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توانمندی عکاس
او را ویژه میکند
حمید فروتن

ادامه در صفحه بعد

آخر این هفته با

موج همكاري ب��ا آژانسهاي عكس خارجي
همواره در بين عكاس��ان داخلي وجود داشته
و موضوع جديدي نيس��ت و در اين س��الها
بسياري از عكاسان با سرويسهاي خبري و
آژنسهاي خبري و غير خبري زيادي به طور
دائم و موقت همكاري داش��تهاند و تجربيات
خوبي هم كسب كردهاند.
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 آژانسهاي عكس
خبري خارجي فعال شدهاند ،توانايي و مهارت
قابل توجه و الزم براي اين مجموعهها را دارند
اما اين مس��ئله امري فراگير و قطعي نيست
و بس��ياري از آنها هم لزوما براي حضور در
اين فضاها تبحر و تكنيك خاصي نداشتهاند
اما پس ازمدتي از س��وي خ��ود عكاس و يا
برخي ديگر اينطور گمان ميشود كه اين افراد
برتريهاي خاصي نسبت به ديگران دارند.

محسنسجادی

علی رفیعی

پیشنهاد مجله

حرفه هنرمند
شماره  / 40زمستان 90
 6000تومان

پیشنهاد نرم افزار
Alien Skin Blow Up
بزرگنماییتصاویر
سیستم عامل Mac

پیشنهاد سایت

برترینهایسالعکاسیجهان
در سایت
www.worldpressphoto.org

پیشنهاد سفر

کرمان و کلوتهای شهداد
 18و  19اسفندماه 1390
برگزارکنندهدوربین.نت

ادامهیادداشت

در واقع هم توهم برخي عكاسان در مورد داشتن
توانمندي خاص براي حض��ور در آژانسهاي
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 ميماند و حرف اول راميزند.
به همين دليل بايد تاكيد كرد هس��تند افرادي
ك��ه با آژانسهاي عكس خارجي كار ميكنند
و كارشان خوب است اما اين مساله را نميتوان
به همه آنها تعميم داد و درعين حال عكاسان
خبري ديگري هس��تند كه ب��ا آژانس خبري
خارجي فعاليت نميكنند و در رسانههاي داخلي
كارنامه خوبي دارند و توانمنديهاي بيشتري
دارند و به كار خود واردتر هستند.
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علیرفیعی
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 فرمه��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��يـ كار و رفتن به اين
كنفرانس و آن برنامه خبري است كه در
نهايت نه انگي��زهاي براي كار دارد و نه
خالقيتي خرجش ميشود.

پیشنهاد خبرخوانی

فهرست اولیهی برگزیدگان جایزهی
جهانی عکاسی سونی  ۲۰۱۲اعالم شد که
نام هادی عسگری ،عکاس جوان ابهری ،به
عنوان تنها عکاس ایرانی راهیافته به این جایزه
در آن به چشم میخورد.

نمایشگاه

نمایشگاه

علي رف
يعي  32سال دارد و هنرهاي نمايشي با
گرايش
سينما خوانده و از سال  15سال پيش
عكا
سي كرده كه ده سال آن عكاسي خبري
ب
وده
ا
ست .در اين سالها با خبرگزاريها و
روزنام ه
هاي مختلف همكاري كرده و آخرين
مجم
وعه
ث
ابت خبرگزاري فارس بوده و حاال هم
با آژا
نس عكس جام در جزيره كيش و گاهي
خب
رگز
اري
مهر كار م 
يكند.

وي حدود  2سالي 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 ميگويد :اين شرايط براي بزرگ كردن
دخترم بهتر است و نميخواهم در تهران
و دنياي بههم ريخت ه و آلودهاش كه هيچ
چيز سر جايش نيت بزرگ شود.

نمایشگاه

فراخوان

مدیر اجرایی جشنواره عکس گلستانه از
برگزاری یک اردوی عکاسی از مراکز تحت
پوشش موسسه گلستان علی (ع) ویژه
عکاسان شهرستانی خبرداد.
هفتمین جشنواره کشوری عکس فجر
بندرماهشهر در فرهنگسرای فردوسی
شهرستان بندرماهشهر با حضور مسئولین و
مهمانان جشنواره افتتاح شد.

خیلی دور خیلی نزدیک
نمایشگاهگروهی
گالری محتشم  /ارومیه
تا  5اسفند  15 /تا 20

کشو
نمایشگاه گروهی
گالری آرته  /تهران
تا 28بهمن

اینجا زیستگاه من است
نمایشگاه گروهی
خانه هنرمندان
ن  14 /تا 20
تا  28بهم 

کتابمجازیعکسسایتتکشات
مجموعه عکس ایران من۹۰
چاپ به صورت pdf
ارسال تا  3 :اسفند ماه

پیشنهادفیلم

شب
کارگردان  :رسول صدرعاملی
با بازی انتظامی  /شکیبایی  /حیایی

پیشنهاد نمایش

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

پیشنهادآلبومموسیقی

پرسه
موسیقیبیکالم
حسین اینانلو  /سعید جاللیان

سینمایخانگی

آلزایمر
کارگردان:احمدرضامعتمدی
 2500تومان

پیشنهاد مسابقه

 ::فراخوان جشنواره زن کشور صربستان

زن
کشور :صربستان  /دوره۱ :
مهلت ارسال۰۵/۱۲/۱۳۹۰ :
زمان اعالم نتایج :اردیبهشت ۱۳۹۱

 ::فراخوان جشنواره ترافی تورتس

کشور :اسپانیا  /دوره۳۶ :
مهلت ارسال۰۵/۱۲/۱۳۹۰ :
زمان اعالم نتایج :اردیبهشت ۱۳۹۱

 ::فراخوان مسابقه عکس گرمسیری آمریکا

رفيعي در م��ورد فضاي كار در مناطق جنوبي
به خصوص جزيره كيش گفت :در اين مناطق
خانوادههاي با رگ و ريشه عربي زياد هستند
و كار بس��يار س��خت اس��ت؛ به خصوص در
جزيره كيش كه ش��دت اعتقادات عشيرهاي و
خانوادگي نسبت به فضاي داخلي و زنان بسيار
زياد است و نميتوان در فضاهاي اجتماعي و
شهري آن عكاس��ي كرد مگر اينكه به دنبال
عكاسي تاريخي و يا طبيعي برويم.

فراخوان

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

فراخوان

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
كارخود عكاس آتليه ،مس��تند،
ورزش��ي و يا طبيع��ت هم كار
ميكنن��د و در واق��ع نه عكس
خوب ميگيرن��د و نه تمركزي
دارند.

فراخوان

فراخوان

عکسگرمسیری
کشور :امریکا  /دوره۹ :
مهلت ارسال۱۲/۱۲/۱۳۹۰ :
زمان اعالم نتایج :اردیبهشت ۱۳۹۱

 ::فراخوان جشنواره عکس بریستول
انگلستان

کشور :انگلستان  /دوره۶۶ :
مهلت ارسال۱۲/۱۲/۱۳۹۰ :
زمان اعالم نتایج :اردیبهشت ۱۳۹۱
 ::فراخوان عکاسی مسابقه ورویسک
 -سود فرانسه

کشور :فرانسه  /دوره۱۱ :
مهلت ارسال۱۲/۱۲/۱۳۹۰ :
زمان اعالم نتایج :اردیبهشت ۱۳۹۱
فراخوان کامل در بخش خبری
سایت دوربین

جشنوارهملیعکسهرمزگان
انجمنعکسهرمزگان
مستندوخالقانه
ارسال تا 10 :اسفند ماه ۱۳۹۰

دوازدهمیندوساالنهملیعکس
وزارت ارشاد
مستند/عکاسینوآورانه
ارسال تا  8 :اسفند ماه ۱۳۹۰

عکاسیازسفرههایحسینی
سایتلقمه
موضوعسفرههاینذری
ارسال تا  11 :اسفند ماه ۱۳۹۰

دومینجشنوارهگلستانه
موسسهگلستان علی(ع)
موضوع کودکان خیابانی و ...
ارسال تا  15 :اسفندماه ۱۳۹۰
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قوي سياه با
بازي ناتالي پورتمن و
کارگردانی دارن
آرنوفسکی كه فيلم
جالب «كشت 
ي
گير»رو هم داره و اون
همخيليخوبه

پیشنهادهای آخرهفته

تا ميتونن و ميرسن از برنامههاي تئاتر
فجر عقب نمونن اما من تئاترهاي خيابوني رو
توصيهميكنم.

ويونا و كيشميش و
ر
ستوران اسمش دهلي دربار
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فراغت

موسيقي:همهآهنگهاي
سنتي رو گوش مي دم اما
كارهاي شهرام ناظري رو
دوست دارم

كال به دوستاني كه خانواده و پدر و
مادرشون در شهر ديگري هستند
تو
صيه ميكنم حتما به شهر خودشون
پيش پدر و مادرشون برن و اونها
رو ببينن چون بهترين جاذبه گرد
شگري و سوژه براي عكاسي اونها
هستند اما غير از اون هم االن ه
واي كوير شهرداد و آسمونش خيلي
خوبه ،حتما با تجهيزات ب
راي عكاسي از آسمون شبش برن

آلبا
لو پولو رو خيلي
دوست دارم و
صي
تو ه
ميكنم به مادر
يا مادرزنشون
بگن
كهبراشوندر
ستكنه.البته
آلبا
لوش اگر آلبالو
ي آهار باشه كه
خيل
ي
خ
وب
ه

كتاب :قلعه حي
وانات جورج اورول رو
بخونن دنيا
ي خوبي رو نشون م 
يده

مدت
زيادي كه جشنواره و نما
يشگاه خوبي رو نديدم و به
نظرم
ا
جر
اي
خوبي هم نبوده !
گالري راه ابريشم معموال
كاره
اي
خوبي را ارائه مي كنه .
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فراغت :چند ماهيه كه پدرم رو از
دست دادم و به همه توصيه ميكنم كه در اولين فرصتي كه همين آخر هفته باشه حتما به پدر و مادر و
خانوادشون سر بزنند و از اونها عكس
بگيرن .چون مي دونم كه عكسامون از خانواده خودمون خيلي كمتره و ممكنه فرصت براي اين عكس و
كنار
هم بودن چه براي شما و چه براي خانوادتون همين فردا تموم بشه و به جاش فقط افسوس بمونه.

