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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 عکس ها به لحاظ سندیت 
قابل بررس��ی هس��تند. به خصوص این که 
این تصاویر در آین��ده ارزش واقعی خود را 
بیشتر نشان خواهند داد و مرجع خوبی برای 

جامعه شناسان و تاریخ نگاران خواهد بود.
ادامه در صفحه بعد

عکاس عاشورایی 
عکاس عاشورایی 

       ب

پیشنهاد  سفرپیشنهاد  عکاسیپیشنهاد  نرم افزارپیشنهاد  کتاب
فتوژورنالیسم

ترجمه اسماعیل عباسی
20 هزارتومان

PolyView
مشاهده ، تبدیل 
ویرایش تصاویر

زخمی که بر دلم نشست
20 دی ماه / ساعت 19

فرهنگسرای خاوران

سفری رویایی به قشم
9 تا 13 بهمن ماه 1390 
برگزارکننده  دوربین.نت

آوا کیایی
روزبه جدیداالسالم

 با 
ته

هف
ن 

ر ای
آخ

07

حجت عطایی

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

weekend.doorbin.net



مهمون

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 
عکس های تاثیرگذار باشد اما عمال اینطور 
نیست. بیشتر عکس های گرفته شده فاقد 
تاثیرگذاری و بیش��تر نش��ان دهنده تنوع 
قومی اس��ت تا نش��ان دهنده واقعیت های 

عاشورا .
پ��ر واض��ع اس��ت ک��ه ریش��ه یابی ای��ن 
عوام��ل باید توس��ط کارشناس��ان صورت 
بگی��رد و عوامل عدم ثب��ت تصاویری که 
واقعیت ه��ای عاش��ورا را با زب��ان تصویر 

می کشند شناسایی شود .
شناخت مهارت های کار با دوربین و تکنیک های 
عکاس��ی اصول مبانی هنر های 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 
مهارت های بیان شده باید با واقعیت های عاشورا 
اهداف و راز ماندگاری آن و .... آشنا باشد تا بتواند 
با نگاه تیزبینانه و معناگرایانه واقعیت های عاشورا 
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 عکس های 
تکراری بپرهیزد و نگاهی معنا گرایانه به این 

عزاداری ها داشته باشد.

آوا کیایي از 12 سالگي و دوران شیطنت هاي 
کودکي در حوزه هاي مختلف نظیر تئاتر، 
سناریونویسي و بعد هم عکاسي تئاتر کار 

جدي را شروع کرده و به قول خودش:» سن 
کمي داشتم و خیلي ها به خاطر این موضوع 
تحویلم نمي گرفتند اما به مرور تجربه هاي 

خوبي را کسب کردم«.  آوا کیایی
 5D کیایي که عکاسي از تئاتر را با دوربین

و دو لنز 200 � 70 و 70 � 24 انجام  مي دهد 
امیدوار است روزي برسد که در ایران هم 

مثل کشورهاي اروپایي نظیر فرانسه روزانه 
حداقل سه هزار تئاتر اجرا شود و امکان عکس 

گرفتن از آن ها به راحتي وجود داشته باشد و 
مي گوید:» در حال حاضر حداقل 10 سالن تئاتر 
در تهران وجود دارد که اگر در هر کدام از آن ها 

اجازه  عکاسي به پنج نفر هم داده شود مردم 
به جاي تئاتر فقط صداي شات زدن دوربین ها 

را مي شنوند و من امیدوارم روزي آنقدر کار 
متفاوت تئاتر اجرا شود که آزادي براي انتخاب 

کار عکاس نیز وجود داشته باشد.«

آلیس در سرزمین ایرانیان
 بابک کاظمی
 گالری هما 

تا 27 دی / 15 الی 19

در خوابهایی که تنها می مانم
 سیده الهام سیدی

 نگارخانه سلطانعلی مشهدی
تا 22 دی  / 17 تا 20

نور و خاک
صبا علیزاده 

گالری راه ابریشم
تا 5 بهمن  / 15 تا 19

جشنواره ملی سفرنامه نویسی
وب سایت زورق دات کام 

مناظر شهری
ارسال تا : 30 دی ماه 1390

فراخواننمایشگاهنمایشگاهنمایشگاه

ادامه یادداشت

از سال اول دبیرستان و دوران هنرستان در 
عرصه تئاتر و کارگرداني تئاتر فعال بوده و 
در سال هاي گذشته عالقه دیدن تئاتر هاي 

متفاوت او را به سفرهاي زیاد داخلي و خارجي 
برده و مي گوید:» حاال دیگر نمي توانم بگویم 

عکاسي تئاتر به خاطر تئاتر بوده، بلکه حاال 
عشق خاصي به عکاسي تئاتر دارم. در واقع 

پس از تجربه در حوزه هاي مختلف تئاتر ترجیح 
دادم فضا و میزانسن و نور و حالت ها را از پشت 
ویزور دوربین ببینم و به نوعي عکاسي از تئاتر 
به کارگرداني من در تئاتر کمک زیادي کرد.« 

هفته



زنان و زندگی شهری
اداره کل امور بانوان شهرداری 

زن، کودک و زندگی شهری
ارسال تا : 22 دی ماه 1390

جشن تصویرسال
نشریه تصویر

با اعالم بخش ویژه ی »شهر تهران«
ارسال تا :  30 دی 1390 

عکاسی از سفره های حسینی
سایت لقمه 

موضوع سفره های نذری 
ارسال تا : 11 اسفند ماه 1390

دومین جشنواره گلستانه
موسسه گلستان علی )ع( 

موضوع کودکان خیابانی و ... 
ارسال تا : 15 اسفندماه 1390

فراخوان

پیشنهاد   کالس زمستانیسینمای خانگیپیشنهاد آلبوم موسیقیپیشنهاد  نمایشپیشنهاد فیلم

فراخوانفراخوانفراخوان

ما یک پاپ داریم
نانی مورتی

ساعت 22 / سینما آزادی

محسن
کارگردان : اصغر دشتی

 تاالر سایه / ساعت  17 و 19:30

تو همونی
مهرداد فهیمی 
2000 تومان

شکالت داغ 
کارگردان : حامد کالهداری 

2500 تومان

هنوز هم مثل سال هاي قبل هر 
روز و هرشب و در هر فرصتي که 
پیدا کند سرگرمي اش یعني دیدن 

عکس خوب را رها نمي کند و جنس 
پیشنهادش براي آخر هفته هم دیدن 

نمایش»رپرتواری از آثار گروه تئاتر 
دن کیشوت با رونمایی از محسن« 

است که توسط »اصغردشتي« در 
سالن »چهارسو« مجموعه تئاتر شهر 

اجرا مي شود.

او به مشکل دیگر عکاسان این حوزه یعني وضعیت نا به سامان 
حقوق و درآمد عکاس تئاتر هم گریزي مي زند:» مبلغي که 
به عکاس تئاتر داده مي شود جزو خرج هاي جانبي محسوب 

شده و مرکز هنرهاي نمایشي  حقوق آن ها را جزو دستمزدها 
محسوب نمي کند و این شرایط  براي خود تئاتر و عکاسي تئاتر 
خیلي زشت است. البته انجمن عکاسان مدتي به دنبال اصالح 

این شرایط بود اما تاکنون موفق نشده است.« کیایي هر روز 
دو سایت حوزه کار خودش یعني »ایران تئاتر« و »تئاتر شهر« 
را چک مي کند و حتما به دو سایت دوربین دات نت و عکاسي 
دات کام سر مي زند و از پیگیري اخبار و گزارش هاي تصویري 

روز به خصوص حوزه خودش غافل نمي شود. 

این عکاس حوزه تئاتر 
و عاشق تئاتر به جایگاه 

کوچک تئاتر و از آن 
کوچک تر جایگاه عکاسي 
تئاتر اشاره دارد و اضافه 
مي کند:»در این شرایط  
عکاسي تئاتر چندان به 

چشم نمي آید در حالي که 
متقاضي زیادي براي این 

حوزه وجود دارد.

با بستنی زمستانی دوربین.نت باشید :(
کالس های زمستانی آموزش عکاسی دوربین.نت 

بهمن و اسفند90 برگزار می شود.
- عکاسی خبری / محمد نوروزی

- ادیت و اصالح عکس در فتوشاپ / ساسان پناهی
- عکاسی مستند اجتماعی / حسین فاطمی

- عکاسی مقدماتی 1 / احسان رافتی
- عکاسی مقدماتی 2 / سعید کیایی

- مالتی مدیای عکاسی / محمد تاجیک
- کالس ها در 8 جلسه برگزار می شود.

- مدت زمان هر کالس 90 دقیقه می باشد.
- قیمت هر دوره کالس 80 هزارتومان است. ) 

اعضای کلوپ 70 هزارتومان (
- عکاسی مقدماتی 60 هزارتومان است.

- یکی از کالس های مقدماتی برای اعضای 
کلوپ رایگان است. ) اعضایی که یک بار استفاده 

کردن شامل نمی شوند.(
:: کالس ها

دوشنبه ها
شروع کالس ها / هفته اول بهمن ماه
عکاسی مقدماتی 1 /  ساعت 15:30

عکاسی خبری / ساعت 17
مالتی مدیا / ساعت 18:30

سه شنبه ها
شروع کالس ها / هفته اول بهمن ماه

عکاسی مقدماتی 2 / ساعت 15:30
عکاسی مستنداجتماعی / ساعت 17

ادیت و ویرایش عکس / ساعت 18:30
برای ثبت نام و یا اطالعات بیشتر می توانید با 

شماره 66757954 تماس بگیرید و یا با ایمیل 
doorbin.net@gmail.com مکاتبه 

کنید.



سال هاي قبل زياد به تئاتر مي رفتم اما اين چند 

سال فرصت کمي دارم اما با شناختي که از 

شخصیت و زندگي »مشروطه بانو« دارم ، ديدن 

تئاتري در همین روزها با همین نام در مجموعه 

اصلي تئاتر شهر به کارگرداني حسین کیاني اجر 

مي شود را به دوستان توصیه مي کنم.

اسب حیوان نجیبي است را از بین فیلم های نما30 1

در حال اکران داخلی و فیلم » پنگوئن هاي 

آقاي پاير« با بازي جیم کري به خاطر روحیه 

2شادي که دارد دوست دارم.

10

ای
م ه

لبو
آ

ی
یر

ه ام
واج

ن خ
سا

اح

موزیک  ديدن شهر هاي ازمیر، قونیه، استامبول ترکیه و آبشارها، 

درياچه  گهر و زردکوه در استان لرستان خودمان را در 

گردشگري و طبیعت گردي و استان ايالم را به خاطر آسمان 

بكر و بدون نور مزاحم براي عكاسي در شب توصیه مي کنم.

سفر3 5
نمایشگاه

 از فضاي فعلي گالري ها راضي نیستم و به نظرم خیلي 

به هم ريخته و بي سامان شده اند و بسیاري از آنها درگیر 

برگزار کننده هاي دولتي و جشنواره هاي رسمي هستند، اما 

به شكل ثابت » کافه عكس« در مجموعه برج هاي اسكان 

محل خوبي براي عكاسان است.

چون خودم درگیر تعمیرات و تغییر دکوراسیون خونه هستم پیشنهاد می کنم که اگر سفر در پیش ندارند تغییرات در پیشنهاد

دکوراسیون حتی در سطح جا به جايی های کوچیک رو حتما انجام بدن چون تنوع زيادی رو به همراه داره. 

کافه7 تک تک کافه هاي مرکز خريد گاندي رو 

توصیه مي کنم چون بورس انواع کافه با 

سلیقه هاي مختلف اونجاست 

کتاب6
اشک سبالن
نوشته دارابی

روزبه جدیداالسالم
پیشنهادهای آخرهفته

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

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

سایت8 حتما هر روز و يا هر وقتي که فرصت کرنم از ديدن عكس هاي خبري yahoonews  غافل نمي شم و براي بودن در جريان برنامه ها و اخبار 

دنیاي عكاسي از سايت هاي داخلي نظیر دوربین دات نت و اخبار ديگر هم از سايت هايي نظیر تابناك يا مشرق استفاده مي کنم. 

تئاتر4
 » ايتالیا ، ايتالیا« در خیابان عالمه سعادت آباد که استیک هاي خوردنی9

گوشت خوبي داره و ساالد سزار و چیزبرگر رستوران »بوکا« در 

ـ پشت مجموعه کاخ رو خیلي خیلي توصیه مي کنم. میدان نیاوران 

روزبه جدیداالسالم؛ جد اندر جد به عکس و عکاسی گره خوره و یه جورایی عکس اول دنبال اون بوده 
تا به حال به عنوان عکاس اختصاصی ریاست جمهوری فعال و پر از مشغله است.و بعد زندگیشون با هم گره خورده . تا چهار سال قبل با خبرگزاری مهر همکاری داشت و از اون زمان 


