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مقدمه:
در شرایطی که برون رفت از بحران آب در کشور ما اولویت ملی می باشد، استفاده از تمام امکانات برای این منظور اجتناب ناپذیر است. آگاهی 
عمومی از طرق مختلف؛ رسانه ای، نوشتاری، خطابه ای و خاصه زبان گویا و نافذ هنری می تواند ما را به مقصد نزدیک تر نماید. خوشبختانه همزمان 
با بزرگداشت روز ملی آب در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برگزاری مسابقه سراسری عکس آب و نیز حضور هنرمندان در مراسم 

عمل گردید که تاثیر آن با توجه به ظرفیت باالی هنری و هنرمندان عزیز غیر قابل انکار است.
استقبال بیشتر امسال در دومین مسابقه سراسری عکس آب از تنوع، تکثر و کیفیت عکس ها و مشاهده زبان گویای هنر در ادبیات اطالع رسانی 
بحران آب قابل شهود است. امید آنکه بتوان اوال تاثیر آنرا در افکار عمومی ارزیابی و با بهبود آن به سال بعد تاثیر آنرا افزایش داد و ثانیا سایر 

رشته های هنری در همایش معمول گردد.
در اینجا جا دارد نکته ای غم انگیز را ذکر نمایم و آن فقدان حضور هنرمند جوان و واالمقام شادروان حسن جوهرچی است که سال گذشته در 

اولین همایش بزرگداشت روز ملی آب در جمع ما حضور داشتند. روانشان شاد و مقامشان شایسته باشد. 
به امید فائق آمدن بر بحران کنونی آب کشور با استعانت از درگاه الهی
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بیانیه

به نام خدا

هیات داوران دومین جشنواره عکس آب
ضمن تشکر از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان دومین جشنواره عکس آب با محوریت بحران آب و با علم بر این نکته مهم که در شرایط فعلي بحران آب بیش 

از هر خطر و تهدید دیگري در سرزمینمان جدي است؛ تالش نمود تا با نگاهي بیطرف و فرهنگ ساز وارد داوري عکس هاي ارسالي شرکت کنندگان محترم شود.
با پایان یافتن داوري دومین دوره جشنواره عکس آب که با استقبال خوبي از سوي عکاسان ایران مواجه شد و با آثار نزدیک به 880 عکاس و ارسال بیش از سه هزار عکس همراه 
بود که پس از مرور آثار درمرحله اول داوري 331 عکس را براي بازبیني مجدد مورد انتخاب قرار داد. در داوري دور دوم 109 عکس نهایي منتخب شد و در پایان حدود 80 عکس 

وارد نمایشگاه شد.
هیات داوران سعي بر آن داشته که جلوه هایي از مشکالت پنهان آب را در تصاویر منتخب بازگو نماید. مسایلي چون مصرف غیر اصولي آب در بخش کشاورزي، آب مجازي، واردات 
و صادرات آب و پاسداري از آب و .. اما از آنجا که ثبت مسایل عمیق و غیر سطحي نیاز به بسترسازي و نهادینه شدن مفاهیم این معضالت در یک فرهنگ دارد، در شرایط فعلي 

نمي توان آگاهي و بلوغي آني را در آثار طلب کرد.
در نهابت هیات داوران تصمیم بر خارج کردن نتایج داوري از فضاي رقابتي که در فراخوان هاي متعدد تکراري و غیر کاربردي شده است نمود و 6 عکاس نهایي را بدون ترتیب و 

اولویت در بخش اعالم جوایز به عنوان برگزیدگان دومین دوره جشنواره عکس آب اعالم مي نماید.
در ادامه چند نکته و پیشنهاد براي دوره هاي بعدي این جشنواره از طرف هیات داوران مطرح مي شود.

1-  این جشنواره به دلیل اهمیت شکل تخصصي موضوعي خود و معضل امروز کشور و منطقه مي تواند با ایجاد فضاهاي آموزشي و برگزاري کارگاه هاي آموزشي نحوه برخورد با 
موضوع را براي هنرمند روشن کند و وسعت دید بیشتري را با ارائه علت ها و معلول ها براي هنردوستان مشخص کند.

2- امروزه دنیا مدیوم ارائه عکس را در غالب مجموعه مي بیند و مدیا از حالت تک بعدي و تک فریمي خارج شده است. عکاسان معاصر کمتر به تک عکس رجوع مي کنند و بیشتر 
تمایل به عکاسي مجموعه دارند و با این روش ابعاد گسترده تري از موضوع را مورد بررسي قرار مي دهند. از این حیث مي توان در جشنواره آینده نگاهي ویژه به بخش مجموعه و 

پروژه محوري داشت.
3- گستره ي عکاسي امروز دنیا با وجود دوربین هاي موبایلي و ترویح اپلیکیشن هاي متنوع ارائه عکس نیز از دیگر فضاهاي ارزشمندي است که مي تواند در جشنواره آینده نقشي 

کلیدي داشته باشد. از این رو مي توان با استفاده از این ابزارها در فرهنگ سازي نقش پر رنگ تري ایفا کرد.
4- الزم به تاکید است که عکس هاي رسیده با موضوع آب عمدتا از نقاطي بسیار محدود، معروف و بارها تکرار شده بوده اند که این نشان از معرفي محدود تعابیر بحران آب در 

کشور دارد.
5- و در پایان: از آنجا که در پس هر حمایتي میلي براي هدایت وجود دارد امید است در سال هاي بعد شفافیت فراخوان، درخواست برگزارکنندگان و حضور شرکت کنندگان بسیار 

نزدیک تر و روان تر صورت پذیرد و مراسم اختتامیه امروز، سرآغاز و افتتاح یک جریان پیشرو در جامعه، فرهنگ و نگاه هنري باشد.
و نه بسان عمده رویدادهاي دیگراختتام یک فراخوان.
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