
  .رالف لي هاپكينز و همينطور عكاسان برجسته مكزيكي نظير فلور آكوستا بحث كرديم

مي       بدليل درخواست هاي فراوان درسان ميگوئل، ساير عكاسان كارگاه هاي ديگري را نيز برگزار

كارگاهي در همين ناحيه در اواخر ) CAPAمقاله نويس ثابت مجله ( سي گلي گات ويلي ام . كنند

يك روز صبح، بايك گروه بسيار شاد در كارگاه پاروكيا تحت  .كند اكتبر و اوائل نوامبر برگزار مي

. كه  هم اكنون در پنسلوانيا زندگي مي كند، برخورد كردم نسي روتنبرگ كانادايي االصل، مديريت نا

او همچنين . ست، خوشحال شدم  اCAPAاهم صحبت كرديم و از اينكه او اكنون يكي ازاعضاي ما ب

  براي همين شماره نيز مي باشد و هم اكنون در حال نمايش"دريك كالم از پرو"نويسنده مقاله

  www.NancyRotenBerg.com  وب سـايت او را به آدرس. عكـس هـايي از سـان ميـگـوئل اسـت

  . ببينيد را از كارگاه هاي آينده و تصاوير پر هيبت بيشتري از سان ميگوئل براي اطالع

همانطور كه توني كوهان در . آلنده شده اند      دليلي وجود دارد كه هنرمندان شيفته سان ميگوئل

 نوشته است، اينجا زندگي صميمي، لذت بخش و تحريك كنندةحواس مي "در زمان مكزيكي"رمان 

  .باشد

 ميز كه با زرق و برق فراوان چيده شده و به سبك روز مقدس آراسته شده است را تصور  يك     

، درهاي كنده كاري شده نفيس، فلزكاري )نوعي گياه استوايي( آبدار  لقمه هاي لذيذ بلوگانيويال. كنيد

 با هاي بسيار زيبا، نقش هاي ديواري خيره كننده، حياط بسيار وسيع كه همه با هم و در زير نور

كلماتي نظير انبه، بادمجان، گوجه فرنگي، ليمو و شكالت فقط آغازي . شكوه و يكجا قرار گرفته اند

غوغاي رنگ ها كه سرتاسر سان ميگوئل را فراگرفته اند و در هر چيزي  است براي توصيف شدت و

ش شانسم كه چطور اين پذيرايي شاهانه نتواند عامل اغوا و فريفتگي شود؟ چقدر من خو. جريان دارد

تصاوير و . چنين ضيافت هايي در سان ميگوئل رايج اند !عكاسم و به چنين ضيافتي دعوت شده ام

در اينجا بقدري غناي حسي وجود دارد كه هر كس بايد راه . همه جا هستند صحنه هايي براي عكاسي

  .هاي زيادي را بكار گيرد تا بتواند اين همه غنا و پرمايگي را يكجا جمع كند

با در نظر گرفتن عناصري مانند درها، مجسمه هـا          .  يك تكنيك مفيد در عكاسي كادر بندي است            

و پنجره ها، لبه هاي كادرتان را مشخص خواهيد كرد و قادريد موضوع خود را به نحـوي كـادر بنـدي                     

  .كنيد، كه چشم بيننده در كادر خيره شود

، دكورهـاي بـيش از حـد آراسـته،          )فولكلـور   ( ي   با صفي منظم از دست فروش ها، هنرهاي قـوم              

هنرمندان بايد آگاهانه و بطور پيوسته به اين نكته بينديشند كـه چـه چيـزي     رنگ ها، ناهنجاري كلي

بسيار اتفاق مي افتد كه  تحت تأثير زيبايي حيرت انگيز يك موقعيت . مي كند آنها را به موضوع جذب

ات جالب پرت مي شود و بدين ترتيب اهميت ساده نگري به آن            قرار مي گيريم و يا حواسمان با اطالع       

بر است بـا تمـاس بـصري         سازمان دادن عكس بدون عناصر خارجي برا      . موقعيت را فراموش مي كنيم    

  .بيشتر در تصاوير تان

يا نمايش نظم در آنچه ما ابتدا فكر مي كرديم هرج و مرج بـوده       (      ايجاد نظم، خارج از هرج و مرج        

هدف ما به عنوان عكاس اين اسـت كـه در جـستجوي    . از بزرگترين چالش ها در عكاسي است ييك) 

  زمانيكه تصميم مي گيريم چگونه سوژه را  .هر موضوع باشيم و كادر عكس را فقط با آن پر كنيم ذات
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