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www.doorbin.net
اعالم نتایج اولیه دومین گرنت
عکاسی علی هویسی

مرحله نهایی این رقابت دانستند.
اسامی منتخبان مرحله اول گرنت به شرح زیر می باشد:
منتخبان بخش زیر  ۲۳سال :کیانا اسماعیل وندی  ،مسیح حزبایی زاده ،پردیس مرادی
منتخبان بخش آزاد :فاطمه رحیماویان ،مهناز دژبان ،مریم قائدی ،ثنا احمدی ،سپیده چراغی
دو جایزه نقدی گرنت (هر کدام یک و نیم میلیون تومان) فقط به برگزیدگان اول بخش زیر  ۲۳سال و بخش
آزاد اهدا خواهد شد و دو برنده گرنت موظف هستند این کمک هزینه را صرف تکمیل پروژه ی عکاسی خود
کنند.
در بهمن  ۱۳۹۶طی مراسمی از نفرات برگزیده درهر دو بخش و منتخبان مرحله اول تقدیر بعمل خواهد آمد.
الزم به ذکر است گرنت عکاسی علی هویسی ،اولین گرنت عکاسی خوزستان و دومین گرنت عکاسی ایران
بحساب می آید و تاکنون مورد حمایت هیچ نهاد دولتی نبوده و فقط با حمایت خانواده علی هویسی ،انجمن
سینمای جوانان اهواز ،موسسه فرهنگی هنری باغچه و جمعی از دوستان علی هویسی برگزار شده است.

موسسه فرهنگی هنری باغچه در اهواز با همکاری انجمن سینمای جوانان و حمایت خانواده هویسی بعد از
دو سال از درگذشت عکاس جوان خوزستانی ،علی هویسی ،دومین دوره گرنت (کمک هزینه) عکاسی با نام
این عکاس را برگزار میکند.
به علت درگذشت این عکاس جوان در سن  ۲۲سالگی و به یاد او ،طبق سیاستهای تدوین شدهی این گرنت،
یک عکاس زیر  ۲۳سال و یک عکاس بدون محدودیت سنی ،برای تکمیل پروژهی عکاسی خود هر کدام تا
سقف یک و نیم میلیون تومان از سوی خانواده هویسی مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت.
به گزارش موسسه فرهنگی هنری باغچه (دبیرخانه گرنت) ،طبق تصمیم دبیر اجرایی و هیات داوران در راستای
اهداف آموزشی گرنت و ارتقای سطح دانش عکاسان ،امسال نیز تعدادی از شرکت کنندگان بعنوان منتخب
مرحله اول معرفی می شوند و برای آموزش این افراد زیر نظر داوران گرنت ،برنامه ریزی خواهد شد.
هیات داوران دومین گرنت عکاسی علی هویسی ،آقایان مسعود رضایی ،امیرحسین کردونی و مهران همراهی،
از بین آثار دریافت شده به دبیرخانه ی این گرنت ۸ ،نفر از عکاسان خوزستانی را شایسته تقدیر و راه یابی به

پس ازجنگ مهدی منعم در رشت
ساعت دوازده  -شماره چهارم  -چهارشنبه 4بهمن ماه 1396

آخریناخبار میالد صفابخش به عنوان یکی از  ۳۵داور مسابقه بین المللی عکاسی Awards ۳۵انتخاب شد  /فراخوان اولین جشنواره ملی عکس پرستار منتشر شد  /فیاپ به  ۱۵عکاس ایرانی القاب جدید اعطا کرد
نمایشگاهامروز

نمایشگاه عکس « پس ازجنگ » با آثاری از مهدی منعم از  6الی  12بهمن  96در
گالری خانه فرهنگ گیالن رشت گشایش می یابد.
نمایش�گاه پ�س ازجن�گ ش�امل  29عکس با محوری�ت غیر نظامیان�ی که در
بمبارانهای شیمیایی ارتش صدام و با مین های زمینی به جا مانده از دوران جنگ
مجروح شدند و به صورت  12عکس سیاه و سفید در اندازه  60×40و  18قطعه
رنگی در اندازه  30×20در معرض دید عالقمندان قرار خواهد گرفت .
نمایشگاه مذکور از  6الی  12بهمن  96هر روزه صبح ها از ساعت  10الی  13و

عصرها  17الی  20در گالری خانه فرهنگ گیالن رشت پذیرای عالقمندان به هنر
عکاسی خواهد بود.
گفتنی است آئین گشایش این نمایشگاه ساعت  17عصر  6بهمن برگزار خواهد
شد.
نگارخانه خانه فرهنگ در استان گیالن ،شهر رشت ،ساغریسازان ،روبروی کوچه
بلورچیان ،خانه فرهنگ گیالن واقع شده است

کتاب سرمانوشتگیها
اثر کورش ادیم رونمایی می شود

بوسهی کلیمت به عاشقانههای پالک ۴

کتاب ” سرمانوش�تگی ها ” اثر عکاس – ش�اعر معاصر ” کورش ادیم ” توس�ط

گالری دنا

نشر چشمه منتشر شده و در روز جمعه  ۶بهمن همزمان با اولین سالگرد افتتاح

 06بهمن 1396تا  16بهمن 1396

کتابفروشی چشمه بابل رونمایی خواهد شد .
این کتاب که در  ۸۶صفحه رنگی چاپ شده است حاوی عکس ها و مونولوگ های

 16تا ( ۲۱افتتاحیه)  16تا ( 20غیرافتتاحیه)

این عکاس است که در خالل سالهای اخیر نوشته و عکاسی شده است .

خيابان سپهبد قرني ،بعد از چهار راه طالقاني
كوچه سوسن ،پالك ،4زنگ2

در کتاب ” سرمانوشتگی ها ”  ۳۷عکس و  ۳۷متن قابل مشاهده و خوانش است
که هشتمین کتاب از سری ” تصویر و متن ” نشر چشمه در خالل سالهای اخیر
می باشد .

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.
در دوربین.نت

امروز ایران

نگاهیبهنمایشگاهدیوانگیمنهاییکثانیهژیالمختاری
مریم روشن فکر
پاسکال میگفت « دیوانگی بشر آنچنان ضروری است که دیوانه نبودن خود
شکل دیگری از دیوانگی است ».فوکو کتاب تاریخ جنون خود را با این جمله
آغاز میکند .کتابی که چند قرن پس از « در س�تایش دیوانگی» اراس�موس
نگاشته شده بزرگترین منابعی که رابطه انسان و جنون ودیوانگی را زیر سوال
عکس:رامونا میریان

بردهاند در ادبیات فارس�ی نیز شخصیتهای دیوانه اغلب افرادی هستند که
واسطه بیان حقیقت محسوب میشوند ،افرادی مانند بهلول و مالنصرالدین.

بارش برف در آخرین روز دی ماه در تهران  /محیا تابش

دیدار پرسپولیس و گسترش فوالد در لیگ برتر فوتبال  /مسعود اکبری

نمایش الیور توئیست  /مریم جعفری

بالهت ،دیوانگی و جنون هرسه مواردی هستند که اگرچه به زعم فوکو انسان
ام�روز آن را تعریف کرده و آن را از عاقل بودن جدا نمودهاس�ت ،اما در باطن
و پیش از اینکه جامعه نیازی به تعریف دیوانگی داش�ته باش�د ،روی دیگر و

خارج از کادر باقی میماند .در واقع در این مجموعه او در پی تعریف جنون بر

بخشی بدیهی از حقیقت وجودی او بودهاست ،بخشی که به «شربت خدایان

نمیآید بلکه از کنار دیوانگان میگذرد .همانگونه که گویی فرق ما با آنان یا با

مخلوط با داروی فراموش�ی » آغشته اس�ت .این دیوانگی است که در بیانیه

همه آدمهایی که در اطرافمان هستند ،تنها همان یونیفورم آبی یکدست باشد.

نمایش�گاه «دیوانگ�ی منهای یک ثانیه» همان طور که اف�رادی مانند فوکو و

و او در ای�ن باره بر یکی از دیوارهای گالری تصاوی�ری را قرار داده که در آن

اراسموس تایید کردهاند ،نه تنها شرافتمند و بیآزار است ،بلکه به زعم ژیال

صورت این افراد دیده نمیشود و تصویر از لب باالیی تا باالی سینه آنان را

مختاری تنها یک ثانیه با من ،تو و ما انسانهای «عاقل» فاصله دارد.

شامل میشود ،مردانی با لباسهای آبی که در میانشان افراد عادی نیز حضور

ژیال مختاری در اولین نمایشگاه انفرادی خود در ایران ،مجموعهای از عکس

دارند با لباسهای آبی که حتی یونیفورم آسایشگاه نیز نیستند .افرادی که در

و چیدمان را به گالری ش�یرین آورده تا به کنکاش�ی پیرامون دیوانگی دست

نگاه اول تشخیص داده نمیشوند.

بزند .آثار مختاری عکسهایی هستند که با دوربین قطع بزرگ و نگاتیو 5*4

در آث�ار مختاری دو چیز خود را به مخاطب نش�ان میدهند ،اولی توان باالی

عکاسی شدهاند .شیوه عکاسی مختاری در این مجموعه ،از ترکیب عکاسی

تکنیکی و عکسهایی دقیق و قابل توجه است و دیگری موضوع دیوانگی و

مستند در آسایشگاه روانی و عکاسی صحنهآرایی شده تشکیل شدهاست که

رابطه درون و بیرون عکاس .در مورد ارتباط او با دیوانگی صداهای پخش شده

در مجموع  23تصویر و یک چیدمان را شامل میشود.

در نمایشگاه به کمک میآیند ،صداهایی که بازگو کننده داستانهایی به غایت

قطع بیشتر آثار بزرگ و با توجه به کارماده آن یعنی نگاتیو تخت ،از کیفیتی

تلخ هس�تند و یا داستانی اس�ت که خودش از برخورد با آدمهای آسایشگاه

قابل توجه برخوردار است .از طرفی اثر چیدمان ،تختی بیمارستانی را نشان

روایت میکند و یا گفتگوهای بازس�ازی ش�ده که از جلسات متعدد عکاسی

میدهد که یک دست لباس آبی مخصوص افراد بستری بر روی آن قرار گرفته

بیرون آمدهاند و در کنار ارائه مرتب و دقت در جزئیات ،کلیت نمایشگاه در به

و محیط تخت با پردههای توری محصور شدهاست .در روز گشایش نمایشگاه

هم پیوس�تن تمام بخشهایی که مختاری به تصویر درآورده تنها به صداها

یک بازیگر با به تن کردن این لباس در محوطه نمایش�گاه به اجرا پرداخت

بستگی دارد ،که کافی به نظر نمیرسد و گاهی هر کدام از این قطعات مانند

و همچنین صدایی نیز بر این نمایش�گاه افزوده شده که شامل صحبتهای

یکی از تِرکهای صدا ،گویی صفحهای از کتابی هستند که مقدمه و موخره آن

مختاری با برخی از افراد بستری در این بیمارستان است که با صدای او و چند

از دست رفتهاست ،نوعی سرگشتگی که شاید دقیقن همان حسی باشد که

صداپیشه دیگر خوانده و در فضای گالری پخش میشود.

مختاری خود در برخورد با فضای آسایشگاه به طور خرد و در برابر دیوانگی به

نمایش�گاه مختاری همانطور که پیشتر اشاره ش�د به دو بخش جداگانه در

طور کالن با آن دست به گریبان است.

حوزه عکس تقس�یم میش�ود که ش�امل عکسهای مس�تند و عکسهای

آنچه بیش از همه از کنش مختاری در موقعیت قرارگرفتن دربرابر دیوانگان

صحنهآرایی شده هستند .در حوزه عکس مستند آثار بیشتر از آدمها به فضاها

بر میآید ،تعجب توام با ترس است ،او از این برخورد شوکه شدهاست ،اما

اختصاص یافتهاند و در بخش صحنهآرایی ،مضمون تداخل مرزهای دیوانگی

اینکه چرا خود را در معرض آن قرار داده موضوعی مکتوم اس�ت که در پس

و عقل تجس�م یافته است ،او با پوش�اندن لباس آبی بیمارستان بر تن یک

الیههای ذهن عکاس پنهان باقی میماند.

فرد و قرار دادن او در محیطهای معمولی شهری ،مانند اتوبوس ،فروشگاه و

الزم به ذکر است نمایشگاه تا  11بهمن ماه ادامه دارد و عالقه مندان میتوانند

کتابفروشی کنار خیابان از حضور این افراد در میان ما صحبت میکند .حضوری

جهت بازدید روزانه از س�اعت  ۱۱تا  ۲۰به جز روزهای دوش�نبه به گالری

که سویهای منفی و یا مثبت به خود نمیگیرد ومختاری در این پروژه موضع

شیرین واقع در کریمخان ،خیابان سنایی ،کوچه سیزدهم ،شماره پنج مراجعه

خود را به عنوان راوی در ابهام قرار میدهد ،یا در مقام راوی سوم شخص و

نمایند.

طرح آرامش و امنیت شبانه تهران  /حسین والیتی /فارس

دردِ تحصیل  /محسن اسماعیلزاده  /ایسنا

منطقه قدیمی بابائیان زاهدان  /عرفان سامان فر  /تسنیم

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

کنسرت علی زند وکیلی در اصفهان  /مهدی زرگر

س بهdoorbin.net@gmail.com
ارسال اخبار ،یادداشت ،مطلب و عک 

جای خالی یک آسمانخراش /محمد محسنی فر  /مهر

