
مدتی است که تئاتر به شکل و بهانه های مختلف سر تیتر 
اخبار در فضای واقعی و مجازی می شود آن هم نه برای 

تشویق، بلکه برای تنبیه و تذکر.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، در ماه های گذشته اتفاقات نه 
چندان خوشایندی برای هنرهای نمایشی رخ داده و تئاتر به هر 
بهانه ای مورد انتقاد و طرح مساله قرار گرفته است و در همه این 
موارد تنها حامی این میدان، دولت بوده که تمام قد از حیات آن 

دفاع کرده است.
تئاتر، هنری است که در شرایط و دوران های مختلف، جایگاه 
خود را حفظ کرده است و به دلیل وظایف سیاسی و اجتماعی که 
برعهده داشته، مورد توجه قرار گرفته است زیرا نمایش در ذات 

خود مردمی است و با زبان مردمی سخن می گوید.
طی سالهای گذشته، تئاتر راهی در دل عموم جامعه برای خود 
باز کرده است تا سالنهای اجرا مملو از تماشاگران شود تا جایی 
که نیاز به سالنهای بیشتر در سطح شهر احساس شود. همین 
امر دولت را بر آن داشت تا موافق با سیاست های خصوصی سازی، 
مجوز ساخت سالن های بیشتر را صادر کند اما چند وقتی است 

داستان به سمت و سوی دیگری می رود.
به نظر می رسد طرح های مختلفی برای کاهش سطح محبوبیت، 
فراگیری و ایجاد محدودیت برای هنرهای نمایشی کلید خورده 

است که هر کدام باعث می شود پر و بال هنر قیچی شود.
در آغاز این پروژه، دو هنرمند که هر کدام مسئولیتی در تئاتر 
برعهده داشتند بازداشت شدند؛ برای انتشار تیزری تبلیغاتی که 
تیزر اصلی نمایش هم محسوب نمی شد بلکه کلیپی کوتاه و درون 
گروهی بود. با همه تبلیغات منفی، موجی از حمایت هنرمندان 
و مسئوالن موجب شد تا با اقدام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
پس از یک شب بازداشت، این دو هنرمند با وثیقه های میلیونی 
شبانه آزاد شوند و این نخستین گام برای ایجاد محدودیت و خود 
سانسوری در میان خانواده تئاتر بود اما داستان به همین جا ختم 

نشد.
قیمت گذاری های نجومی بلیت ها، ظهور تئاتر الکچری و سر و 
صداها و واکنش های پس از آن گامی دیگر بود که این بار معنا 
و ماهیت تئاتر را هدف قرار گرفت. واکنش های انتقادی به روند 
لجام گسیخته قیمت گذاری، آسیبی به تعداد اجراها و سالن های 
در اختیار این نمایش های نوظهور نزد اما تهدید جدی هنرهای 
نمایشی با واکنش سریع و صریح »سید عباس صالحی« وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی مواجه شد.
هنر نمایش با همه سختی ها با تمام قوا به حیات خود در جامعه 

ادامه داد اما مخالفت ها با این هنر وارد مرحله دیگری شد.
سخنگوی  آزادی خواه«  »احد  حجت االسالم  گذشته  هفته 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از تذکر به وزیر ارشاد 

خبر داد.
وی در مورد این تذکر گفت: در این نامه ذکر شده است در 
عرصه تئاتر متأسفانه یک افراط گری هایی دیده می شود که قابل 
دفاع نیست. بعضاً نویسندگان و کارگردانان حوزه تئاتر حریم ها را 

رعایت نمی کنند و عبور از خط قرمز دارند.

وی افزود: ما در کشور آرمانهایی داریم که باید مقدس بدانیم، 
با عنایت به اینکه عرصه هنر باید شاد و مروج نشاط باشد اما این 
تعارضی با این آرمان ها و اصول ندارد! آنچه بعضا دیده می شود 
متأسفانه این مسائل رعایت نمی شود و این ایراد جدی به تئاتر 

است البته ما در عرصه سینما هم اشکاالتی را مشاهده می کنیم.
این روند با موضع گیری آیت اهلل »جعفر سبحانی« مرجع تقلید، 
ادامه یافت: مطلع شدیم در تهران تئاتری برگزار شده که دختران با 
کاله گیس در آن بازی می کنند، این حرکت در جمهوری اسالمی 
چه معنایی دارد که به معاون وزیر ارشاد تذکر دادیم تا هرچه 

سریع تر به این مسئله رسیدگی کند.
این دست تذکرها که در پی بروز برخی خطاها صورت می گیرد، 
قرار  نمایشی  هنرهای  رشد  مخالف  جریان های  گاه دست آویز 
می گیرد تا با بزرگ نمایی و تعمیم آن به همه تئاترها در مسیر 

شکوفایی این هنر دست انداز ایجاد کنند.
این مساله که یک خطا بتواند تمامی دستاوردهای تئاتر ایران 
را زیر سوال ببرد تا آنجا پیش رفت که وزیر فرهنگ، 21 آذر در 
حاشیه نشست هیات دولت گفت: جامعه تئاتری ایران جامعه ای 
است که به هنجارها، قانون و عرف توجه دارد و با این معیار حرکت 
کرده و می کند و طبیعی است برخی حوزه ها که ممکن است 
حساسیت هایی داشته باشند در گفت و گو با آنها و نسبت پیدا 
کردن بیشتر با جامعه تئاتری حساسیت هایشان را می توان کاهش 

داد، چون برای تئاتر، اخالق و عرف اهمیت دارد  و بیش از این 
توجه داشته و دارد.

تخریب  روند  اخیر،  وقایع  مجموعه  گذاشتن  هم  کنار  با 
هنرهای نمایشی و در پس آن پروژه ای برای حذف تئاتر رخ 
می نماید؛ جریانی که حمالت خود را از هر سو ادامه می دهد 
اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان یک نهاد دولتی با 
پیگیری های به موقع یا در دقایق آخر توانسته برخی از آنها را 

متوقف یا خنثی کند.
مشخص نیست اگر این به اصطالح پروژه ادامه پیدا کند دولت 
تا کجا می تواند ایستادگی نشان دهد که اگر این توان در دولت 
وجود نداشته باشد چه سرنوشتی برای قدیمی ترین و اصیل ترین 
هنر مردمی رقم خواهد خورد اما این سرنوشت چقدر مهم است؟

تئاتر ششمین هنر از میان هنرهای هفتگانه بشری است که 
با جنبه سرگرمی در میان مردم شکل گرفت اما از همان ابتدای 
پیدایش نیز تنها به عنوان یک هنر با جنبه سرگرمی شناخته نشد 
بلکه وظیفه انتقال مفاهیم و جهت دهی به افکار عمومی برای اقشار 
و طبقه های اجتماعی مختلف را هم بر عهده گرفت؛ این هنر در 

ذات خود، تماشاگر را وادار به تفکر و اندیشه می کند.
تئاتر اصیل همواره کوشیده است بی پرده معضالت اجتماعی 
را به گونه ای بیان کند که تماشاگر خواه از کوچه بازار، خواه از 
مسئوالن و مقامات بلند پایه کشور پس از خروج از سالن گامی را 

در راستای بهبود بردارند اما مشکل از آنجا آغاز می شود که عده ای 
سعی در محدود کردن دامنه گفتمان این هنر داشته و پیام صریح 

و تاثیرگذار تئاتر بر مخاطب را تاب نمی آورند.
تئاتر هنری برخاسته از میان مردم است که همواره مخاطب 
خود را در میان آنان جست وجو کرده و یافته است. به همین 
ترتیب هنرمندان به پشتوانه جامعه اجراهای خود را مدیریت 
می کنند زیرا بودجه تئاتر نسبت به جایگاه و ارزش آن بسیار کم 
است و حمایت دولتی به لحاظ مالی برای این بخش از هنر وجود 
ندارد. با این وجود به دلیل افزایش عالقه مندان هنرهای نمایشی 
هر روز خبری از افتتاح تماشاخانه ها و سالن های تازه می شنویم که 

در نبود حمایت های مالی گاه در نیمه راه از حرکت باز می مانند.
با همه فراز و فرودها چندی است که تئاتر ایران هم به عنوان 
محصولی فرهنگی در عرصه های بین المللی پا به میدان گذاشته و 
تالش می کند تا هنرمندی ایرانیان را به جهانیان معرفی کند و 

جایگاهی همانند سینما را برای خود تصاحب کند.
اگر هیچ کدام از محاسن یک تئاتر اصیل را در نظر نگیریم 
فراموش کردن تاثیرگذاری هنرهای نمایشی بر اقشار مختلف 
مردمی آسیب جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل خواهد کرد. 
حال تصمیم گیری با افرادی است که قصد حذف یا محدود کردن 
تئاتر را در سر می پرورانند اما هیچ گاه زمانی را برای تماشای یک 

نمایش صرف نکرده اند.

6فرهنگی

14 نمایش استانی در راه جشنواره ی تئاتر فجر

گروه انتخاب برگزیدگان جشنواره های استانی تئاتر فجر، 14 نمایش را 
انتخاب کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر 
فجر، گروه انتخاب این بخش متشکل از سهراب سلیمی، افشین خورشید باختری و 
محسن علیخانی، پس از تماشای اکثر آثار به صورت زنده و بازبینی برخی از آثار به 
صورت فایل تصویری ، شصت و سه نمایش برگزیده از سی و چهار جشنواره ی تئاتر 

استانی، چهارده اثر را برای حضور در این جشنواره انتخاب کردند.
اسامی نمایش های برگزیده به ترتیب حروف الفبا به این شرح است:

1. استرالیا به کارگردانی کامران جباری از بیجار
2. افسانه ی امیل و ممیل به کارگردانی شهاب امرایی از درود

۳  افرا به کارگردانی احسان جانمی از اصفهان
۴. پروانه ی الجزایریبه کارگردانی سعید زندی و محمدرضا درند از کرمانشاه

۵.پرسه های موازیبه کارگردانی علی کاظمی وند از تبریز
۶. تاریخ مردم کوچه و بازار در قرن هیجده فرانسه به کارگردانی سعید شیخی 

از قزوین
۷. تاکسیدرمی به کارگردانی مجتبی رستمی فر از اهواز

۸. تانگوی شیطان به کارگردانی وحید درویشی از رشت
۹. چکمه هایی که حباب می شوند به کارگردانی کمیل جعفری از قشم

10.  رسم عاشقی آب ها به کارگردانی محمد اسماعیل بیگی از ایالم
11.  رومئو ژولیت به کارگردانی مسعود صفری از مشهد

12.  عروسی خون به کارگردانی فضل اهلل عمرانی از بندر دیر
1۳. یک خانواده ی محترمبه کارگردانی عادل عزیزنژاد از شمیرانات

1۴. یک هفته راه رفتن در بهشت به کارگردانی سید محمد هادی هاشم زاده 
از شیراز.

همچنین هیئت انتخاب 1۴ اثر را هم برای حضور در بخش تئاتر فجر استانی 
انتخاب کردند که اسامی آنها نیز بر اساس حروف الفبا عبارتند از:

1-   اسماعیل به کارگردانی سینا شفیعی از کرج
2- آنتیگونه به کارگردانی  افق ایرجی از اراک

۳- اوسنهبه کارگردانی مهدی آشوغ از اندیمشک
۴-  خواجه عطا به کارگردانی حسین غالم شاهی از میناب

۵-  خدمتکاربه کارگردانی شهرام پورعسگر از آبادان
۶-  ده هزار و یک شب به کارگردانی  مریم طرفی از آبادان

۷- خانه به کارگردانی سینا علی پور از بابلسر
۸-  زل زدن با دوربین شکاری به تاریخ به کارگردانی صابر محمدی از گچساران

۹-  دوک به کارگردانی مسلم نارکی از گچساران
10- زندمان به کارگردانی نصیر برهان زهی از ایرانشهر
11-  فخرالزمان به کارگردانی عادل ابراهیم نیا از اردبیل

12- گذشتن از گذشته ای که نمی گذرد به کارگردانی ابوالفضل فرهادی از شیراز
1۳- مرجن به کارگردانی رسول اونق و شهرام ایری از بندر ترکمن

1۴-  همه چیز می گذرد، تو نمی گذری به کارگردانی محمدرضا حیدری از کرمان
سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر با دبیری نادر برهانی مرند از 22 

بهمن تا ۴اسفند ماه برگزار خواهد شد.

گوگل موزه سوخته برزیل را به شکل مجازی احیا کرد

گوگل درهای موزه ملی برزیل در ریودوژانیرو را که پس از آتش سوزی اخیر 
از بین رفت، در قالب موزه ای مجازی به روی بازدیدکنندگان گشود.

به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا به نقل از وب سایت اینگجت، چند 
سال قبل از آتش سوزی ویرانگر امسال در موزه ملی برزیل، تیم فرهنگی و هنری 

گوگل عملیات دیجیتالی کردن این کلکسیون را آغاز کرد.
حال این تیم چند ماه پس از وقوع آتش سوزی، درهای موزه را البته به شکل 
مجازی به روی بازدیدکنندگان گشود و برای این کار از تصویر استریت ویو یا نمای 

خیابان گوگل و نمایشگاه های دیجیتال استفاده کرد.
گوگل استریت ویو یا نمای خیابان گوگل فناوری ایست که عکس های پانوراما 

)سراسرنما( را در گوگل ارث و گوگل مپ برای خیابان ها قابل مشاهده می کند.
موزه ملی برزیل و گوگل قصد داشتند مجموعه آثار این موزه را قبل از آتش سوزی 

به صورت آنالین به نمایش گذارند.
از موزه را نمی گیرد و  بازدید واقعی  بازدید مجازی جای  ناگفته پیداست که 
همچنین این روش نمی تواند 20 میلیون اثر هنری ویران شده در آتش سوزی را 
احیا کند، اما تکنولوژی هایی چون اسکن سه بعدی، عکاسی هایرس، واقعیت مجازی 
و افزوده می تواند به نوعی امکان حمایتگری از آثاری با ارزش تاریخی را فراهم کند.

موزه مجازی نمی تواند آثار تاریخی چون فسیل دایناسورها و قدیمی ترین اسکلت 
انسانی کشف شده در کشورهای آمریکایی را که در آتش سوزی برزیل از بین رفت، 
احیا کند، اما طرح های مجازی سازی همچون رویکرد گوگل دستکم راهی برای 
محافظت از آثار تاریخی برای نسل های آینده مهیا می کند. آتش سوزی یازدهم 
شهریور ماه سال جاری در یکی از قدیمی ترین موزه های جهان در برزیل، بخش 
عظیمی از این کلکسیون 20 میلیون قطعه ای را از بین برد. محققان موزه ملی برزیل 
اعالم کردند که بیش از یکهزار و ۵00 قطعه از آثار باستانی این کشور را از میان 

ویرانه های به جا مانده از آتش سوزی گسترده اخیر احیا کرده اند.
عملیات احیای موزه ملی برزیل با کمک مالی دولت آلمان به این کشور به ارزش 

20۵ هزار و ۳۸۵ دالر همراه بوده است.
از زمان وقوع آتش سوزی، حمایت های بین المللی از پژوهشگران این موزه به عمل 
آمده است، به طوری که گروهی از متخصصان یونسکو برای مشارکت در عملیات 

احیا و بازسازی موزه، از این مکان دیدن کرده اند.

اخبار
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ارسال 1۵4۷ اثر به جایزه »جمالزاده«
دبیر اجرایی نخستین جایزه محمدعلی جمالزاده با اشاره به استقبال شرکت کنندگان از این جایزه به ارسال 1۵47 اثر به دبیرخانه جایزه اشاره کرد. رضا روحانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر بخواهیم بگوییم این متقاضیان بودند که تاریخ مهلت 

ارسال آثار به این جایزه را تمدید کردند، بی راه نگفته ایم. روز بیستم آذرماه سایت جایزه جمالزاده با حجم باالی درخواست از سراسر کشور و حتی خارج از کشور روبه رو بود. شدت این استقبال به حدی بود که سایت از دسترس خارج شد. او افزود: شورای 
سیاستگذاری جایزه جمالزاده که پیش از این تمدید مهلت ارسال اثر را غیرممکن اعالم کرده بود برای جلب رضایت این شرکت کنندگان، مهلت ارسال آثار را تا 23 آذرماه تمدید کرد و به این ترتیب فرایند ثبت نام بیش از هزار متقاضی  با موفقیت انجام شد.

در سالهای اخیر، تئاتر راهی در دل عموم باز کرده است

 پروژه حذف تئاتر در دست اقدام؛ دولت ایستادگی می کند

ناکام های اولیه ی اسکار ۲۰۱۹
حذف  با   2019 اسکار  سینمایی  جوایز  نامزدهای  کوتاه  فهرست  اعالم 

غیرمنتظره چند فیلم و فیلمساز در چند شاخه همراه بود.
به گزارش ایسنا، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار به تازگی فهرست اولیه 
نامزدهای ۹ بخش از نود و یکمین دوره این جوایز سینمایی را اعالم کرد و برخی 

فیلم ها و چهره های مطرح که شانس زیادی برای آنها متصور بودند از قلم افتادند. 
»مایکل مور« کارگردان برنده اسکار آمریکایی با مستند جدید سیاسی  و انتقادی اش 
»فارنهایت ۹/11« نتوانست به فهرست کوتاه شاخه بهترین مستد بلند اسکار 201۹ 

راه یابد تا یکی از بزرگ ترین حذف شوندگان در این مرحله باشد. 
این مستند اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره فیلم تورنتو تجربه کرد و با 
بازخوردهای خوبی از سوی منتقدان رو به رو شد، گرچه تنها با فروش ۶ میلیون 

دالری، یکی از ناموفق ترین آثار »مور« در گیشه آمریکا نام گرفت. 
»مایکل مور« در سال 200۴ با ساخت مستند »فارنهایت 11/۹« موفق به کسب 
جایزه نخل طالی بهترین فیلم جشنواره کن شد و اولین کارگردانی نام گرفت که 
توانست با یک اثر مستند، پس از سال 1۹۵۶ جایزه اول جشنواره کن را دریافت کند.
همچنین مستند »کوئینسی« محصول کمپانی نتفلیکس که درباره »کوئینسی 
جونز« موسیقیدان آمریکایی و توسط دخترش »راشیدا جونز« و »آلن هک« ساخته 

شده نیز بر خالف انتظارها از گردونه رقابت اسکار مستند بیرون رفت. 
در شاخه بهترین فیلم خارجی طبق پیش بینی فیلم هایی چون »جنگ سرد« 
)لهستان(، »روما« )مکزیک( و »دزدان فروشگاه« )ژاپن( با راه یافتن به جمع ۹ نامزد 

اولیه از شانس های اصلی این شاخه محسوب می شوند اما فیلم »مرز« ساخته علی 
عباسی کارگردان ایرانی که به نمایندگی از کشور سوئد به آکادمی معرفی شده بود و 
در اغلب پیش بینی ها یکی از گزینه های اصلی این شاخه محسوب می شد نتوانست 
به فهرست کوتاه شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی راه یابد و حذف شد تا همچنان 
تنها اسکار خارجی سینمای سوئد متعلق به »اینگمار برگمن« کارگردان اسطوره ای 

سینمای جهان با فیلم »چشمه باکره« در سال 1۹۶0 باشد.
البته »مرز« در شاخه بهترین چهره پردازی اسکار 201۹ به فهرست کوتاه نامزدها 

راه یافت. 
فیلم »مرز« در جشنواره کن امسال موفق به کسب جایزه بهترین فیلم بخش نوعی 
نگاه کن شد و تحسین منتقدین را برانگیخت. ساخته این کارگردان ایرانی درباره دو 
موجود عجیب ومتفاوت با مشکالت کروموزومی است که یکی از آنها به سوی خیر و 
یکی به سوی شر تمایل دارد.  فیلم در واقع درباره مشکالت افراد متفاوت در جامعه 

است. 
از دیگر ناکامان شاخه اسکار خارجی می توان به فیلم »داگمن« ساخته »متئو 
گارونه« نماینده سینمای ایتالیا، پرافتخارترین کشور در عرصه اسکار خارجی اشاره کرد 
که پیش از این برنده جایزه بهترین بازیگر مرد )مارسلو فونته( جشنواره کن شده بود.

فیلم »دختر« به کارگردانی »لوکاس دونت« از بلژیک که در بخش نوعی نگاه کن 
برنده جایزه شده بود دیگر حذف شده مهم این شاخه از جوایز اسکار 201۹ است. 

فهرست نامزدهای نهایی جوایز اسکار در شاخه های مختلف روز 1۷ دسامبر )2۶ 
آذر( اعالم و مراسم اعطای جوایز نود و یکمین دوره ی اسکار روز 2۴ فوریه )۵ اسفند( 

در لس آنجلس برگزار می شود.

 World Press Photo( مسابقه عکس مطبوعاتی جهان
جهان  خبری  عکاسی  در  رویداد  مهمترین  که   )2019

شناخته می شود فراخوان خود را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، عکاسان حرفه ای از سراسر دنیا 
می توانند آثار خود را تا ۳ ژانویه 201۹ )۳ دی ماه( برای شرکت 
در مسابقه عکس مطبوعاتی جهان در سال آینده میالدی شرکت 

کنند.
بنیاد عکس مطبوعات جهان با شعار صحت، تنوع و شفافیت، 
چندرسانه ای  خبررسانی  سمت  به  خود  فعالیت های  گسترش 
با رویکرد ایجاد رشد و توسعه در روزنامه نگاری بصری را دنبال 

می کند.
مسابقه عکس مطبوعاتی جهان، بزرگترین و معتبرترین مسابقه 
عکاسی خبری جهان است که هر ساله از خبرنگاران سراسر جهان 

برای شرکت در این رویداد دعوت به عمل می آورد.
این رویداد برای تمامی عکاسان و خبرنگاران حرفه ای در سراسر 
جهان آزاد و رایگان است و در هنگام ثبت نام ارائه سند از وضعیت 
حرفه عکاسی، معرفی نامه خبرگزاری، رسانه و یا نشریه الزامی 

است.
اولین دوره این مسابقه در سال 1۹۵۵ برگزار شد و هر سال با 
حدود ۵ هزار شرکت کننده از 12۵ کشور دنیا و بیش از ۹۵ هزار 

عکس برگزار می شود.
 )Mogens von Haven( »عکسی از »موگنس فن هیون
عکاس دانمارکی که از مسابقه موتورسواری گرفته بود به عنوان 

عکس سال نخستین دوره مسابقه برگزیده شد و در سال 201۸ 
عکاس   )Ronaldo Schemidt( اشمید  رونالدو  از  عکسی 
ونزوئالیی از درگیری های خیابانی ونزوئال برنده عکس سال 201۸ 

شد.
برندگان این رویداد برای شرکت در نمایشگاه و اهدای جوایز به 
شهر آمستردام هلند دعوت می شوند و در 11 آوریل 201۹ )22 

فروردین ۹۸( همه برندگان مسابقه اعالم خواهند شد.
تمامی عکس های برگزیده جایزه به نمایشگاه راه پیدا می کنند 
و این آثار در ۴۵ کشور به نمایش گذاشته می شود. هر سال بیش 
از ۴ میلیون نفر از این نمایشگاه بازدید می کنند. همچنین تصاویر 
برگزیده نیز در سالنامه ای به چندین زبان منتشر می شود و برای 

خرید در دسترس است.
جایزه

به هر نفر از برندگان در بخش تک عکس و داستان گویی 10 
هزار یورو جایزه اهدا می شود و تمام برندگان مسابقه در این رویداد 

جایزه ای به ارزش 1۳0 هزار یورو دریافت می کنند.
بخش های جشنواره

به صورت  برگزار می شود که  این جشنواره در هشت بخش 
معمول در هر بخش ۳ تک عکس و ۳ مجموعه عکس )بین 2 تا 

10 فریم( به عنوان نفرات اول تا سوم مشخص می شوند.
تک   :)Contemporary Issues( معاصر  مسائل  بخش   -
عکس یا مجموعه ای مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را که 

افراد یا جوامع را تحت تأثیر قرار می دهند.

یا  عکس  تک   :)General News( عمومی  اخبار  بخش   -
مجموعه ای که از موضوعات خبری و پیامدهای آنها عکاسی شده 

است.
تنها  و مجموعه ای که  تصاویر   :)Nature( - بخش طبیعت 
نشان دهنده گونه های گیاهی، جانوران و مناظر در زیستگاه های 

طبیعی خود هستند.
از  ای  مجموعه  یا  عکس  تک   :)Portraits( پرتره  بخش   -

عکس های انفرادی یا گروهی مردم
از  مجموعه ای  یا  عکس  تک   :)Sports( ورزشی  -بخش 

عکس های انفرادی ورزشکاران یا تیم های ورزشی
یا  عکس  تک   :)Spot News( ای  لحظه  اخبار  بخش   -

مجموعه ای که شاهد لحظات خبری یا رویدادهای فوری است.
- عکاسی محیط )Environment(: تک عکس یا مجموعه ای 
که اثرات انسانی مثبت یا منفی را در محیط زیست نشان می دهند.
 :)Long-Term Projects( بخش پروژه های طوالنی مدت -
یک طرح عکاسی در یک موضوع واحد که حداقل در سه سال 

متفاوت عکاسی شده باشد.
باید حتما در سال 201۸  تمامی ۸ بخش  تک عکس ها در 

عکاسی شده باشد.
مجموعه عکس ها در ۳ بخش »اخبار عمومی«، »ورزشی« و 
»اخبار لحظه ای« نیز باید حتما در سال 201۸ عکاسی شده باشد.

»مجموعه عکس ها« در۴ بخش »مسائل معاصر«، »طبیعت«، 
»محیط« و»پرتره« به شرط آنکه یکی از تصاویر مجموعه متعلق 

به سال 201۸ باشد و یا در این سال برای اولین بار منتشر شده 
باشد، می تواند از عکس های متعلق به سال 201۷ نیز استفاده کند.

در بخش »پروژه های طوالنی مدت« تمامی عکسها باید حداقل 
در سه سال عکاسی شده باشد.

داوری مسابقه عکس مطبوعات جهان
قضاوت مسابقه عکس مطبوعات جهان یک فرآیند فشرده است 

که در چندین بخش طی یک دوره سه هفته ای انجام می شود.
در هفته اول، چهار داور تخصصی مستقل کار قضاوت را انجام 
می دهند و هشت دسته را قضاوت می کنند. در هر بخش یک نفر 
به عنوان سر تیم داوری قرار دارد که مسئول حفظ یکپارچگی این 
فرآیند است و سرتیم ها در آخرین مرحله داوری از میان برگزیدگان 

هشت بخش، برنده عکس سال را معرفی می کنند.
دستکاری در عکس ها مجاز نیست

مسابقه عکس مطبوعات جهان تصاویری را به عنوان برنده اعالم 
می کند که اسناد بصری جهان هستند و نمایشی دقیق و عادالنه 
از صحنه توسط عکاس است و مخاطبان باید بتوانند به صحت 
تصاویر برنده جایزه اعتماد کنند و نباید عکس های برنده جایزه، 
مخاطبان را گمراه کند. این به این معنی است که متقاضیان حضور 
در این رویداد بین المللی موظفند دستورالعمل هایی را که به عنوان 
دستکاری تعریف شده است را مطالعه دنبال کنند. اولین قانون 
دستکاری عکس در سال 200۹ به اجرا در آمد و از سال 201۴ 
همه عکاسان باید فایل های اصلی دوربین )RAW( را ارائه کنند تا 

توسط متخصصان آن را راستی آزمایی کنند.

 فراخوان رقابت ساالنه مسابقه عکس مطبوعاتی جهان منتشر شد


