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www.doorbin.net
نمایش  ۱۰۰عکس برگزیده
جشنواره «نورنگار» در
باغموزه قصر

چهارمین دوره جشنواره عکس «نورنگار» با معرفی  ۶برگزیده و نمایش  ۱۰۰عکس منتخب در باغموزه
قصر به کار خود پایان میدهد.
چهارمین دوره جشنواره عکس نورنگار با نمایش آثار برگزیده در باغ موزه قصر به کار خود پایان میدهد.
از میان بیش از  3700عکس��ی که به دبیرخانه جشنواره رسیده بود ،یکصد عکس در دو بخش «ایران
من» و «بناهای باستانی و تاریخی ایران» به بخش نمایشگاه و کتاب جشنواره راه یافتند که با نمایش
این آثار چهارمین دوره جشنواره نیز به ایستگاه پایانی میرسد.
نمایشگاه آثار برتر جشنواره عکس نورنگار  24بهمنماه ،ساعت  16در باغ موزه قصر با حضور برخی از
چهرههای برجسته رشته عکاسی افتتاح خواهد شد.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه 6 ،برنده نهایی شامل سه برنده در بخش «ایران من» و سه برنده در
بخش «بناهای باستانی و تاریخی ایران» معرفی و جوایز چهارمین دوره جشنواره به آنها اهدا خواهد

شد .البته همانطور که پیش از این نیز اعالم شده بود مراسم اختتامیه جشنواره برگزار نمیشود و مبلغ
این مراسم به زلزلهزدگان کرمانشاه اختصاص پیدا کرده است.
دوره چهارم جش��نواره عکس نورنگار در دو بخش «ایران من» و «بناهای تاریخی و باس��تانی ایران»
برگزار شد و در نهایت  3770اثر به دبیرخانه جشنواره رسید .داوری آثار این دوره را اسماعیل عباسی،
ی عکسهای ارسالی 70 ،عکس در
ابراهیم حقیقی و محمد س��تاری بر عهده داش��تند که پس از بررس 
بخش «ایران من» و  30عکس در بخش «بناهای تاریخی و باستانی» برگزیده شدند.
عالقهمندان به بازدید از این نمایشگاه میتوانند از تاریخ  24بهمنماه تا یک اسفند به نشانی خیابان
ش��ریعتی ،خیابان پلیس ،باغ م��وزه قصر مراجعه کنند .همچنین برای اطالعات بیش��تر میتوانید به
 http://festival.noornegar.comمراجعه کنید.

شید هشتم درگالری راه ابریشم
ساعت دوازده دوربین.نت  -شماره پنجم  -چهارشنبه 11بهمن ماه 1396

آخریناخبار همزمان با دهه فجر فراخوان هشتمین جشنواره بین المللی عکس فیروزه منتشر میشود .این جشنواره دهه سوم اردیبهشت ماه در تبریز برگزار میشود  /نمایشگاه گروهی عکس «دیدمان» در نگارخانه آفرینش
نمایشگاهامروز

عکس  :عنایت اسدی

هش��تمین دوره جایزه عکس ش��ید با آثاری از عنایت اسدی،

نوید بوکانی ،فرشید تیغهساز ،خشایار جوانمردی ،مجید حامد
حقدوس��ت ،آذین حقیقی ،ش��یوا خادمی ،حمیدرضا شادمانی،
جالل ش��مس آذران ،س��ینا شیری ،س��حر فعلهگری ،روزبه
فکوری ،محسن کرامت ،مهدی مرادپور ،حسین معمری و امیر
حسین یکپیکر گشایش مییابد.
طراحی و چیدمان بخش نمایشگاهی را نیوشا توکلیان انجام
داده و در بخ��ش جنبی نیز اسالیدش��ویی از کتابهای مهم
منتشرش��ده اخی��ر نمای��ش داده خواهد ش��د .در این بخش،
اسالیدش��وی کتابهای «بوش��هر» از بهمن جاللی (نش��ر
چش��مه)« ،چهرهها» س��یمائی از موس��یقی معاصر ایران اثر
مریم زندی (نشر مولف)« ،یک» اثر پیمان هوشمندزاده (نشر
نظر)« ،جام تهی» گزیده عکسهای دریاچه ارومیه اثر رومین
محتش��م (نشر نظر)« ،گذشته استمراری» اثر تهمینه منزوی
(نشر نظر) و «انقالبیون» اثر کاوه کاظمی (نشر نظر) به نمایش
درخواهد آمد.
کیوریتورهای نمایشگاه (هیأت انتخاب) :نیوشا توکلیان ،مهدی

نادر داوودی با یک واو کمتر

وثوقنیا ،آرش خاموشی و روشن نوروزی

گالری ایوان

هیات داوران جایزه :کاوه کاظمی ،امید صالحی و نیوشا توکلیان

گشایش ۱۳ :بهمن ساعت  ۱۶الی  - ۲۰نمایشگاه تا جمعه  ۲۷بهمن ۱۳۹۶

گش��ایش :جمعه  ۱۳بهمن ماه ،س��اعت  ۴تا  / ۸نمایشگاه تا

بازدید :هر روز  ۱۶:۰۰الی  - ۲۰:۰۰گالری روزهای شنبه تعطیل میباشد

 ۳۰بهمن ماه ادامه دارد  /گالری شنبه ها و تعطیالت عمومی

آدرس :تهران ،الهیه ،خیابان مهدیه ،خیابان جبهه ،کوچه لسانی
بنبست حمید ،شماره  ،۱گالری ایوان

تعطیل است  /آدرس :تهران ،بلوار کشاورز ،بین خیابان وصال
و قدس ،شماره  ،۲۱۰ساختمان تکنوآجر

شهرستانها نمایشگاه گروهی عکس« ،در حال حاضر  »۲تا  22بهمنماه در گالری هامون ساری در حال برگزاری است  /نمایشگاه «سرزمین سبز» ،منتخبی از آثار عکاسان ایرانی از طبیعت و مناظر گیالن ،روز شنبه  ۱۴بهمن  ۱۳۹۶در گالری خانه فرهنگ گیالن افتتاح میشود
در دوربین.نت

آتش سرد روایتی ناشنیده از جنگ ایران و عراق

امروز ایران

کارگاه ساخت کانکس برای مناطق زلزله زده کرمانشاه  /مصطفی معراجی

ابرماه سرخ آبی و ماه گرفتگی آبی  /محسن عطایی /فارس

روز برفی تهران  /علی بهلولی

امدادرسانی هالل احمر در اتوبان تهران  -قم  /حسین کزازی  /ایسنا

دیدار ذوب آهن و آیزول هند در پلی آف آسیا  /مهدی کریمی سودرجانی

ایسنا « :گالری سالم» با رویکرد بازخوانی تاریخ معاصر ایران ،میزبان عکسهایی از جنگ ۸

رزمی ،جاسم غضبانپور ،علی فریدونی ،بهرام محمدیفرد ،ساسان مویدی و عربعلی هاشمی

ساله ایران و عراق خواهد بود که تاکنون به نمایش در نیامدهاند.

در این نمایشگاه به نمایش درخواهد آمد.

این نمایشگاه با عنوان «آتش سرد» در روز جمعه  ۱۳بهمنماه افتتاح میشود.

عالقهمندان برای بازدید از این نمایشگاه میتوانند تا  ۲۷بهمن از ساعت  ۱۵تا  ۲۱به «گالری

«آتش سرد» در برگیرنده بیش از  ۱۰۰عکس دیده نشده از جنگ هشتساله ایران و عراق

سالم» واقع در ولیعصر ،باالتر از پارک وی ،خیابان فیاضی (فرشته) ،مجتمع سام سنتر ،طبقه

است که توسط احمدرضا نوری و جاسم غضبانپور گردآوری شده است.

منفی یک مراجعه کنند.

آثار هنرمندانی مانند مهرزاد ارشدی ،شهید سعید جانبزرگی ،محمدحسین حیدری ،جهانگیر

این گالری روزهای شنب ه تعطیل است.

گفتوگویتصویریدوربین.نتبا بابکبرزویه

 وقتی عکاس با دانش و اطالعات وارد یک اتفاقی بشود توانایی بهتر ثبت کردن را دارد. -عکاس سینما و تاتر باید اشراف کامل به داستان فیلم و نمایش را داشته باشد.

بارش برف در مبارکه اصفهان  /مرتضی صالحی  /تسنیم

 یک عکاس موفق در تاتر باید عکاس موفقی در ژانر مستنداجتماعی باشد .اجرای عکاسان اولین روز نمایش اشتباه بزرگی است. یکی از مهمترین نکات در عکاسی تاتر اشراف داشتن به وسایل است چون تاتر زنده و پویا است. مخالف این مدل اجرای عکاسان هستم چون توهین به عکاسان است .این مدل اجرای عکاسان به نوعی زرنگی عوامل نمایش است. راز موفقیت آدمها در این است که رو به جلو حرکت کنند و به هیچ چیزی جز مسیر پیش رو فکر نکنند.  140هزار فالوئرهایم را مدیریت میکنم.ساعت دوازده دوربین.نت  /اولین آژانس عکس خبری ایران
زیر نظر شورای سردبیری
ساعت دوازده در روزهای پر خبر عکاسی ساعت 12نیمهشب منتشر میشود.

رقص زیبا و زمستانی سارها در آسمان شهر ق م  /مصطفی معراجی

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

جشن سده زرتشتیان یز د  /ابوالفضل محمدی  /مهر

