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www.doorbin.net
پذیرفتهشدگان
دومین جشن عکس هرمزگان

نشست انتخاب آثار دومین جشن عکس هرمزگان  9آذرماه با حضور هیات داوران برگزار شد.
در فراخوان این جشن ذکر شده بود که از هر عکاس عضو انجمن ،حداقل یک عکس به نمایشگاه راه یابد ،اما
پس از نمایش آثار با تصمیم دبیرخانهی جشن و هیات داوران ،جهت ارتقای سطح کیفی نمایشگاه ،این شرط
کنار گذاشته شد و آثار بدون محدودیت مورد بررسی قرار گرفت.
هیات انتخاب و داوری آقایان سهیل ارجمند ،حسن بردال ،موسی بلبله و عبدالحسین رضوانی طی  7ساعت
پس از بازبینی  648عکس از  75عکاس ،در مجموع  76عکس از  49عکاس را جهت حضور در نمایشگاه
دومین جشن عکس هرمزگان انتخاب نمودند .در مراسم اختتامیه این جشن که  30آذرماه برگزار میشود به 3
عکاس برگزیده از بین عکاسان پذیرفتهشده ،کمکهزینه برگزاری نمایشگاه عکس انفرادی اهدا خواهد شد.
اسامی پذیرفتهشدگان و تعداد عکسهای پذیرفته شده به شرح زیر میباشد:
امید محبی  / 3سپیده ساالری  / 1محمد بشیریانزاده  / 1فریبا آزادی  / 1زهرا باسره  / 1احسان شکیبا / 3
محمد جواد رسا  / 2یوسف باقری  / 3فریبا فخرانی  / 1فرشته کیانی  / 1فرشید دریانوس  / 2رضا فتحیمقدم

 / 3ساناز ابراهیمی  / 1سید علی هاشمی  / 1ادریس سعیدی  / 1محمد بارکار  / 3مرتضی کناریزاده / 2
یوسف حیدری ترکمانی  / 2مریم عباسزاده  / 2الهام افرونتن  / 2بهنام ذاکری  / 2حسن اکبرنژاد  / 1اسحاق
پورطرق  / 1کوروش صداقت  / 1امیرحسین حیدری  / 2فاطمه رحیمی ایسینی  / 1احسان رنجبری  / 2امیر
غنیزاده  / 1مهرزاد محمدیپور  / 3میثم بلوری  / 1حامد هاکی  / 1مجید مستوری  / 1فرحناز پوراسماعیلزاده
 / 1کیان اعتمادی  / 2مهسا پروین  / 1امید احمدزاده  / 1امیر ولیزاده  / 1مرجان قاسمیزاده  / 2شیدا نعیمی
 / 1معصومه مرادی  / 1مهدی نهنگ  / 2احسان رضایی  / 1روحاله بلوچی  / 1مجید جمشیدی  / 1حسین
پیغامی  / 1راضیه رستمی  / 1پانتهآ نقوی  / 1امیر تاجالدینی  / 1سمیرا پورکهندلی 3
دومین جش��ن عکس هرمزگان توسط انجمن عکاس��ان هرمزگان از  23تا  30آذرماه در بندرعباس برگزار
میش��ود .در این برنامه عالوه بر نمایش��گاه منتخب عکسهای اعضای انجمن ،گرامیداشت عبدالحمید
سعیدیان عکاس پیشکسوت هرمزگانی ،نشستهای مروری بر آثار  12عکاس از خوزستان ،بوشهر و سیستان
و بلوچستان و نیز نشستهای مروری بر آثار 3عکاس هرمزگانی هم برگزار میشود.

پائولوپاتریزیایتالیاییدرتبریز
ساعت دوازده  -سال اول  -شماره سوم  -دوشنبه  18آذرماه 1392

آخریناخبار ششمین نشست میزانسن با عنوان «پدیده تصویر سازی» برگزار شد  /فراخوان دومین سوگواره بینالمللی عاشورایی عکس هیأت منتشر شد  /نمایشگاه طبیعت ایران در نگارخانه ی کوثراصفهان
نمایشگاهامروز

پائولو پاتریزی ،عکاسی ایتالیایی مقیم ژاپن در خالل چهارمین
جشنواره سراس��ری عکس فیروزه کارگاه عکاسی برگزار می
کند.

به گزارش روابط عمومی س��ازمان فرهنگی هنری شهرداری
تبریز ،این گارگاه براس��اس برنامهریزیها ،پائولو پاتریزی ،از
روز چهارشنبه (بیس��تم آذرماه  )92در تبریز خواهد بود و این
کالسها از همین روز آغاز میش��ود .عالقهمندان عکاس��ی
مس��تند اجتماعی میتوانند پس از ثبت نام و پذیرش ،از صبح
در کنار پائولو باشند و عمل عکاسی را پی بگیرند.
موضوع مطرح شده توس��ط وی ،برای کارگاه عکاسی ،پرتر ه
محیطی عنوان ش��ده اس��ت که میتواند با نظر عکاسان هم
تغییر یابد.
این کالسها رایگان اس��ت و به دلیل نزدیک ش��دن به ایام
اختتامیه جشنواره ،امکان اس��کان برای دبیرخانهی فیروزه 4
وجود ندارد .با اینحال اولویت با کس��انی خواهد بود که اوال،
م��ورد پذیرش فیروزه  4بودند و ثانیا ،زودتر ثبت نام میکنند.
پذیرش این افراد بر عهدهی دبیر اجرایی فیروزه  4است.
کارگاه عکاسی پائولو در  28آذرماه  92در پنل داوران نیز دایر
خواهد بود .عالقهمندان برای ثبت نام در کالسها با ش��ماره
تلفن  04113370688دبیرخانهی فیروزه  4تماس بگیرند.

همبود
نگارخانه استاد سلطانعلی مشهدی

پائولو پاتری��زی ،برندهی دوم وردپرس فوتو در س��ال 2013
بخش مجموعه و برندهی س��وم عک��س طبیعت  2009ورد
پرس فوتو است .او به عنوان داور جشنواره فیروزه  4برگزیده
شده است .بدین منظور« ،کالسهای آموزش عکاسی از ابتدا
تا انتها» تدارک دیده ش��ده که عکاسان میتوانند پس از ثبت
نام در دبیرخانهی فیروزه  4از این کالسها بهرهمند شوند.

تا  ۲۲آذرماه
هر روز از ساعت  ۹تا  ۱۳و  ۱۷تا ۲۰
مشهد
بوستانکوهسنگی
ضلع غربی
چارسوق هنر

دردوربین.نت ثبت نام کالسهای زمستانی دوربین.نت آغاز شد .کالسهای در شش کالس عکاسی خبری  ،ادیت عکس ،عکاسی پرتره و نورپردازی ،مقدماتی یک و مقدماتی دو برگزار میشود .عالقمندان میتوانند جهت ثبتنام به آدرس  http://Amouzesh.doorbin.netمراجعه کنند.
امروز جهان

دومین نشست نقد و بررسی عکسهای دوربین.نت برگزار شد

امروز ایران

خودتانراباعکسهایتانتبلیغمیکنید
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جلسه رسیدگی به پرونده اختالس از بیمه ایران  /مهدی مریزاد /فارس

الهام صالح /دوربین.نت :جلسه نقد و بررسی عکس های آژانس عکس خبری ایران ،دوربین.نت،
دوشنبه 11آذردرمرکزمشارکتهایفرهنگیهنریشهرداریتهرانبرگزارشد.درایننشست
کهدومیننشستنقدوبررسیعکسهایدوربین.نتبود،عکسهایمنتشرشدهدراینآژانس
عکس خبری در ماه های مهر ،آبان و آذر 92مورد نقد و بررسی قرار گرفت .همچنین گزارش های
تصویریعکاسانیمانندمرتضینیکوبذل،مارکهنلی،مهدیقاسمی،ابراهیمنوروزیوموناهوبه
فکروعکسهایبرتردنیادرهفتهگذشتهبهنمایشدرآمد.درایننشست«،احسانرافتی»؛مدیر
آژانس عکس خبری ایران ،دوربین.نت ،تغییر نام این آژانس را مورد نظرسنجی قرار داد.

Ahmad Masood/Reuters

در دومین نشس��ت نقد و بررسی عکس های دوربین.نت ،نکات ذیل توسط رافتی برای عکاسان
این آژانس مطرح شد.
 عکس هایی بگیرید که بیشترین المان را در خود داشته باشند. ورود افراد به نمایشگاه ها ،افتتاحیه ها ،مراسم و اختتامیه ها مهم است. از شروع تا پایان مراسم را در عکس های خبری خود حتما ثبت کنید. زمان قطعی را برای ثبت چهره ها در نظر داشته باشید. از هر فرد یک عکس خوب بفرستید و پرونده اش را ببندید ،نه این که از آن ها عکس تکراریداشته باشید.
 همیشه از مراسم ،یک نمای کلی هم بگیرید. در مراس��م ،یا برنامه هایی که تعداد عکاس��ان خیلی زیاد اس��ت ،می توانید از حضور آن ها درعکس بهره بگیرید.
 می توانید به سراغ حاشیه ها بروید و عکس های متفاوتی ثبت کنید. باید رسانه را بشناسید و متناسب با آن عکس ارائه بدهید.در کادرهایی که می بندید ،یا به سوژه ها اجازه ورود کامل بدهید ،یا اصال از آن ها عکس نگیرید.
 برای آژانس های عکس دنیا ،سرعت معنایی ندارد. -وقتی عکسی را به رسانه ارائه می دهید ،در واقع خودتان را به رسانه معرفی می کنید ،بنابراین

الزم است جهت عکس ها را درست کنید و روی عکس ها یک ادیت ابتدایی انجام دهید.
 اگ��ر این ام��کان وجود دارد ،جایتان را در مکان برنامه ها تغیی��ر بدهید و عکس هایی از زاویههای متفاوت بگیرید.
 همیشه هم برای عکاسی نیاز به کارت ،یا معرفی نامه و حتی تجهیزات خیلی حرفه ای نیست.در اغلب عکس ها و موضوعات می توان خالقیت به کار برد.
 روی عکس های غیر خبری هم کار کنید .چنین عکس هایی در ذهن ها می ماند. آنچه در دوربین.نت اجرا می شود ،مطابق قانون آژانس های عکاسی دنیا است .در صورتی کهعکس فروش برود 70 ،درصد قیمت فروش آن به عکاس تعلق می گیرد.
 عکس ها را در ابعاد هزار پیکسل ارائه کنید. حتی گاهی می توان با تلفن همراه هم عکس های خوبی ثبت کرد. وقت گذاش��تن برای ثبت عکس ها باعث ماندگاری عکس می ش��ود .این اتفاق هم مس��تلزمعالقه به عکاسی است.
 با عکس هایتان خودتان را تبلیغ می کنید. بگردید و موضوعات جدیدی برای عکاسی پیدا کنید. ارزش های خبری (ش��هرت ،فراوانی ،تضاد ،تازگی ،دربرگیری ،شگفتی و مجاورت) باعث زیباشدن عکس می شود.
 در خبرگ��زاری ه��ای دنیا اگر عکاس با ادیت ،ماهیت عکس را تغییر دهد ،نه تنها از خبرگزاریاخراج می ش��ود ،بلکه کل عکس هایش از آرش��یو خبرگزاری پاک می شود و در هیچ خبرگزاری
دیگری هم نمی تواند مشغول به کار شود.
 عکس هایتان حتما شرح عکس داشته باشد. همیشه دفترچه ای همراه داشته باشید و در آن نام ،نام خانوادگی و سن سوژه را یادداشت کنید.عکس ها باید این اطالعات را دارا باشند.
 -خوب ببینید.

مسکن مهر ۶ ،سال پس از کلنگ زنی / ...رحیم بنی اسد آزاد  /ایسنا

بازدید رئیس بنیاد شهید از آسایشگاه جانبازان ثاراهلل  /محمد حسنزاده

ساعت دوازده دوربین.نت  /اولین آژانس عکس خبری ایران
زیر نظر شورای سردبیری
ساعت دوازده در روزهای پر خبر عکاسی ساعت 12نیمهشب منتشر میشود.
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