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زنده ياد استاد بهمن جاللي آغاز خوشي در سال 
1323 و پاياني غم انگيز در سال 1389 داشت.

او را دانش��جويانش به دليل خوبي و تسلط و 
صداقت بسيار دوست داشتند و او جزو معدود 
اس��اتيدي بود كه اهل تجزيه و تحليل و نقد 
اس��تادانه عكس بود. وقتي به پاي س��خنش 
مي نشستيم به هنر سخنوري اش پي مي برديم 
و كالم او ب��ه ج��ان مي نشس��ت. او در عين 
صداقت به راحتي و بسيار عالي در باب عكس 
سخن مي گفت. دوستي هاي او مخصوصا با 
دانشجويان كالسهايش صميمي و پر از نكات 
طنز بود و در ميان نام هاي ماندگار عكاس��ي 
ايران نام بهمن جالل��ي رنگ و بو و نقش و 

نگاري خاص دارد. 
اس��تاد پر از تجربه و كوشاي عكاسي ايران 
در عين حال س��ختگير بود و در ميانه ميدان 
بسيارجدي هم ظاهر مي شد. اعتقاد قلبي او 
هميشه بر اين بود كه عكاس در دنياي امروز 
بايد خيلي چيزها را بداند، بش��نود، بخواند و 

بتواند صحبت كند.
ادامه در صفحه بعد

بهمن جاللي
استادي خستگي ناپذير

       ب

پیشنهاد  سفرپیشنهاد  کالسپیشنهاد  نرم افزارپیشنهاد  کتاب
نور و نورپردازی در عکاسی 

آندرئاس فینیکر
6000 تومان

Animated Wallpaper Maker
ساخت تصاویر متحرک

  و افکت گذاری روی عکس ها

دوره آموزش تخصصی 
عکاسی زیر آب 
بهزاد ترکی زاده

قشم / هنگام  
9 تا 13 بهمن ماه 1390 
برگزارکننده  دوربین.نت

ابوالفضل نسایی
محمدرضا دهداری
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محمد نوروزی

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

weekend.doorbin.net



رضا دهداري متولد آبادان و مهمون

ساكن اهواز است و اگرچه ديپلم برق  

صنعتي اش ربطي به عكاسي ندارد 

اما از ده سال پيش به صورت تجربي 

عكاسي را با دوربين آنالوگ از پدرش 

كه عكاس جنگ بوده ياد گرفته. از 

سال 86 تا به حال نيز با خبرگزاري 

فارس در بخش عكس خبري 
همكاري دارد.  محمدرضا دهداری

او اضافه  مي كند: از سال گذشته نيروي 
انتظامي كارت هاي خبري ويژه اي را 

براي عكاسان خبري صادر كرده و 
كار ما را كمي راحت كرده اند اما براي 
ساير عكاسان كه اين كارت را ندارند 
و براي عكاسي در سطح شهر هنوز 
مشكل هست و هنوز در سطح شهر 

عكاسي مستند با واكنش منفي مردم و 
نگاه قوم گرايي مواجه است و بايد براي 
عكاسي در اين زمينه ها به حاشيه شهر 

رفت. 

»صدای سکوت« 
سیدعلی هاشمی 

 نگارخانه خیابانی شهر بندرعباس
تا 18 بهمن 

پاییز 
 رامین رضوانی

 کافه گالری باغ فردوس
تا 18بهمن  / 6 تا 21

»شهر پیدا بود«
سوگل مجیدی

کافه گالری موزه امام علی )ع(
تا 11 بهمن  / 15 تا 20

کتاب مجازی عکس سایت تک شات 
مجموعه عکس ایران من 90

pdf چاپ به صورت
ارسال تا : 3 اسفند ماه

فراخواننمایشگاهنمایشگاهنمایشگاه

ادامه یادداشت

دهداري عالقه زيادي به عكس خبري 
و عكس ورزشي دارد و در اين سال ها 
تالش كرده بيشتر به پوشش مناطق 

جنوبي به خصوص اهواز و آبادان بپردازد 
اما تاكيد مي كند كه به دليل شرايط 
فرهنگي و قوميت گرايي در مناطق 

جنوبي و نيز مرزي بودن اين مناطق 
عكاسي به خصوص عكاسي مطبوعات 

با سخت گيري هاي زيادي در بين 
مسئوالن و مردم همراه است و فضاي 

كار را سنگين با محدوديت مي كند. 

 اه��ل مطالعه دائم و آگاهي داش��تن به اوضاع، 
جريان��ات و اتفاقات مختلف بود و چيزي كه او 
را آزار م��ي داد و رنجش را افزودن مي كرد حرف 
زدن زياد و عمل نكردن به طرح ها و پروژه هاي 
عكاسي بود و هميش��ه به دانشجويانش تاكيد 
مي كرد كه كاري را با مطالعه و تحقيق آغاز كنند 
و به پايان برسانند و بعد سراغ كار ديگري بروند. 

به راحتي مي توان از او به عنوان يك عكاس و 
يا يك محقق تاريخي نام برد چرا كه با اشتياقي 
فراوان به عكاسي از شهرها و آبادي ها و بناهاي 
تاريخي ايران مي پرداخت. همچنين در ثبت وقايع 
مهمي نظير انقالب و جنگ توجه خاصي داشت 
و به همين دليل بود كه در يكي از مصاحبه هايش 
در مورد انقالب مي گفت:» انقالب ايران اتفاقي 
بود كه جلوي چش��مان ما روي داد در حالي كه 
مش��ابه آن را در كتابها هميش��ه خوانده و ديده 
بوديم؛ مثل انقالب كوبا يا روسيه. انقالب ما به 
قدري خاص و عجيب بود كه دوس��ت داشتيم 
هميشه در آن سهيم باشيم و چون چنين دوره اي 
را تا به حال در زندگي نداشتيم اين روزها برايمان 
تازگي زيادي داشت و عكاسي از آن هم با وجود 
خطرات شيرين و لذت بخش بود و من دوست 
داشتم در آن روزها از همه جلوتر باشم تا خوب 

عكاسي كنم.« 
بهم��ن جالل��ي در زمينه آموزش��ي هيچ وقت 
عكاسان شهرستاني ها را فراموش نمي كرد و به 
دانشجويان و عالقمندان عكاسي توجه ويژه اي 
داش��ت و هميش��ه به آنان يادآور مي ش��د كه 
»عكاسي در انحصار هيچ كس نيست.« زندگي 
حرفه اي و هنري بهمن جاللي در فيلمي مستند 
به نام »عكس ناتمام« كار مشترک تورج ربانی و 

عميد راشدی به خوبي نمايش داده شده است. 
روحش شاد و جايگاهش عالي

هفته



جشنواره ملی عکس هرمزگان 
انجمن عکس هرمزگان

مستند و خالقانه 
ارسال تا : 10اسفند ماه 1390

دوازدهمین دوساالنه ملی عکس
وزارت ارشاد

مستند  / عکاسی نوآورانه
ارسال تا : 8 اسفند ماه 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

شب واقعه 
کارگردان : شهرام اسدی

با بازی حمید فرخ نژاد

آوای تار
کارگردان : فریبا دلیری

زمان اجرا : 19 / تاالر هنر

پرواز با ... 
هومن موسوی
2000 تومان

انیمیشن هاپ 
کارگردان : تیم هیل

2500 تومان

در صورتي كه اين فضاها شرايط خاصي 
دارند و قوميت ها و محدوديت هاي خاص 

خانوادگي و فرهنگي دارند و حريم ها و 
شرايطي وجود دارد كه نمي توان به راحتي 

از آنها عبور كرد. در واقع ما مي خواهيم 
به چنين فضاهايي وارد شويم و كم كاري 

نداشته ايم اما در واقع براي آنها يك 
مزاحم و يا خارجي محسوب مي شويم و 
برخوردهاي تند مي شود و من اميدوارم 
هرچه زودتر فضاي بازي براي عكاسي 

ايجاد شود.

دهداري به ايراد و تا حدي تصور 
اشتباه عكاسان و افرادي كه 

خارج از مناطق جنوبي زندگي يا 
كار مي كنند اشاره كرد و گفت: 

اين تصور وجود دارد كه ما نمي 
خواهيم و يا توان اينكه از از 

مناطق عرب زبان و برخي مناطق 
نظير »گاو ميش آباد« عكس 

بگيريم را نداريم. 

او در حال حاضر دوربين 5d canon  دارد 
و با دو لنز 16 � 35 و 200 � 70 كار و تاكيد 
مي كند كه به دنبال فرصتي است تا شرايط 

مناسب براي عكاسي از آسيب ديدگان و 
بازماندگان جنگ تحميلي فراهم شود چرا 
كه اين كار حداقل به هفت تا هشت ماه 
زمان نياز دارد و هماهنگي هاي زيادي با 

سازمان هاي مربوط مثل بنياد شهيد و يا پيدا 
كردن خانه هاي آنها در نقاط مختلف شهر را 
مي طلبد و چون به دنبال كاري ماندگار است 

بايد سرفرصت پيش برود. 

با بستنی زمستانی دوربین.نت باشید :(
كالس های زمستانی آموزش عكاسی دوربين.نت 

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

- اديت و اصالح عكس در فتوشاپ / ساسان پناهی
- عكاسی مستند اجتماعی / حسين فاطمی

- عكاسی مقدماتی 1 / احسان رافتی
- عكاسی مقدماتی 2 / سعيد كيايی

- مالتی مديای عكاسی / محمد تاجيك
- كالس ها در 8 جلسه برگزار می شود.

- مدت زمان هر كالس 90 دقيقه می باشد.
- قيمت هر دوره كالس 80 هزارتومان است. 

) اعضای كلوپ 70 هزارتومان (
- عكاسی مقدماتی 60 هزارتومان است.

- يكی از كالس های مقدماتی برای اعضای 
كلوپ رايگان است. ) اعضايی كه يك بار استفاده 

كردن شامل نمی شوند.(
:: کالس ها

دوشنبه ها
شروع كالس ها / هفته اول بهمن ماه
عكاسی مقدماتی 1 /  ساعت 15:30

عكاسی خبری / ساعت 17
مالتی مديا / ساعت 18:30

سه شنبه ها
شروع كالس ها / هفته اول بهمن ماه

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

اديت و ويرايش عكس / ساعت 18:30
برای ثبت نام و يا اطالعات بيشتر می توانيد با 

شماره 66757954 تماس بگيريد و يا با ايميل 
doorbin.net@gmail.com مكاتبه 

كنيد.



 ريچارد سوم آتیال پسیاني
 که فكر مي کنم که هنوز ادامه داره

 The Bang Bang Club    داستان 5 عكاس نما30 1

که داستان اون عكس معروف کودك گرسنه و 

کرکس در شاخ آفريقا رو دنبال مي کنند.

به دوستاني که جدايي نادر از سیمین رو نديدند 

توصیه مي کنم حتما ببینند.
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موزیک

حتما به هند سفر کنند و براي سفر 

داخلي هم حتما به ترکمن صحرا سر 

بزنند چون جاهاي ديدني زيادي داره.  

سفر3
5

نمایشگاه
 نمايشگاه عكس هاي وحید فرجي با عنوان 

»آخرين فرزندان سومالی« که تا 20 بهمن

 در  موزه هنرهای صبا برپاست.

سرگرمي آشپزي رو دارم و غیر از اون موزيك و فیلم و پلي استیشن سرگرمم مي کنه.فراغت

کافه7 »مانیا« تو خیابون فاطمي و 

کافه گالري موزه امام علي )ع( در خیابان اسفنديار

کتاب6
»درباره عكاسي« سوزان 

سونتاگ رو اگر نخوندن حتما 

بخونن اما غیر از اين خیلي وقته 

کتابي نخوندم.

ابوالفضل نسایی
پیشنهادهای آخرهفته

با مسوولیت احسان رافتی / سردبیری معصومه اصغری

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

سایت8 Gratphotojournalism.com دو سايت جديد 

  و neudphotos.com که ديدنشون رو حتما توصیه مي کنم .

تئاتر4
فست فود ژوزف در آپاداناخوردنی9


