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اين نام برداش��تى اس��ت آزاد براي نمايشگاه 
عكس��ي با عن��وان » بره ه��اى ايرانى« كه 
21 دي  ت��ا 11 بهمن ماه امس��ال در موزه ى 
عكس خانه ى شهر برپا شد و به دليل فضاي 
متفاوتش مورد استفاده و استقبال قرار گرفت.

نگاه��ي گ��ذرا ب��ه گذش��ته اي��ن موجودات 
هميش��ه قرباني نش��ان از مش��خص نبودن 
نحوه نخستين ش��كار ميش وحشى، محل و 
چگونگي آن به دس��ت كدام انسان نخستين 
دارد. ام��ا از وقتى كه اولين ميش وحش��ى در 
برابر اين اصل طبيعى ك��ه " قوى ضعيف را 
از پا درمى آورد" س��رخم كرد و پذيرفت كه از 
قله هاى دس��ت نيافتنى و دشت هاى گسترده 
بگذرد و دس��ت آموز انسان ش��ود ) كه راهى 
نيز جز اين نداش��ت(، ش��الوده ى دامدارى با 
محوريت انسان به نام شبان و ميش به عنوان 

»دام« پي ريزى شد.
شبان-رمه گى تحولى بزرگ در زندگى انسان 
و ميش ايجاد كرد و تا پيش از آن ميش ها آزاد 
و ره��ا در حيات وحش مى چريدند و زاد و ولد 
مى كردند. آنها براى اين آزادى و بقاى نس��ل 
خطرات��ى را به جان مى خريدند كه از س��وى 
بالي��اى طبيعى و تغييرات ج��وى و حيوانات 

شكارچى تهديدشان مى كرد.
ادامه در صفحه بعد

ميش در مشت شبان!

       ب

پیشنهاد  سفرپیشنهاد  سایتپیشنهاد  نرم افزارپیشنهاد  کتاب
نور و نورپردازی در عکاسی 

آندرئاس فینینگر، امیر ایافت )مترجم( 
6000 تومان

DxO Optics Pro
افزایش حرفه ای کیفیت تصاویر 

Mac  سیستم عامل

 وبسایت تحلیلی هنر عکاسی
 در شمالغرب کشور

www.az-photo.com

کویرهای مصر و گرمه و ... 
8 تا 10 فروردین 1391
برگزارکننده  دوربین.نت
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مهمون
هادي آبيار از جمله عكاسان جنوبي 

است كه از سال 81 كار عكاسي رو 

شروع كرده و از حدود پنج سال پيش 

با خبرگزاري فارس و چند روزنامه 

از جمله روزنامه همشهري همكاري 

مي كند و اگرچه فوق ديپلم كامپيوتر از 

دانشگاه آبادان است اما قبل از تكميل 
اين رشته هم عكاسي مي كرده. 

هادی آبیار
آبيار در اين سال ها بيشتر عكاسي خبري 

كرده و در حوزه هاي ورزشي داخلي و 
خارجي و مستند اجتماعي در كشور ايران، 

افغانستان، عراق و در آينده اي نزديك 
گرجستان كار كرده و خواهد كرد و اضافه 

مي كند: فعاليت در حوزه هاي مستند 
اجتماعي بسيار بهتر است اما براي شرايط 

امروز جامعه به خصوص مناطق جنوبي 
كار سختي شده و نياز به وقت و انرژي 

زيادي دارد. 

خیلی دور خیلی نزدیک
همیال  وکیلی

گالری راه ابریشم 
تا 22 اسفند / 16 تا 20

تهران 90
نمایشگاه گروهی
موزه عکسخانه شه

تا 2۷ اسفندماه / 9 تا 1۷

به رنگ سومالی
مهدیه سادات میر حبیبی

گالری صلح
تا 15 اسفندماه 

جشنواره بیرجند در قاب تصویر 
سازمان رفاهی تفریحی شهرداری بیرجند

در سه بخش
ارسال تا : 25 اردیبهشت 1391

فراخواننمایشگاهنمایشگاهنمایشگاه

ادامه یادداشت

او در اين سال ها عكاس عتبه حضرت عباس )ع( 
)الكفيل(، عكاس رسمى فيفا  FIFA ، حضور در جام 
باشگاه هاى جهان 2009 و 2010 ) همراه با تيم هاى 

بارسلونا اسپانيا، اينتر ميالن ايتاليا، اينترناسيونال 
برزيل، ريورپالته آرژانتين ، الوحده امارات ، االهلى 
امارات، مزمبه ى آفريقا، سونگنام كره جنوبى و...(، 

بوده و حاال كارمند سازمان منطقه آزاد اروند است و 
بيشتر كارهايي كه در اين چندسال انجام داده مربوط 
به محدوده منطقه جنوبي و استان خود بوده و به قول 

خودش از اين مناطق تقريبا اشباع شده و ديگر مثل 
افراد جديد توان ديدن نكات قابل توجه اين مناطق را 

به دليل عادت به فضا ندارد. 

 سرو كله ى انس��ان كه پيدا شد معادله ى 
ميش ه��ا و چرخه ى حيات ب��ه نامعادله ى 

شبان و ميش بدل شد.  
در براب��ر جان��دار دوپاي��ى ك��ه قدرت��ى 
مهارنش��دنى و ميلى سيرى ناپذير داشت، 
ميش ه��ا انتخاب چندانى نداش��تند؛ دو پا، 
خوب شد و چهارپا، بد. پس تسليم شدند و 
بع بع كنان در خدمت انسان قرار گرفتند. 

به عنوان عكاس ايالت و عش��اير ايران 
ك��ه در ايل ب��ه دنيا آمده، در روس��تا قد 
كش��يده و حاال سالهاس��ت ك��ه به يك 
شهرنشين تبديل ش��ده؛ از دامنه هاى دنا 
ت��ا تهران را كوبيده و آمده  اما در عوض 
در هر فرصتى دوباره برگشته و پا به پاى 
ايالتى ك��ه دوام آورده اند ك��وچ كرده و 
دكمه ي دوربين را چكانده تا شايد آخرين 
آيند و روندش��ان را ثب��ت و ماندگار كند 
... دلس��وزي زيادي داشته ام و به واسطه 
ديده ها و لمس كردن هاي بيش��تر از درد 
عكس هاي متفاوتي هم به ثمر نشس��ته 

است. 
ثبت اين مناظر و صحنه ها  در اين س��الها 
و هم اكنون فرصتي اس��ت كه به راحتي 
در اختي��ار هر فرد و يا هر عكاس��ي قرار 
نمي گي��رد و گاه��ي عكاس��ان علي رغم 
عالق��ه، فرصت��ي ب��راي اي��ن كار پيدا 
نمي كنند و من به دليل داشتن دسترسي 
به اين ش��رايط بك��ر و دس��ت نيافتني و 
بودن در كنار جريان عميق و چند وجهي 
عش��اير و ميش و بره و شبان و ... بسيار 
خوش��حالم. همچنين اين اميد وجود دارد 
كه عكس ه��اي اين مجموعه ه��ا بتواند 
مخاط��ب را ب��راي لحظ��ه اي كوت��اه و 
گذرا ب��راي نظر كردن و ي��ا نگاه عميق 
كاربردي به دل مهربان طبيعت و سادگي 

و صداقت عشاير و روستائيان ببرد. 

هفته



جشنواره ملی عکس هرمزگان 
انجمن عکس هرمزگان

مستند و خالقانه 
ارسال تا : 10اسفند ماه 1390

دومین مسابقه عکس ماه ریز
موسسه فرهنگی هنری ماه ریز

موضوع »زن«
ارسال تا : 15 اسفند ماه 1390

چهارمین جشنواره عکس های برتر
سایت دوربین.نت

موضوع  عکس های برتر سال 90
ارسال تا : 25 اسفند ماه 1390

چهارمین دوره مسابقه عکس شوکا
کافه شوکا

موضوع  اتاق تلویزیون
ارسال تا : 15 اردیبهشت 1391

فراخوان

پیشنهاد   مسابقهسینمای خانگیپیشنهاد آلبوم موسیقیپیشنهاد  نمایشپیشنهاد فیلم

فراخوانفراخوانفراخوان

چیزهایی هست که نمیدانی
کارگردان : صاحب الزماني
علی مصفا ، لیال حاتمی و ...

آمدیم نبودید رفتیم
 کارگردان : رضا حداد

تماشاخانه ایرانشهر / ساعت 20

حلقه مقام 
بی کالم

آهنگساز : مهرداد کریم خاوری

شاعر زباله ها
کارگردان : محمد احمدی 

2500 تومان

وي معتقد اس��ت كه در اين سال ها تالش 
خوب��ي ب��راي عكاس��ي خبري آب��ادان و 
خرمشهر داشته و به جز برنامه هاي مستند 
اجتماعي س��وژه ها و مجموعه هاي خوبي 
داش��ته اس��ت و اضافه مي كند: بسياري از 
عكاسان شهرستاني به لحاظ فني و سختي 
كار و حرفه اي بودن نس��بت به عكاس��ان 
تهراني چند قدم جلوتر هستند اما در عمل 
و براي دستمزد و يا تعيين سطح حرفه اي 
بودن تنها به واسطه حضور در تهران بهاي 

بيشتري به آ ن ها داده مي شود. 

ضمن اين كه در اين مناطق 
گروه هاي قوميتي و عشايري با 
حساسيت زيادي وجود دارند و 

نمي توان وارد حريم آن ها شد و 
همه اين مسايل به مرور زمان 
روحيه كار عكاسي به خصوص 

عكاسي مستند را تضعيف 
مي كند. 

آبيار تاكيد دارد كه عكاس بايد براي 
ورود به اين فضا انرژي و هزينه زيادي 

بپردازد، چرا كه در جامعه ما به خصوص 
مناطق جنوبي به عكاس بها نمي دهند 
و تنها عكاسان هستند كه به خودشان 
بها مي دهند. در بسياري از اين مناطق 
به عكاس به چشم افراد خارجي نگاه 

شده و حتي با وجود آشناييت محليمان 
باز هم بازداشت شده و گاهي كتك هم 

مي خوريم. 

:: فراخوان چهارمین جشنواره عکس های 
برترسال دوربین.نت

به روزهاى پايانى سال 1۳90 مى رسيم. سالى 
پربار براى عكاسى كشور. به همين دليل دوربين.
نت به عنوان اولين آژانس عكس خبرى ايران 

قصد دارد با ايجاد فضايى زيبا و در خور نام 
عكاسان، امسال را با گنجينه اى پربار به پايان 

برساند. گنجينه اى از عكس هاى برتر سال كشور. 
تا اين گنجينه بسيار گران بها ساليان سال به يادگار 

بماند . عكس هاى برتر جشنواره بعد از انتخاب 
در چندين نمايشگاه عكس روى ديوار مى رود. بر 
روى وب سايت منتشر خواهد شد و در كتابى نيز 

منتشر خواهد شد.

نحوه ارسال آثار به جشنواره
ابتدا بر اساس راهنماى ثبت نام در سايت جشنواره 

ثبت نام نماييد.
پس از ورود به سايت توسط نام كاربرى )آدرس 
ايميل( و كلمه عبور از بخش پنل مديريتى كاربر 

بر روى لينك »شركت در جشنواره« كليك 
نماييد. سپس از طريق پنل مديريتى كاربرى خود 
بر روى لينك مديريت آثار/ارسال اثر كليك كرده 

و فايل اثر خود را آپلود نمائيد

بخش جنبی جشنواره
- در كنار جشنواره كارگاه ترفندهاى اديت و 

اصالح عكس برگزار خواهد شد.
- همايش عكاسى 91 ايران همزمان با اولين 

نمايشگاه جشنواره با حضور اساتيد برتر عكاسى 
برگزار خواهد شد.

سایت جشنواره
www.bestphotos.ir

فراخوان كامل 
در بخش 

سايت 
جشنواره



 اردیبهشت سال آینده در كافه تریاي 
اصلي مجموعه تئاتر شهر تئاتری اجرا 
خواهد شد به نام "عشق من حامد بهداد" 
كه به نظرم باید جالب باشه. 

  آخه چرا من هنوز نما30 1
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موزیک
برنامه هاي راهیان نور در این فصل معموال فرصت خوبیه 

براي عکاسي. غیر از آن مشهد را به خاطر زیارت امام 

رضا)ع( وآرامش دلم دوست دارم.همچنین عاشق دریا 

هستم.چه در شمال و چه در جنوب كشور.

سفر3
5

نمایشگاه
از برنامه نمایشگاه هاي جدید خبر ندارم اما معموال 

گالري »راه ابریشم« و» گلستان « كارهاي خوبي 

را انتخاب مي كنند و سر زدن به آنها خالي از لطف 
نیست .

 رفتن به دركه و پارك  جنگلی لویزان رو دوست دارم.فراغت10

 به نظر من آخر هفته ها رو می تونیم خاطره انگیز كنیم و با اونایی كه دوستشون داریم بگذرونیم .

کافه۷  چندان به كافي شاپ رفتن عادت ندارم اما محیط 

كافي شاپ پارك ساعي را دوست دارم. فضاش به 

نسبت كافی شاپ های دیگه بزرگتر و راحت تره.

کتاب6
 » از قدرت عشق « كاترین پاندر 

و»پیروزي افکار موفق«

 گیل لیندن فیلد

منصوره معتمدی
پیشنهادهای آخرهفته

با مسوولیت احسان رافتی / سردبیری معصومه اصغری

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

سایت8  دوربین دات نت، چون كسي كه این مجموعه رو مي گردونه پر از انرژي، 

انگیزه، خالقیت و نوآوریه و اون ها رو واقعا به بقیه منتقل مي كنه.

تئاتر4
 سیني سنتي رستوران »آبان« در خوردنی9

خیابان آبان)عضدي( كه شامل پنج نوع 

غذاي سنتي است و رستوران سنتيـ  

كردي كه باالي كوه  پارك جمشیدیه 

است رو پیشنهاد می كنم.


