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سالیکه گذشت...
آخر این هفته با

احسان رافتی

اول؛ یکسال دیگر را با دوربین.نت و عکاسان عزیز
سپری کردیم و امروز آخرین روز سال  90می باشد
سالی که برای دوربین.نت سال خوب و موفقی بود ...

رضا موسوی
حجت هللاعطایی

دوم؛ امسال بخش های متنوع زیادی به دوربین.نت
اضافه شد از جمله همین آخرهفته که پانزده هفته در
خدمت شما دوستان بود تا بتواند کمی اوقات فراغت
شما دوستان عزیز را پر کند.
خبرنامهاساماسیدوربین.نتنیزگامیبودبرایاینکه
عکاسان بتوانند سریع تر از موعدمقرر اخبار و اطالعات
مربوط به نمایشگاه های عکس ،فراخوان های مهم
عکاسی را با خبر شوند .نشریه کاغذ با تله دوربین.نت
امسالخیلیویژهتردرهشتادصفحهبهصورترنگیو
کاغذگالسهمنتشرشدودردسترسعمومقرارگرفت.
س�وم؛ امسال در جش��نواره رسانه های دیجیتال
حضوری ویژه تر داش��تیم و ب��ا برپایی هر روز یک
نمایش��گاه عکس از عکاسان معتبر و حضور آن ها
در غرفه توانستیم غرفه ای خوب در خور عکاسان
کشور ایجاد کنیم ...
چهارم؛ اول شدن دوربین.نت در چهارمین جشنواره
وب سایت ها در بخش هنری نیز از موفقیت های
دوربین.نت در سال  90بود.
ادامه در صفحه بعد

پیشنهاد کتاب

ذن و عکاسی
پل مارتین لستر  /زانیار بلوری
 5800تومان

پیشنهاد نرم افزار
ArcSoft Perfect
برنامه کاربردی در زمینه
زیباسازی و روتوش تصاویر

پیشنهاد سایت

تهران24
عکس هایی از تهران
http://www.tehran24 .com

پیشنهاد سفر

کویر و چادر سفیدهای ورزنه
 12و  13فروردین 1391
برگزارکنندهدوربین.نت

ادامهیادداشت

پنجم؛ برگزار ش��دن شش��مین جش��نواره
عکس خبری دوربین.نت این نوید را داد که
خواستن توانستن است و اعضای دوربین.نت
توانستند برای اولین بار یک جشنواره عکس
خبری را به دور شش��م برس��انند .برگزاری
کارگاه ه��ای عکاس��ی و حضور عکاس��ان
معروف کشور در کارگاه ها از نقاط قوت این
جشنواره بود.
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حجتعطایی

او از سال  83عکاسی را به صورت تجربی
شروع کرده اما از سال  86و با ورود به انجمن
سینمای جوان قم آموزش و تجربه بیشتر در
عکاسی را ادامه داده وتقریبا از همین سال با
خبرگزاری مهر همکاری می کند و در حال
حاضر هم به قول خودش عالوه بر پروژه های
مستندی که دنبال می کند با باشگاه ورزشی
صبای قم نیز همکاری دارد اما خودش می
گوید که چندان دنبال این نوع کارها و برنامه
های«بازاری» نیست و ترجیح می دهد بیشتر
به کارهای مستندش بپردازد.

شش�م؛ جش��نواره عکس های آخرس��ال
دوربین.نت نیز به دور چهارم رسید .سالی که
گذشت سه نمایش��گاه در شهرهای مختلف
برگزار شد که امسال در تالشیم در شش شهر
مختلف نمایشگاه را برگزار کنیم.
هفت�م؛ مانند خیلی کارها که برای اولین بار
انجام دادیم این بار نیز اردیبهش��ت سال 91
قصد داریم برای اولی��ن بار کنفرانس علمی
عکس ایران را با حضور اس��اتید دانش��گاه و
عکاسان صاحب نام برگزار کنیم که امیدوارم
خداوند مانند همیش��ه یاورمان باش��د و این
کنفرانس برای اولین بار در کشور برگزار شود.

عطایی را بسیاری از عکا
سان و دوستانش به معلمی می شناسند و
شاید فقط همین عالقه زیا
دش به عکاسی می توانست کمی جای
عالقه به تدریس و معلمی
را بگیرد و حاال به قول خودش همین
عالقه ثانویه تقریبا بیش��تر
وقت و زندگیش را گرفته .این عکاس
ساکن قم لیسانس ادبیات
دارد اما به خاطر داشتن مدرک خطاطی
به پس��ربچه های قمی هنر
و خطاطی و نقاش��ی و گاهی عکاسی
هم درس می دهد .او از این
شرایط برای زندگی و کار و زمانی که
مدرسه برای عکا
سی خالی می گذارد خیلی راضی است.

نمایشگاه

نمایشگاه

عطایی در زمان های غیر از مدرسه تقریبا تمام وقت
خود را برای مطالعه و کار بیشتر برای عکاسی خرج
می کند و حاال بیشتر روز و روزگار و دوستان و
موضوعات مرتبط زندگی اش با عکس و عکاسی
گره خورده و می گوید  :هنوز هم در حال یاد گرفتن
هستم و وقتی در کنار بسیاری از دوستان و عکاسان
قرار می گیرم تازه متوجه بسیاری از مسائل جدید و
تازه می شوم اما هنوز از کار و میزانی که از عکاسی
می دانم راضی نیستم و هنوز خیلی موضوعات و
کارهاست که یا سراغشان نرفته ام و یا در مورد آنها
کار کمی کرده ام.

فراخوان

فراخوان

هشتم؛ سال آینده نیز کارهای خیلی زیادی
انجام خواهیم داد که بهتر است انجام دهیم تا
بخواهم درباره اش صحبت کنم ...
نهم؛ در مورد فیلتر ش��دنمان چیزی نگویم
بهتر است .فعال که به ظاهر همه چی امن و
امان است و آرام ...
دهم؛ عیدت��ان مبارک .س��ال خیلی خوبی
داشته باشید.

 7پادشاه در یک اقلیم
مسعودعجمی
کاخ گلستان  /شمس العماره
تا  13فروردین

سایرانشناسی
نمایشگاهعک 
نمایشگاه گروهی
موزههنرهایمعاصراصفهان
تا  21فروردین

دارو
مرکزتحقیقاتتجویزومصرفدارو
دربخشهایمختلف
ارسال تا  01 :اردیبهشت 1391

بومبرکت
حوزههنریفارس
زندگیشهری،فرهنگشهروندیو..
ارسال تا  10 :اردیبهشت 1391

پیشنهادفیلم

گشتارشاد
سعید سهیلی
 4000تا  6000تومان

سینمایخانگی

شرط اول
کارگردان:سيدمسعوداطيابي
 2500تومان

او کار خود و بسیاری از عکاسان را دارای این اشکال می
داند که فکر می کنند حتما برای عکاسی باید به بیرون از
شهر و یا هر جایی که زندگی می کنند بروند و به مرور از
محل زندگی خود به طور کامل و یا مقطعی غافل می مانند
و توضیح می دهد :بسیاری از عکاسان فکر می کنند باید در
سفر و دیدن جاهای جدید به عکس خوب برسند اما من به
این نتیجه رسیده ام که شهر قم و بخش های مختلف آن ـ
نظیر بازار قدیمی ـ آنقدر موضوع برای کار دارد که خودش
چندین پروژه طوالنی می شود.

فراخوان

فراخوان

پیشنهادآلبومموسیقی
پرچمسفید
محسنچاووشی
 2000تومان

سریالخانگی

ساخت ایران
کارگردان:محمدحسینلطیفی
 2500تومان

اما عطایی در کنار کارهای مختلف سعی دارد از امتیاز معلم بودن و
دسترسی به فضای داخلی مدارس هم استفاده مفید ببرد و تیپ شناسی
مدارس  ،دانش آموزان و فضاهای داخلی کالس ها را در استان قم و
یا شهرهای دیگر با عکس مستند انجام دهد و اضافه می کند :جشنواره
رشد تالشی کوچک در این راستا داشته اما به نظر می رسد این
جشنواره بیشتر به دنبال عکس برای مجالت خود است تا این کار مهم
و اساسی که تا به حال هیچ کس سراغش نرفته است .او تا به حال
این موضوع را در چند مدرسه ای که تدریس داشته انجام داده و معتقد
است اگر بتواند آن را به شکل مقایسه ای در فضای روستایی ـ شهری
انجام دهد نتایج خیلی خوبی به دست خواهد آورد.
فراخوان

فراخوان

پیشنهاد مسابقه

::فراخوانچهارمینجشنوارهعکسهای
برترسالدوربین.نت

به روزهای پایانی سال  ۱۳۹۰می رسیم .سالی
پربار برای عکاسی کشور .به همین دلیل دوربین.
نت به عنوان اولین آژانس عکس خبری ایران
قصد دارد با ایجاد فضایی زیبا و در خور نام
عکاسان ،امسال را با گنجینه ای پربار به پایان
برساند .گنجینه ای از عکس های برترسال کشور.
تا این گنجینه بسیار گرانبها سالیان سال به یادگار
بماند  .عکسهای برتر جشنواره بعد از انتخاب
در چندین نمایشگاه عکس روی دیوار میرود .بر
روی وب سایت منتشر خواهد شد و در کتابی نیز
منتشرخواهدشد.
نحوه ارسال آثار به جشنواره
ابتدا بر اساس راهنمای ثبت نام در سایت جشنواره
ثبتنامنمایید.
پس از ورود به سایت توسط نام کاربری (آدرس
ایمیل) و کلمه عبور از بخش پنل مدیریتی کاربر
بر روی لینک «شرکت در جشنواره» کلیک
نمایید .سپس از طریق پنل مدیریتی کاربری خود
بر روی لینک مدیریت آثار/ارسال اثر کلیک کرده
و فایل اثر خود را آپلود نمائید
بخشجنبیجشنواره
 در کنار جشنواره کارگاه ترفندهای ادیت واصالح عکس برگزار خواهد شد.
 همایش عکاسی  ۹۱ایران همزمان با اولیننمایشگاهجشنوارهباحضوراساتیدبرترعکاسی
برگزار خواهد شد.
سایتجشنواره
www.bestphotos.ir

جشنواره بیرجند در قاب تصویر
سازمانرفاهیتفریحیشهرداریبیرجند

در سه بخش
ارسال تا  25 :اردیبهشت 1391

فراخوانعکسصبا
موسسه صبا  /فرهنگستان هنر
موضوع آزاد
ارسال تا  15 :فروردین ۱۳۹1

چهارمینجشنوارهعکسهایبرتر
سایتدوربین.نت
موضوع عکسهای برتر سال 90
ارسال تا  29 :اسفند ماه ۱۳۹۰

چهارمیندورهمسابقهعکسشوکا
کافهشوکا
موضوع اتاق تلویزیون
ارسال تا  15 :اردیبهشت ۱۳۹1

فراخوانکامل
در بخش
سایت
جشنواره

با مسوولیت احسان رافتی  /سردبیری معصومه اصغری

«نی
مه شب در پاریس»
به
کارگردانی وودی آلن

تا  15فروردین کلیه نمایش ها تعطیل است اما برای
بعد از تعطیالت پیشنهاد می کنم نمایش «قرمز» به
کارگردانی بهنام حجتی را که در سالن استاد انتظامی
در خانه هنرمندان اجرا می شود را ببینند.
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«
کافه نت» در طبقه زیرین
سینماپردیسملت

خوردنی

9
فراغت

با توجه به بارش های
چند روزه اخیر و روزهای آخر اسفند
منطقه
کوهستانیلواسانکوچکطبیعت
بسیار زیبایی ب
رای
گر
دش
و
عکا
سی خواهد داشت.
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«
صاحارا» در خی
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هان
ی
ـ
تر
پا
یین
از تخت طاوو
س ـ نرسیده ب
ه میدان شعاع

مجموعهگالریهای
خانههنرمندان

 1X.COMکه مجموعه
ای بی نظیری از هنرمندان
عکس ه
حرفه ای جهان داره.

چاپلین

رضاموسوی
4
3
سفر
تئاتر
پیشنهادهای آخرهفته

2
موزیک
از نگاه چاپلین

30نما1
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کتاب6

در
باب فلسفه عکاسی
که
ویلیام فلوسر اون
رو نوشته است.

8
سایت

با توجه به
نزدیکی سال نو پیشنهاد می کنم اگر تهران هستند به سفرهای درون شهری تهران و بازدید از آثار
تاریخی
تهران
قدیم
مانند
چشمه
علی
ـ
باروی
قدیمی
ری
بروند
و
یا به دامنه کوه دماوند بروند.

