
، تركيـب، خـط، شـكل   : مي باشـند از قبيـل   بسازيم، بايد اصول  عناصري كه در طراحي بصري مطرح

انتقال مشاهدات و احـساسات زمـاني بهتـر مـي شـود كـه در               . بافت، رنگ و الگو را مد نظر قرار دهيم        

  .سازماندهي اين عناصر زمان صرف شود

. و مبهوت رقص نور هايي شدم كه فضا را پر كـرده بـود          در خيابان هاي سان ميگوئل گشت ميزدم      

 با چرخش خورشيد، سايه هـا و انعكـاس نـور شـادي     آسمان به رنگ آبي شفاف و مملو از ستاره بود و      

تجسم كنيد چگونه نور از يك سمت خيابان به سمت مقابل منعكس مي شـود       . بخش احساسات بودند  

سايه ها و شكل هاي بي نظير را       . كند را توصيف مي   و رنگ هايي بوجود مي ايد كه فقط حالت خاصي         

  .و جزئيات روشن بيرون بكشيد ا زمينه مناسبتماشا كنيد و از آن تركيب گرافيكي، موضوع را ب

     يك عكاس طبيعت بودن باعث شده كه من با يك گل هم آغوش  و با يـك غورباقـه هـم صـحبت            

كـه   چگونه مي توانم در برابر عكاسي از تركيب دستفروشان خياباني، زنان اتومي با موهاي بافته،              . شوم

گان مارياچي، كه لذت موسـيقي روي گونـه هايـشان    عروسك مي فروختند، كشاورزان فصلي و خوانند    

بود، مقاومت كنم؟ چسباندن يك لنز در مقابل صورت يك نفر هميشه احساس بدي به مـن داده و بـه      

براين ناچـار   بنا. اين وسواس نامناسب در عكاسي يك چالش برايم بود. ژن تربيتي من صدمه زده است   

  .ري كنمبم تا احساس راحتي بيشت بودم راه حلي بيا

بـا برقـراري كمـي    .      يادگيري كمي زبان اسپانيولي به كاهش اين احساس ناخوشـايند كمـك كـرد         

وقتـي اسـپانيايي    . ارتباط قبل از كليك بر روي شاتر دوربين، احساس تهاجم يا بي نزاكتي نمي كـردم               

زه خواسـتن   گـاهي اجـا   . دانستم ي مي  ا صحبت مي كردم سوژه مرا پذيرا بود، اگرچه فقط چند كلمه          

 پـزوس و يـا خريـد از         20كـافي نبـود و پرداخـت        ) چه به زبان انگليسي يا اسپانيولي       ( براي عكاسي   

  .. معامله عادالنه اي به نظر مي رسيد. دستفروشان ضروري بود

     قوانين بازار، مكاني كه روح و قلب سان ميگوئل مي باشد، تمام فضا را بـه گونـه اي وصـف ناپـذير               

اگـر روي يكـي از    . و يك فضاي جالب براي مردمي كه عكاسي مي كردند ايجاد شـده بـود         پركرده بود 

. نيمكت هاي فراوان مقابل پارك بنشينيد، با كمي مكالمه دوستانه مي توانيد عكـس خـود را بگيريـد                  

اين لحظا ت ممكن است يكي از هزاران طعم لذيذ بـستني كـه در اطـراف پـارك      براي كامل تر كردن 

  .عكاسي در سان ميگوئل يك لذت است.  شود را انتخاب كنيدفروخته مي

يكـي  ( لنـز  2من با داشتن يك سه پايـه،  .      مردم گرم، خيابان ها امن و تصاوير خيره كننده هستند         

تمام آنچه را در    .  بدنه دوربين، سبك سفر كردم     2و  )  ميليمتري 120-24 ميليمتري و ديگري     12-35

راحتي و با فراغ خاطر و در كمال آرامـش در طـول         استنشاق كردم و به   اين مكة مخلوقه وجود داشت      

به عنوان يك عكاس، بسيار بي تابانه مشتاق بازگـشت          . سنگ فرش خيابان ها بامحلي ها همسفر شدم       

 . و شگفتي الهام بخش آن هستم"زمان مكزيكي"به 

 .شود مراجعه CPC سايت وب مقاالت بخش به ها عكس ديدن براي
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