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آخریناخبار افتتاح ششمین نمایشگاه گروهی کانون عکس اصفهان  /کارگاه دو روزه نقد عکس -مجموعه -خود شناسی عکاس در استان فارس شهر اوز برگزار خواهد شد “ /در امتداد افق” در گالری شیث برگزار میشود

عکس  :مجید حامدحقدوست /از عکسهای برگزیده روژان

پایانیکروژانبینالمللیبایورو

نمایشگاهامروز

مراس��م اهدای جوای��ز برگزیدگان دومین جش��نواره بینالمللی
عکس رژان ،عصر جمعه  15ش��هریور ماه در تاالر شهناز خانه
هنرمندان ایران برگزار شد.
میث��م امانی و احمد معینیجم لوح تقدیر را به عنوان شایس��ته
تقدی��ر در بخش وی��ژه دریافت کردند .در بخش ویژه مس��عود
رضای��ی و عباس پورجعفری راوری به عن��وان برگزیدگان این
بخش معرفی ش��دند و لوح تقدیر ،نشان جشنواره و مبلغ پانصد
یورو جایزه نقدی دریافت کردند.
در بخ��ش اصل��ی امین نظ��ری ،مه��ران س��بزقبایی و محمد
گلچینکوهی به عنوان شایسته تقدیر ،لوح تقدیر دریافت کردند.
در بخش اصلی محمد منیرالزمان(از کشور بنگالدش) ،محمدرضا
س��لطانی ،ش��کوفه بیاتی ،محمود صادقی ،افشین آذریان ،جواد
عس��کراوغلی و مجید حامدحقدوست به عنوان برگزیدگان این
بخش معرفی ش��دند و لوح تقدیر ،نشان جشنواره و مبلغ پانصد
یورو جایزه نقدی دریافت کردند.
همچنین در این مراسم از سفیر اندونزی به دلیل حضور افتخاری
در جشنواره تقدیر شد.
با پایان مراسم هم به تمام هنرمندانی که آثارشان برای نمایشگاه
برگزیده شده بود ،گواهی شرکت و کتاب نمایشگاه اهدا و بابت
امتیاز نمایش و چاپ آثار در کتاب و انتشارات مربوط به نمایشگاه
به هر یک از آثار انتخاب شده مبلغ  25یورو پرداخت شد.
«آب» موضوعي بود که براي دومين دوره اين جشنواره در نظر
گرفته شد و آثار رسيده در دو بخش اصلي با موضوع آب و بخش
ويژه با موضوع آبرساني به رقابت گذاشته شدند.
هیأت داوران دومین جش��نواره بینالمللی عکس رژان ،رخشان
بنیاعتماد ،میشل ستبون ،سیفاهلل صمدیان ،ساعد نیکذات و
مجید سعیدی بودند.
سومین دوره جشنواره رژان سال آینده با موضوع «رنگ» برگزار
میشود.

محل تجمع اضطراری
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نمایشگاه عکسهای حسامالدین انصاریان  ،حسن بردال  ،موسی بلبله
روحال ه بلوچی  ،سیدعلی هاشمی
تهران  /خيابان طالقـانی  /خيابان موسوی شمالی  /باغ هنر
خانهی هنرمندان ايران 88310457-88317484

دردوربین.نت صدامین سفر  4روزه دوربین.نت به آذربایجان  26تا  29شهریورماه برگزار میشود  /نود و نه امین سفر یک روزه دوربین.نت به دشت آفتابگردانهای تاکستان پنجشنبه  21شهریورماه برکزار میشود  /داوری هشتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت به زودی برگزار میشود
عکسهای برگزیده مسابقه روژان

عباسپورجعفری

مسعودرضایی

روز گذش��ته تعداد عکسهای دوربین.نت اولین آژانس عکس خب��ری ایران از مرز صدهزار
فریم گذشت.
بهرحال خوشحالیم از این عدد خوب همزمان با حضور صدهزار تماشاگر در دیدار روز گذشته

افشین آذریان

جوادعسکراوغلی

عکسهای برگزیده مسابقه روژان

پرسپولیس و استقالل.
این عدد رو به همه تبریک میگیم .از دوربین.نتیها و عکاسان بگیر تا عالقمندان به عکس
و عکاسی .مبارکتون و مبارکمون.

«حیدربابا!آسمانهاابریست» افتتاحشد

در نخستین س��ال وقوع زلزله آذربایجان شرقی ،برای همدردی با آسیب دیدگان این حادثه،
نمایش��گاه عکسی در گالری «نی» سازمان فرهنگی هنری فارسیزبانان (ای آی تی) افتتاح
شد.
س سیاه و سفید در ابعاد بزرگ  ۱۰۵در  ۷۵و ۱۰۰
این نمایشگاه دربر گیرندهی حدود  ۳۰عک 
در  ۱۵۰سانتیمتری از مهدیه میرحبیبی است.
«حیدر بابا! آسمانها ابریست» (حیدر بابا! گویلر بوتون دوماندی) عنوان این نمایشگاه است که
با حمایت سازمان جوانان جمعيت هالل احمرجمهوري اسالمي ايران برگزار شد.
نمایش��گاه یادشده تا  ۲۲ش��هریورماه جاری از ساعت  ۱۰تا  ۲۰در نگارخانهی «نی» واقع در
خیابان موحد دانش (اقدسیه) ،شرق به غرب ،بعد از سباری (آجودانیه) ،کوچه نیلوفر ،پالک ،۳

سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان ادامه دارد.
میرحبیبی پیش از این نمایش��گا ه انفرادی عکس (همراه باد در موگادیش��و) در کشور هند را
آب��ان  ۱۳۹۰برگ��زار کرده و مجموعه عکسهایش را با عنوان «به رنگ س��ومالی» در خانه
هنرمندان تهران فروردین  ۱۳۹۱و در نگارخانه صلح تهران اس��فند  ۱۳۹۰به نمایش گذاشته
است.
میرحبیبی برگزیده نخست جشنواره هنرهای تجسمی فجر در بخش عکس و منتخب بهترین
مجموعه عکس سال سومالی در دهمین جشن تصویر سال هم بوده است.
«نگاهی از ایران» عنوان پروژهای از این هنرمند جوان عکاس اس��ت که در فس��تیوال چوبی
مال( )2013کشور بنگالدش ارایه شد

محمد منیرالزمان(از کشور بنگالدش)

محمدرضاسلطانی

ساعت دوازده دوربین.نت  /اولین آژانس عکس خبری ایران
زیر نظر شورای سردبیری
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