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مسعود زنده روح کرمانی

»حسنت به اتفاق مالحت، جهان گرفت/آری، به 
اتفاق، جهان می توان گرفت« 

در آغ��از س��ومین رویدادی هس��تیم ک��ه به یمن 
همراهی و همکاری هفت انجمن و چهار س��ایت 
تخصصی عکاس��ی پدید آمده است. رویدادی که 
با ادامه آن در آینده می تواند جریان س��از عکاسی 
این س��رزمین باشد. امروز سرآغاز فصل جدیدی از 
کنار هم ب��ودن و با هم بودن اس��ت و امید داریم 
ک��ه این حرکت فرهنگی بتواند گس��تره خود را به 
مراکز آموزش عالی، انجمن ها و تشکل های استانی، 
نشریات عکاسی و فضاهای مجازی عکاسی ایران 
ب��از نمای��د و در دوره چهارم ش��اهد مش��ارکت و 
همراهی جمع کثیر عکاس��ان ایران و برگزاری در 
سایر شهرستان ها باشیم. این مهم میسر نمی شود 
مگر با هم بودن و در کنار هم بودن، با یک هدف و 

آن » عکاسی« است.               
ه��دف هیأت مدی��ره انجمن عکاس��ان ایران در 
س��ومین دوره، آش��نایی جامعه ب��ا تخصص های 
گوناگون عکاسی و نگاه کاربردی با رویکرد ویژه 
هنرمندانه و مش��ارکت برای ی��ک رویداد بزرگ 

مشترک است. 
ادامه در صفحه بعد

نشریه روزانه  سومین دوره 10 روز با عکاسان ایران
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امید به باهم بودن
و در کنار هم بودن

لطفا با 
دوربین وارد شوید

10+355 روز با عکاسان

اگر بخواهیم می شود

برای عکاسان چه »ده روز با عکاسان« و چه 355 روز 
دیگر س��ال، فرقی نمی کند. رسالت آنها زمان و مکان 
نمی شناس��د. این رویداد بزرگ فقط بهانه ای است که 
کوله بار یک س��ال عکاس��ی خود را زمی��ن بگذارند و 
تجربیات خود را با یکدیگر شریک شوند و چه نیک که 

میعادگاه این قرار ساالنه، خانه هنرمندان ایران است.

انتخاب شعار »لطفا با دوربین وارد شوید« برای سومین 
دوره »ده روز با عکاسان« تاکیدی است بر اهمیت ثبت 
تاریخ در جغرافیای هس��تی و تقدیری است از آنها که 
با وجود مشکالت  عکاسی در هیاهوی جوامع امروزی 

دوربین را زمین نمی گذارند و لحظه را معنا می کنند.
برای برگزارکنندگان و ش��رکت کنندگان سومین دوره 
»ده روز با عکاس��ان« آرزوی توفی��ق دارم و امیدوارم 
بتوانیم از دریچه دوربین خوبی همدیگر را خوب ببینیم.

رئیس هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران

نخستین برنامه 10 روز با عکاسان ایران را در شرایطی 
برگ��زار کردیم ک��ه هنوز پروانه بهره ب��رداری انجمن 
در کش و قوس بوروکراس��ی و تغیی��ر پی در پی وزرا، 
مدیران و کارشناسان کمیسیون ماده 10 فعالیت احزاب 
و جمعیت ها وزارت کش��ور بود. باید گام ها را حس��اب 
شده بر می داشتیم چون فضای منفی نگاه به عکاسی 
پس از رخدادهای سال 88 از یک سو ناامیدی و تردید 
عکاس��ان به هویت انجمن از س��ویی دیگر انرژی دو 
چندانی را طلب می ک��رد تا بتوانیم محکم، با انگیزه و 
استوار مس��یر 2555 روزه طی ش��ده از 14 اسفند ماه 
84 را به درس��تی ادامه دهیم. پیش��نهاد این برنامه را 
فرزاد هاشمی رئیس هیات مدیره وقت ارائه کرده بود. 
چ��را 10 روز؟ هیچکدام از اعض��اء هیات مدیره هرگز 
پاسخ شخصی نیافتند. فکر می کنم آنقدر تاریخ معاصر 

ایران به عکاسی بدهکار است که اگر 100 روز هم بود، 
پایش می ایستادیم. 

قرار بود تیرماه 91 نخس��تین برنامه 10 روز با عکاسان 
ایران انجام شود که نشد. مشکالت مالی، جلب اعتماد 
کارشناس��ان عکاس��ی، چند تقویمی کشور و... موانعی 
بود که این برنامه را عقیم س��اخت. بر اس��اس چارت 
سازمانی انجمن، نخستین جلسه های کمیته ها برگزار 
و انجمن ه��ای تخصص��ی و بومی در س��طح کش��ور 
شناس��ایی شد. جلس��ات بس��یاری با اهل فن به اجرا 
درآمد و مش��اوره های زیادی انجام شد. در پایان تقویم 
را درست کردیم و آذرماه شد ماه عکاسی ایران، همان 
ماهی ک��ه در اوج ناامیدی نخس��تین مجمع عمومی 
انجمن عکاسان ایران را در روزی بارانی برگزار کردیم 
قطره قطره آوردند، انجمن عکاسان ایران برای همیشه 

هویت بخشیده شد. 
ادامه در صفحه آخر

ساعد نیک ذات 
دبیر اولین دوره »ده روز با عکاسان«

مجید سرسنگی
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران

شماره
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 عکاس��ی امروزه در فرهنگ، هنر و اقتصاد عجین 
و بخ��ش عظیم��ی از آن در مطبوعات، نش��ریات 
و مج��الت، بولتن ه��ا، کتب، گالری ه��ا، تبلیغات، 
فضاهای فرهنگی هنری، گیشه های سینما،تئاتر و 
فضاهای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. تجمیع 
ای��ن تخصص ها در کنار هم حاک��ی از قدرت نفوذ 

عکاسی در هر جامعه است.                  
ش��ورای علمی که از اعضای هیأت علمی دانشگاه 
و صاحبنظران عکاس��ی هس��تند، در ای��ن دوره بر 
اس��اس نیازهای علمی و عملی و آس��یب شناسی 
عکاس��ی ایران، نشست های تخصصی این دوره را 
برنامه ری��زی و در آن از بحث های تخصصی، میان 
رشته ای و کارگاه های آموزشی استفاده نموده است.

در این همایش مباحث روانشناسی، جامعه شناسی، 
فرهن��گ و اقتصاد که از پایه های اصلی علمی این 
رش��ته اس��ت برنا مه ریزی و با برگزاری کارگاه های 
تخصص��ی در ه��ر ژانر، با هدف باال بردن س��طح 
علمی و عملی عکاسان و استفاده از اساتید مجرب 
یکی از شاخصه های مهم این دوره است. اختصاص 
ه��ر روز به یک انجمن، امکان��ی را ایجاد نموده تا 
مسائل تخصصی هر ژانر بررسی و هر انجمن بتواند 

در راستای اهداف خود رسالتش را انجام دهد.                              
ده روز با عکاسان همچون دوره های گذشته با هدف 
»عکاسی، فرهنگ، جامعه« مس��یر خود را ادامه و 
امسال با ش��عار »لطفا با دوربین وارد شوید« سعی 
بر آن دارد که فرهنگ عکاس��ی ش��هری و گذر از 
شرایط دشوار آن و تاثیرات نامطلوبی که بر عکاسی 
گذارده، به نقد و بررس��ی گ��ذارد. برگزاری پانل در 
این خصوص و به چالش کش��یدن این موضوع که 
چرا امروزه در فضاهای شهری عکس کمتری ثبت 
می گ��ردد، یک��ی از اهداف این برنامه اس��ت. تنوع 
تخصصی، کارگاه های  نشس��ت های  نمایشگاهی، 
آموزش��ی و نمای��ش فیلم های مرتبط با عکاس��ی 
آغازگر راهی اس��ت که امید است با رفع نواقص آن 

در دوره های آتی، ما را به سرانجام مقصود رساند.                     
در این راه دشوار، همواره روسا و هیأت مدیره های 
انجمن های تخصصی، مدیر مسئوالن سایت های 
عکاسی، همراهمان بوده اند که جا دارد از عزیزانی 
که دس��ت ما را به گرمی فش��رده اند و همراهمان 

بودند، قدردانی نمایم.               
شایس��ته است که از جناب دکتر مجید سرسنگی، 
مدیر عامل خانه هنرمندان ایران و تمامی حامیان 
مال��ی این رویداد تقدیر نموده و امیدوار باش��م که 
در دوره چه��ارم حمایت خود را از این رویداد دریغ 
ننمایند. س��پاس بی کران به شما عکاسان و جناب 
آق��ای ابراهیم صافی دبیر س��ومین دوره ده روز با 

عکاسان، که این مهم را به سرانجام رساندند.   

برگزارکنندگان سومین دوره »ده روز با عکاسان« در نشست 
خبری برنامه های سومین دوره عنوان کردند که شعار امسال 
»لطفا با دوربین وارد شوید« انتخاب شده است تا تاکیدی باشد 
بر این موضوع که با وجود سختگیری از عکاسی در خیابان ها، 

عکاسان با دوربین هایشان معنا پیدا می کنند.
مسعود زنده روح کرمانی، رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان 
ایران در نشست خبری سومین دوره »ده روز با عکاسان« که 
صب��ح 15 دی در تاالر امیرخانی خانه هنرمندان برگزار ش��د، 
در تش��ریح برنامه های امسال گفت:»از حدود سه ماه گذشته 
نشست های کارشناسی برای برگزاری سومین دوره »ده روز 
با عکاسان« برگزار شد. این برنامه اولین حرکت تخصصی با 
مشارکت انجمن های عکاسان ایران، انجمن عکاسان میراث 
فرهنگی، انجمن عکاس��ان صنعتی، انجمن عکاسان سینما، 
انجمن عکاسان خانه تئاتر و انجمن عکاسان انقالب و دفاع 
مقدس برگزار است. سایت های تخصصی عکاسی نیز مانند 
پایگاه عکس چیلیک، دوربین دات نت، عکاسی دات کام و وان 

پیکس در این راه ما را یاری می کنند.«
او ب��ا بیان اینکه برپایی نمایش��گاه، کارگاه های آموزش��ی و 
نشس��ت های تخصصی از جمله برنامه های این دوره است، 
ادامه داد:»هر روز به یک انجمن اختصاص داده شده است. در 
نشست های تخصصی هم سعی کردیم از مباحث میان رشته ای 

استفاده کنیم.«
ابراهیم صافی، رئیس هیات مدیره انجمن عکاس��ان میراث 
فرهنگی و دبیر س��ومین دوره »ده روز با عکاس��ان« در مورد 
برنامه هایی که ه��ر روز به یکی از انجمن ها اختصاص یافته 
اس��ت، اظهار کرد:»روزهای دوش��نبه 22 دی و یک شنبه 28 
دی انجمن عکاسان ایران، سه شنبه 23 دی انجمن عکاسان 
تبلیغاتی و صنعتی، چهارشنبه 24 دی انجمن عکاسان سینمایی، 
پنج شنبه 25 دی انجمن عکاسان مطبوعاتی، جمعه 26 دی 
انجمن عکاسان میراث فرهنگی، شنبه 27 دی انجمن عکاسان 
خانه تئاتر و دوش��نبه 29 دی انجمن عکاسان انقالب و دفاع 
مقدس به سخنرانی و برگزاری نشست های تخصصی خود 

از قدیم االیام عنوان دبیر ما را یکراست می برد دبیرستان 
و آن فلک زده ای که مقابل آن همه دانش گریز س��رتق 
و به تعداد بس��یار کم دانش آموز قرار می گرفت ولی در 
پیکره  انجمن عکاسان ایران دبیری مشتقات و مشقات 

خودش را دارد.
دوره اول یعنی س��ه س��ال پیش، فرزاد خان هاش��می 
- ریی��س وقت انجم��ن-  چوب امدادی ی��ک نفره را 
داد دس��ت س��اعد نیک��ذات و او هرچه می توانس��ت و 
می دانست با اندک کمکی از  طرف دیگر اعضای هیات 
مدیره تبدیل کرد به اولین ده روز با عکاس��ان ایران که 
شاخه های پرشاخه ای داش��ت که میوه  اصلی آن شاید 
تکریم 15 نفر از پیشگامان عکاسی ایران بود و اما دوره 

برگزاری ده روز با عکاسان با شعار 
لطفا با دوربین وارد شوید

در نشست خبری مطرح شد

ده روزمان برقرار

ادامه از صفحه قبل

سیف اهلل صمدیان

دبیر دومین دوره »ده روز با عکاسان«
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سومین همایش ده روز با عکاسان را پیش روی داریم، 
نتیجه تالش و همدلی جامعه عکاسی با هفته ها کار و 

برنامه ریزی در آستانه تحقق پذیری است.
مش��کالت زیادی در مسیر راه بود که اگر گذشت و 

همراهی نبود، این مهم به وقوع نمی پیوست.
پیوسته جهان رو به رشد است و فرهنگ های مختلف 
هر روز بیشتر از پیش به رونق خود می اندیشند چرا که 
اگر رونقی در فرهنگ و هنر نباشد، به خوبی آگاهیم 

که رشد و توسعه ای نیز در پیش نخواهد بود.
آس��مان ابری فضای فرهنگی و هنری امروز ما هم 
نیاز به تابش پرتویی تابناک دارد که با دست توانای 
اهل آن آبی خواهد شد. اکنون که امید و فروغی پیش 
آم��ده، باور داریم چنین فرصتی هم��راه با تجربیات 
دو دوره پیش��ین، س��ومین دوره را ب��ا حضور بخش 
گسترده ای از خانواده عکاسی و بطور فراگیر به پیش 

خواهیم برد.
امید اینکه نتیجه این گفتگو و تعامل راستین از سوی 
تک تک دس��ت ان��در کاران این همای��ش- که مرا 
شایسته نمایندگی خود دانسته اند- برای باور پذیری 
کارش��ان، موثر باش��د و نیز برای مخاطبین و بازدید 

کنندگان مورد استفاده قرار گیرد.
دبیران دوره های پیش��ین دوستان خوبم ساعد نیک 
ذات و س��یف اهلل صمدی��ان بر حی��ات این فضای 
فرهنگی س��ایه دارند و مدیون تالش های ایش��ان 
هستیم و نیز کوشش بی دریغ مسعود زنده روح کرمانی 

که همگی مورد قدردانی شایسته هستند.
از دلس��وزان جامعه فرهنگی و دوستداران هنر که در 
ای��ن گام مهم مارا یاری رس��اندند و با قبول دعوت 
ما چراغ این خانه را روش��ن نگه داشتند سپاسگذارم 
و دس��ت بوس هنرمندانی هستم که در این عرصه با 

حضور و آثارشان فضای پیش رو را پدید آورده اند.

خواهند پرداخت.«
او افزود:»بالغ بر 12 جلسه با تشکیل کارگروه های کارشناسی 
برای نحوه برگزاری این برنامه برگزار کردیم. 10 سخنران مدعو 
که در این برنامه شرکت خواهند کرد، از اعضای هیات علمی 
دانشگاه ها هستند و شورای راهبردی سعی کرده است تا بتواند 
به ش��کل تخصصی برنامه ها را طوری تدوین کند که بتواند 
حوزه های تخصصی عکاسی را به شکل جامعی پوشش دهد.«
صافی عنوان کرد که تهیه کاتالوگی ش��امل جزئیات برنامه ها، 
خالصه نشست های تخصصی و کارگاه ها به همراه انتشار کتابی 
در  اندازه رحلی با 200 صفحه مشتمل بر عکس های نمایشگاه ، 

خالصه مقاالت و سخنرانی های انجام شده خواهد بود.
او ادامه داد:»صحبت های اولیه با انتش��ارات آبان انجام شده تا 
کتاب ده روز با عکاسان را در سطح ایران منتشر و توزیع کنیم.

او در م��ورد دلیل انتخاب ش��عار امس��ال نی��ز چنین توضیح 
داد:»فضای جامعه باعث شده است که دوربین ها از روی شانه 
عکاسان پایین بیاید و به شکل سمبولیک می خواستیم به جامعه 

نشان دهیم که عکاسان با دوربین هایشان معنا پیدا می کنند.«
همچنی��ن کاووس ص��ادق لو، رئیس هی��ات مدیره انجمن 
صنفی عکاسان مطبوعاتی و سخنگوی سومین دوره »ده روز 
با عکاس��ان«  اظهارامیدواری کرد که برگزاری این دوره یک 

رویداد موفق باشد.
در ادام��ه محمدمه��دی رحیمی��ان، یکی از اعض��ای هیات 
مدیره انجمن عکاس��ان و مدیر روای��ط عمومی این انجمن 
گفت:»امیدواریم در این ده روز مباحث عکاسی  در مطبوعات 
و رسانه ها بیشتر مطرح شود. تاکید شورای برگزاری این بود که 
مباحث میان رشته ای را هم وارد حوزه عکاسی کنیم و آگاهی 
عمومی را نسبت به وجوه عکاسی افزایش دهیم. شاید جمع 
انجمن های عکاسی در تهران و شهرستان ها در نهایت به 4 
هزار نفر برسد اما این جامعه از پتانسیل باالیی برخوردار است 
و جریان تصویر را طی چهار دهه اخیر در کشور برعهده داشته 
است. موضوع مهم برای ما این است که عکاسی را به شکل 

جدی وارد حوزه اندیشه و فکر مخاطبان کنیم.«
رحمیان در ادامه به استقالل این دوره هم اشاره کرد:»به غیر از 

فضایی که خانه هنرمندان در اختیار ما قرار داد، تمام برنامه های 
امسال بدون حمایت نهادهای دولتی و با اتکا به حمایت هایی 
صورت گرفت که از طریق ارتباطات انجمن ها با جذب حامیان 

مالی انجام شده است.
صافی در توضیح بیشتر این موضوع اظهار کرد:»گرفتن حامی 
مالی خیلی سخت بود. در ابتدا فکر می کردیم با توجه به حجم 
و گس��تردگی برنامه هاحامیان مالی زیادی خواهیم داشت اما 
در بخش هایی دو ش��رکت »نور نگار« و »نیکو نگرش« که 
در زمینه عکاسی فعالیت می کنند حضور دارند و سهم  عمده 
حمایت از سوی شرکت کاله با شعار حمایت از فرهنگ و هنر 
انجام شده است . قابل توجه است که تصورمی کردیم کسانی 
که مرتباط به فرهنگ و هنر هستند، کمک های بیشتری از ما 

خواهند کرد.«
او همچنین در مورد برگزاری برنامه هایی که از سوی انجمن 
های خصوصی برگزار می ش��ود، اظهار کرد:»کار تشکیالتی 
کردن در کش��ور ما بسیار پرتنش است و امیدوارم این تعامل 

بتواند اهداف انجمن های تخصصی عکاسی را محقق کند.«
 

زنده روح همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد 
تفاوت »ده روز با عکاسان« و دوساالنه عکاسی گفت:»این دو 
از هم جدا هستند و ما از هشت ماه قبل سعی کردیم کمیته های 
مختلف انجمن را راه اندازی کنیم. تصور من این است که ده روز 

با عکاسان باید کلیت جامعه عکاسی را دربربگیرد.«
به گفته او تالش انجمن عکاسان ایران این است که چهارمین 
دوره »ده روز با عکاس��ان« با حضور انجمن های تخصصی 

شهرستان ها در سه مکان برگزار شود.
زنده روح در پایان این نشست با بیان اینکه کار تشکالتی کردن 
با امکانات محدود انجمن ها بسار سخت است، چنین جمع بندی 
کرد:»قانون ما این اس��ت که در طول این ده روز می خواهیم 
همه آنچه را که برای جلوگیری از فعالیت عکاسان در خیابان ها 
انجام می شود، مورد توجه قرار دهیم. سوال ما این است که چرا 
در شهر نمی توانیم عکاسی کنیم. ما با شعار امسال می خواهیم 

همدیگر را از طریق دوربین ببینیم.«

با حضور مشتاقان عکاسی برگزار شد.
پیش از آنکه به فهرس��ت عکاسان و برنامه های دومین 
دوره  ده روز با عکاس��ان اش��اره کنم، باید بگویم که در 
س��ومین دور برگزاری ده روز با عکاسان ایران نیز چوب 
مربوطه دس��ت چوب شناس قابلی چون ابراهیم صافی 
افتاده اس��ت که کمک رس��ان مس��عود خان زنده روح 
کرمانی ش��ود که حاال رییس الروساس��ت و مسیر خانه 
هنرمندان و موزه  هنرهای معاصر را این روزها بیش��تر 
از مس��یر خانه اش می شناس��د چرا که درس��ت فردای 
اختتامیه ده روز با عکاسان در خانه هنرمندان ایران باید 
میزبان دوساالنه عکس ایران باشد در کسوت «دبیریت 

اجرایی«!  
خ��دا ب��ه داد دبیر بعدی رییس بعدی برس��د چون فکر 
نمی کنم ته دیگ عکاس��ی ایران نام و موضوع و جاذبه 
دیگری مانده باش��د برای ده روز با عکاسان دور چهارم؛ 
مگر اینکه نسل جدید عکاسی ایران طرحی نو در اندازند 

و دیگ عکاسی پر از جذابیت و هیجان و نوآوری شود.

آینده ای روشن
در روشنی چشمان بیدارتان باد

دوم که شد همین آقای چوب به دست که حاال شده بود 
رییس انجمن، در دو-س��ه هفته  پایانی چوب مربوطه را 
به دس��ت من داد به امید اینکه تجربه  دو های استقامت 

من کمک رسانم باشد و همین گونه هم شد!
موض��وع اصلی دومین دوره با توافق کامل هیات مدیره  
انجمن پروژه های عکاسی شد؛ همان دغدغه  همیشگی 
هیات موس��س و همه  عکاسان بعد از این اگر بخواهند 
مس��افت معقولی از جاده  عکاسی را طی کنند و همین 
دغدغه مرا یکراس��ت برد به طرف آنهایی که می دانستم 
در طی سه دهه  گذشته با ایده و زمانبندی منطقی برای 
ش��روع و اجرای پروژه ای عکاس��ی -  که در اکثر موارد 
به نقطه پایانی مقبولی نیز رس��یده بودند- و رسیدن به 
نام بیس��ت و یک عکاس ش��اخص ک��ه در »ده روز با 
عکاسان« دوره دوم آثارشان از 2 تا 10 آذرماه 1392 در 
خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته شد و مهم تر از 
ارائه آثار، برگزاری نشست های اختصاصی برای هر پروژه 
بود که اکثرا با مدیریت هر یک از اعضای هیات مدیره و 

ابراهیم صافی   
دبیر سومین دوره »ده روز با عکاسان«
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»ما زنبورهایی هس��تیم با کندویی نامریی. هزاران سال 
طول می کش��د تا کندوی ما از ش��هد پر شود. تمدن ما 
ذخیره هایی اس��ت در کندوی نامریِی فرهنگ.« یوهان 

ولفگانگ گوته.
لحظه ای وجود دارد که نور بازتاب شده از عدسی می گذرد 
تا بر شبکه  دوربین ثبت شود. لحظه ای که اثری تألیف 
می شود، نقشی بر بوم می نشیند، یا قطعه  پرشکوهی از 
موس��یقی به اوج می رسد. تمام این ها صفحاتی است از 
کتاب فرهنگ جامعه که همواره در حال تدوین و افزایش 
و ارتقاء است. وهله هایی که اندوخته  مردمان در کندوی 
فرهنگشان ذخیره می شود تا فردای تاریخ بهتر و غنی تر 

از امروزش باشد.
ت��الش آدم��ی در عرصه  فرهنگ و هنر از یک س��و از 
تجرب��ه  روزان��ه و روزمره اش، از زیس��تن او بر می آید و 
از س��وی دیگر روی زندگی فردای او اثر گذار اس��ت. از 
یکس��و هنرمند تصویر زمین و زمانه  خویش را منعکس 
می کند و از سوی دیگر برس��ازنده  زمانه ای است که از 
راه می رس��د. هنر س��لیقه های افراد جامعه را می سازد و 
شیوه های زندگی مردم را غنا می بخشد و ازین راه فهم 
انسان از جهان و درک لذت های زیسته را شکل می دهد. 
لذت درک یک قطعه  موسیقی، لذت فهم یک تصویر، یا 
شهودی که از یک قطعه  ادبی به دست می آید، می تواند 
جزو لذات روزمره  مردمان جامعه  ما باشد مانند لذت یک 
غذای خوب یا نوشیدن جرعه ای آب. این میدان بزرگی 
اس��ت که از تالش هنرمندان و مردمان و صنعت گران، 

تمامی اقش��ار رونق می گی��رد. در این لحظه  ناب با هم 
هم قدم می ش��ویم. درس��ت روی نقط��ه ای که بیش از 
تمامی انطباق ها و هم راس��تایی ها، کاله را با جهان هنر 

پیوند می دهد.
لذت زیس��تن با تمام دامنه  گس��ترده اش، با ش��عبه ها و 
ش��اخه های مختلفی که در فرهنگ و روان بشری دارد، 
هدفی است که ما دنبال می کنیم. لذِت چشیدن طعمی 
آشنا یا آشنایی با طیفی غریب از مزه ها و رنگ ها و بوها، از 
ساده ترین لذت ها تا لذت درک اثِر هنری واال. از ساختن 
و بهره مند ش��دن از طعم خوراکی خاص – که البته آن 
نیز یک محصول فرهنگی بسیار پیچیده است - تا خلق 
و بهره مندی از یک اثر فخیم تجسمی. جامعه ای پویا و 
شاد می تواند حائز چنین خصوصیت های متعددی باشد. 
عرصه ها و دریچه هایی برای درک هستی. جامعه  ما نیز 
به بهره مندی روز افزون از چنین لذت ها و لذت  برندگانی 

نیازمند است و این بهره مندی نخستین آرزوی ماست.
بناب��ر همین نگرش اس��ت که کاله ت��الش می کند از 
فعالیت های خاص فرهنگی و هنری که در راستای هدف 
درک لذت و گس��ترش لذت های زندگی باشد پشتیبانی 
کند. به طور خاص هنرهای بصری که بازگوکننده و در 
عین حال سازنده  نگاه ما، نگاه هنرمندان ما و در نتیجه 
نگاه مردمیان ما نسبت به خود و جهان پیرامون ماست. 
هنگامی که پیشرفت هنر را بهبود نگاه جامعه نسبت به 
خودش و جهانش بدانیم، این عرصه بیش از آنچه به نظر 

می رسد جا برای حمایت دارد.

فرهنگکاله حامی 

پیام شرکت کاله به سومین دوره »ده روز با عکاسان«
کارشناس��ان هم آمدند، پیش��گامان هم آمدن��د. اما پولی 
در کار نبود چون جهان با مش��کل اقتصادی روبرو ش��د و 
ایران هم با تحریم های جهانی مش��کالتش صد چندان. 
حمایت کننده ه��ای مالی هم که وعده هایی داده بودند در 
این شرایط عقب کشیدند. وقتی یکدلی باشد غیر ممکن، 
ممکن می شود. از حق عضویت اعضاء مقداری پس انداز 
داشتیم. با هماهنگی خزانه دار وقت، بانو مریم زندی و اعضاء 
هیات مدیره تصمیم بر آن شد که اگر سازمانی مردم نهاد 
هستیم، پس باید به اعضاء انجمن بیشتر از هر فرد، ارگان 

و شرکتی اتکاء کنیم.
نخس��تین دوره با حق عضویت اعض��اء و بدون هیچگونه 
حمایت مالی از غیر، در روز س��ه ش��نبه 21 آذر 91 با شعار 
فرهنگ، جامعه و عکاسی و با پیام زنده تصویری استاد هادی 
شفائیه ریاست افتخاری برنامه ده روز با عکاسان ایران و با 
حمایت و حضور 240 عکاس از دهه های مختلف عکاسی 
معاصر ایران، 33 کارشناس در قالب 4 نمایشگاه عکس زلزله 
نمایشگاه جهانی عکس اعتیاد از ارومیه، نمایشگاه عکس های 
منتخب اعضاء انجمن، نمایشگاه عکس پیشگامان و استادان 
عکاسی، نمایشگاه اینتراکشن، نمایشگاه کتاب های عکاسی 
با حضور ناشرین بنام تهیه فهرست تمامی پایان نامه های 
عکاسی دانشجویان عکاسی، 11 نمایش فیلم، 14 کارگاه 
و مس��ترکالس، 4 میزگرد و تجلیل از 15 تن از پیشگامان 
عکاسی معاصر ایران شامل عباس کیارستمی، محمد فرنود، 
کامران عدل، علی قلمس��یاه، فخرالدین فخرالدینی، هادی 
شفائیه، کاوه گلستان، اکبر عالمی، نیکول فریدنی، یحیی ذکاء، 
قاسم فارسی، مسعود معصومی، رضا نوربختیار، علی رئیس 
شقاقی، حسین پرتوی، بهمن جاللی، سعید صادقی، نصراله 
کسرائیان، آلفرد یعقوب زاده و محمدصیاد برگزار گردید و در 
یلدا بلندترین شب سال ایرانیان با خوردن هندوانه، انار و آجیل 
به پایان رساندیم. در مسیر دراز مدت تشکیل انجمن عکاسان 
ایران یاد گرفته بودیم که اگر بخواهیم می ش��ود، پس باید 

شکیبا بود وگرنه برای نشدن یک بهانه هم کافیست. 
اکنون که به گذشته نه چندان دور اما بسیار پرفراز و نشیب 
آن روزها فکر می کنم نقش طراحی پوس��تر هوشمندانه 
ابراهیم حقیقی با عکسی از بانو »منا هوبه فکر« که جمع 
عکاسان را نشانه رفته است برایم آشکارتر می شود، هم در 

کنار هم در یک جهت اما با نگاهی مستقل و مولف.
آنچه که شعار سومین دوره برنامه ده روز با عکاسان ایران 

است:لطفاً با دوربین وارد شوید. 

w w w . d o o r b i n . n e t

ادامه از صفحه یک


