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هیات داوران

ابراهیم صافی
1349 . مشهد

غ التحصیل رشته عکاسی فار
از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان میراث 
فرهنگی

دانشکده  از  عکاسی  رشته  غ التحصیل  فار
هنرهای زیبا

دوساالنه  سیاست گذاری  شورای  عضو 
عکس ایران

صنعتی  عکاسان  رسمی  انجمن  عضو 
هنرهای  توسعه  موسسه  و  تبلیغاتی  و 

تجسمی ایران
ازجمله  عکاسی  متعدد  جشنواره های  داور 

دوساالنه عکس ایران
3 دوره جشنواره منطقه ای عکس خراسان

2 دوره جشنواره عکس اردیبهشت هرمزگان
جشنواره عکس امید قزوین 

اولین جشنواره عکس طالی سرخ ایران
جشنواره عکس سراسری آبرنگ خراسان

جشنواره عکس روستا در روستا
جشنواره عکس نوعی نگاه مازندران

دومین جشنواره عکس محیط زیست ایران
جشنواره عکس دوساالنه عکس ایران

 
شرکت در چندین نمایشگاه داخلی ازجمله : 

نگارخانه تهران 1376 )گروهی( 
نگارخانه سبز 1383 )گروهی(
ایوان سپید 1385 )انفرادی(

حیاط خلوت 1-2-3 )گروهی(
هفت هنر 1386 )گروهی(

خارجی:  نمایشگاه  چندین  در  شرکت 
ایتالیا، ترکیه و  لیتوانی، هند، ترکمنستان، 

بنگالدش

بهنـــام صدیقی
1358 . ساری

کار شناسی عکاسی/ دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه 
تهران/ 1387

بهنام صدیقی سابقه ی عکاسی مطبوعاتی 
مابین سال های 1382 تا 1386 در نشریات 
سراسری همچون مجله فرهنگ و پژوهش، 
روزنامه جام جم، روزنامه آینده نو و آژانس 

عکس سوره را دارد.
تخصصی  مجالت  در  او  آثار  این  بر  عالوه 
مجله  و  هنرمند  حرفه  عکسنامه،  عکس، 
آنالین ایتالیایی ویتنس ژورنال و لند اسکیپ 

استوریز منتشر شده است.
کتاب ها: 

کباتان، غرب تهران )1388- نشر ماه ریز(  ا
»یادآوری« )1393- نشر موتوبوکز(

آخرین نمایشگاه های انفرادی:
تعطیالت/گالری راه ابریشم تهران )1392( 

»یادآوری«  گالری شو روم لندن )1393( 

در  عکاسی  تدریس  به   1388 سال  از  او 
هنری  آموزشی  موسسات  و  دانشگاه ها 
مازیار،  غیرانتفاعی  دانشگاه  همچون 
دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر شماره 
یک ساری، مجتمع فنی تهران، کالس های 
آزاد هنری دانشگاه تهران و موسسه عکاسی 

حرفه ای پرداخته است.
از  متعدد  جوایز  کسب  از  پس  صدیقی 
جشنواره های داخلی، در سال 1392 برنده 
آو  بنیاد مجیک  از  ایران  جایزه هنر معاصر 
کسب اقامت هنری در بنیاد دلفینا  پرشیا و 

لندن شد.

محسن یزدی پــور
1359 . تهران

کارشناسی عکاسی/دانشکده هنر و معماری
دانشگاه آزاد اسالمی تهران/ 1382

کارشناسی ارشد عکاسی/دانشگاه هنر تهران/ 1385

برگزاری 2 نمایشگاه انفرادِی عکس با عنوان 
بکش«،  «نفس  و  سرباز«  کوچکم  »اسم 

گالری طراحان آزاد، 1391/1389
شرکت در چند نمایشگاه گروهی ازجمله :

گالری  ابریشم،  راه  گالری  آران،  گالری 
محسن، تهران، ایران 

گالری )Fine Art( ؛ لس آنجلس، آمریکا 1393 
.  گالری )Quad( ؛ دربی، انگلستان1393
گالری )ffoto( ، کاردیف، انگلیس، 1391 

 ،Quai Branly غیراروپایی  هنرهای  موزه 
پاریس، فرانسه، 1388

 Gallery Gold ،»تور نمایشگاهی »ای ایران
Coast City art، استرالیا و نیوزلند، 1385- 

1388
 Fnac فنک  فرهنگی  مجموعه 

Montparnasse، پاریس، فرانسه، 1383
شرکت در چند مسابقه و تقدیر از طرف هیأت 
 . ماه ریز  عکس  مسابقه   : ازجمله  داوران 
مسابقه عکس شوکا . مسابقه عکس طهران 
86 .  برگزیده اول نخستین جشنواره استانی 
کاخ های نیاوران،  »عکس نگاه« مجموعه 
مسابقه  دوم  برگزیده   . آبی،1386  تاالر 
گفتگوی  گفتگو« )مرکز بین المللی  »عکس 
تاالر   ، ایران  هنرمندان  خانه  تمدن ها( 

گفتگو، 1383

مهـــــدی رضــــوی
1362 . مشهد

عکاس/ موزیسین
غ التحصیل انستیتوی عکاسی  فار

WARRIEWOOD

عضو انجمن ملی عکاسان ایران
دبیر نخستین فراخوان ساالنه عکس ایران

دعوت به فستیوال PESSAC در فرانسه
به عنوان مهمان افتخاری جهت نمایش آثار

نمایشگاه های انفرادی:
 آب، آبی، آبانگاه/ نگارخانه فردوسی/ مشهد 1394 
 آینه را به خاطر بسپار 2/ گالری آرتین/ مشهد 1392

 آینه را به خاطر بسپار 1/ گالری رضوان/ مشهد 
 1390

گوشه ای برای تنهایی/ گالری سیحون/ تهران 
1389

گوشه ای برای تنهایی/ نگارخانه شهر/ مشهد 
1389

انسان/ گالری فروهر/ تهران 1389
برگزاری کارگاه های آموزشی در مشهد، بیرجند، 

سبزوار و بندرعباس از 1388 تا 1394
جوایز بین المللی:

مقام سوم/ پانزدهمین دوساالنه 
PHOTOGRAPHIC ART/ چین 2013 

 URBAN برگزیده نهایی/ فستیوال
PHOTOGRAPHER OF THE YEAR/ انگلستان 2012 

 SANTAFE PORTRAIT نشان تقدیر/ فستیوال
AWARD/ ایاالت متحده 2012 

 KL PHOTO مقام دوم/ چهارمین دوره فستیوال
AWARD/ مالزی 2012 

مدال طال/ بیستمین دوره فستیوال 
TRIERENBERG/ اتریش 2011

مدال طالی انجمن عکاسان ایتالیا/ سیزدهمین 
دوساالنه FRANCESCO FORNO/ ایتالیا 2010

مدال طال و جایزه بهترین عکس خاورمیانه/ 
دهمین فستیوال ALTHANI AWARD/ قطر 2010 
 /TRIERENBERG مدال طال/ نوزدهمین فستیوال

اتریش 2010
روبان آبی/ یکصد و چهل و هفتمین دوره فستیوال 

EDINBURGH/ اسکاتلند 2009 
 FOTO نشان افتخار/ چهل و دومین دوره فستیوال

کی 2009 FORUM/ اسلوا
نشان لیاقت/ سی امین دوره فستیوال 

NORTHERN COUNTIES/ انگلستان 2009 
 ASAHI مدال طال/ هفتادمین دوره فستیوال

SHIMBUN/ ژاپن 2009 
مقام اول و مدال طالی بخش فتو ژورنالیسم/ 

کراین 2009 فستیوال LIGHT & SHADOW/ ا

حســن بـــردال
1360 . بندرعباس

عکاس/ طراح گرافیک

رییس انجمن عکاسان هرمزگان
سردبیر سایت آینه ها

دبیر سه دوره جشن عکس هرمزگان
گردآورنده کتاب عکس هرمزگان 

مدیر اجرایی سومین جشنواره ملی عکس 
خلیج فارس

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره عکس 
اردی بهشت هرمزگان/ 1385 تا 1393

داور چهارمین و ششمین جشنواره ملی 
عکس اردیبهشت هرمزگان/ 1388 و 

1390 داور دومین و سومین جشنواره عکس 
الرستان/ 1391- 1389 

داور سومین جشنواره هنرهای تجسمی 
هرمزگان/ 1387

برگزاری نشست  هفتگی نقد و بررسی عکس 
در انجمن عکاسان هرمزگان / 1390 تاکنون

کارگاه های هفتگی اسالیدشو عکس در 
انجمن سینمای جوانان بندرعباس/ 

1385-1384

شرکت در 30 نمایشگاه گروهی در داخل 
کشور

نمایشگاه های انفرادی:
 آینه ها/  بندرعباس، گالری گرمساری/  

1386
بدون عنوان/ تهران، خانه هنرمندان 

ایران/  1387
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بخش آزاد
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وک شیء متر

سبحان جامه دار

واژه هایی  از  طبیعی  بالی  این  زلزله،  تشریح  و  توصیف  در  هماره 
چون خانمان سوز و خانمان برانداز استفاده می شود. نقل قول هایی 
می شنویم، برای همدردی آه می کشیم و حتی المقدور از کمک های 
احساس  می توانیم  اندازه  چه  و  چقدر  اما  نمی کنیم،  دریغ  مالی 
که این بال بر آنان نازل شده ست، همدردی  انسان هایی را بفهمیم 

ما در چه حدی است و درک مان از این حادثه چقدر عمیق است.
زلزله نوعی ازدست دادگی ست. خانه و خانواده و پناهگاهِ  مادی و 
و معنوی  آرامش مادی  احساس  آن  در  که  انسان، جایی  فیزیکی 
حتی  و  مادی  و  عاطفی  دل بستگی های  شخصی،  وسایل  دارد، 
می شود،  نابود  و  می ریزد  و  می لرزد  هم  در  به یک باره   ... معنوی 
و  است  ترس  آن  حاصل  اندوه،  و  غم  و  ست  حرمان  آن  حاصل 

شوک...
آنچه از زلزله و مکان های زلزله زده باقی می ماند چند شی ء متروک 
بر وضعیت آن اشخاص و خانواده داللت دارد،  به نوعی  که  است 
می گذشته  چه  ازدست داده اند  و  رفته اند  دست  که  آن ها  پیرامون 
است؟!... وضعیت های خانوادگی، عاطفی، شغلی و ... مجموعه ی 
شی ء متروک، این پیرامون را موردبررسی قرار داده و به آن پرداخته 

است.
که  شود  استفاده  ابژه هایی  از  است  شده  سعی  مجموعه  این  در 
حتی المقدور اطالعاتی را از این پیرامون در اختیار مخاطب بگذارد 
که مخاطب را به عمق فاجعه  به انضمام بار نوستالژی و عاطفی 

رهنمون سازد. برگزیده دریافت جایزه حمایتی برگزاری نمایشگاه انفرادی
بابت مجموعه آثار
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باز صدایی می آید
و این بار از دیار خاموشان

تا یک قدم مانده به ابد
چه کسی شعر زندگی را در دیار مرگ زمزمه می کند؟

و چه دیرهنگام!
چراغ مناره ها خاموش است

و مؤذن در خواب
نمازخانه ها بسته
کلیدش در چاه و 

ِج خاموشان ُبرده؟ چه کسی آب حیات را به بر
واژه های آسمان بر زبان چه کسی جاری ست!

... آب را در شوره زار پنهان می کنند
گورستان ها آباد است

مناره ها خاموش
و مؤذن بازهم در خواب...

رسول عسکری

مناره هاِی خاموش

حسین پیغامی قراملکی

برگزیده دریافت جایزه حمایتی برگزاری نمایشگاه انفرادی
بابت مجموعه آثار
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این مجموعه نگاهی است به فرزندان سرزمینم در روستای چه چکور 
در حومه بندرعباس در استان هرمزگان

که  من معلم هستم، یک روز اواخر شهریورماه برای دیدن بچه ها 
بودند  برای مهرماه  کردن مدرسه  آماده  به  با مدیر مشغول  همراه 

رفتم
کمک بچه ها تمیز و  میزها، صندلی ها، دیوارها و وسایل مدرسه با 
رنگ می شدند، در این میان من به ثبت تالش، شوق و لبخند، نگاه 

و تأمل عمیق آن ها به آنچه پیش رویشان خواهد بود پرداختم.

براِی آینده

مجید فیروزی
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کمی  ج می شویم،  اتفاق می افتد برای لحظاتی از درون خویش خار
پای فکر و خیالمان را از تن فراتر می نهیم.

که می خواهند دیده شوند  گاهی اتفاق را پیش می آورند چشم هایی 
که امروز زیر نگاه معصومانه  و از حیائشان خبر بگیریم، از آرزوهایی 

و نجیب پنهان است.
ک،  این مجموعه لحظه ای درنگ است در پیشگاه مردانی که با خا

خ نگاه داشته اند. صورت هایشان را سر

خ هرمز ک سر تقدیم به مردان مرد معدن خا

خ ویاهای سر ر

مجید فیروزی
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کوچــه

امیررضا دهقانی

کمی غریب به نظر برسد، اما آن قدر  این واژه ساده شاید در نظر اول 
عمیق است که می تواند هر انسانی چه بزرگ و چه کوچک را در خود 

جای دهد.
آن ها  با  همراه  که  داریم  را  کوچه هایی  خاطراتمان  در  ما  همه 

بزرگ شده ایم.
وقتی  ولی  باشد  نداشته  گفتن  برای  حرفی  شاید  به تنهایی  کوچه 
چشمان  در  که  شوقی  و  شور  می دهد  جای  خود  در  را  کودک  یک 
کوچه می توان یافت. و یا وقتی در  کودک موج میزند را درون همان 
میان سالی یا کهن سالی درباره کوچه از کسی می پرسیم کوله باری از 

خاطرات را برایمان بازگو می کند.
خاطراتشان  ولی  می شوند  بزرگ  و  کوچک  زمان  درگذر  کوچه ها 

همیشه به یک شکل خواهد ماند.

برگزیده دریافت جایزه حمایت از پروژه عکاسی
بابت مجموعه آثار
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مشتا

مهدی دادی زاده

 لوح تقدیر بابت مجموعه آثار
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زباله ها

اسحاق مالیی برجهری
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برای  و  بودند  برقرار  و  روزگاری چابک  که  قایق هایی است  روایت 
صاحبانشان روزی حالل مهیا می کردند.

روی  بر  نمادین  به صورت  آن ها  از  پوسته ای  تنها  حاضر  حال  در 
همچون  گاها  و  افتاده اند  نیست  آن ها  به  متعلق  که  زمین  سطح 
تکه زباله ای در نزدیکی دریا، خانه ی صاحبانشان و یا مکان های 
نامعلومی که فرسنگ ها از آب های خروشان و حتی آبادی ها فاصله  

دارند رهاشده اند.

به گل نشستگان

مهرزاد محمدی پور
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محمدهادی دادی زاده   
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  حسین پیغامی قراملکی

 علی هاشمی  
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  احمد مدنی
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