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عکاسعاشورایی
عکاسعاشورایی
حجت عطایی

ادامه در صفحه بعد

آخر این هفته با

ب��دون تردید حوادثی که در روز تاس��وعا و
عاشورا در کربال رخ داد قلب هر انسان آزاده
را به درد می آورد  .با فرا رسیدن ایام محرم
جامعه عکاس��ی نیز در تالش است تا با به
تصویر کشیدن این عزاداری ها دین خود را
به قیام امام حس��ین (ع) ادا کند  .با استفاده
از زبانی که تاثیر بس��یار زی��ادی بر ذهن و
اف��کار بینندگان آن خواهد گذاش��ت و این
تاثیر مسلما ماندگارتر خواهد بود.
تن��وع فرهنگی وآداب و رس��وم در مراس��م
عزاداری های محرم در جای جای کشور بسیار
مشهود است  .بدون تردید یکی از دغدغه های
عکاسان ثبت این تنوع فرهنگی می باشد که
از جهت های مختلف قابل بررسی می باشد .
عکاسی از این نوع در حیطه عکاسی مستند
اجتماعی است و عکسها به لحاظ سندیت
قابل بررس��ی هس��تند .به خصوص اینکه
این تصاویر در آین��ده ارزش واقعی خود را
بیشتر نشان خواهند داد و مرجع خوبی برای
جامعهشناسان و تاریخ نگاران خواهد بود.

آوا کیایی
روزبه جدیداالسالم

پیشنهاد کتاب

فتوژورنالیسم
ترجمهاسماعیلعباسی
 20هزارتومان

پیشنهاد نرم افزار
PolyView
مشاهده،تبدیل
ویرایشتصاویر

پیشنهاد عکاسی

زخمی که بر دلم نشست
 20دی ماه  /ساعت 19
فرهنگسرایخاوران

پیشنهاد سفر

سفری رویایی به قشم
 9تا  13بهمن ماه 1390
برگزارکنندهدوربین.نت
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ادامهیادداشت

امروزه با فراگیر ش��دن عکاسی و استفاده
بیشتر عکاس��ان از دوربین های دیجیتال
و کث��رت تصاوی��ر ثبت ش��ده بای��د نوید
عکسهای تاثیرگذار باشد اما عمال اینطور
نیست .بیشتر عکسهای گرفته شده فاقد
تاثیرگذاری و بیش��تر نش��ان دهنده تنوع
قومی اس��ت تا نش��ان دهنده واقعیتهای
عاشورا .
پ��ر واض��ع اس��ت ک��ه ریش��هیابی ای��ن
عوام��ل باید توس��ط کارشناس��ان صورت
بگی��رد و عوامل عدم ثب��ت تصاویری که
واقعیته��ای عاش��ورا را با زب��ان تصویر
میکشند شناسایی شود .
شناختمهارتهایکاربادوربینوتکنیکهای
عکاس��ی اصول مبانی هنرهای تجسمی و ....
الزمه یک عکاس هس��ت ام��ا برای عکاس
عاشورایی و عکس عاشورایی که بتواند واقعیت
های این حادثه عظیم باش��د کافی نیس��ت.
یک عکاس عاش��ورایی عالوه بر آش��نایی با
مهارتهای بیان شده بایدباواقعیتهایعاشورا
اهداف و راز ماندگاری آن و  ....آشنا باشد تا بتواند
بانگاهتیزبینانهومعناگرایانهواقعیتهایعاشورا
را بیان کند .بدون تردید نشان دادن این حادثه
عظیم با زبان تصویر و در مدت کوتاه بس��یار
س��خت و مشکل خواهد بود اما تالش ها باید
دراین راستا متمرکز شود .
مراس��م عزاداری در هر سال با همان سبک
و س��یاق در مناطق مختل��ف ادامه می یابد
یک ع��کاس با هوش می توان��د با مطالعه
دقیق پیرامون این واقعه از ثبت عکسهای
تکراری بپرهیزد و نگاهی معنا گرایانه به این
عزاداریها داشته باشد.

از سال اول دبيرستان و دوران هنرستان در
عرصه تئاتر و كارگرداني تئاتر فعال بوده و
در سالهاي گذشته عالقه ديدن تئاترهاي
متفاوت او را به سفرهاي زياد داخلي و خارجي
برده و ميگويد «:حاال ديگر نميتوانم بگويم
عكاسي تئاتر به خاطر تئاتر بوده ،بلكه حاال
عشق خاصي به عكاسي تئاتر دارم .در واقع
پس از تجربه در حوزههاي مختلف تئاتر ترجيح
دادم فضا و ميزانسن و نور و حالتها را از پشت
ويزور دوربين ببينم و به نوعي عكاسي از تئاتر
به كارگرداني من در تئاتر كمك زيادي كرد».
نمایشگاه

نمایشگاه

آلیس در سرزمین ایرانیان
بابک کاظمی
گالری هما
تا  27دی  15 /الی 19

در خوابهایی که تنها میمانم
سیده الهام سیدی
نگارخانهسلطانعلیمشهدی
ی  17 /تا 20
تا  22د 

آوا كيايي از  12سالگي و دوران شيطنتهاي
كودكي در حوزههاي مختلف نظير تئاتر،
سناريونويسي و بعد هم عكاسي تئاتر كار
جدي را شروع كرده و به قول خودش «:سن
كمي داشتم و خيليها به خاطر اين موضوع
تحويلم نميگرفتند اما به مرور تجربههاي
خوبي را كسب كردم».

كيايي كه عكاسي از تئاتر را با دوربين 5D
و دو لنز  200ـ  70و  70ـ  24انجا م ميدهد
اميدوار است روزي برسد كه در ايران هم
مثل كشورهاي اروپايي نظير فرانسه روزانه
حداقل سه هزار تئاتر اجرا شود و امكان عكس
گرفتن از آنها به راحتي وجود داشته باشد و
ميگويد «:در حال حاضر حداقل  10سالن تئاتر
در تهران وجود دارد كه اگر در هر كدام از آنها
اجاز ه عكاسي به پنج نفر هم داده شود مردم
به جاي تئاتر فقط صداي شات زدن دوربينها
را ميشنوند و من اميدوارم روزي آنقدر كار
متفاوت تئاتر اجرا شود كه آزادي براي انتخاب
كار عكاس نيز وجود داشته باشد».

نمایشگاه

نور و خاک
صباعلیزاده
گالری راه ابریشم
ن  15 /تا 19
تا  5بهم 

فراخوان

جشنوارهملیسفرنامهنویسی
وبسایتزورقداتکام
مناظرشهری
ارسال تا  30 :دی ماه ۱۳۹۰

پیشنهادفیلم

ما یک پاپ داریم
نانیمورتی
ساعت  / 22سینما آزادی

اين عكاس حوزه تئاتر
و عاشق تئاتر به جايگاه
كوچك تئاتر و از آن
كوچكتر جايگاه عكاسي
تئاتر اشاره دارد و اضافه
ميكند«:در اين شرايط
عكاسي تئاتر چندان به
چشم نميآيد در حالي كه
متقاضي زيادي براي اين
حوزه وجود دارد.
فراخوان

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

پیشنهاد نمایش

محسن
کارگردان  :اصغر دشتی
تاالر سایه  /ساعت  17و 19:30

پیشنهادآلبومموسیقی
توهمونی
مهردادفهیمی
 2000تومان

او به مشكل ديگر عكاسان اين حوزه يعني وضعيت نابهسامان
حقوق و درآمد عكاس تئاتر هم گريزي مي زند «:مبلغي كه
به عكاس تئاتر داده ميشود جزو خرجهاي جانبي محسوب
شده و مركز هنرهاي نمايشي حقوق آنها را جزو دستمزدها
محسوب نميكند و اين شرايط براي خود تئاتر و عكاسي تئاتر
خيلي زشت است .البته انجمن عكاسان مدتي به دنبال اصالح
اين شرايط بود اما تاكنون موفق نشده است ».كيايي هر روز
دو سايت حوزه كار خودش يعني «ايران تئاتر» و «تئاتر شهر»
را چك ميكند و حتما به دو سايت دوربين داتنت و عكاسي
دات كام سر ميزند و از پيگيري اخبار و گزارشهاي تصويري
روز به خصوص حوزه خودش غافل نميشود.
فراخوان

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

سینمایخانگی

شکالت داغ
کارگردان  :حامد کالهداری
 2500تومان

هنوز هم مثل سالهاي قبل هر
روز و هرشب و در هر فرصتي كه
پيدا كند سرگرمياش يعني ديدن
عكس خوب را رها نميكند و جنس
پيشنهادش براي آخر هفته هم ديدن
نمايش«رپرتواری از آثار گروه تئاتر
دن کیشوت با رونمایی از محسن»
است كه توسط «اصغردشتي» در
سالن «چهارسو» مجموعه تئاتر شهر
اجرا ميشود.

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.

30نما1

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

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

اسب حيوا
ن نجيبي است را
از بین فیلم های
در
حال اکران داخلی
و فيلم « پنگوئ 
نهاي
آقاي پاي
ر» با بازي جيم كر
ي به خاطر روحيه
شادي که
دارد دوست دارم.
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« ايت
اليا  ،ايتاليا» در خيابان عالمه
سعادت آباد كه استيكهاي
گ
وش
ت
خوبي داره و ساالد سزار و چ
يزبرگر رستوران «بوكا» در
ميداننياو
رانـپشتمجموعهكاخرو
خيليخيليتوصيهميكنم.

سفر

از فضاي فعلي گالريها را
ضي نيستم و به نظرم خيلي
به هم ريخته و ب 
يسامان شده
اند و بسياري از آنها درگير
برگ
زار كنندههاي دولتي و جشن
وارههاي رسمي هستند ،اما
به ش
كل ثابت « كافه عكس» در
مجموعه برجهاي اسكان
م
حل
خوبي براي عكاسان است.

حتما هر روز و يا هر وقتي كه ف
رصت كرنم از ديدن عكسهاي خبري yahoonews
غافل نميشم و براي بودن در جريان برنامهها و اخبار
دنياي عكاسي از سايتهاي
داخلي نظير دوربين دات نت و اخبار ديگر هم از ساي 
تهايي نظير تابناك يا مشرق استفاده ميكنم.

پیشنهاد

چون خودم درگیر
تعمیرات و تغییر دکوراسیون خونه هستم پیشنهاد می کنم که اگر سفر در پیش ندارند تغییرات در
در
دکوراسیون حتی سطح جا به جایی های کوچیک رو حتما انجام بدن چون تنوع زیادی رو به همراه داره.

آلبومهای
احسا 
نخواجه امیری

ديدن شه رهاي ازمير،
قونيه ،استامبول تركيه و آبشارها،
درياچ ه گهر و زرد
كوه در استان لرستان خودمان را در
گردشگري و طبيعتگ
ردي و استان ايالم را به خاطر آسمان
بكر و بدون نور مزاحم ب
راي عكاسي در شب توصيه ميكنم.

تك تك كافههاي مركز خريد گاندي رو
توصيه ميكنم چون بورس انواع كافه با
سليقههايمختلفاونجاست

خوردنی

2
 3موزیک

روزبه جدیداالسالم

4
تئاتر
5
 7نمایشگاه
کافه

سالهاي قبل زياد به
تئاتر ميرفتم اما اين چند
سال فرصت ك
مي دارم اما با شناختي كه از
شخصيت و زندگي «م
شروطهبانو» دارم  ،ديدن
تئاتري در همين رو
زها با همين نام در مجموعه
اصلي تئاتر شهر به ك
ارگرداني حسين كياني اجر
م 
يشود را
به دوستان توصيه ميكنم.
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پیشنهادهای آخرهفته

س اول دنبال اون بوده
خوره و یه جورایی عک
عکس و عکاسی گره
ری داشت و از اون زمان
السالم؛ جد اندر جد به
خبرگزاری مهر همکا
روزبه جديدا
رده  .تا چهار سال قبل با
خو
ال و پر از مشغله است.
و بعد زندگیشون با هم گره صی ریاست جمهوری فع
عنوان عکاس اختصا
تا به حال به

کتاب6

اشک سبالن
نوشته دارابی

8
سایت

