
بيني شده مطالب ترجمه شده مفيد را براي چاپ در نشريه انتخاب   سردبيري با دقت و وسواس و بر اساس اهداف پيش
 . خواهد كرد

هاي عكاسي ارزشمند را مورد نقد و بررسي  هاي خوب و همچنين كتاب  به نقد نيز اهميت ويژه داده و نمايشگاه-5
 . دقيق و علمي قرار خواهيم داد

به ( اي  اي روزنامه نگاري معتقديم و خواهيم كوشيد كه به يك نشريه حرفه ها و اخالق حرفه و ارزش به اصول -6
 . در زمينه عكاسي منتشر كنيم) معناي واقعي

هاي ماست و راه و روش اجرايي ما بر مبناي آن تعريف  اين تصميمات شوراي سردبيري در حقيقت منشور فعاليت
شود مگر با حمايت و همكاري همه دوستان و  يم كه موفقيت در اين راه ميسر نميولي اين را هم ميدان. شود مي

بودن ترديد فقط با كمك شماست كه خواهيم . تپد و ما را نيز از خود ميدانند منداني كه دلشان براي عكاسي مي عالقه
  . ين راه تنها نگذاريدپس ما را در ا. توانست به اهداف گفته شده كه در حقيقت اهدافي جمعي است، دست يابيم

  : و اما چند نكته ديگر 

 در مورد لوگوي نشريه، شوراي سردبيري از ميان اتودهاي متعددي كه تهيه شد، در نهايت لوگويي را انتخاب كرد -1
  . كه خوانايي كافي داشته باشد

 قرار باشد هر كدام از آنها بينيم كه نامشان به سادگي قابل خواندن نيست و اگر ها مي نشريات زيادي را روي كيوسك
ما دقيقاً . خواهيم آن نشريه باشيم را از فروشنده بخواهيم، بايد اجباراً با اشاره به آنها بگوييم آن نشريه را بده ، ما نمي

  . بشناسند و صدا كنند» عكاسي خالق« خواهيم مخاطبانمان ما را با نام  مي
هاي عكاسان براي مطالبه حقوق  ل پيش تا كنون در جريان پيگيري آنها كه از دو سا ها، مخصوصا   براي خيلي-2

 هستند، 1349ماه   دي11مادي و معنوي خود بر اساس قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 
خصوص كه نگارنده اين سطور  ممكن است اين سئوال وجود داشته باشد كه موضع ما در قبال اين مسئله چيست؟ به

. ود از اولين كساني بود كه به مطالبه اين حق برخاست و حاال خود بر مسند مدير مسئولي اين نشريه نشسته استخ
، در پاسخ بايد گفت كه عكاسي خالق با اعتقاد به اين موضوع، با عالقمندي سعي خواهد كرد كه نظرات، اعتراضات

ما بر آنيم كه . اده شوددوع به درستي انعكاس ها، مشكالت و مسائل مربوط به اين موض ها و مخالفت موافقت
هاي مطبوعاتي كارسازي را ر حد توان خود در چارچوب قانون، از مطالبات بر حق عكاسان به عمل آوره و اگر  حمايت

اسب و توانمندي را هم براي مطالبات حمايت عملي دوستان عكاس نيز به همراهي ما بيايد، چرا نتوانيم پايگاه من
  ايجاد كنيم؟ راستي چرا نتوانيم؟) اعم از مادي يا معنوي( قانوني خومان 

 در گالري كيهان نمايشگاه عكسي برگزار شد كه نماد آن يك سنجاق قفلي بزرگ 1372در سال : و اما نقل يك خاطره
وجود يك . گزيني با دفتر يادبود نمايشگاه ساخته شده بودآن سنجاق قفلي به سفارش برگزار كننده به منظور جاي. بود

توانستند  سنجاق قفلي بزرگ در محيط نمايشگاه كه به جاي دفتر يادبود به كار گرفته شده و بازديدكنندگان مي
 (نظراتشان را روي كاغذ، مقوا، روزنامه، پارچه و هر چيز ديگري كه جاي نوشتن داشت، بنويسند و در آن فرو  كنند

هاي مختلف هنر در آن شب جمع شده بودند جوي را  هاي مختلفي از اهالي رشته و همچنين تيپ!) شايد هم برعكس
به وجود آورد كه تا دير وقت و بر خالف عرف معمول نمايشگاه باغ مصفاي گالري محل بحث و گفتگوي هنري بين 

  . اهالي بود
خالقيت، . هاي رايج در توليد آثار است هاي مرسوم و روش خالقيت هنري در حقيقت خروج هنرمندان از قالب عادت

به عبارت ديگر خالقيت در . كند هاي تفكر و اجراي كار هر هنرمند با ديگران معني پيدا مي در تفاوت ميان شيوه
اق قفلي آن نمايشگاه با نماد سنج. اما ابتدا بايد  قواعد و قوانين را شناخت و بعد زير پا گذاشت. شكستن قوانين است

چيز رنگ و بوي سياست و  ، در شرايطي برگزار شد كه همهكه ظاهراً به عنوان يك شوخي هنرمندانه به كار رفت
 از  شب هاي نيمه باران ايرانيان هنوز از كابوس موشك. كرد  ميداددر بوسني و هرزگوين جنگ بي. گي داشتدسياست ز
  ... د و رويي در مزارع افغانستان مين مي. پريدند خواب مي

شد، به عادات معمول بيننده تلنگر   در يك نمايشگاه عكس ابراز ميياين رفتار غير معمول كه به شكل يك نظر خواه
اين رفتار نه به عنوان يك رفتار مخالفت آميز با جريانات بلكه به عنوان يك رفتار شوخ طبعانه براي جلب توجه و . زد

 باعث شد كه با وجود دوري راه گالري، آن نمايشگاه در زمان خود به يكي  مطرح كردن يك كار صورت گرفت و دقيقا 
اي كه اين عامل  اكثر بازديد كنندگان به دليل فضاي ترغيب كننده. ترين نمايشگاه هاي عكس تبديل شود از پر بيننده

انند و اين فرصت م غير متعارف ولي موثر در محيط نمايشگاه ايجاد كرده بود، مدت زيادي را در محل گالري مي
  البته اين كار هم مانند هر رفتار خارج. داد مناسبي را براي بحث و گفتگو و تبادل فكر و انديشه در اختيار آنان قرار مي
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