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 فهرست مطالب 

  
جهت باال بردن کیفیت محتوای  بولتن، به حمایت شما نیازداریم.شما می توانید با ارسال 

مطالب خود که می تواند شامل تجربه ها، ایده ها، نظرها و خبرها در حوزه عکاسی 
باشد ما را یاری کنید. مطالب ارسالی پس از بررسی و تایید توسط گروه، در بولتن 

 منتشر خواهد شد. 

نحوه فرستادن مطالب و عکس ها 

 - عکس های ضمیمه با  فرمت جی پی جی، آر جی بی 300 دی پی آی  فرستاده شود.  
-  فایلهای خود را به صورت زیر نام گذاری کنید. نام عکاس ، عنوان عکس و فرمت 

باید درج شود: 

- لطفا شماره  تماس خود را در ایمیل ارسالی  نوشته شود. 

زمان فرستادن مطالب 

هر زمان که مایل بودید می توانید مطالب را ارسال کنید ولی توجه داشته باشید که 
بررسی و ویرایش مطالب زمان بر است و بایستی مطالب قبل از انتشار بولتن به دست 

 ما برسد. مهلت ارسال مطالب: 
- بولتن تابستان تا  15 اردیبهشت ماه 

- بولتن زمستان تا  15 آبان ماه

 لطفا مطالب خود به آدرس سردبیر بولتن عکس کارون، لیال محمدی بفرستید؛ 

leyla.m (at) caroun (dot ) com

 نحوه ارسال مطالب و عکس ها برای بولتن 

JohnSmith-MyHouse.jpg

پذیرش آگهی عکس جلد 
کلوب عکس  کارون ، تبلیغات فعالیتهای فرهنگی 
هنری و آموزشی شما را می پذیرد. جهت کسب 

اطالعات بیشتر  تماس بگیرید. 

 عکس روی جلد: دریا ناز قریبانی 
عکس پشت جلد: کاوه رسولی 
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قرار گرفتن کودک در موقعیت های متفاوت، می تواند باعث شکوفا شدن استعداد و توانمندیهای ناشناخته 
اش شود و در این میان راهنمایی و همراهی و تشویق پدر و مادر  نیز می تواند کودک را به سمت موفقیت 

سوق دهد. در این مقاله نکاتی که می تواند  به کودک در زمینه نحوه انگیزه دادن به کودک عکاسمان را 
 یادآور شویم.

 - داشتن دوربین عکاسی باعث می شود کودک حس مالکیت نسبت به عکس های خود داشته باشد.
 - آموزش نکات اولیه عکاسی مانند ترکیب بندی و کادربندی

 - تقویت دید عکاسی کودک
- همچنین چاپ و قاب کردن عکس و آویزان آن باعث می شود کودک احساس کند کارش جدی گرفته شده 

 است. 
 - عکاسی از مسیر روزانه ، بهترین روش برای تقویت نگاه هنری کودک عکاس است .  

  ســرمقاله            
لیال محمدی ، سردبیر

 کلوب عکس کارون چگونه این امکان را برای شما فراهم می کند؟ 
کلوب عکس کارون این امکان را در بولتن در اختیار شما قرار می دهد؛ تجربه ها ی  روز عکاسی فرزند شما در قسمتی از بولتن قرار 

 خواهد گرفت و به این ترتیب او احساس خواهد کرد که تجربه هایش برای دیگرانی جز پدر و مادر خود نیز خواندنی است. 

 استفاده از این موقعیت چگونه امکان پذیر خواهد شد؟ 
برای استفاده از این امکان بولتن، به عنوان والدین از کودک خود بخواهید از هر سوژه ای عکاسی کند و 

داستانی در مورد سوژه عکاسی خود بنویسند. اگر تمایلی به نوشتن نداشتند می توانید با پرسش هایی این داستان 
را برایشان بازنویسی کنید؛ چرا این سوژه را انتخاب کردند؟ چه چیز خاصی در این سوژه برایشان خاص به 

نظر رسیده است  یا حتی اینکه از او بخواهیم در مورد سوژه عکاسی خود نقاشی کنند. به این ترتیب زبان 
هنر و خالقیت در راستای هم در کودکتان شکوفا خواهد شد و جمالت عکاس کوچک ما برای دیگران هم امکان دیدن از زاویه کودکی به 

 موضوعات را فراهم خواهد کرد. 
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 ضمن خوش آمدگویی به اعضا جدید کلوب عکس کارون؛ 
 آروین بیگدلی ) تورنتو ، کانادا(
 سریرا رونقی )ونکوور، کانادا(

 فرزانه محمدی ) تهران ، ایران(
آرش حمیدی ) واشنگتن دی سی ، آمریکا(

 امیدواریم  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 at caroun dot com

 اعضا جدید
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یازدهمین مسابقه سالیانه کلوب عکس کارون در ماه نوامبر برگزار شد . عکس ها توسط آلن بارگن ، لری بریکترز و ریچارد شاپکا از 
 انجمن عکاسان کانادا  داوری شد و برنده های  مسابقه به شرح زیر انتخاب شدند :

 نفر اول: دریاناز قریبانی ، برای عکس » آسیاب« ، مدال طالی کلوب عکس کارون
 نفر دوم: سعید مومنی ، برای عکس » اخبارحوادث «، مدال نقره کلوب عکس کارون

 نفر سوم: فرهاد وارسته  ، برای عکس »دست فروش  «، مدال برنز کلوب عکس کارون
  

هفت عکس نیز، به عنوان عکس های برتر انتخاب  و لوح تقدیر دریافت کردند. همچنین نمایشگاهی  از عکس های شرکت کننده   درماه 
دسامبر برگزارشد. عکس های منتخب به شرح زیر اعالم شد؛

 لیال محمدی، برای عکس  »شاید«
لیال محمدی ، برای عکس  »گلهای آسمان«

لیال محمدی، برای عکس  »سه پنجره«
سعید مٔومنی، برای عکس »او را ترک کرد«

سعید مٔومنی  ، برای عکس »زنگ زده ولی زیبا«
   فرهاد وارسته ، برای عکس » انعکاس«

 آروین بیگدلی ، برای عکس » تحقیق و بررسی«
زهره همراز ، برای عکس  »تازه وارد ها «

 کاوه رسولی ، برای عکس » استقالل «
 رضا بیگدلی ، برای عکس  » خانواده «

نتایج یازدهمین مسابقه سالیانه کلوب  عکس کارون2017

  داوران مسابقه

ریچارد شاپکا لری بریکترز آلن بارگن
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نفر اول 
  دریاناز قریبانی

 مدال طالی کلوب عکس کارون
 برای عکس » آسیاب« 
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 نفر دوم 
 سعید مومنی 

  مدال نقره کلوب عکس کارون
برای عکس »اخبار حوادث «
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 نفر سوم 
 فرهاد وارسته  

  مدال برنز کلوب عکس کارون
 برای عکس »دست فروش «
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 لوح تقدیر 
 لیال محمدی 

برای عکس های »گل های آسمان«، »شاید« و 
» سه پنجره« 

کارهای برگزیده 
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 لوح تقدیر 
 سعید مٔومنی

،برای عکس های  »او را ترک کرد«
و »زنگ زده ولی زیبا«
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 لوح تقدیر 
 آروین بیگدلی 

  برای عکس » تحقیق و بررسی«

 لوح تقدیر 
 فرهاد وارسته  

  برای عکس » انعکاس«
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 لوح تقدیر 
 زهره همراز

برای عکس تازه واردها 

لوح تقدیر 
رضا بیگدلی 

برای عکس » خانواده« 
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لوح تقدیر 
 کاوه رسولی

 برای عکس » استقالل« 
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یازدهمین نمایشگاه گروهی درماه دسامبر  با شرکت عکس های برنده و منتخب  در یازدهمین مسابقه سالیانه ، به مدت دو هفته در گالری 
کارون برگزار شد.

این مراسم با حضور آلن بارگن داور و منتقد کاپا  افتتاح شد. مسابقه در ماه نوامبر سال 2017  برگزار و توسط آلن بارگن، لری بریکرتز  و 
ریچارد شاپکا داوری شد. 

در این مراسم  آلن بارگن مدال و لوح تقدیر برنده ها و منتخب های مسابقه را اهدا کرد. همچین ایشان به نقد و بررسی عکس ها پرداختند و 
عکاسان را به کسب تجربه های بیشتر و به روز کردن اطالعات عکاسی شان تشویق کرد.     

یازدهمین نمایشگاه سالیانه کلوب عکس کارون

بولنت شامره 14 صفحه 14



رضا و آروین بیگدلی از  تورنتو به عنوان منتخب 

های مسابقه ، در مراسم حضور نداشتند و  لیال 

محمدی  از طرف ایشان لوح های تقدیر آنها  را 

دریافت کرد. 
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 نمک به مثابه طال
مسعود سهیلی 

از هشـت هـزار سـال پیـش! نمـک در چیـن و رومانـی مـورد اسـتفاده ایـن بنی بشـر بـوده اسـت. تمدن های 
قدیـم یونـان، مصـر، چیـن، روم ... نمـک را ارج می  نهادنـد. بعد ها در مراسـم مذهبی  نیـز جایگاهی  یافت. 

سـفیدی کـه از تبخیـر آب دریـا بـه دسـت می  آمد یـا از زمیـن نمک زار.

جـاده نمـک هـم بـود. چـون جـاده ابریشـم. بـه نقـل از مارکوپولـو از قطعـات نمـک آراسـته بـه تصویـر 
امپراطـور بـه جـای پـول اسـتفاده می  شـد. هنـوز در اتیوپـی نقـش پـول را دارد. در جنگ هـای سـال هـزار 
و هشـتصد و دوازده، حکومـت آمریـکا، کـه تـوان پرداخـت به سـربازان را نداشـت، به آنـان نمک می  داد. 
در آفریقـا رسـما پـول بـود. بـرای خریـد بـرده، طـال، پارچه، تنباکـو، ابزار فلزی، فلفل، شـکر ... اسـتفاده 

می  شـد. غنـا بـا نمـک خـود کشـوری ثروتمنـد بود.

طال بود! طالیی سفید! برای تجارت استفاده می  شد. به جای پول. هزاران سال. تا قرن بیستم هم!

در ایران. تا همین چندی پیش. در تهران هم:  نمکی!
نســل مــا  نمکی هــا را خــوب بــه یــاد مــی  آورد. بــا االغ می  آمدنــد. توبــرٔه بزرگــی  بــا آن. یــک 
طــرف توبــره ســنگ نمــک، و طــرف دیگــر وســایل آشــپزخانه. لــوازم بــه درد نخــور خانــه 
ــان خشــک  ــرای ذوب. ن ــت ب ــش می  رف ــد. فلزات ــک می  دادن ــای آن نم ــه ج ــد، و ب را می  گرفتن
می  رفــت بــرای گاوداری. چیز هایــی  هــم روانــه سمســاری یــا عتیقــه فروشــی. بعد هــا بــا 

ــد. دیگــر کــم شــدند از ســال پنجــاه و هفــت. دوچرخــه می  آمدن

از کمــر بنــد اســتوا کــه بگذریــم، نمــک کمیــاب می  شــود. یــا از ســاحل دریــا هــا. اســتخراج و 
تســویه می  شــود. اســترالیا صــد در صــد نمکــش وارداتــی  ســت. در کویــر ایــران، بــا لــودر و 

کامیــون نمــک برداشــت می  شــود. بســته بنــدی و فــروش. اســتخراجی در کار نیســت.

ــی هــم از آن  ــوان مــاده غذای ــه عن ــا می  نشــیند. بعــد هــا، ب ــار هــر رنگــی  زیب ســفید اســت. کن
ــد ضــرر  ــد. تازگی هــا می  گوین اســتفاده شــد. مــزه غــذا. مــزه زندگــی . خــوش خــوراک می  کن

ــی ســفید. ــن طالی ــد اســت. در واز نشســتگی  ای دارد. رگ بن
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در دمای پنجاه درجه تابستان، و شاید هم بیشتر، در کویر طبس، عکس های آبستره زیبایی  می  توان گرفت. دیدنی   ست، ولی  سخت و 
طاقت فرسا. گرم. داغ. تا دلتان بخواهد نور هست. و عمق میدان. ایزو صد هم زیاد است. دیافراگم را باید بست تا آخر. و سرعت زیاد.

با این همه نور، حتی با استفاده از فیلتر پالریزه، آسمان آبی سخت شکار می  شود. راحت است عکاسی. فقط باید خوب دید.

آب فراموش نشود. یک بشکه. کولر ماشین را هم فراموش کنید. کار نمی  کند. باغ گلشن طبس خنک است. سفر خوش!

از مسـیر دامغـان بـه طبـس هـر دو کویـر بـزرگ ایـران را می  نوردیم. پانصد و شـصت کیلومتر. کـم و بیش. معماری زیبای خشـت و گل کویری 
را در آبادی هـای جنـدق، چوپانـان و خـور، در کنـار کویـر مصـر تماشاییسـت. روسـتا های خشـک، مردمانـی گـرم. عکاسـی! و اگر زمانی  باشـد 
کویـر مصـر دیدنـی  اسـت.  بـا شـتر سـواری  اش. از خـور کـه بگذریـم، زمیـن بـه تدریـج سـفید می  شـود. نزدیکـی  طبـس ارتفـاع نمـک بـه پنجـاه 

سـانت می رسـد. شـاید هم بیشـتر. دنیای دیگریسـت. سـرزمین سـفید در هوای داغ: برف کویر.
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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 1400 پیکسل برای تصویر افقی

اندازه ارتفاع 1040 پیکسل برای تصویر عمودی

JPG, High Resolution

تصاویر باید به ترتیبی، که مایلید در نمایشگاه باشند، شماره گذاری شوند.

هر تصویر دیجیتال از آثار به شرح زیر نامگذاری شوند. این مشخصات به انگلیسی نوشته شوند

اسم هنرمند، عنوان اثر، مدیا  مثل رنگ روغن روی بوم، ابعاد عرض،ارتفاع و عمق، قیمت پیشنهادی، مثل
01-JohnSmith-BeautifulScenery-OilOnCanavas-40x30Cm-$350.JPG

نمایشگاه مجازی اینترنتی گالری کارون

بـا توجـه بـه هزینـه هـای سـنگین پسـت بـرای برگـزاری نمایشـگاه و با در نظـر گرفتن بیننـده های بیشـتر نمایشـگاههای اینترنتی، گالـری کارون 
از سـال 2017 اقـدام بـه برگـزاری نمایشـگاههای اینترنتـی کـرده اسـت. هـر مـاه پنـج نمایشـگاه اینترنتـی برگـزار می شـود و مدت هر نمایشـگاه 
دو هفتـه اسـت. در هـر نمایشـگاه فقـط ده اثـر بـه نمایـش گذاشـته مـی شـود. از هـم اکنون می توانید درخواسـت خـود را با فرم و مـدارک مربوطه 

ارسـال نمائید

هنرمندان باید عضو گالری کارون شوند. برای اطالعات کامل، به صفحه عضویت گالری مراجعه شود.

هر یک از اعضا یک صفحه شامل رزومه، بیوگرافی، پرتره هنرمند و تصویر

12 اثر را در وب سایت خواهد داشت.

کارهای نمایشگاه، همراه با اطالعات کامل هر اثر، با ایمیل به گالری ارسال میشوند

فرم گالری پر شده و هزینه های مربوط پرداخت میشود

پس از انجام این کار ها، زمان نمایشگاه مشخص میشود

فرم گالری
فرم گالری را بخوانید. فرم یک فایل پی دی افت در وب سایت است. از آن پرینت 
بگیرید و به انگلیسی آن را پر کنید و امضا نمائید. هزینه ها در فرم  مشخص شده 

 است  را همراه با مدارک خود به گالری ارسال نمائید

نمایشگاه های اینترنتی این ماه را می  توانید در اینجا ببینید 

نمایشگاه های آنالین از اسفند 1395 شروع به کار کرده است. هم اکنون می  توانید 
 درخواست خود را برای برگزاری نمایشگاه اینترنتی ارسال کنی

به گالری کارون خوش آمدید!   
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نتایج مسابقه عکس هنری کاپا 
نتایج مسابقه هنری کاپا به شرح زیر اعالم شد .

Camera 35 St. Johns مدال طال  

Lions Gate Camera Club مدال نقره  

Etobicoke Camera Club مدال برنز 

 کارهای برگزیده :
Langley Camera Club

Victoria Camera Club

 لوح تقدیر : 
 He Zhao    

Karen Chappell    

Jim Hatch    

  گالری کارون در این مسابقه برنده ای نداشت.  امتیاازات شرکت کنندگان  و عکس ها  از کلوب عکس کارون به شرح زیر می باشد؛

نفیسه سعادتی برای عکس  » زن خانه دار«
20/5 امتیاز  
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 رضا بیگدلی
 برای عکس  " نگاه عمیق" 20 امتیاز 

آروین بیگدلی برای عکس  "مدادها "
19/5امتیاز 
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 زهره همراز برای عکس " مکان رویایی"
 19/5 امتیاز 

لیال محمدی برای عکس  "با وقار"
 19 امتیاز
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محمد هارونی برای عکس " عظمت طبیعت"
 19 امتیاز 
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 سفر به هامبورگ 
 دریاناز قریبانی

 رفتـن و تماشـای دوبـاره مـکان هایـی کـه پیـش تـر در آنجـا بـوده ایـم همیشـه لذت بخش اسـت 
ولـی گاهـی شـرایط سـفر فراهـم نمـی شـود و باید دسـت بـه دامان منظـره داخل فریـم عکس ها 
شـویم چـرا کـه این انسـان فرامـوش کار همواره توانایی به یاد آوردن  تمـام تجزییات را ندارد.  
عکـس مـی توانـد ثبـت یـک لحظـه از یـک رویـداد ، یـک کمپوزیسـیون در زمانـی طـی شـده 
باشـد کـه بـرای عـکاس بـه یـاد آورنـده هـر آنچـه بـه خاطـر آن دکمـه شـاتر را فشـرده بـود و 
بـرای مخاطـب اثـر برانگیزنـده احساسـاتی اسـت کـه در پـس افـکار و خاطـرات شـخصی  او 

اسـت.  نهفته 

Uncertainty
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The Mill

A time for loving
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TightCannal

Together

همانگونــه کــه بــا گــذر از کوچــه ای کــه ســالها پیــش از آن 
عبــور کــرده ایــم ، حــس و حــال همــان روزهــا به ســراغمان 
مــی آیــد و حتــی بــوی غــذا هایــی کــه در آن روز بــه مشــام 
مــان رســیده بــود بــه ســراغمان مــی آیــد. بــا دیــدن عکــس 
تمــام یــا برخــی جزییــات آن ماننــد یــک فیلــم ازمقابــل 

چشــمانمان  گــذر مــی کنــد.
 هــر عکــس از مجموعــه “ســفر بــه هامبــورگ” بــرای مــن 
همــان جایــی اســت کــه مــن روزی در انجــا بــوده ام و 
بیــاد آورنــده همــان زیبایــی هــا ، همــراه صــدای پرنــدگان، 
صــدای موســیقی در شــهرو هــوای دم دمــی مــزاج و ابرهای 
فــراری و... امــا بــرای مخاطــب عکــس ترکیبــی ســت  از 

دیــدگاه عــکاس و کادربنــدی تصویــر. 
 قصــدم از بــه نمایــش گذاشــتن ایــن مجموعــه تقســیم  بخشــی 

از ان زیبایــی هــا بــا دیگــران اســت. 
ــان  ــورگ در آلم ــورگ  و  هامب عکســها از دو شــهر آقنزب
گرفتــه شــده اســت. شــهر آقنزبــورگ در شــمال شــرقی  
هامبــورگ  قــرار دارد و بــه کاخ ســفید قــرن شــانزدهم 
میــالدی )دوران رنســانس( شــهرت دارد،  هــم اکنــون  بــه 
عنــوان مــوزه از ان اســتفاده میشــود. اطــراف ایــن کاخ را 
زمینهــای پهنــاور ســر ســبز، کانــال آب ،آســیاب ، کلیســا  و 

ــل تشــکیل داده اســت. ــک اصطب ی
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A time for loving

A break timeThe Witness

Tied-In
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گالری کارون در نظر دارد در هر فصل سال یک نمایشگاه گروهی نقاشی، مجسمه سازی، عکاسی... برگزار کند
هنرمندان از همٔه کشور ها میتوانند در این نمایشگاه ها شرکت کنند 

هر هنرمند می  تواند دو کار ارسال نماید. حد اکثر اندازه کار با قاب نود در نود یا صد در هشتاد سانت است
موضوع نمایشگاه ها آزاد است، و گالری با توجه به آثار دریافتی آن ها را جهت نمایش در هر فصل تقسیم می  کند

کار ها باید به تصویب گالری برسند. ابتدا، کار ها برای تایید با ایمیل به گالری ارسال شوند. حد اکثر ده اثر
CarounArtGallery at Caroun dot com

عالقمندان به شرکت در این نمایشگاه ها 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 
هزینٔه شرکت در فرا خوان برای دو کار دویست دالر کاناداست

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 اندازه کار
کار بدون عنوان پذیرفته نمی شود 

کار های تایید شده، با پست به گالری ارسال میشوند 
آدرس پستی 

Masoud Soheili
PO Box 37514, RPO Lonsdale East

North Vancouver, BC
3L7 Canada, V7M

فرم و هزینه گالری, همراه با کار ها باید سه ماه قبل از برگزاری نمایشگاه به دست گالری برسد 
کار ها 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. کار ها باید اماده نصب روی دیوار )با سیم پشت( باشند 
شرکت کنندگان در نمایشگاه به مدت یک سال در وب سایت کارون معرفی  می  شوند: رزومه، بیوگرافی، پرتره و دوازده اثر

www.Caroun.com

تمام کار های نمایشگاه در یک گالری دائمی در وب سایت گالری هم به نمایش گذاشته می  شوند )در قسمت نمایشگاه ها( 
Expositions.html-00/http://www.caroun.com/CarounArtGallery/Exhibitions

روز آخر نمایشگاه ساعت 8 شب، هنرمند باید کار خود را از گالری تحویل بگیرد، یا هزینه حمل، بسته بندی و پست کار را پرداخت نمایید، 
تا کار مسترد شود

گالری کارون فقط به مدت ده روز کار ها را در گالری نگاه می  دارد

کار های ارسالی که شرایط فوق الذکر را نداشته باشند، به نمایش گذاشته نمی  شوند

هزینه پرداخت شده به هیچ وجه مسترد نمی  شود
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آبشار نیاگارا
لیال محمدی

 تماشای آبشار نیاگارا چه از سمت آمریکا و چه از سمت کانادا دو تجربه کامال متفاوت است . از 
سمت آمریکا  پارکی زیبا ست و از سمت کانادا با شهری توریستی روبرو هستید و هر سمت منظره  

زیبا و منحصر به فردی را در اختیار شما قرار می دهد. حجم آب ،  رنگین کمانی که حتی در 
روزهای ابری هم می توانید آن را مشاهده کنید، همه و همه تجربه هایی هستند که نباید از دست داد. 

عکاسی  از آبشار زیبای نیاگارا از آسمان و سوار بر هلیکوپترکامال  فراموش نشدنی است.
عکاسی از جزییات آن هم از فاصله دور و از پشت پنجره باید تحت شرایط خاصی صورت بگیرد تا 

 انتظاری که از عکس ها دارید برآورده شود.
    

لکه ها ، انعکاس نور و عکس هایی که نقطه فوکوس مناسبی ندارند می تواند تمام عکس ها را تحت 
تاثیر قرار دهد و  چیزی بدتر از این نیست که منظره ای زیبا با لکه یا عدم وجود فوکوس مناسب در 

عکس   آن را غیر قابل نمایش کند. تا جایی که برای شما امکان دارد از پشت شیشه عکس نگیرید ولی 
اگر شرایط اجازه نمی دهد و مجبور هستید از پشت شیشه بگیرید  

استفاده از فیلتر پوالریزه و عکاسی از  زاویه 45 درجه، 
نپوشیدن لباس رنگ روشن و در نهایت نزدیکی به شیشه تا حد 

ممکن می تواند تا حدی مشکالت عکاسی از پشت پنجره را 
رفع کند.    

اگر امکان تجربه عکاسی هوایی را یافتید از آن به آسانی 
نگذرید و لذت ببرید. 
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 اورسالی ایستربروک  براثر بیماری سرطان در تاریخ 7 اسفند سال 1396 شمسی درگذشت.
او اصالت آلمانی داشت وپس از مهاجرت به کانادا و زندگی در تورنتو و ونکور، شهر تواسین 

در استان بریتش کلمبیا  را برای زندگی برگزید. 

اورسال از اعضای فعال کلوب عکس دلتا و کاپا بود و در کلوب ها به عنوان داور و یا مهمان 
افتخاری حضوری فعال داشت. 

ایشان دوستدار طبیعت بودند و یکی از مشغله های ذهنی او خطراتی بود که پرندگان مهاجر را 
تهدید می کرد،  از آن رو مراسم سالیانه ای  جهت دادن آگاهی بیشتر به هنرمندان در این زمینه 

 ترتیب داده بود . 

 یاد بود اورسال ایستربروک 
 لیال محمدی 

سرشار از انرژی با کوله باری از تجربه و دانش عکاسی بود که آن را در اختیار ما قرار می 
 داد. بسیار خرسندم که در سال 2016 اورسال را در گالری کارون مالقات کردم . 

 عدم حضور اورسال در بین دوستان  و آشنایان و جامعه عکاسی حس خواهد شد. 
یادشان گرامی . 

عکس برنده های کلوب عکس کارون  با اورسوال ایستربروک  
سال 2016
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 کامپیوتر و عکاسی
کاوه رسولی 

در یک روز دل انگیز بهاری  که شرایط ایده الی برای عکاسی به نظر می رسید، 
دلم می خواست از شرایط هوایی  نهایت استفاده را کنم ولی آنقدر حس و حال 

بیرون رفتن و عکاسی را نداشتم. بین بیرون رفتن یا نرفتن در ذهنم درگیر بودم 
 که  جرقه ای در ذهنم مرا به سمت کامپیوتر برد! 

  دوربین، دید هنری و تاریک خانه تنها موارد الزم برای ایجاد عکس های هنری 
نیستند، تصمیم گرفتم با ابزارهای  نرم افزار » نرو«  از این روز دل انگیز 

 بهاری استفاده کنم . 
سعی کردم با » نرو 9« کار کنم؛ نشان دهم که برخالف سادگی این برنامه شما 

 خواهید توانست عکس های بسیار زیبا و خالقانه ای درست کنید . 
 ابزار کیلیدسکوپ به شما امکان تغییر میزان عمق و تکرار برخی از قسمتهای 

عکس و حتی ترکیب هر دو عکسهای منحصر به فردی داشته باشید. 
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موضوع: آزاد

این مسابقه در 17 فوریه 2018 در کوکیتالم برگزار می  شود. حضور کلیه اعضا کلوب در این مراسم آزاد است. )ورودیه 5 دالر(
مدال های طال نقره و برنز به سه نفر اول، و 7 لوح تقدیر به 7 کار بعدی داده می  شود

در همان روز، نمایشگاهی در محل داوری درکوکیتالم، از کلیه عکس ها بر گذار می  شود

اگر عضو کلوب نیستید و مایلید در مسابقه شرکت کنید، میتوانید از راهنمای عضویت در وب سایت استفاده نمائید: عضویت
کلوب عکس کارون مجاز است عکس های دریافتی را به هر شکل و در هر کجا منتشر نماید )روزنامه، مجله، آلبوم، بولتن، کتاب، اینترنت، 

اسالید شو...(، ولی  کپی رایت عکس ها متعلق به عکاس می  باشد.

کلوب عکس کارون می  تواند با 10 عکس از 10 عکاس عضو در این مسابقه شرکت کند
موضوع مسابقه آزاد است

عکس ها می  توانند سیاه و سفید یا رنگی  باشند
اندازه عکس بعالوه حاشیه دور حد اکثر 16 در 20 اینچ )40 در 50 سانیی متر( باشد

حاشیه دور )مات( می  تواند سیاه یا سفید باشد. اندازه پشت به پشت آن 16 در 20 اینچ باشد؛ کوچکتر یا بزرگتر قابل قبول نیست
نصب مقوای پشت برای حمل و نقل راحت و سالم ماندن الزامی است. اندازه پشت به پشت آن 16 در 20 اینچ باشد؛ کوچکتر یا بزرگتر قابل 

قبول نیست
مشخصات زیر در کنج سمت راست باال پشت تمام عکس ها باید ذکر شود )به انگلیسی (

عنوان
نام و آدرس عکاس
کلوب عکس کارون

آدرس کلوب

عالمت کپی رایت، اسم، امضای عکاس... نباید روی عکس باشد
عکس هایی  که قبال در مسابقات سالیانه چاپ عکس انجمن عکاسان کانادا، منطقه پاسیفیک، شرکت کرده اند، نمی  توانند مجددا ارسال شوند. 

انتخاب نهایی عکس ها با برگزار کننده است

عکس ها باید تا روز 15 ژانویه 2017 تحویل کلوب عکس کارون داده شوند
علیرغم مراعات کامل برگزار کنندگان، هیچ گونه مسولیتی در خصوص آسیب به عکس یا گم شدن آن را ندارند

انتخاب عکس ها
اعضا کلوب عکس کارون عکس های خود را به شرح زیر برای مسابقه ارسال کنند

هر یک از اعضا 10 فایل دیجیتال )1400در 1040 پیکسل( با ایمیل ارسال کنند. عکس ها مطابق راهنمای آماده کردن عکس برای مسابقه 
دیجیتال ارسال شوند: راهنمای آماده کردن عکس

هزینه شرکت در مسابقه )10 دالر( همراه این عکس ها ارسال شوند: قابل پرداخت در کانادا، ایران و یا از طریق پی  پال در سایت کارون: 
پی  پال

عکس های دیجیتال و هزینه آن حد اکثر تا تاریخ 10 دسامبر 2017باید به کلوب عکس کارون رسیده باشد
بر گذار کننده یا هیاتی مرکب از اعضا 10 عکس از 10 عضو )به عالوه 5 عکس ذخیره( را انتخاب می کند

عکس های انتخاب شده باید تا روز 15 ژانویه 2017 به شرح فوق چاپ و تحویل کلوب عکس کارون داده شوند
در صورت تاخیر 10 عکس اول، از عکس های ذخیره برای مسابقه ارسال می  شوند

اعضا خارج از ونکوور نیز می  توانند کار خود را چاپ و ارسال کنند؛ امکان چاپ و آماده کردن عکس در اینجا هم هست؛ برای اطالعات 
بیشتر تماس بگیرید

مسابقه سالیانه چاپ عکس انجمن عکاسان کانادا، منطقه پاسیفیک 201۸
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شرکت کنندگانی که مقررات را رعایت نکنند، بدون هیچ گونه اطالعی از دور مسابقه حذف شده و هزینٔه پرداختی مسترد نمی  شود.
کلوب عکس کارون هیچ گونه مسئولیتی در مقابل گم شدن یا آسیب دیدن عکس ها و قاب ها ندارد.

عکس ها باید در آخرین روز نمایشگاه، توسط شرکت کننده تحویل گرفته شوند و یا هزینٔه پست و استرداد آن ها هنگام تحویل عکس پرداخت 
شود. کلوب عکس کارون ده روز پس از اتمام نمایشگاه عکس ها را نگاه میدارد و بعد از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد

نمایشگاه نمایشگاهی از عکس های شرکت کنندگان در مسابقه در گالری کارون بر گذار می  شود.
عالقمندان میتواند، هم زمان و مطابق مقررات گالری عکس خود را برای نمایشگاه ارسال نمایند.

فرم شرکت در نمایشگاه در وب سایت گالری قابل دسترسی  است: فرم شرکت در نمایشگاه
شرکت درنمایشگاه اجباری نیست.

آدرس کلوب عکس کارون:
Masoud Soheili

Caroun Photo Club
RPO Lonsdale East ,37514 PO Box

North Vancouver, BC
3C7 Canada, V7M

سوال و جواب:
می  توانید با ایمیل کلوب یا تلفن گالری تماس بگیرید:

CPC2011 (at) Caroun (dot) com
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 گالری کارون برای نمایش آثار هنرمندان محلی و بین ا لمللی در فستیوال کرال 2018 )ده و یازده مارچ( از هم اکنون ثبت نام می  نماید

 مشخصات کارها 
 کلیه آثار هنری پذیرفته می  شود و موضوع آزاد است

 اندازه کارها: حداکثر 90در 90 سانت یا 100 در 80 سانت
 کارها می  باید آماده نصب روی دیوار با یک سیم پشت جهت آویزان کردن باشد

 غیر از کار روی بوم، بقیه کارها باید قاب شده باشند. در کارهای ارسالی با پست باید از پلکسی گالس به جای شیشه استفاده شود

 تعداد کار ها
 اعضا گالری حداکثر سه کار

 غیر عضو یک کار

 روش کار 
 تعدادی از کار خود را جهت تصویب و انتخاب همراه با رزومه و درخواست شرکت درفستیوال با ایمیل به گالری ارسال نمائید

Crawl at Caroun dot com 

 بعد از تصویب، کار خود را به آدرس صندوق پستی گالری پست کنید
Masoud Soheili 
PO Box 37514 

RPO Lonsdale East 
North Vancouver, BC 

Canada, V7M 3L7 

 فرم گالری پر شده )مشخصات هنرمند و کار( و امضا شود؛ بعد با ایمیل یا پست ارسال شود. فرم در وب سایت گالری در آدرس زیر هست
 فرم گالری

 شرکت در فستیوال برای عموم آزاد است
 اولویت شرکت در این فستیوال با اعضا گالری است، که قبال حد اقل در یک نمایشگاه گالری شرکت کرده اند

 هزینه 100 دالر 
 هزینه ارسال و برگشت کار به عهده هنرمند است 

 اسامی شرکت کنندگان در بروشور فستیوال ذکر شود

 آخرین مهلت تصویب، پرداخت و ارسال کار: 10 ژانویه 2018 
 کار ها باید تا قبل از 10 فوریه 2018 در گالری باشند

 تمام کارهای نمایشگاه در یک گالری دایمی در وب سایت گالری به نمایش گذاشته می  شود 
 کارهای ارسالی که شرایط فوق را نداشته باشند به نمایش گذاشته نمی شوند و هزینه پرداخت شده مسترد نمی شود 

هزینه می  تواند نقد، با چک یا آنالین پرداخت شود

ثبت نام آنالین 

پرداخت با پی  پال 

وب سایت فستیوال

فستیوال کرال 201۸، نورت شور
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