
  ترسـناك، نـان هـا و آب   اسكلت هايي با صورت هاي نقاشي شده و ماسك، اسباب بازي هاي   . برگردند

نبات هايي به فرم جمجمه، محراب هايي كه استادانه ساخته شده اند و با گل هاي هميـشه بهـار، كـه             

 همه اين ها، بخشي از مناظري است كـه در آن  .نشان دهنده پيشكش به معشوق است، مزين شده اند       

  .مكزيكي ها در حال خنديدن به مرگ هستند

اين كليـسا كـه     . اي با شكوه پازوكويي سان ميگوئل آركانژل واقع شده است              جاردين در كنار كليس   

برج هاي نينه  .  است، مسلط بر منظره شهر سان ميگوئل مي باشد         18نشان اختصاصي از معماري قرن      

  .و كنده كاري هاي پيچيده آن، فرصت هاي نامحدودي را براي عكاسان فراهم آورده است گوتيك

يد، ممكن است به يك جشن عروسي كه در ميـدان سـنگ فرشـي روبـروي                      اگر خوش شانس باش   

يك سه پايه براي ثبت تغييرات مهيج نور اين كليسا در شب هاي آخـر               . كليسا برپا  شده است، برسيد     

 قـديمي تـرين   .هفته به همراه بياوريد، البته با ميراث اسپانيايي سان ميگوئل كمبود كليسا معني ندارد 

 برمي گردد كه جلـوه زيبـائي از سـاختمان سـنگي              1548 ميگوئل ويه جو به تاريخ    آن ها كاپيال سن     

شـرطي   بنظر نمي رسد استفاده محترمانه از دوربين در اغلب كليسا ها مشكلي داشته باشد، بـه               . است

  . كه هيچ مراسم مذهبي در حال اجرا نباشد

ايي است از رنگ ها و صداهاي ناهنجـار       بازارها، كه بزرگ ترين آن ها موكادو راميرز مي باشد، غوغ      

شگفت آور نيست اگر موضوع يا سوژه عكاسي تان بيشتر مايل باشـد خريـدي از        . با ازدهامي از فعاليت   

.  قابل حل است  اين موضوع با آن اجناسي كه قيمت هاي معقول و وسوسه انگيزي دارند،             .آن ها بكنيد  

محصوالت بافتني، ظروف حلبي يا سفالي، جواهرات نقره اي و تسبيح ازجمله كاالهايي هستند كه مي                

 دالر، كه توانـست ميـز       4به قيمت   ) نوعي گياه   ( من از خريد يك دوجين ليلي     . توانند ما را گول بزنند    

ه دوست داشتني مان برايمـان  شام مان را مزين و يك بعداز ظهر پر كار عكاسي را در حياط پشت خان            

  .فراهم كند، به هيجان آمدم

دليل اين امـر آن اسـت كـه    .      سان ميگوئل از طرف دولت مكزيك يك ميراث ملّي اعالم شده است       

 وي از پيشروان نبـرد اسـتقالل        .اين شهر محل تولد يكي از ژنرال هاي معروف بنام ايگنازيوآلنده است           

 اقامتگاه يكي از خاندان اوليه او، خانواده كانـال، تبـديل بـه مقّـر                1938ل  از سا . مكزيك از اسپانيا بود   

در اين مكان افراد مي توانند      . است موسسه آلنده شد، كه مدرسه هنري غير انتفاعي معتبر و مشهوري          

  . دوره ها و كارگاه هاي زبان و ادبيات اسپانيايي، هنر هاي زيبا و عكاسي را بگذرانند

 واقع شده است براي ساليان )USA ( مي شود كارگاه هاي سانتافي كه در سانتا فنم     همچنين گفته

اين كارگاه ها از اواسط . متمادي سان ميگوئل را به عنوان پايگاهي براي عكاسي انتخاب كرده بودند

  آثار افرادي همچون جي ميزل، ليندا ويدافر،2006اكتبر تا اواسط نوامبر برگزار مي شوند و در سال 

براي اطالعات بيشتر به سايت  . نواداوير و ديگران را به نمايش گذاشتند

www.SantaFeWorkshops.com  از اينكه در طول اقامتمان پي برديم كارگاه هاي  .مراجعه كنيد 

سانتافي در تئاتر دوست داشتني آنجال پرالتاي قديمي، نمايش رايگان عكس براي همه افراد را عهده 

  نيك نيكول و  نظير  جغرافياي طبيعي  آثار عكاسان مجله ما درباره . خوشحال شديم  دار مي باشد،
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