سفر همه جای ایرانه با عرق قومی خودش
آذربایجان شرقی و دیدنیهای اون رو با همه
جنبه های اجتماعی و فرهنگی و طبیعی اش
توصیه می کنه و می گوید «:این خطه کویر و
دریاچه و جنگل را با هم دارد و پیشنهاد میکنم
عکاسان از شهرهای دیگر به این شهر بیایند .اما
شیراز را هم خیلی دوست دارم و دنبال سفر به
اصفهان هم که هنوز نرفته ام هستم».

فراخوان

جشنتصویرسال
نشریهتصویر
بااعالمبخشویژهی«شهرتهران»
ارسال تا  30 :دی ۱۳۹۰

سینمایخانگی

ساختمانپزشکان
مجموعهاول
 6000تومان

تندران عادت به جستجو در سایت
کاری خودش یعنی جام جم و دیگر
خبرگزاریهای داخلی و سایت
 1X.comداره و سعی می کنه
فتوبالگ خودش به نام http://
 /fotogreen.blogfa.comرو
فعال نگه داره.

فراخوان

عکاسیازسفرههایحسینی
سایتلقمه
موضوعسفرههاینذری
ارسال تا  11 :اسفند ماه ۱۳۹۰

فراخوان

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

پیشنهاد کالس زمستانی

بابستنیزمستانیدوربین.نتباشید):
کالسهایزمستانیآموزشعکاسیدوربین.نت
بهمن و اسفند 90برگزار میشود.
 عکاسی خبری  /محمد نوروزیادیتواصالحعکسدرفتوشاپ/ساسانپناهی عکاسی مستند اجتماعی  /حسین فاطمی عکاسی مقدماتی  / 1احسان رافتی عکاسی مقدماتی / 2سعید کیایی مالتی مدیای عکاسی  /محمد تاجیک کالسها در  8جلسه برگزار میشود. مدت زمان هر کالس  90دقیقه می باشد. قیمت هر دوره کالس  80هزارتومان است( .اعضای کلوپ  70هزارتومان )
 عکاسی مقدماتی 60هزارتومان است. یکی از کالسهای مقدماتی برای اعضایکلوپ رایگان است ( .اعضایی که یک بار استفاده
کردنشاملنمیشوند).
 ::کالسها
دوشنبهها
شروع کالسها  /هفته اول بهمن ماه
عکاسی مقدماتی  / 1ساعت 15:30
عکاسی خبری  /ساعت 17
مالتیمدیا  /ساعت18:30
سهشنبهها
شروع کالسها  /هفته اول بهمن ماه
عکاسی مقدماتی  / 2ساعت 15:30
عکاسیمستنداجتماعی/ساعت17
ادیت و ویرایش عکس  /ساعت 18:30
برای ثبت نام و یا اطالعات بیشتر میتوانید با
شماره  66757954تماس بگیرید و یا با ایمیل
doorbin.net@gmail.comمکاتبه
کنید.

پیشنهادهای آخرهفته

از اکران فیل 
مهای فعلی خبر
ندارم ولی
«یه حبه قند» رو
دید
م که خوب بود.

4
تئاتر
7
کافه

دنیام نزدیک
این فضا نیومده و اصال
نم 
یدو
نم چه اجراهایی هست.

9

خوردنی

10

سفر3

جاوید نیکپور

مانیا  ،فضای
کمی داره اما خوبه

دراین ف
صل و پایان پاییز جنگل های گرگان
خیلی خوبه
خودم و من ترجیح می دم .عالوه
بر این
فضا تاالب «میانکاله» هم فضای
خوبی داره و هم هوای خوبی داره .

5
نمایشگاه

2
موزیک
آلبومه
ای بهنام صفوی و رضا
صادقی رو دوست دارم و
گوش میکنم.

30نما1

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

با مسوولیت احسان رافتی  /سردبیری معصومه اصغری  /با همکاری طاهره عابدی  ،محمدجاجرمی

کتاب6
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دوست دارم.
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برنام ههای خوبی دارند.
«فتوژ
ورنالیسم» اسماعیل
عبا
سی خیلی خوبه و به
doorbin.net/ akkasee.com
دو
ستا
ن
ages.com
تو
ص
یه م 
یکنم.
 /noorimages.com / gettyimو غیر از این
ها هر روز اخبار
حوزه خودشون و اخبار روز کشور را بخونن و
در جریان باشن

پیشنهاد

8
سایت

پیشنهاد آخر هفتهای نی
کپور که باالخره یه کم رنگ ورزشی گرفت :دور شدن از فضای مرکزی شهر رفتن به حاشیه
شهر به خصوص و
ورزش و کوهنوردی در این هوای آلوده تهران تنها پیشنهاد من برای آخر هفته است و اگر به این
فضا رفتن خوردن کله پاچه قبل از حرکت رو توصیه میکنم.

