
جمعه  28 بهمن ماه 90آخرهفته / راهنمای هفتگی دوربین.نت / اولین آژانس عکس خبری ایران / سال اول / هفته یازدهم

موج همكاري ب��ا آژانس هاي عكس خارجي 
همواره در بين عكاس��ان داخلي وجود داشته 
و موضوع جديدي نيس��ت و در اين س��ال ها 
بسياري از عكاسان با سرويس هاي خبري و 
آژنس هاي خبري و غير خبري زيادي به طور 
دائم و موقت همكاري داش��ته اند و تجربيات 

خوبي هم كسب كرده اند.
اي��ن روند ب��ه خصوص ب��راي بس��ياري از 
عكاس��ان جوان براي كسب تجربه و ورود به 
دنياي متفاوت كار در كشورهاي ديگر مفيد و 
تاثيرگذار است اما اين روند نبايد باعث توقع و 
اشتباه در محاسبه توانايي افراد شود. بسياري از 
عكاسان زن و مردي كه در آژانس هاي عكس 
خبري خارجي فعال شده اند، توانايي و مهارت 
قابل توجه و الزم براي اين مجموعه ها را دارند 
اما اين مس��ئله امري فراگير و قطعي نيست 
و بس��ياري از آن ها هم لزوما براي حضور در 
اين فضاها تبحر و تكنيك خاصي نداشته اند 
اما پس ازمدتي از س��وي خ��ود عكاس و يا 
برخي ديگر اينطور گمان مي شود كه اين افراد 

برتري هاي خاصي نسبت به ديگران دارند.
ادامه در صفحه بعد

توانمندی عکاس
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مهمون
علي رفيعي 32 سال دارد و هنرهاي نمايشي با 

گرايش سينما خوانده و از سال 15 سال پيش 

عكاسي كرده كه ده سال آن عكاسي خبري 

بوده است. در اين سال ها با خبرگزاري  ها و 

روزنامه هاي مختلف همكاري كرده و آخرين 

مجموعه ثابت خبرگزاري فارس بوده و حاال هم 

با آژانس عكس جام در جزيره كيش و گاهي 
خبرگزاري مهر كار مي كند. 

علیرفیعی
وي حدود 2 سالي است كه دست همسرو 
دخت��رش را گرفته و از ته��ران و فضاي 
آلوده و پر ترافيك ماشيني آن كنده شده 
و براي زندگي به جزيره كيش رفته است 
و مي گويد: اين شرايط براي بزرگ كردن 
دخترم بهتر است و نمي خواهم در تهران 
و دنياي به هم ريخته  و آلوده اش كه هيچ 

چيز سر جايش نيت بزرگ شود. 

خیلی دور خیلی نزدیک
نمایشگاه گروهی

گالری محتشم / ارومیه
تا 5 اسفند / 15 تا 20

کشو
نمایشگاه گروهی

گالری آرته / تهران
تا 28 بهمن 

اینجا زیستگاه من است
نمایشگاه گروهی
 خانه هنرمندان

تا 28 بهمن  / 14 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

پیشنهاد  خبر خوانی

رفيعي معتقد اس��ت در حال حاضر زمينه 
براي كار عكاسي خبري وجود ندارد و اگر 
بتواند س��الي يك مجموعه خوب كه هر 
كدام از فرم ه��اي آن حرفي براي گفتن 
دارد ارائه كن��د كارنامه خوبي خواهد بود 
و اين كار خيلي بهتر از افتادن در جريان 
روزمرگ��ي زندگ��ي  � كار و رفتن به اين 
كنفرانس و آن برنامه خبري است كه در 
نهايت نه انگي��زه اي  براي كار دارد و نه 

خالقيتي خرجش مي شود.

در واقع هم توهم برخي عكاسان در مورد داشتن 
توانمندي خاص براي حض��ور در آژانس هاي 
خارجي و هم تصور برخي ازعكاسان ديگر در 
مورد اين توانمندي هر دو اش��تباه اس��ت و در 
مجموع بايد اين نگاه اصالح ش��ود و دوستان 
عكاس بدانند محل كار براي عكاس اهميت 
دارد ام��ا در نهايت اين توانمندي اوس��ت كه 

برايش باقي مي ماند و حرف اول رامي زند.
به همين دليل بايد تاكيد كرد هس��تند افرادي 
ك��ه با آژانس هاي عكس خارجي كار مي كنند 
و كارشان خوب است اما اين مساله را نمي توان 
به همه آنها تعميم داد و درعين حال عكاسان 
خبري ديگري هس��تند كه ب��ا آژانس خبري 
خارجي فعاليت نمي كنند و در رسانه هاي داخلي 
كارنامه خوبي دارند و توانمندي هاي بيشتري 

دارند و به كار خود واردتر هستند. 

هفته

 فهرست اوليه ی برگزيدگان جايزه ی  
جهانی عكاسی سونی 2۰12 اعالم شد كه 

نام هادی عسگری، عكاس جوان ابهری، به 
عنوان تنها عكاس ايرانی راه يافته به اين جايزه 

در آن به چشم می خورد.

 مدير اجرايی جشنواره عكس گلستانه از 
برگزاری يك اردوی عكاسی از مراكز تحت 

پوشش موسسه گلستان علی )ع( ويژه 
عكاسان شهرستانی خبرداد.

 هفتمين جشنواره كشوری عكس فجر 
بندرماهشهر در فرهنگسرای فردوسی 

شهرستان بندرماهشهر با حضور مسئولين و 
مهمانان جشنواره افتتاح شد.



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   مسابقهسینمای خانگیپیشنهاد آلبوم موسیقیپیشنهاد  نمایشپیشنهاد فیلم

فراخوانفراخوانفراخوان

شب 
کارگردان : رسول صدرعاملی

با بازی انتظامی / شکیبایی / حیایی

جنوب از شمال غربی
کارگردان : ایوب آقاخانی
تاالر سایه / ساعت 20

پرسه 
موسیقی بی کالم

حسین اینانلو  / سعید جاللیان

آلزایمر
کارگردان : احمدرضا معتمدی

2500 تومان

رفيعي تاكيد كرد: در حال حاضر 
عكاس��ي دچار فضاي روزمرگي 
شده و بس��ياري از كسان جوان 
و فعال در عرصه خبري در كنار 
مس��تند،  آتليه،  عكاس  كارخود 
ورزش��ي و يا طبيع��ت هم كار 
مي كنن��د و در واق��ع نه عكس 
خوب مي گيرن��د و نه تمركزي 

دارند.

 در ح��ال حاض��ر كار روي برخ��ي 
جاذبه ها از جمله كش��تي يوناني و يا 
ش��هر حريره كه قدم��ت زيادي هم 
ندارند مي تواند براي عكاسي در كيش 
مناسب باشد اما به دليل شرجي بودن 
و گرماي هوا تنها چند ماه در سال را 
مي توان كار ك��رد و پس از آن كار با 

دوربين امكان ندارد. 

رفيعي در م��ورد فضاي كار در مناطق جنوبي 
به خصوص جزيره كيش گفت: در اين مناطق 
خانواده هاي با رگ و ريشه عربي زياد هستند 
و كار بس��يار س��خت اس��ت؛ به خصوص در 
جزيره كيش كه ش��دت اعتقادات عشيره اي و 
خانوادگي نسبت به فضاي داخلي و زنان بسيار 
زياد است و نمي توان در فضاهاي اجتماعي و 
شهري آن عكاس��ي كرد مگر اينكه به دنبال 

عكاسي تاريخي و يا طبيعي برويم. 

:: فراخوان جشنواره زن کشور صربستان
زن

كشور: صربستان / دوره: 1
مهلت ارسال: ۰5/12/13۹۰

زمان اعالم نتايج: ارديبهشت 13۹1

:: فراخوان جشنواره ترافی تورتس
كشور: اسپانيا / دوره: 3۶

مهلت ارسال: ۰5/12/13۹۰
زمان اعالم نتايج: ارديبهشت 13۹1

:: فراخوان مسابقه عکس گرمسیری آمریکا
عكس گرمسيری

كشور: امريكا / دوره: ۹
مهلت ارسال: 12/12/13۹۰

زمان اعالم نتايج: ارديبهشت 13۹1

:: فراخوان جشنواره عکس بریستول 
انگلستان

كشور: انگلستان / دوره: ۶۶
مهلت ارسال: 12/12/13۹۰

زمان اعالم نتايج: ارديبهشت 13۹1

:: فراخوان عکاسی مسابقه ورویسک
- سود فرانسه

كشور: فرانسه / دوره: 11
مهلت ارسال: 12/12/13۹۰

زمان اعالم نتايج: ارديبهشت 13۹1

فراخوان كامل در بخش خبری
سايت دوربين



تا مي تونن و مي رسن از برنامه هاي تئاتر 
فجر عقب نمونن اما من تئاترهاي خیابوني رو 
توصیه مي کنم.

قوي سیاه  با بازي ناتالي پورتمن و نما30 1

کارگردانی دارن آرنوفسکی که  فیلم 

جالب »کشتي گیر«رو هم داره و اون 

هم خیلي خوبه
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موزیک
 کال به دوستاني که خانواده و پدر و مادرشون در شهر دیگري هستند 

توصیه مي کنم حتما به شهر خودشون پیش پدر و مادرشون برن و اونها 

رو ببینن چون بهترین جاذبه گردشگري و سوژه براي عکاسي اونها 

هستند اما غیر از اون هم االن هواي کویر شهرداد و آسمونش خیلي 

خوبه، حتما با تجهیزات براي عکاسي از آسمون شبش برن 

سفر3
5

نمایشگاه
 مدت زیادي که جشنواره و نمایشگاه خوبي رو ندیدم و به 

نظرم اجراي خوبي هم نبوده ! گالري راه ابریشم معموال 

کارهاي خوبي را ارائه مي کنه .

 فراغت: چند ماهیه که پدرم رو از دست دادم و به همه توصیه مي کنم که در اولین فرصتي که همین  آخر هفته باشه حتما به پدر و مادر و فراغت10

خانوادشون سر بزنند و از اونها عکس بگیرن. چون مي دونم که عکسامون از خانواده خودمون خیلي کمتره و ممکنه فرصت براي این عکس و 

کنار هم بودن چه براي شما و چه براي خانوادتون همین فردا تموم بشه و به جاش فقط افسوس بمونه.

کافه7 ویونا و کیش میش و

 رستوران اسمش دهلي دربار   

کتاب6
کتاب: قلعه حیوانات جورج اورول رو 

بخونن دنیاي خوبي رو نشون مي ده 

پیشنهادهای آخرهفتهمحسنسجادی

با مسوولیت احسان رافتی / سردبیری معصومه اصغری

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

سایت8 www.lifeisphoto.ru
www.agency.photographer.ru

www.www.corbisimages.com

www.mazlomtarin.mahdiblog.com

www.masonyab.com
www.richardavedon.com
www.nationalgeographic.com

تئاتر4
 آلبالو پولو رو خیلي دوست دارم و خوردنی9

توصیه مي کنم به مادر یا مادرزنشون 

بگنکه براشون درست کنه. البته 

آلبالوش اگر آلبالوي آهار باشه که 

خیلي خوبه 


