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خمیازه طبیعت

لیال محمدی

هفته هایپایانی مارچ تمام تغییرات آغاز می شود .سیاهی سرما جای خود را به گرمای
بهار می دهد  .نور خورشید درخشان تر و رنگها شفاف تر به نظر می رسند  .گیاهان
سر از خاک بیرون می آورند و فضایی دلپذیر برایمان می سازند .نسیم بهاری بسان خمیازه
صبحگاهی است که حیوانات را به تکاپوی بیدار شدن از خواب زمستانی و بیرون آمدن از
النه هایشان فرا می خواند  .شرجی و خنکای صبحگاهی و عصر های دل انگیز دوباره ما
را با بهار آشنا می کند هر چند در کانادا این تغییرات کمی با تاخیرقابل مشاهده است .

اواسط ماه آپریل برف و کوالک برخی از نقاط کانادا را فرا می گیرد و در حقیقت مرز بین
زمستان و بهار کامال مشخص نیست ولی درنهایت بهار زیبایی خود را به ارمغان می آورد .
.
"بهار ،جشن طبیعت است  ".رابین ویلیامز

بهار نو شدن و تازگیست و نوروز آغاز شادمانی برای این نو شدن است .
۲

یازدهمین مسابقه/نمایشگاه سالیانه کلوب عکس کارون ،بی سی ،کانادا۲۰۱۷ ،
www.CarounPhotoClub.com

کلوب عکس کارون ،عضو انجمن عکاسان کانادا ،یازدهمین مسابقه/نمایشگاه سالیانه
خود را در ونکوور کانادا برگزار مینماید .عکاسان ،حرفهای و اماتور از سراسر دنیا ،
میتوانند در این مسابقه شرکت کنند.
شرکت کنندگان باید عضو کلوب عکس کارون باشند یا بشوند و عضویت آنها تا پایان
دسامبر  ۲۰۱۷اعتبار داشته باشد .عکسها توسط یک هیئت داوری ،مرکب از سه عکاس
منتخب کلوب عکس کارون ،داوری میشوند و نظر آنان نهایی است.
راهنمای کامل ثبت نام عضویت در کلوب به انگلیسی و فارسی در وب سایت کلوب به
آدرس زیر موجود است:
http://www.caroun.com/CAPA-Membership/CPC-Membership.
html
کلوب عکس کارون حق انتشار عکسها را به هر شکل و در هر جا خواهد داشت (مجله،
ی کپی رایت عکس متعلق به عکاس است .اسالید
بولتن ،وب سایت ،اسالید شو ،)...ول 
شو (با موسیقی) از عکسها تهیه میشود.
 -۱تمام عکسها باید «عنوان» داشته باشند .عکس «بدون عنوان» پذیرفته نمیشود.
ی نیز مجاز به شرکت مجدد نیستند.
عکسهای ارائه شده در مسابقات قبل 
ی یا سیاه و سفید) قابل قبول هستند .هر عکاس میتواند
 - ۲اسالید ،نگاتیو ،دیجیتال (رنگ 
چهار عکس ارائه نماید .پس از ارسال عکس نمیتوانید آن را عوض کنید.
 - ۳نمایشگاهی از عکسهای برندگان .،منتخب و دیگر از عکسها در گالری کارون
در کانادا برگزار میشود .شرکت کنندگان باید هم زمان شرکت در مسابقه ،مطابق
مقررات گالری کارون ،برای شرکت در نمایشگاه نیز اقدام کنند .فرم شرکت در نمایشگاه
گروهی گالری از روی وب سایت گرفته ،پر شده و امضا شود ،و همراه با عکسها
ارسال شوند.
http://www.caroun.com/CarounArtGallery/Calls/
CallContractCAG.pdf
ی با موضوع
 - ۴این یک مسابقه عکاسی هنری و موضوع آن تقریبا آزاد است .عکسهای 
ی جان ،آبستره ،ورزشی،
طبیعت ،حیات وحش ،تصویری ،پرتره ،معماری ،طبیعت ب 
عکاسی سفر و کلوز آپ  ...پذیرفته میشوند .از ارسال عکسهای خانوادگی ،خبری،
ی  ،سیاسی خود داری کنید؛ مردود اند!
مذهب 
 -۵نمایشگاه دیجیتالی دائمی از عکسهای برنده و منتخب در وب سایت گالری کارون
ساخته میشود.
 -۶تمامی مقررات مندرج در این متن باید توسط شرکت کنندگان رعایت شود .کسانی
که مقررات را مراعات نکنند از دور مسابقه و بدون هیچ اخطاری حذف میشوند ،حتی
اگر بین برندگان باشند ،و جایزه به نفر بعدی تعلق میگیرد و هیچ هزینهای هم مسترد
نمیشود.
این بیانیه در مدت برگزاری نمایشگاه ،بدون هیچ اعالم مجدد ،تغییراتی خواهد داشت.
شرکت کنندگان میبایستی راسا و مجددا به آن مراجعه کنند.
۳

 - ۷شرکت کنندگان باید عکسهای خود را در ابعاد  ۳۰در  ۴۰یا  ۳۰در  ۴۵سانت چاپ
و همراه یک فایل دیجیتال به همان ابعاد ارسال کنند .امکان چاپ عکس و قاب ،به هزین ٔه
عکاس ،در ونکوور نیز هست.
آخرین تاریخ ارسال عکس :عکسها باید قبل از  ۳۰سپتامبر  ۲۰۱۷به وقت کانادا در
گالری کارون باشند.
ی که دیرتر برسند از نمایشگاه حذف میگردند و هزینه آن نیز مسترد نمیشود.
عکسهای 
فرم شرکت در مسابقه برای هر عکس جداگانه پر شده و پشت قاب با نوار چسب کاغذی
چسبانده شوند .فرم ویور برای هر عکاس یکبار پر شده و همراه عکس ارسال شود.
جوایزبرندگان:
نفر اول:
مدال طالیی انجمن
انجمن عکاسان کانادا  /گواهی نامه کلوب عکس کارون
نفر دوم:
مدال نقره کلوب عکس کارون  /گواهی نامه کلوب عکس کارون
نفر سوم:
مدال برنز کلوب عکس کارون  /گواهی نامه کلوب عکس کارون
کارهای منتخب :هفت عکس منتخب «لوح تقدیر» کلوب عکس کارون را دریافت مینمایند.
جوایز پس از نمایشگاه اهدا میشود.
هر یک از شرکت کنندگان میتوانند فقط یک مدال به دست آورند.
هزینه شرکت در مسابقه:
مسابقه  ۵۰دالر
هزین ٔه شرکت در نمایشگاه  ۱۵۰دالر
هزینه نقد یا چک ،و یا توسط پای پال در اینترنت همراه عکس ارسال شود .تسهیالتی برای
پرداخت ایران نیز هست.
برای پرداخت در کانادا ،مالیات
به این هزینهها اضافه میشود.
نمایشگاه:
نمایشگاهی از عکسهای شرکت کنندگان در گالری کارون در دسامبر  ۲۰۱۷برگزار
میشود.
فرم شرکت در نمایشگاه و هزینه گالری همراه با عکسها باید به گالری کارون رسیده باشد.
http://www.caroun.com/CarounArtGallery/Calls/CallContractCAG.
pdf
ی که دیرتر برسند ،از نمایشگاه حذف میگردند و هزینه آن نیز مسترد نمیشود.
عکسهای 
کلوب عکس کارون هیچ گونه مسولیتی در قبال گم شدن یا آسیب دیدن عکسها یا قاب ها
ندارد .عکسها بایستی در آخرین روز نمایشگاه توسط شرکت کننده تحویل گرفته شوند ،و
یا هزینه پست و استرداد آن هنگام تحویل عکس پرداخت شود .کلوب عکس کارون ده روز
پس از اتمام نمایشگاه عکسها را نگاه میدارد و بعد از آن هیچ گونه مسولیتی ندارد.
ی توانید با ایمیل کلوب یا تلفن گالری تماس بگیرید:
سوال و جواب :م 
CPC2011 (at) Caroun (dot) com
		

۴

ی هنری کارون
ی سی ،مرکز فرهنگ 
اسپانسر ها :انجمن عکاسان کانادا ،مجله فرهنگ ب 

همین االن میتوانید عکسهای خود را برای مسابقه ارسال نمایید! موفق باشید! و

نفر اول!

۵

گشت و گذاری در آالسکا
بهمن دوستدار
در تابســتان  2016ســوار بــر کشــتی کــروز هلنــد-
امریــکا راهــی ســفری هفــت روزه بــه آالســکا شــدم.
وصــف طبیعــت زیبــای ایــن بزرگتریــن و دســت نخــورده
تریــن ایالــت از ایــاالت متحــده ی آمریکا را بســیار شــنیده
بــودم از ایــن رو دوربیــن عکاســی خــود را بــا چنــد کارت
حافظــه و یــک باتــری اضافــه بــه همــراه بــردم .ز همــان
ابتــدای ســفر و حتــی پیــش از ســوار شــدن بــر کشــتی
تــوان عکاســی را شــروع کــرد و ســوژه هــای مناســبی
بــرای ایــن کار یافــت؛ بــرای مثــال منظــره لنگــرگاه ،دورنمــای کشــتی بــا عظمــت چشــمگیرش،
صــف مســافران در حــال ورود بــه کشــتی ،بخــش هــای مختلفــی از بدنــه کشــتی و  ...پــس از

ورود بــه کشــتی هــم مــی تــوان از بخــش هــای درونــی آن بويــژه از عرشــه ،دودکــش هــای
غــول پیکــر و طبقــات مختلــف و دکوراســیون هــای هــر طبقــه عکــس هــای جالبــی تهیــه کــرد.
مســیر کشــتی از ونکــوور بــه آالســکا در ابتــدا از تنگــه ی طوالنــی جورجیــا مــی گــذرد،
تنگــه ای کــه در یــک ســوی آن بخشــی اصلــی بریتیــش کلمبیــا و کانــادا قــرار دارد و در
طــرف دیگــر آن ســواحل شــرقی جزیــره ی ونکــوور را مــی تــوان دیــد .در گــذر از تنگــه ی
جورجیــا بــه صدهــا جزیــره ی کوچــک و بــزرگ صخــره ای یــا پوشــیده از درخــت برخواهیــد
خــورد کــه ســر از آب بیــرون آورده انــد و مناظــری دل انگیــز را تشــکیل داده انــد .امــکان
دیــدن جانــوران دریایــی گوناگــون ماننــد بالــن هــا و دلفیــن هــا و فــک هــا در ایــن مســیر وجــود
دارد .توجــه داشــته باشــید کــه پــس از تاریکــی امــکان عکاســی برایتــان مهیــا نخواهــد بــود.
صبــح روز بعــد بــه ســواحل جنــوب شــرقی آالســکا نزدیــک شــده بودیــم و پــس از مدتــی بــه
نخســتین محــل توقــف کشــتی یعنــی شــهر بنــدری ِکچيــکان رســیدیم .کچيــکان شــهری اســت
۶

کوچــک امــا زیبــا و پاکیــزه کــه بــا صرف چند ســاعت می توان تمام گوشــه و کنارش را گشــت.
جنــگل هــای انبــوه و مــه آلــود در گرداگــرد شــهر شــکوه و گیرایــی خاصــی دارنــد و موضوعــی
بســیار جالــب و زیبــا بــرای عکاســی انــد .رنــگ هــای غالــب در طبیعــت محیــط بــر شــهرهای
آالســکا بیشــتر از طیــف ســبز ،خاکســتری و آبــی انــد .اگــر بخــت یــاری کنــد و هــوا آفتابــی
شــود بــه تنــوع رنــگ هــا افــزوده مــی شــود .بــه نظــرم چنیــن آمــد کــه آالســکا بــا جنــگل هــا و
کــوه هــای مــه آلــود و آســمان غالب ـا ً گرفتــه و خاکســتری رنگــش جایــی بســیار مناســب بــرای
تهیــه عکــس هــای ســیاه و ســفید بــرای عالقمنــدان ایــن نــوع عکــس هــا از طبیعــت باشــد.

در داخــل شــهرها البتــه وضعیــت قــدری متفــاوت اســت و شــاید همیــن محدودیت طیــف رنگ ها
باعث شــده اســت که ســاکنان شــهرهای آالســکا بســیاری از ســاختمان ها را با رنگ های روشن
و گــرم – ماننــد زرد و قرمــز و قهــوه ای روشــن – آراســته انــد و بــه ایــن ترتیب جــای خالی این

۷

الاقــل در محــل زندگــی خــود تــا حــدودی پُــر کــرده انــد.
رنگهــا را
در شــهر مجســمه هــای جالبــی از بومیــان آالســکا ،معدنچیــان ،جوینــدگان
طــا و  ...هــم نصــب شــده انــد کــه مــی تواننــد موضــوع عکاســی باشــند.
عرضــه ی انــواع و اقســام
بیشــترین مغــازه هــا در شــهرهای آالســکا اختصــاص دارنــد بــه َ
ســنگ هــای قیمتــی و آنچــه از آنهــا ســاخته شــده اســت و نیــز کارهــای دســتی بومیــان آن
ســرزمین از ایــن ســنگ هــا یــا اســتخوان هــای نهنــگ یــا عــاج وارداتــی و فــروش انــواع لبــاس
هــا و یــادگاری هــای ســفر و البتــه فــرآورده هــای دریایــی بویــژه ماهــی آزاد دودی .در حالــی
کــه در هــر چنــد قــدم یکــی از ایــن نــوع مغــازه هــا را مــی بینیــد ،گاه بــرای پیــدا کــردن یــک
خواربارفروشــی دچــار مشــکل خواهیــد شــد.
بســیاری از انــواع محصــوالت صنایــع دســتی کــه در ایــن فروشــگاه هــا مــی بینیــد بســیار
اســتادانه ســاخته شــده و زیباینــد و مــی تــوان عکــس هــای زیبایــی از آنهــا تهیــه کــرد .بــرای
ایــن کار کافــی اســت از صاحــب مغــازه اجــازه بگیریــد .در ضمــن بایــد توجــه داشــت کــه
کپــی از کارهــای بومیــان آالســکا کــه در چیــن ســاخته مــی شــوند و بــه قیمــت بســیار ارزانتــر

عرضــه مــی شــوند هــم در فروشــگاه
هــای ایــن شــهرها بــه وفــور وجــود
دارنــد.
پــس از صــرف چنــد ســاعت در
کچیــکان بــه کشــتی برگشــتیم و
کشــتی بــه ســوی بنــدر جونــو کــه
مرکــز اداری آالســکا محســوب
مــی شــود بــه راه افتــاد .فــردای
آن روز کشــتی در بنــدرگاه جونــو
پهلــو گرفــت و بــاز هــم فرصتــی
چندســاعته بــرای گــردش در شــهر و اطــراف آن بــه دســت آمــد.
۸

جونــو هــم شــهر کوچکــی اســت اگرچــه از کچیــکان بزرگتــر بــه نظــر مــی رســد .مغــازه هــا
و عمومـا ً همــان نــوع محصــوالت را عرضــه مــی کننــد .همــان وضعیــت مغــازه هــای کچیــکان
را دارنــد  .در هــر یــک از شــهرهای آالســکا و از جملــه در جونــو شــرکت هــای متعــددی
فعالیــت دارنــد کــه گردشــگران را بــه طــرق مختلــف – بــا اتوبــوس یــا قطــار یــا هلیکوپتــر
یــا هواپیماهــای کوچــک و یــا ســوار بــر اســب – بــه نقــاط دیدنــی خــارج از شــهرها بــرای
دیــدن زیبایــی هــای طبیعــت اعــم از یخچــال هــای طبیعــی ،کــوه هــا و آبشــارها ،جنــگل هــا و
رودخانــه هــا و جانــوران مــی برنــد .هــر گردشــگری مــی توانــد بســته بــه امکانــات مالــی و
وضعیــت جیــب خــود یکــی از ایــن برنامــه هــای گردشــی را انتخــاب کنــد .مــن و همراهانــم
بــا توجــه بــه امکاناتمــان یکــی از ارزانتریــن برنامــه هــا را کــه بازدیــد از آبشــار نا ِگــت
) (Nugget Fallsو یخچــال طبیعــی نزدیــک آن بــود انتخــاب کردیــم .دیــدن ایــن آبشــار و
یخچــال طبیعــی کنــار آن بــه راســتی بــه  60دالری کــه هــر کــدام بــرای ایــن برنامــه پرداختیــم
مــی ارزیــد .هــم آبشــار بســیار زیبــا و پُرشــکوه بــود و هــم یخچــال طبیعــی ای کــه در طــول
زمــان خزیــده و خــود را تــا نزدیکــی آبشــار کشــانده بــود .طبیعــت اطــراف و بویــژه آبگیرهــای
آن هــم بســیار زیبــا بودنــد و شــوق عکاســی را در بیننــده برمــی انگیختنــد.
پــس از ایــن برنامــه بــه کشــتی بازگشــتیم
و کشــتی بــه ســوی بنــدر اِســکَگ ِوی
) (Skagwayبــه راه افتــاد .صبــح کــه
از خــواب برخاســتیم کشــتی هنــوز در
راه بــود و در خلیجــی طوالنــی بــه نــام
خلیــج یخچــال هــا ) (Glacier Bayپیــش
مــی رفــت .بــه جــرأت مــی تــوان گفــت
کــه ایــن خلیــج و مناظــر اطــراف آن از
زیباتریــن نقــاط جهــان انــد .ســاعت هــای
متمــادی را بــر عرشــه ی کشــتی بــه تماشــا
و عکاســی از کــوه هــای ســربه فلــک کشــیده ،یخچــال هــای باشــکوه ،جنــگل هــای انبــوه
و گهــگاه جزیــره هــای کوچکــی کــه جانــوران دریایــی بویــژه فُــک هــا بــر آنهــا آرمیــده
بودنــد گذراندیــم .بــدون تردیــد ایــن زیباتریــن بخــش ســفر مــن و همراهانــم بــه آالســکا بــود.
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در آالســکا ِمــه بــه شــکل و ســرعتی شــگفت آور بــر مــی آیــد و آب و کــوه و جنــگل
و زمیــن و هــوا را فــرا مــی گیــرد تــا جایــی کــه گاه از کوهــی بلنــد تنهــا نــوک قلــه ی
آن بیــرون از مــه و قابــل دیــدن اســت .مناظــری کــه بــه ایــن ترتیــب بــا برخاســتن مــه
پدیــد مــی آینــد از بهتریــن موضــوع هــای عکاســی طبیعــت در آالســکا بــه شــمار مــی آینــد.
ســرانجام بــه بنــدر کوچــک اســکگوی رســیدیم و از کشــتی خــارج شــده و بــه دیــدن شــهر رفتیــم.
اســکگوی آخریــن شــهری بــود کــه در برنامــه ســفرمان مــی دیدیــم .پــس از آن کشــتی راهــی
ـورج ) (Anchorageمــی شــود .در انکــورج مــی بایــد بالفاصلــه بــه فــرودگاه
شــهر انکـ ِ
مــی رفتیــم تــا از آنجــا بــا هواپیمــا بــه ونکــوور بازگردیــم و بنابرایــن فرصتــی بــرای بازدیــد
از شــهر نبــود.

درمیــان شــهرهایی کــه در ایــن ســفر دیــدم ،اســکگوی را جالــب تــر از همــه یافتــم .ایــن شــهر
گویــا یــادگار دورانــی اســت کــه تــب طــا مهاجــران بســیاری را از نقــاط مختلــف آمریــکا و
کانــادا بــرای یافتــن ایــن فلــز ارزشــمند بــه آالســکا مــی کشــاند .در واقــع ایــن شــهر کوچــک
محلــی بــوده اســت بــرای اتــراق و دادوســتد جوینــدگان طــا و شــکارچیان و صیــادان و  ...و
نیــز معامــات اینــان بــا بومیــان منطقــه .کار بســیار ارزنــده ای کــه در ایــن شــهر صــورت
گرفتــه ایــن اســت کــه بســیاری از بناهــای آن دوران گذشــته را بــه همــان صــورت اصلــی
شــان حفــظ کــرده انــد؛ مــکان هــا و ســاختمان هایــی کــه بعضــی از آنهــا بیــش از صــد ســال
از عمرشــان مــی گــذرد و از گرفتــن عکــس از آنهــا نمــی بایــد غفلــت کــرد .ایــن مــکان هــای
بازمانــده از دورانــی گذشــته هــم بســیار
متنــوع انــد و هــم جالــب؛ از شــهرداری
و شــورای شــهر گرفتــه تــا خانــه ی چنــد
تــن از دولتمــردان وقــت  ،یکــی از ســالن
هــای مشــروب فروشــی آن دوران بــا بــار
و ویترینــی کــه بــا بطــری هــای مشــروبات
آن زمــان آراســته شــده انــد ...حتــی دو ســه
نمونــه روســپی خانــه کوچــک آن دوران هــم
بــه همــان شــکل اولیــه خــود بــرای بازدیــد
گردشــگران حفــظ شــده انــد.
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در گوشــه ای از شــهر هــم چنــد نمونــه قطــار قدیمــی مربــوط بــه آن عصــر در معــرض نمایــش
قــرار گرفتــه انــد.

فراموش نکنید که اگر با کشتی به آالسکا سفر می کنید حتما ً برای عکاسی  ،لنز تِ ِله تان را
هم به همراه داشته باشید چرا که ناگزیر خواهید بود که از بسیاری مناظر یا موضوعات با
فاصله و از روی عرشه کشتی عکس بگیرید بویژه اگر به جانوران دریایی مانند نهنگ ،فک
و دلفین و  ...بربخورید.

خوب است که چند کارت حافظه اضافه برای دوربین هم به همراه داشته باشید و یادتان هم
نرود که عالوه بر داشتن یک باتری دوربین اضافی ،سیم و دوشاخه مخصوص شارژ کردن
باتری دوربین هم در دسترس تان باشد.
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اشتباهات رایج در عکاسی دیجیتال*

لیال محمدی

اشتباهات مشخصی در عکاسی وجود دارند که ممکن است گاهی برای عکاسان با تجربه
نیزپیش آید  ،در این مقاله بر آنیم تا برخی از آنها را مرور کنیم ؛
قرمزی چشم
ویرایش قرمزی چشــم ســاده ترین کار در فتوشــاپ
بــه شــمار مــی رود ولــی می تــوان در زمــان گرفتن
عکــس از بــه وجــود آمــدن ایــن مشــکل جلوگیــری
کــرد .بنابرایــن بــرای رفــع ایــن مشــکل راههایــی
پیشــنهاد مــی شــود ؛ از آن جملــه مــی تــوان بــه ،
 اســتفاده نکــردن از فــاش خــود دوربیــن روشن کردن فضایی که سوژه در آن قرار گرفتهاســت کــه البتــه همیشــه ایــن راه عملــی نمــی باشــد
 اســتفاده از تنظیــم حــذف قرمــزی چشــمبــه صــورت خــودکار در تنظیمــات دوربیــن
 و در نهاییــت در خواســت از ســوژه بــراینــگاه کــردن بــه نقطــه ای بــه جــز لنــز دوربیــن
نوردهی زیاد
زمانی که عکس شما
بسیار روشن باشد و
جزییات کمتری در
آن قابل مشاهده باشد
در این صورت می
توانید دیافراگم را در
اعداد باالتری تنظیم
کنید.

عکس های کم نور
این اتفاق زمانی رخ می دهد که نور کافی
به حس گر دوربین نرسیده باشد برای رفع
این مشکل بهتر است دیافراگم را کمی باز
تر کرد .
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عکس تار
ایــن مشــکل از رایــج تریــن اشــتباهات
عکاســی بــه شــمار مــی رود کــه بــرای
جلوگیــری آن روشــهای مختلفــی پیشــنهاد
مــی شــود کــه عبارتنــد از :اســتفاده از
ســه پایــه  ،اســتفاده از فــاش بــرای
کنتــرل ایــزو و بــاال بــردن ســرعت
شــاتر  .در حقیقــت ،زمانــی کــه
نــور کافــی بــه شــاتر نرســد عکســی
تــار بــا جزییــات ناکافــی بــه دســت خواهیــد آورد.
یک نقطه کانونی

داشــتن تنهــا یــک نقطــه کانونــی در
عکاس��ی از طبیعتــ کافــی اســت،
اگــر بیــش از یــک ســوژه در عکــس
باشــد از میــزان اهمیــت ســوژه مــورد
نظــر شــما کاســته خواهــد شــد و چــه
بســا کامــا بــی اهمیــت تلقــی شــود.
در عکســی کــه مایلیــد شــکوه دریــا
را نشــان دهیــد اگــر نیمکتــی هــم
در نقطــه فوکــوس شــما قــرار
گرفتــه باشــد چــه بســا ممکــن اســت
نیمکــت ســوژه شــما بــه نظــر برســد.
بــرای رفــع ایــن مشــکل بهتــر
اســت المــان هــای غیــر ضــروری
را حــذف کــرد تــا بیننــده در نــگاه
اول ســوژه مورد نظر شــما را دریابد

سوزه نزدیک نباشد
ایــن مشــکل نیــز بــا کــراپ
کــردن رفــع مــی شــود بــه شــرط
اینکــه عکــس هــا بــا رزولوشــن
بســیار باالیــی گرفتــه شــود تــا
در هنــگام حــذف نواحــی اضافــه
از کیفیــت عکــس کاســته نشــود.

*عکس ها  :لیال محمدی
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خبرها
 زهــره همــراز مســوولیت تورهــای عکاســی کلــوب کارون را بــر عهــده دارنــد و بــهزودی شــما مــی توانیــد از طریــق وب ســایت از زمــان برگــزاری ایــن تورهــا آگاه شــوید.
 گالــری کارون از ســال  ۲۰۱۷اقــدام بــه برگــزاری نمایشــگاههای اینترنتــی کــرده اســت.نمونــه نمایشــگاه اینترنتــی را میتوانیــد در وب ســایت ببینیــد .از هــم اکنــون میتوانیــد بــرای
نمایشــگاهای مجــازی  ۲۰۱۷اقــدام کنیــد.
   �http://www.caroun.com/CAG/V-Exhibitions/2017/00-V-Exhibi
tions-2017.html
 -وب سایت کارون در حال به روز شدن می باشد.

 صفحه هنرمندان در قالب جدید به روز شده است.		http://www.caroun.com/Resume.php?dir=Photography-2/Daniel/
Soheili
				
ـ توجه داشته باشید ،صفحه آن دسته از عزیزانی که عضویت آنها به پایان رسیده است از
وب سایت کارون حدف خواهد شد.
 پیشبرد اهداف کلوب کارون و ارایه خدمات بهتر ،در گرو همکاری داوطلبانه و جدیشماست .پیشاپیش از حمایت و همکاری شما قدردانی می نماییم.
 تمام نسخه های بولتن کلوب کارون به صورت پی دی اف از طریق وب سایت قابل دانلودمی باشد								.
http://www.caroun.com/Research/Photography/00-Bullet
in/00-Bulletins.html
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کالس های داوری کاپا
کلوب عکس کملوپس اقدام به برگزاری جلسه داوری کاپا کرده است  .جهت کسب اطالعات
بیشتر به وب سایت زیر مراجعه فرمایید.
زمان :شنبه  ۲۹آپریل
		مکان  :ساختمان بین المللی  ،دانشگاه تامسون ریور  ،کملوپس		
www.kamloopsphotoarts.ca

		

کنفرانس دوربین کانادایی

 ۳۰-۲۸ژوئن  ، ۲۰۱۷اتاوا

ماندنی ،همزمان با برگزاری جشن صدو ینجاهمین سالروز استقالل کانادا
کنفرانسی به یاد
ِ
در پایتخت .بدون تردید تجربه ای ماندگار برایتان خواهد بود.
جهت کسب اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه شود.
http://www.ccc2017.ca
					
تور عکاسی از وال ها و خرسهای رودخانه کمپبل ،بیرتیش کلمبیا سال ۲۰۱۷
زمان  ۲ :تا  ۹سپتامبر ۲۰۱۷
هزینه تور ۳۲۹۹ :دالر
این هزینه شامل رفت و برگشت به رودخانه کمپبل نمی شود.
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن درج
شده تماس حاصل فرمایید.
FRANK VANDEVEN, CPA, CMA
call 403-807-2529
www.vgphotographytours.ca
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 اقدام به برگزاری تورهای جذاب و ماجراجویانه ای در،دانشگاه بیرتیش کلمبیا
 می تواند موقعیت،  هر یک از این تورهای جذاب.  کرده است۲۰۱۷ سال
 برای آن دسته از عکاسانی باشد که مایلند از کنج، بسیار مناسب و متفاوت
.های کمتر شناخته شده عکاسی کنند
.جهت کسب اطالعات بیشتر به وب سایت مراجعه فرمایید
http://blogs.unbc.ca/
unbcexptour/
Upper Fraser White Sturgeon
Biology Experience

		
		

May 4-5, 2017, Prince George, BC
Canneries of the North coast

		
May 8-June 11, 2017, Cassiar Cannery, Port 		
			Edward, BC
		
		
Historic Fort George River Journey
		
May 15 or June 17, 2017, Prince George, BC
		
		

The Port Essington Experience
May 27, 2017, Terrace, BC

		
		

“The Town That Got Lost” Anyox Exploration
June 3-4, 2017, Terrace, BC
Northwest BC Grizzly Bear Discovery Tour
June 6-10, 2017, Terrace, BC
Skeena River Historical Jet Boat Journey
August 1-6, 2017, Hazelton -Port Edward, BC
Ghost Towns of Northwest BC
August 20-26, 2017, Terrace, BC
For More Info or to
Register:cstudies@unbc.ca
Web:unbc.ca/continuing-studies
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نمایشگاه مجازی اینترنتی گالری کارون
بــا توجــه بــه هزینههــای ســنگین پســت بــرای برگــزاری نمایشــگاه و بــا در نظــر
گرفتــن بینندههــای بیشــتر نمایشــگاههای اینترنتــی ،گالــری کارون از ســال  ۲۰۱۷اقــدام
بــه برگــزاری نمایشــگاههای اینترنتــی کــرده اســت .هــر مــاه پنــج نمایشــگاه اینترنتــی
برگــزار میشــود و مــدت هــر نمایشــگاه دو هفتــه اســت .در هــر نمایشــگاه فقــط ده اثــر بــه
نمایــش گذاشــته میشــود .از هــم اکنــون میتوانیــد درخواســت خــود را بــا فــرم و مــدارک
مربوطــه ارســال نمائیــد
هنرمنــدان بایــد عضــو گالــری کارون شــوند .بــرای اطالعــات کامــل ،بــه صفحــه
عضویــت گالــری مراجعــه شــود.
هــر یــک از اعضــا یــک صفحــه شــامل رزومــه ،بیوگرافــی ،پرتــره هنرمنــد و تصویــر
 ۱۲اثــر را در وب ســایت خواهــد داشــت.
کارهــای نمایشــگاه ،همــراه بــا اطالعــات کامــل هــر اثــر ،بــا ایمیــل بــه گالــری ارســال
میشــوند
فرم گالری پر شده و هزینههای مربوط پرداخت میشود
پس از انجام این کار ها ،زمان نمایشگاه مشخص میشود
تصاویر کار ها
آثــار بایــد توســط هنرمنــد عکاســی و ادیــت شــوند .رنــگ و کنتراســت عکســها تنظیــم
شــده و بــا حجــم کــم ،مناســب بــرای وب ســایت ،آمــاده نصــب در نمایشــگاه بــه دســت
گالــری برســد .انــدازه تصاویــر
اندازه عرض  ۱۴۰۰پیکسل برای تصویر افقی
اندازه ارتفاع  ۱۰۴۰پیکسل برای تصویر عمودی
JPG, High Resolution
تصاویــر بایــد بــه ترتیبــی ،کــه مایلیــد در نمایشــگاه باشــند ،شــماره گــذاری شــوند.
هــر تصویــر دیجیتــال از آثــار بــه شــرح زیــر نامگــذاری شــوند .ایــن مشــخصات بــه
انگلیســی نوشــته شــوند
اســم هنرمنــد ،عنــوان اثــر ،مدیــا (مثــل رنــگ روغــن روی بــوم) ،ابعــاد (عــرض،
ارتفــاع و عمــق) ،قیمــت پیشــنهادی ،مثــل
01 JohnSmith-BeautifulScenery-OilOnCanvas40-x30x1x- $ 300.
JPG 01

فرم گالری
فــرم گالــری را بخوانیــد .فــرم یــک فایــل پــی دی افــت در وب ســایت اســت .از آن
پرینــت بگیریــد و بــه انگلیســی آن را پــر کنیــد و امضــا نمائیــد (هزینههــا در فــرم
مشــخص شــده اســت) و همــراه بــا مــدارک خــود بــه گالــری ارســال نمائیــد
نمونه نمایشگاه اینترنتی را زیر این متن میتوانید ببینید

http://Caroun.com/CAG/-00VE-F.html
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داوری عکس ها
لری بریکتز ،ژانویه ۲۰۱۷

وقتی در مسابقه ای شرکت می کنیم همیشه سوالهایی مانند ،
عکسها چگونه داوری می شوند؟ امتیاز بندی عکسها بر چه
اساسی صورت می گیرد ؟ و  ...برایمان پیش می آید!

توجــه بــه ترکیــب بنــدی  ،میــزان نوردهــی ،عمــق و وضــوح
تصویــر ،از مــواردی بــه شــمار مــی رونــد کــه در قضــاوت
ِ
عکــس هــا دارای اهمیــت بســزایی هســتند  ،صــرف نظــر از اینکه
عک��س پرتــره  ،منظــره  ،کوچــه ای کثیــف و حتــی میــز چیــده
ش��ده ای در ی��ک اســتودیو عکاس��ی باش��د ! اگرــ چ��ه گاه��ی اوق��ات نظــرات شــخصی و ســایق
داور نی�زـ م��ی توان��د داوری را دس��تخوش تغییرات��ی کن��د.
ترکی��ب بن��دی مناس��ب م��ی توان��د تماش��اگر را ب��ه نقط��ه م��ورد نظ��ر هنرمن��د س��وق ده��د .
ترکیـ�ب بنــدی مناســب در عکــس ،بــه هنرمنــد قــدرت قانــون گــذاری در دنیــای بــی قانــون هنــر
را عرض��ه م��ی کن��د.
ترکیــب بنــدی چیســت و چطــور مــی تــوان گفــت کــه یــک عکــس ضعیــف اســت یــا قــوی؟
اصــول و قوانیــن دشــواری نیســتند و دانســتن و بــه کار بــردن آن در عکــس هــا باعــث مــی
شــود نــگاه بیننــده را بــه کنتــرل خــود در آوریــد .بــه عنــوان مثــال  :خــط هــای راهنمــا  ،مســیر
نــگاه  ،تکــرار و تعــادل ،محــل قــرار گرفتــن ســوژه ،جهــت نــور  ،عمــق میــدان ،قانــون یــک
ســوم ،تــوازن ،کانتراســت و تــون  .الزامــا نبایــد تمامــی ایــن معیارهــا در یــک عکــس حضــور
داشــته باشــند ولــی رعایــت چنــد قانــون بــه صــور همزمــان در یــک عکــس شــانس گرفتــن نظــر
مثبــت بیشــتری را بــا خــود بــه همــراه دارد.
عامــل دیگــری کــه در قضــاوت عکســها نقــش مهمــی ایفــا مــی کنــد میــزان نوردهــی مــی باشــد.
حــال ایــن ســوال پیــش مــی آیــد چــه میــزان نوردهــی بــرای عکــس کافــی اســت  .در پاســخ
مــی تــوان گفــت  :تــا جایــی کــه رنگهــا پریــده یــا بســیار تیــره بــه نظــر نرســند ،جزییــات در
قســمتهای ســایه روشــن ،بــه طــور واضــح قابــل مشــاهده باشــد هــر چنــد عــکاس اختیــار آن را
دارد تــا بــرای عکســهای هنــری میــزان نوردهــی را تغییــر دهــد .
داوران ســعی خواهنــد کــرد تــا تصمیــم بگیرنــد کــه هــدف عــکاس چــه بــوده و آیــا بــه هدفــش
رسـ�یده اسـ�ت ؟
عمــق تصویــر یــا وضــوح تصویــر یکــی دیگــر از جنبــه هــای مهــم عکاســی مــی باشــد.
در عکاســی منظــره قاعدتــا بایــد از ابتــدای تــا انتهــای منظــره کامــا شــارپ باشــد .
قســمتهای تــار بایــد مشــخص باشــد کــه بــه عمــد و نــگاه مبتکرانــه ایجــاد شــده و یــا
بــی دقتــی و ســهل انــگاری عامــل ایجــاد آن بــوده اســت  .هــر چنــد بســیار معمــول اســت
کــه قســمت تــار عکــس جنبــه هنــری و مبتکرانــه بــه خــود مــی گیــرد  .ایــن تکنیــک
غالبــا در عکاســی ماکــرو قابــل اســتفاده اســت  .ایــن داور اســت کــه تشــخیص مــی دهــد
کــه عــکاس تــا چــه حــد در کنتــرل ایــن عامــل مهــم در عکســش موفــق بــوده اســت .
ممکــن اســت داور بــا عکــس هــای بســیار حرفــه ای و خیــره کننــده ای روبــرو شــود ولــی،
در نهایــت عکســی کــه بیشــترین قوانیــن رعایــت شــده عکاســی را بــا خــود بــه همــراه دارد
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تحسین داوران را از آن خود خواهد کرد.
جنبــه دیگــری کــه داور در نظــر خواهــد گرفــت  ،تکنیکــی اســت کــه عــکاس بــرای خلــق یــک
اثــر مبتکرانــه از آن بهــره بــرده اســت  .تکنیــک هایــی از قبیــل زمــان نوردهــی  ،موشــن بــار
 ،اچ دی آر ،اینفــرارد و غیــره کــه همــراه بــا ســایر قوانیــن عکاســی بــرای خلــق یــک اثــر
متفــاوت بــه کار بــرده شــده اســت .
بــا مــروری بــا دقــت در مــورد ترکیــب بنــدی  ،نوردهــی ،عمــق تصویــر و ترکیــب تکنیکهــا،
داور قــادر خواهــد بــود تــا قضاوتــی عادالنــه بــر عکــس داشــته باشــد .نظــرات و انتقــادات داور
در مــورد عکــس ،مــی توانــد تاثیــر بســزایی در رشــد و پیشــرفت توانمندهــای عــکاس داشــته
باشـ�د.

Virtual Exhibitons

گالــری کارون از ســال  ۲۰۱۷اقــدام بــه برگــزاری نمایشــگاههای اینترنتــی کــرده اســت.
نمونــه نمایشــگاه اینترنتــی را میتوانیــد در وب ســایت ببینیــد .از هــم اکنــون میتوانیــد بــرای
نمایشــگاهای مجــازی  ۲۰۱۷اقــدام کنیــد.
http://www.caroun.com/CAG/V-Exhibitions/2017/00-V-Exhibitions-2017.
html
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فراخوان نمایشگاههای گروهی

گالری کارون در نظر دارد در هر فصل سال یک نمایشگاه گروهی نقاشی ،مجسمه سازی،
عکاسی ...برگزار کند
هنرمندان از هم ٔه کشورها میتوانند در این نمایشگاهها شرکت کنند
هر هنرمند میتواند یک یا دو کار ارسال نماید .حد اکثر اندازه کار با قاب نود در نود سانت است
موضوع نمایشگاهها آزاد است ،و گالری با توجه به آثار دریافتی آنها را جهت نمایش در هر فصل
تقسیم میکند
کارها باید به تصویب گالری برسند .ابتدا ،کارها برای تایید با ایمیل به گالری ارسال شوند .حد اکثر
ده اثر
CarounArtGallery at Caroun dot com
عالقمندان به شرکت در این نمایشگاهها بایستی فرم قرار داد شرکت در نمایشگاه را مطالعه و امضا
کنند:
http://www.caroun.com/CarounArtGallery/Calls/CallContractCAG.pdf
پس از تکمیل فرم ،با پست یا ایمیل به گالری ارسال شود
هزین ٔه شرکت در فرا خوان برای یک کار صد دالر کاناداست.
هزین ٔه شرکت در فرا خوان برای دو کار صد و پنجاه دالر کاناداست.
در صورتی که مایل باشید در وب سایت کارون نیز معرفی شوید ،حق عضویت سالیانه پنجاه دالر
نیز باید پرداخت شود.
این هزینه در کانادا ،ایران و یا توسط پی پال قابل پرداخت است
پشت هر کار این اطالعات را ذکر شوند :نام هنرمند ،عنوان اثر ،مدیا و انداز ٔه کار
کار بدون عنوان پذیرفته نمیشود
کارهای تایید شده ،با پست به گالری ارسال میشوند .آدرس پستی
Masoud Soheili
PO Box 37514, RPO Lonsdale East
North Vancouver, BC
Canada, V7M 3L7
فرم و هزینه گالری ,همراه با کار ها باید سه ماه قبل از برگزاری نمایشگاه به دست گالری برسد
کارها باید قاب شوند .در کارهای ارسالی با پست باید از پلکسی گالس به جای شیشه استفاده شود.
کار روی بوم (نقاشی ،چاپ عکس )...نیازی به قاب ندارد .کارها باید اماده نصب روی دیوار (با
سیم پشت) باشند
با پرداخت حق عضویت سالیانه به مدت یک سال عضو وب سایت کارون میشوید ،و یک گالری
در وب سایت (در قسمت نقاشی ،عکاسی ) ...خواهید داشت:
www.Caroun.com
تمام کارهای نمایشگاه در یک گالری دائمی در وب سایت گالری هم به نمایش گذاشته میشوند (در
قسمت نمایشگاه ها)
http://www.caroun.com/CarounArtGallery/Exhibitions-00/Expositions.
html
روز آخر نمایشگاه ساعت  ۸شب ،هنرمند باید کار خود را از گالری تحویل بگیرد ،یا هزینه حمل،
بسته بندی و پست کار را پرداخت نمایید ،تا کار مسترد شود .کارهای ارسالی که شرایط فوقالذکر
را نداشته باشند ،به نمایش گذاشته نمیشوند.
هزینه پرداخت شده به هیچ وجه مسترد نمیشود.
۲1

اعضای جدید
ضمن خوش آمدگویی به اعضا جدید کلوب عکس کارون؛
 شکوفه اقبال (امارات متحده عربی  ،دبی ) پریسا شهرامیری (ایران ،آبادان)و محمد هارونی (ایران  ،اهواز )

امیدواریم اعضای جدید گروه با نظرات و پیشنهادات خود ما را در پیشبرد
اهداف گالری همراهی کنند  .شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را از
طریق ایمیل با ما در میان بگذارید.
Leyla.M@caroun.com

آگهی 								
تبلیغات عکاسی  ،هنری  ،فرهنگی و آموزشی پذیرفته می شود .قیمت یک صفحه کامل
 ۱۰۰دالر  ،نصفه صفحه  ۶0دالر و یک چهارم صفحه  4۰دالر می باشد.

¼ page

½ Page

Full page

جهت اطالع از قیمت های متفاوت آکهی ها با گالری تماس حاصل فرمایید.
به اعضای کلوب عکاسی کارون  ۲۰دالر تخفیف داده خواهد شد.
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