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     حركتحركتحركتحركتآدم ها در آدم ها در آدم ها در آدم ها در 
اهده جهت  مهمترين عامل مش.آفريننده موقعيت هاي فراواني براي عكاسي باشدگفتگوي ساده بين دو نفر مي تواند 

وقتي نور از روبرو مي تابد، بايد بدانيد چطور در مقابل  . خاص استيثبت عكس با نوربراي  تابش نور و موقعيت عكاس
 طبيعي دوست بي مصنوعي باشد، يا نور نور مي تواند  منبعاين.  تا عكسي مناسب داشته باشيد،ه تان قرار بگيريدسوژ

 يا با سايه روشن، فضايي عاشقانه ؛د خالقيت خود را با يك تك منبع نور نشان دهيدــمي تواني . خورشيد،نظيرمان
  .اده باشيدهميشه براي لحظات و اتفاقات غير منتظره آم .بيافرينيد

عكسهاي خوب و . حاال عكاسي كنيد .يا هيستوگرام تصحيح كنيد LCDنور را در .  به عنوان تست بگيريدعكسچند 
تان زياد يا كم نشان اش   مي توانيد در عكس. باال و پائين برويد.پرسپكتيو عنصر مهمي در عكاسي است .خالقانه بگيريد

لذت بردن از . ان را تغيير بدهيدــكتيو عكس تـ استفاده از موقعيت پرسپ يا حتي روي زمين دراز بكشيد و با ودهيد
   .كارتان در عكاسي از مردم بسيار موثر است

 شما مي تواند ثبت بسته به موقعيت، تكنيك .رمــركت عكس بگيــاهي دوست دارم از انسان هاي در حال حــمن گ
ال اتفاق افتادن است، صبر كنيد تا اتفاق را خوب ــ در حر حس كرديد حركتيــاگ. حركت و يا نشان دادن آن باشد

 ،رمــدر سفر اخي .د موفقيت شماستـ درك انتخاب صحيح كلي.د حالت خود را با آن حركت تنظيم كنيدـبع. ديبفهم
در مكزيكو اين كامالً طبيعي است كه دو كودك را همزمان بر . مي خواستم از چند كودك دوچرخه سوار عكس بگيرم

چندين بار سعي كردم در موقعيت هاي مختلف از اين موضوع عكاسي كنم، ولي به نتيجه ي .  يك دوچرخه ببيندروي
  Auto Focus دوربينم را روي.پيگيري كردم و دست آخر موفق شدم .ه براي كمپوزسيون خوب دست نيافتمدلخوا

بنابر اين به  .ديدم، از نتيجه راضي بودموقتي عكس را . تنظيم كردم و آرام پشت سر دوچرخه شروع به دويدن كردم
  :خودمان يك تمرين بدهيم

 به روي  خالق دنياي كامالً جديدي در عكاسي. شويدتر  شروع به حركت كنيد و به سوژه تان نزديك 35mm يا50با لنز
   !تمرين كنيد. گاهي حتي بعضي از اشتباه ها، عكس هاي فوق العاده اي مي سازند. از اشتباه  نترسيد .دو شميشما باز 
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در روزهــاي گرم و آفتابــي در پارك، روي تپه ها، كنار تپه ها و در مجاورت آب محل ها، پروانه هاي زيبــائي را 

  .تماشائي اند، اما الزمه عكاسي از آنها، شناختن محل زندگي و عادات آنهاست. مي بينيم
زندگي با .  ي حشرات هستند، كه دو گونه از پروانه ها را شامل مي شودRhopaloceraپروانه ها متعلق به گروه اين 

آنها يك جفت شاخك، دو . يك تخم ساده شروع مي شود، كه طي مراحل پيچيده رشد به پروانه تبديل مي شود
و قسمت هاي ديگري از گياهان و ميوه هاي جفت بال، سه جفت پا و بدني سه قسمتي دارند و از شهد گلها، برگ ها 

عمر . از طلوع خورشيد زندگي شان شروع مي شود و مي توانند تا فواصل دور پرواز كنند. پوسيده تغذيه مي كنند
  . آنها كوتاه و اغلب چند ساعت يا چند روز است

يف صبح، رنگ ها و بافت فوق العاده در بهار دوست دارم با طلوع خورشيد بيدار شوم، مزرعه گلي پيدا كنم و با نور لط
حتي در زمستان، باغ پروانگان سرپوشيده در نزديكي محل . اين موجودات جالب و سرگرم كننده را به تصوير كشم

  . سكونتم، امكان عكاسي از پروانه هاي متنوعي را در اختيار من مي گذارد
 عكاسي مي 6/5 فراگمتفاده مي كنم، اغلب با ديا ميلي متري ماكرو اس80-20هنوز از دوربين فيلمي با لنز زوم 

بدون سه پايه كار مي كنم، چرا كه زمان الزم براي نصب سه پايه سبب مي شود تا . كنم، و گه گاهي با كمك فالش
  . به آساني سوژه را از دست بدهم

ماده ام بال هايم را در طلوع مانند پروانه ها، آ. در شروع كار عكاسي، پروانه ها موضوع مناسبي براي كار جدي هستند
  .تالش عكاسي بگسترانم

 

 

548 -   


