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برای دریافت
اطالعات
دوربین.نت
بارکدخوان
گوشیهمراه خود
را روی عکس
مقابل قرار دهید
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جمعه  23دیماه

آخرهفته  /راهنمای هفتگی دوربین.نت  /اولین آژانس عکس خبری ایران  /سال اول  /هفته هشتم

پاداشسکوت
سعیدکیائی

ادامه در صفحه بعد

آخر این هفته با

6ـ همه چیز خوب است .به این فکر میکنم
که عکسم چطور باید کارآیی داشته باشد!
5ـ خیلی خوب اس��ت که عکاس زبان بداند.
من همیشه زبانم مشکل داشته ...من و بعضی
از هم نسالن من زبان خواندهی بعد از خرداد
76ایم .نوجوانی کردیم و هفت ـ هشت سال
در مدرس��ه و جامعه زبانی آموختیم اما ،وقت
کارکردنمان که شد ،کمی اختالل پیش آمد.
دیدیم ان��گار کاربردی نب��وده! حاال هفت ـ
هشت س��ال میشود که س��عی میکنیم به
کلی ادبیات تازهای یاد بگیریم ...اما خب من
چه کنم؟ من یک زبان رفته اس��ت در مغزم
که کارایی هم ندارد.
2ـ ب��د بی��ن ش��دهام .ش��اید ای��ن بهخاطر
مشکالت کاری اس��ت که این ایام داشتهام
و دارم .ق��ول دادهام که هیچ حرفی راجع به
هیچ چی��زی ـ نه فقط دربارهی عکاس��ی و
حواش��یاش ـ بلکه هیچ چیزی– نزنم و به
جاي��ش آرام آرام کتابها و فيلمهايي که مد
نظر دارم را بخوانم و ببینم ،آرام آرام زندگی
کنم .عکاس��ی همین زندگی کردن است؛ در
سکوت.

امین محمدی
احمد آقاسیانی

پیشنهاد کتاب

عکاسانوعکاسی
واژیک درساهاکیان و بهمن جاللی
 4هزارتومان

پیشنهاد نرم افزار
Odin Frame Photo Creator
ساختقالب
عکسزیبا

پیشنهاد نمایشگاه

برههای ایرانی  /حسن غفاری
موزهعکاسخانهشهر
تا  11بهمن ماه 90

پیشنهاد سفر

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

1ـ وقت��ی دانش��جوی ش��یمی ب��ودم ،در
آزمایش��گاه که ح��رف حضور مواد مس��موم
میش��د ،همه ب��ی درنگ س��مت هواکش،
کپسولهای اکسیژن و ماسکها میرفتند که
یا آنها را روشن کنند یا در دسترس بگذارند
و یا مورد استفاده قرار دهند .برای این همیشه
مطمئن بودیم که خطای انسانی منجر به این
میشود که ما صدمه ببینیم .از چند وقت قبل،
دارم سعی میکنم که مابهازایی برای کپسول
اکسیژن و ماس��ک و هواکش برای مقابله با
فضاهای مسمومی که در محیط زندگی بروز
پیدا میکنن��د ،بيابم .همه چیز درس��ت مثل
آزمایشگاه است؛ میترسم كه پشت خندهها،
پش��ت تحسینها ،پش��ت رفتوآمدها ،پشت
ویزورها مواد آالینده باشد!
4ـ دلخ��وري ديگري هم اينجا هس��ت كه
نمينويسم(...بنویسم مسئله جنسیتی میشود)
3ـ تابستان  79که در بازار آهن وردستی دايیام
را میکردم ،اگر فکر میکردم فضای کاری که
دوستش دارم در دههی بعدش اینطور میشود،
حتما فکرهای دیگری میکردم .پسری که بعد
از من وردست داییام شد حاال سه دهنه مغازه
دارد ،دوت��ا آپارتمان و من چهار ترابایت عکس
آرش��یوی یک دوربین ،که یکی درمیان شات
میزند و نمي زند ،دو لنز و کمی آرشیو کتاب و
مجله دارم که دست و پای مادرم را در همهی
خانه تکانیها گرفته است .آن روزها اینطور یاد
میگرفتیم که ارزش اجتماعی این عکسها و
مجلهها و کتابها و مصاحبهها و مقالهها خیلی
بیشتر است...
حاال فرق ما (من و شاگرد بعدي داييام) این
اس��ت که یک حرفهایی را او بلد است بزند
و من بلد نیس��تم ،ی��ک حرفهایی من بلدم
بزنم که او بلد نیست بزند.

آقاسياني ميگويد تقريبا از وقتي كه توانستم
از عكاسي پول دربياورم و كار ديگري به غير
از عكاسي نداشته باشم  ،عكاسي حرفهاي
را شروع كرده و اضافه مي كند :اوايل  ،با
دوستم در شركتي تبليغاتي كار ميكرديم
تا اينكه يكبار پروژه عكاسي پيشنهاد شد و
ما براي اجراي اين پروژه مجبور شديم با
عكاسي و دنياي آن و وسايلش آشنا شويم.
البته قبل از آن آشنايي با عكاسي سفر،
فيلمهاي مستند و كوتاه داشتم.

نمایشگاه

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

نمایشگاه

دیدیدیگرگون
سروش کیانی
گاری آرته
ن  16 /تا 20
تا  3بهم 

احمد آقاسياني با تبليغات و نويسندگي
براي تبليغات وارد دنياي عكاسي شده
و حاال حداقل  5سالي ميشود كه از
عكاسي پول درميآورد و فرصتي براي
كارهاي ديگر ندارد .سي ساله است و
ديپلم تجربي دارد اما مي گويد تا به حال
از اين مدرك استفادهاي نكرده...

ديپلم تجربي دارد اما خودش ميگويد هيچگاه به
خاطر اين مدرك كار نكرده و تقريبا استفادهاي از
آن نداشته و به عبارتي از راه تبليغات وارد دنياي
عكاسي شده است .او در حال حاضر عالوه بر
عكاسي نويسنده تبليغاتي نيز هست و ميگويد«:
اول نميدانستيم اين كار چه اهميتي دارد و بعدها
متوجه شديم افرادي مثل ما براي شركتهاي بزرگ
چه جايگاهي دارند ».آقاسياني در حال حاضر با دو
دوربين  5Dو  60Dو لنزهاي  35ـ 105 ، 16
ـ  24و  200ـ 70كار ميكند و از چند ماه گذشته
سرگرم كار براي روزنامه ايران و ويژهنامههاي آن
است و فعال دغدغهاي جز ثبات كاري و درآمد
مناسب ندارد و به قول خودش در شرايط فعلي
موضوع امنيت شغلي و مالي بسيار مهم است.

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

چشم
کارگردان  :جمیل رستمی
الدن مستوفی  ،مهدی احمدی

پیشنهاد نمایش

آفتاب از میالن طلوع میکند
کارگردان  :آرش عباسی
زمان اجرا  / 19:15 :تاالر قشقایی

معتقد است كه عكاسي مستند زمينه كار
بسياري دارد اما در شرايط فعلي جامعه نميتوان
امنيت فكري ،خالقيت و كار به موقع را بدون
امنيت شغلي داشت و اضافه ميكند :متاسفانه
فضاهايي كه ما براي آنها كار ميكنيم كار
شاقي از ما نميخواهند ،در حاليكه بايد در
بسياري از موارد مديران عكس و خبر به ما خط
فكري بدهند تا روي موضوع خاصي كار كنيم
اما عموما اينطور نيست و فقط عكس ازموضوع
خاصي را ميخواهند و چگونگي آن چندان مهم
نيست ،به همين دليل خالقيت و نگرش چندان
اهميتي ندارد و به مرور زمان از بين ميرود.
فراخوان

زنان و زندگی شهری
ادارهکل امور بانوان شهرداری
زن ،کودک و زندگی شهری
ارسال تا  27 :دی ماه ۱۳۹۰

پیشنهادآلبومموسیقی
فراموشکن
نویدمیرزایی
 2000تومان

براي آقاسياني كه از دوسال گذشته
گياهخوار شده است صحبت از انواع غذاهاي
مورد عالقه سخت است اما خاطره خوب و
زيادي از انواع فالفل در شهرهاي مختلف
ايران دارد .سرگرمي و دلمشغولي آقاسياني
در اين روزها چيزي جز كار و تفريحش
چيزي جز فيسبوك نيست و اضافه مي كند:
حتي تا سال گذشته شرايط مالي خوب بود و
هرچند وقت يكبار به همراه دوستان به سفر
ميرفتيم و حتي اگر عكاسي خوبي نداشتيم
اوقات خوبي را كنار دوستان ميگذرانديم ،اما
ديگر همين شرايط هم وجود ندارد.

فراخوان

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

فراخوان

عکاسیازسفرههایحسینی
سایتلقمه
موضوعسفرههاینذری
ارسال تا  11 :اسفند ماه ۱۳۹۰

سینمایخانگی

طهران  ،تهران
داریوش مهرجویی  /مهدی کرم پور
 2500تومان

او تاكيد ميكند كه عكاس
در شرايط فعلي جامعه به
عنوان يك رسانه شناخته
نشده و تقريبا در بخشهاي
مختلف به عنوان يك وسيله
مثل موتورسيكلت به آنها نگاه
ميكنند و هركسي ميتواند
با داشتن يك موتور ،سوار آن
بشود و راننده شود.
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
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با مسوولیت احسان رافتی  /سردبیری معصومه اصغری  /با همکاری طاهره عابدی  ،محمدجاجرمی

فیلم گلچهره رو
دیدم خیلی خوب
بود .درباره
فرهنگ و وضعیت
اجتماعی
افغانستاناست.

پیشنهادهای آخرهفته

امین محمدی

دوستانم برای عکاسی زیاد
میروند و به من هم پیشنهاد
میکنند اما چون وقت ندارم
خیلی وقته که تئاتری ندیدم.

9

من به خاطر مشغله
ای که دارم خیلی نمیرسم
کاف ه
گردی کنم اما اگر بخواهم ک
افه معرفی کنم کافه ریرا
توی
میدونمحسنیخیابانرا
زانجنوبی،شهیدحصاری
پا
ساژ آریا رو معرفی میکنم.

خوردنی

10

دیز
یمخصوص
ی
تو خ
یابانایرانش

تعریف گالری شیر
ین توی ولنجک رو خیلی
شنیدم تازه شروع
به کار کرده.هنوز نتونستم
برم این جمعه تصم
یم دارم با هومن نوربخت
برم.

هر

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

پیشنهاد

اگر اوقات فراغتی باشه که معموال کار ما جوری هست که
پنجشنبه جمعه ها هم کار داریم ترجیح میدم توی خونه پیش خانوادم باشم.

من صدای
ریحانا رو خیلی
دوس دارم

4
تئاتر
5
 7نمایشگاه
کافه

دوست دارم برم سمت لرستان
برای عکاسی چون االن سرده و
بافت قشنگی هم داره

3
سفر

2
موزیک
کتاب6
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