نکات مهم در عکاسی کودک و نوزاد

ًکات هْن در آتلیِ عکاسی حزفِ ای عکس کَدک
در آتّی ٝوٛدن سٔبٖ ػىغجزداری یىی اس ٘ىبتی و ٝثبیذ ٔٛرد تٛج ٝلزار ثٍیزد رً٘ چؾٓ وٛدوبٖ اعت .خیّی اس ٔبدرٞب خٛاعت ٝؽبٖ ایٗ ثٛد ٜو ٝرً٘
چؾٓ وٛدن ىجیؼی ثیفتذ .خیّی ٚلتٟب ؽٕب ػىظ وٛدن را ٚلتی ثب خٛدػ ٔمبیغٔ ٝی وٙیذ اس ثؼنی جٟبت ٔتفبٚت اعت.
 -1رً٘ چؾٓ ٘ -2ؾب٘ٞ ٝبیی در فٛرت و ٝاس ىزیك رٚتٛػ حذف ؽذ ٜا٘ذ.در ػىبعی وٛدن ایٗ ٘ىبت ٔٞ ٟٓغتٙذ.
در آتّی ٝوٛدن اٌز ٘ٛر ىجیؼی داؽت ٝثبؽیذ  ٚثتٛا٘یذ اس آٖ ثزای ٘ٛر پزداسی اعتفبد ٜوٙیذ ػىظ وٛدن  ٚػىبعی وٛدن سیجبیی خبفی پیذا ٔی وٙذ.
چٛ٘ ٖٛر ىجیؼی ٔب٘ٙذ خٛد وٛدن ٘زْ ِ ٚيیف اعت .وٛدوبٖ عٛصٞ ٜبیی ؤ ٝذاْ حزوت دار٘ذ  ٚایٗ ػبُٔ ثبػث تبری ػىغٟبی آٟ٘ب ٔی ؽٛد .ثزای
حُ ایٗ ٔغئّ ٝثبیذ عزػت ؽبتز ثبال  ٚدیبفزآٌ تٙظیٓ ؽٛد و ٝدر حذالُ سٔبٖ ػىظ وٛدن ثجت ٌزدد .عٛصٞ ٜبی ٔختّف در ػىبعی وٛدن :اٌز
دعت یب اٍ٘ؾت پذر ٔ ٚبدر در ػىظ ثبؽذ ٔثال وٛدن دعت یب اٍ٘ؾت ٚاِذیٙؼ را ثٍیزد فٛق اِؼبد ٜػىظ جذاثی ٔی ؽٛد .وٛدوبٖ اوثزا ػبدت دار٘ذ
و ٝافيالحب ٔٛػ ٔی ؽ٘ٛذ یب تغییزی در فٛرت خٛد ایجبد ٔی وٙٙذ و ٝثبػث ؽبدی پذر ٔ ٚبدر ٔی ؽٛد .عؼی وٙیذ و ٝداخُ آتّی ٝوٛدن ایٗ ِحظٝ
ٞب حتٕب ثجت ؽٛد.ػىبعی وٛدن یؼٙی ثجت ِحظٞ ٝبی فب٘تشی اس وٛدن.
تطخیص لحظات ضیزیي کَدکی
ٔغئّ ٝدیٍز در راثي ٝثب ٘ٛساداٖ ایٗ اعت و ٝآٖ ٞب تٕبیُ ٘ذار٘ذ سیبد ثخٙذ٘ذ  .در ٚالغ آٟ٘ب وبر سیبدی ا٘جبْ ٕ٘یذٙٞذ  ،خٛاثیذٖ،غذا خٛرداٖ،تٛاِتٌ،زیٝ
وزدٖ  ٝ٘ …ٚچیش ٜدیٍزیٔ .زالجت  ٚدیذ خٛد را رٚی س٘ذٌی وٛدوتبٖ ادأ ٝدٞیذ تب سٔب٘ی و ٝآراْ  ٚرامی اعتٕٔ .ىٗ اعت ٘خٙذ٘ذ أب در ثز٘بٔ ٝی
رٚسا٘ ٝی آٖ ٞب سٔبٖ ٞبیی ٚجٛد دارد و ٝثزای ػىظ ٔٙبعت تز اس ثمی ٝسٔبٖ ٞب اعت .یىی اس آٖ ٞب سٔبٖ حٕبْ وزدٖ اعت ( ا ٚایٗ وبر را خیّی دٚعت
دارد)  ٚدیٍزی اٚاعو فجح اعت .ثؼذ اس ایٗ ؤ ٝمذاری اس غذایؼ را خٛرد ،ثٍذاریٓ ا ٚلذری ثبسی وٙذ ،لجُ اس ایٗ و ٝغذایؼ را ث ٝىٛر وبُٔ تٕبْ
وٙذ .ایٗ ٞب سٔبٖ ٞبیی ٞغتٙذ و ٝتنٕیٗ ٔی دٙٞذ ثب دلت  ٚحتی ثب خٙذ ٜوبرٔبٖ را ا٘جبْ دٞیٓ ٕٝٞ .دٚعت دار٘ذ و ٝاس وٛدوب٘ؾبٖ ػىظ ٞبی سیجب
ثٍیز٘ذ أب ایٗ وبر عختی اعت  ٚػىبعی اس وٛدوبٖ تجذیُ ث ٝیه وبر فٛق اِؼبد ٜدر ػىبعی حزف ٝایی ؽذ ٜاعت.در ایٗ پغت دعت ٝایی اس ػىظ ٞبیی
دٚعت داؽتٙی ثچٞ ٝب ٘ ٚىتٞ ٝبی خٛثی اس ػىبعی ٘ٛساداٖ ٚجٛد دارد .چ ٝیه پذر ٟٔزثبٖ ٞغتیذ چ ٝیه ػىبط حزف ٝایی ایٗ ٘ىبت تبثیز ثغیبر
خٛثی ثز ػىبعی ؽٕب ٔی ٌذارد .ثؼنی اٚلبت وٛدوبٖ ٔی تٛا٘ٙذ حبِتی ث ٝػىظ ثذٙٞذ و ٝیه عٛپزٔذَ ٕ٘ ٓٞی تٛا٘ذ چٙیٗ حبِتی خّك وٙذ ،ایٗ ثٝ
خبىز ایٗ اعت و ٝآٖ ٞب وبٔال پبن  ٚفبدق ٞغتٙذ .ایٗ ٔجٕٛػ ٝؽبُٔ ػىظ ٞبیی اس ثچٞ ٝبیی اعت و ٝحبِت ٞبی سیجب  ٚفٛق اِؼبد ٜایی ث ٝػىظ
داد ٜا٘ذ.
ًوای ًشدیک
 :اٌزچ ٝثچٞ ٝب خیّی ٘بس ٞغتٙذ أب سٔب٘ی و ٝاس آٖ ٞب ػىغی ثب ٕ٘بی ٘شدیه ثٍیزیذ ثبٔش ٜتز ٔ ٓٞی ؽ٘ٛذ ٚ .حتی یه لغٕت اس فٛرت یب ثذ٘ؾبٖ ٓٞ
ثغیبر سیجب ث٘ ٝظز ٔی رعذ ،ثزای ٔثبَ ػىظ ٞبیی و ٝفمو اس چؾٓ ٞب  ٚثیٙی ٌزفتٔ ٝی ؽٛد ثغیبر ٔحجٛة اعت.
خن ضذى :اٌز سٔبٖ ػىبعی خٓ ؽٛیذ  ٚػىظ را در راعتبی لذ وٛدن ثٍیزیذ ػىظ ثٟتزی خٛاٞیذ داؽت٘ .جبیذ ػىظ اس ثبال  ٓٞ ٚلذ ؽٕب ٌزفتٝ
ؽٛد.
استفادُ اس حذاقل ٍسایل:
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اعتفبد ٜاس یه عزی اس ٚعبیُ ٔب٘ٙذ اعجبة ثبسی یب یه  T-shirtخاللب٘ٔ ٝی تٛا٘ذ ػىظ ؽٕب را جذاة تز وٙذ ،أب در ا٘جبْ ایٗ وبر سیبد ٜرٚی ٘ىٙیذ.
در اغّت ػىظ ٞبی وٛدوب٘ ٝایی و ٝؽٕب دٚعت داریذ تٟٙب اس یه ٔٛمٛع ٔثُ یه ح ِٝٛاعتفبد ٜؽذ ٜاعت.

هباحثِ در رابطِ با فلص ّا:
ثؼنی ثز ایٗ ػمیذ ٜا٘ذ وٞ ٝیچٍب ٜدر ػىبعی اس ثچٞ ٝب اس فّؼ ٘جبیذ اعتفبد ٜوزد ،ث ٝایٗ دِیُ و ٝفّؼ تٕبْ جشئیبت را اس ثیٗ ٔی ثزد .أب ثؼنی دیٍز
ٔی ٌٛیٙذ و ٝسٔب٘ی و ٝعبیٞ ٝبی ؽذیذی ٚجٛد دارد ثبیذ اس فّؼ اعتفبد ٜوزد ٗٔ .ثب دعت ٝػىبعبٖ اٛٔ َٚافك ٞغتٓ .ؽىبر ِحظٞ ٝبِ :حظٞ ٝبیی را
جغتج ٛوٙیذ و ٝوٛدن ثٟتزیٗ حبِت ٞب را ٌزفت ٝاعت ،سٔب٘ی و ٝخٛاة ٞغتٙذ یب در حبَ ِجخٙذ سدٖ ٞغتٙذ ثٟتزیٗ ِحظبت اعت .ثب تجذیُ وزدٖ
ػىظ ث ٝیه ػىظ عیب ٚ ٜعفیذ ٔی تٛا٘یذ ثیبٖ احغبعی ػىظ را افشایؼ دٞیذ .در ػىبعی اس ٘ٛساد-لغٕت د ،ْٚدٔ ٚيّت اعت ؤ ٝی خٛآٞ
ثٍٛییٓ :ا َٚایٗ و ٝسٔبٖ ػىغیتبٖ ٔ ٟٓاعت .وٛدوبٖ خیّی تىبٖ ٕ٘ی خٛر٘ذ أب آٖ ٞب سیزوب٘ٛٔ ٝلؼیتؾبٖ را تغییز ٔی دٙٞذ  ٚحزوبتؾبٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای
اعت ؤ ٝی تٛا٘ذ ػىظ را درعت یب خزاة وٙذ ٗٔ .دٚرثی ٓٙرا رٚی ػىظ ثزداری ادأ ٝدار تٙظیٓ وزد ٜثٛدْ سٔب٘ی و ٝدا٘یبَ ٔتِٛذ ؽذ  ،چٖٛ
فٕٟیذ ٜثٛدْ و ٝػىظ ثزداری ثب یه فزْ ِحظٞ ٝب را اس دعت ٔی دٞذٕٞ ٗٔ .چٙیٗ ثؼنی اس عىب٘ظ ٞبی ؽٍفت اٍ٘یش ػىظ ٞب را ثٚ ٝعیّ ٝی ػىظ
ثزداری وبُٔ ع ٝیب چٟبر ػىظ را در یه ردیف ث ٝپبیبٖ رعب٘ذْ .د ْٚایٙىٔ ٝی خٛاعتٓ ث ٕٝٞ ٝیبدآٚری و ٓٙو ٝداؽتٗ ثچ ٝتٟٙب فزفتی ثزای ػىبعی
٘یغت ثّى ٝثبیذ دٚرثیٗ را ٞز چٙذ ٚلت یه ثبر وٙبر ثٍذاریذ .ث ٝعبدٌی در اىزاف ثب دٚرثیٙتبٖ لذْ ثش٘یذ  ،چؾٕتبٖ را ث ٝىزف وٛدوتبٖ ٍ٘ ٝداریذ ٚ
درٚالغ عؼی وٙیذ اس ِحظٞ ٝبیتبٖ ِذت ثجزیذ .فمو تقبٚیز ؽٍفت اٍ٘یش اس وٛدوتبٖ ٍ٘یزیذ ثّى ٝخبىزات لؾٍٙی را ثب وٛدوتبٖ ایجبد وٙیذ .اػتذاَ
ثٟتزیٗ چیش اعت .ػىبعی اس ثٟتزیٗ ساٚیٞ ٝب :یه ػىظ خٛة تٟٙب ػىغی ٘یغت ٌٞ ٝز دٌٛ ٚػ  ٚد ٚچؾٓ  ٚثیٙی در ٔزوش تقٛیز ٚجٛد داؽتٝ
ثبؽذ.یه ػىظ خٛة ػىغی اعت و ٝدارای ٘یبٖ احغبعی ثبؽذ  ٚیه ٘ىت ٝاعبعی ثزای امبف ٝوزدٖ ایٗ احغبعت پیذا وزدٖ یه ساٚی ٝخٛة ثب
٘ٛرپزداسی ٔٙبعت اعت .فمو تٕزیٗ وٙیذ تب خیّی سٚد در ٔغیز درعت لزار ثٍیزیذ.
تٌظیوات:
ٔیشاٖ تٙظیٕبت ؽبتز را ثبالتز اس  250/1لزار دٞیذ در غیز ایٗ فٛرت تقٛیز ث ٝا٘ذاس ٜوبفی ٚامح  ٚؽبرح ٕ٘ی ؽٛد.
ًَر غیز هستقین
ٔغئّ ٝای و ٗٔ ٝثب آٖ رٚث ٝر ٚثٛد ٜاْ ایٗ اعت ،در حبَ حبمز ایٗ جب در اعتزاِیب فقُ سٔغتبٖ اعت ٛ٘ ٚر خب٘ ٝی ٔب در ٔؼزك ثبد عزد لزار داردٔ .ب
چٙذ رٚس رٚؽٗ تز اس ثمی ٝرٚس ٞب داؽتیٓ ٗٔ .چٙذ ػىظ ثب ٘تیج ٝی ػبِی در وٙبر پٙجز ٜثب ٘ٛر ىجیؼی ٌزفتٓ ،أب در ثیؾتز ٔٛارد ثٛ٘ ٝر ثیؾتزی ٘یبس
داؽتٓٛ٘ ٗٔ .ر پزداس ٔبٞزی ٘یغتٓ أب ٔتٛج ٝؽذْ ثٟتزیٗ ٘تیج ٝرا سٔب٘ی ٌزفتٓ و ٝفّؼ خٛد را (ثب رٚػ ٘ٛر پزداسی) ث ٝفٛرت ا٘ذاختٗ ٘ٛر ث ٝعمف
سدْ تب ٘ٛر غیز ٔغتمیٓ ایجبد ؽٛد .ایٗ وبر ٘ٛر سیبدی را پخؼ وزد و ٝثبػث ؽذ ػىظ دا٘یبَ وٕتزآعیت ثجیٙذ  ٚ .اس  ٟٓٔ ٕٝٞتز ایٗ و ٝچؾٓ ا ٚثٝ
ٚعیّ ٝی ٘ٛر خیز ٚ ٜثذحبِت ٘ؾذٔ( .ب ٕ٘ی خٛاٞیٓ ثب ٚعٛاط در ػىبعی چؾٓ ؽخـ را خیز ٚ ٜثذ حبِت وٙیٓ  .در مٕٗ ٔب اس پشؽه ٔتخقـ
اىفبَ راجغ ث ٝفّؼ دٚرثیٗ عٛاَ وزدیٓ  ٚپبعخ ا ٚایٗ ثٛد و ٝآٖ خيزی ثزای وٛدن ٘ذارد أب ثزای راحتی وٛدوبٖ فّؼ غیز ٔغتمیٓ ٔٙبعت اعت.
ٔٗ آٖ وبر را ثب أٙیت ا٘جبْ دادْ ( ٕٝٞی ایٗ وبر ٞب أىبٖ پذیز ثٛد ٕٞیٗ ىٛر پزٞیش اس فّؼ)  .فّؼ ٕٞچٙیٗ یه دیذ ىجیؼی ٘غجتب خٛثی اس ػىظ
ٔی دٞذ .اٌز ؽٕب یه فّؼ ثب لبثّیت پزػ ٘ذاؽت ٝثبؽیذ عؼی وٙیذ تٙظیٕبت  isoرٚی دٚرثیٙتبٖ ٘قت وٙیذ .دیبفزآٌ را ثبستز وٙیذ  ،حبال ؽٕب دیٍز
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افال ٘یبسی ث ٝفّؼ ٘خٛاٞیذ داؽت اٌز ٔمذاری ٘ٛر ىجیؼی در اتبق ٚجٛد داؽت ٝثبؽذ .رٚػ دیٍز ٔٙتؾز وزدٖ ٘ٛر فّؼ ثٚ ٝعیّ ٝی ٌذاؽتٗ وٕی
دعتٕبَ وبغذی رٚی فّؼ ٔی ثبؽذ.
تٌظین کزدى رًگ
٘ىت ٝی ثب ارسػ دیٍز در ٔزحّ ٝی چبح ػىظ ایٗ اعت و ٝتغییز وٛچىی در رً٘ آٖ ثذٞیذٔ .ب در ٚالغ چٙذ ػذد اس ػىظ ٞبیٕبٖ ٔزثٛه ث ٝدا٘یبَ را
وبٔال ث ٝلبِت عیب ٚ ٜعفیذ ثزٌزدا٘ذیٓ .ث ٝچٙذ دِیُ ایٗ وبر ٔفیذ ثٛد ٜاعت :تىبٖ ٘بٌٟب٘ی ٞ ،ذف ٌیزی  ٚجٛػ ِ ٚه و ٗٔ ٝدر ثبال ٔيزح وزدْ ،ثٝ
ىٛر چؾٓ ٌیزی وبٞؼ یبفت .ثزای ػىظ ٞبی تِٛذ  ٓٞػبِی اعت ،یب ثزای ػىظ ٞبیی و ٝثؼذ اس آٖ ٌزفتٔ ٝی ؽٛد ٗٔ .درثبر ٜی ایٗ ٔغئّ ٝلجال
ٔيبِجی ٘ٛؽت ٝاْ ٔ .ب تؾخیـ دادیٓ و ٝآٖ ثغیبر وبر عبس اعت.ایٗ وبر ػىظ ٞبی ؽٕب را دَ ٘ؾیٗ ٔی وٙذ .وٛدوبٖ ٔٛجٛدات دٚعت داؽتٙی
وٛچِٛٛی ٘زٔی ٞغتٙذ ثٙبثزایٗ رً٘ را ث ٝایٗ تزتیت تٙظیٓ وٙیذٕٞ .چٙیٗ ٕٔىٗ اعت ؽٕب دٚعت داؽت ٝثبؽیذ تجزثیبتی ثذ٘ ٖٚمل در رً٘ ٞبی
ػىظ ٞبیتبٖ داؽت ٝثبؽیذ ٔثال تب حذی عیب ٚ ٜعفیذ وزدٖ  ٚ .ثخٛاٞیذ رً٘ وٕتزی در ػىظ ٞبیتبٖ ثبلی ثٍذاریذ  ٚثٚ ٝعیّ ٝی پبعتیُ آٖ را تٕبْ
وٙیذ .دٚثبر ٜػىظ ٞبیتبٖ را ثب رً٘ ٔالیٓ وٙیذ  ٚث ٝآٖ احغبط  ٚدیذ ٔتفبٚتی ثذٞیذ.
با رٍتَش دٍست باضیذ
سٔب٘ی و ٝثغیبری اس ػىظ ٞبیی و ٝثچٞ ٝب تىبٖ ٘بٌٟب٘ی در آٖ داؽت ٝا٘ذ را ٔی ثیٙیذ ،درٔیبثیذ و ٝوبٔال ث ٝىزس ؽٍفت آٚری خٛد را وبُٔ  ٚآراْ
٘ؾبٖ ٔی دٙٞذٚ .الؼیت ایٗ اعت و ٝثغیبری اس وٛدوبٖ وبُٔ ٘یغتٙذ (در حبِی وٚ ٝاِذیٙؾبٖ خالف ایٗ ػمیذ ٜرا دار٘ذ) .وٕی خيب،چؾٓ ٞبی
خٛاثیذ،ٜثیٙی فیٗ فیٙی،ؽیز خؾه ؽذ ٜی اىزاف دٞب٘ؾبٖ،پٛعت جٛػ دار ٚ ،تىبٖ ٘بٌٟب٘ی  ٚغیز ٜدر تٕبْ ثچٞ ٝب یىغبٖ اعتٕٔ .ىٗ اعت ؽٕب
دٚعت داؽت ٝثبؽیذ خیغی  ٚرىٛثت فٛرت را خؾه وٙیذ أب در ثؼنی ٔٛارد آٖ ٞب در ػىظ ؽٕب ٔی افتٙذ ٗٔ .ثیؾتز ٚلت ٞب ث ٝآٖ ٞب إٞیت ٕ٘ی
د .ٓٞفىز ٔی و ٓٙآٖ ٞب ثچ ٝی ؽٕب را ٕٞبٖ ىٛر وٞ ٝغت ٘ؾبٖ ٔی دٙٞذ ٞ ٚیچ اؽىبِی ٘ذارد اٌز چ ٝثؼنی ٚلت ٞب آٖ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ ٔب را پزیؾبٖ
وٙٙذ .ثزای ایٗ ػىظ ٞبی ٔخقٛؿ و ٝؽٕب ٕٔىٗ اعت ثخٛاٞیذ ث ٝػٛٙاٖ ٞذی ٝث ٝوغی ثذٞیذ ،ثٟتز اعت آٖ ٞب را وٕی ثٚ ٝعیّ ٝی فتٛؽبح
رٚتٛػ وٙیذ .ثیؾتزیٗ اثشار ادیت ا٘ٛاػی اس رً٘ پبػ یب اثشار رٚتٛػ اعت ،اعتفبد ٜی اس آٖ را یبد ثٍیزیذ ،ػىظ رافبف  ٚثی ػیت ٔیىٙذ.در ایٗ فٛرت
اس ٘تیج ٝؽٍفت سد ٜخٛاٞیذ ؽذ.
هزاقبت اس عکس ّا
وٛدوبٖ ٞز رٚس در حبَ تغییز ٞغتٙذ ،خقٛفب در چٙذ ٔب ٜا َٚو ٝث ٝىزس لبثُ ٔالحظ ٝای وبٔال ؽٍفت اٍ٘یش اعت .اٌز چ ٝایٗ تغییزات را ٔؾبٞذٔ ٜی
وٙیذ أب ث ٝراحتی ایٗ ٔٛلؼیت ٞب را اس دعت ٔی دٞیذ ثٙبثزایٗ ٔ ٟٓاعت و ٝث ٝىٛر ٔٙظٓ ػىظ ثزداری وٙیذ .دٚعتب٘ی دارْ و ٝدر رٚس ٞبی ا َٚپظ
اس ث ٝد٘یب آٔذٖ وٛدوؾبٖ فذ ٞب ػىظ اس ا ٚا٘ذاختٙذ أب دیٍز تب سٔبٖ ؽؼ ٔبٍٞی ٞیچ ػىغی ٘یٙذاختٙذ .آٖ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ درن وٙٙذ و ٝچمذر
وٛدوؾبٖ تغییز وزد ٚ ٜچمذر در ٌزفتٗ ػىظ لقٛر وزد ٜا٘ذ .سٔب٘ی و ٝػىظ ٞبی ثذ ٚتِٛذ را ثب ػىظ ٞبی ؽؼ ٔبٍٞی ٔمبیغ ٝوزد٘ذ .
دٍربیٌتاى را ًشدیک ًگِ داریذ
وٛدن ٔب تب حذی در ٔزاحُ رٚسا٘ ٝاػ لبثُ پیؼ ثیٙی اعتٔ .ثالدر ثغُ یه ٘فز آراْ اعت  ٚدر ى َٛرٚس ِحظبتی ٚجٛد دارد و ٝا ٚثؼنی وبر ٞبی
لؾٕٞ ٚ ًٙچٙیٗ ٘براحت وٙٙذ ٚ ٜخٙذ ٜدارا٘جبْ ٔیذٞذ .ثذ ٖٚدٚرثیٗ دعتی ؽٕب ایٗ ِحظبت را اس دعت ٔی دٞیذ چ ٖٛآٖ ِحظبت ٔؼٕٛال سٚد ٌذر
ٞغتٙذٔ .ب ٔبیّیٓ دٚرثیٗ( )dslrرا در عبِٗ ٘ؾیٕٕٙبٖ ثٍذاریٓ .جبیی و ٝثیؾتزیٗ سٔبٕ٘بٖ را ثب ا ٚفزف وزدیٓ أب در ػیٗ حبَ در اتبق خٛاة ٓٞ
ػىظ ٞبی ٔ ٟٓدیٍزی داریٓ.
سهاى عکاسی اس کَدکاى اس حذاقل لَاسم استفادُ ًواییذ
اسدیبد اثشاراالت ِٛ ٚاسْ  ٚتجٟیشات ٘ٛرپزداسی خقٛفب پب٘تٌٛزافٟبی پیچیذٔ ٜی تٛا٘ذ در وٛدوبٖ ایجبد دِٟز ٚ ٜتزط وٙذ ثٕٟیٗ دِیُ ثٟتز اعت ایٗ
٘ٛع ػىبعی در فنبٞبی ٚعیغ  ٚثبستز ا٘جبْ ؽٛد و ٝتجٟیشات ٘ٛرپزداسی سیبد ث ٝچؾٓ ٘یبیذ  ٚدر ٘تیج ٝثبػث تزط حیزت  ٚخجبِت وٛدن ٘ؾٛد .
ٌّگام عکاسی اس کَدک با پذر ٍ هادر صحبت کٌیذ
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ٔؼٕٛال اس پذر ٔ ٚبدر ٔی تٛا٘ٙذ ایذٞ ٜبی جبِجی در ٔٛرد چٍٍ٘ٛی ػىبعی ثٍیزیذ چزا و ٝاٟ٘ب ثیؾتز اس ؽٕب ث ٝرٚحی ٝوٛدن خٛد اؽزاف دار٘ذ  .لجُ اس
ػىبعی در فنبٞبی ػٕٔٛی اس ٚاِذیٗ اجبس ٜثٍیزیذ  .اف َٛحزف ٝای حىٓ ٔیىٙذ و ٝاٌز لقذ داریذ اس ػىظ وٛدن جٟت تجّیغ اعتفبد ٜوٙیذ ،اس ٚاِذیٗ
اجبس ٜثٍیزیذ،
با کَدکاى ّوباسی ضَیذ ٍ صحبت کٌیذ
اٌز لقذ داریذ اس فبفّ٘ ٝشدیه اس وٛدن ػىبعی وٙیذ ٟٓٔ ،اعت و ٝلجُ اس ؽزٚع ثب وٛدن حزف ثش٘یذ  ،فمو در ایٗ فٛرت اعت و ٝا ٚث ٝؽٕب ثٝ
چؾٓ یه غزیجٍ٘ ٝبٕ٘ ٜی وٙذ .ایٗ دلیمب ٕٞب٘جبیی اعت و ٝؽٕب ثبیذ اس تجزثٟٔ ٚ ٝبرت خٛد ثزای ایجبد آرأؼ در ٍٙٞبْ ػىبعی اعتفبد ٜوٙیذ

اس پَسیطي ّای سیادی ٍ بی هَرد خَدداری کٌیذ
ٔؼٕٛال ثچٞ ٝب خجبِتی ٞغتٙذ یب دیز ارتجبه ٔیٍیز٘ذ  ،ثٙبثزایٗ دائٕب اس آٟ٘ب تمبمبی ایٗ حبِت یب آٖ حبِت ٘ىٙیذ .اٌز ثب اٟ٘ب ٕٞجبسی ؽٛیذ آٟ٘ب ث ٝؽٕب ٚ
دٚرثیٗ اػتٕبد ٔیىٙٙذ  ٚثب ؽٕب احغبط راحتی ٔی وٙٙذ ،ایٙجبعت و ٝؽٕب ٘یش ػىظ ٞبی ثٟتزی در  ٕٝٞحبالت خٛاٞیذ ٌزفت
با کَدکاى ّن سطح ضَیذ ٍ ساًَ بشًیذ
ثٟتزیٗ حبِت ثزای ارتجبه ثب وٛدن  ٚساٚی ٝدٚرثیٗ ایٗ اعت و ٝثب فٛرت وٛدن  ٓٞعيح ثبؽیذ .ایٗ وبر عجت ٔی ؽٛد تنبٚیز جذاة  ٚسیجب تز ؽٛد.
ثٙبثزایٗ ث ٝجبی ایٙى ٝاس دیذٌب ٜثشرٌغبَ ػىبعی وٙیذ ٚارد د٘یبی ثچٞ ٝب ؽٛیذ .
عکسْایی اس ًوای ًشدیک در بزًاهِ کاری خَد بگذاریذ
ثؼنی اس ثشرٌغبالٖ اس ایٙى ٝاس ٘شدیه اس فٛرتؾبٖ ػىبعی ؽٛد خٛؽؾبٖ ٕ٘ی ایذ أب ػىبعی اس فبفّ٘ ٝشدیه  ٚپزتز ٜاس وٛدن ٚیضٌی ٞب ی ٔؼقٔٛب٘ٝ
فٛرت ٌ ,بٞب ؽیيٙت چٟز ٚ ٜپٛعت فبف ٘ ٚبس ا ٚرا ثٟتز ثٕ٘ ٝبیؼ ٔیٍذارد .حبِت چٟز ٜوٛدوبٖ اعبعب ثغیبر لٛی  ٚتبثیزٌذار اعت عؼی وٙیذ اس ایٗ
ٚیضٌی ث ٝثٟتزیٗ ؽىُ ٕٔىٗ اعتفبد ٜوٙیذ .
استفادُ اس اسباب باسی
ٍٙٞبْ ػىبعی اس وٛدوبٖ ا٘بٖ را ثب ا٘جبْ وبر یب ثبسی عزٌزْ وٙیذ ،یه ػزٚعه پؾٕی  ،حجبة عبس  ,تٛح یب تف ًٙآة پبػ ٚعبیّی ٞغتٙذ و ٝثچٞ ٝب
را ث ٝعزػت عزٌزْ ٔیىٙذ  ٚسٔبٖ خٛثی را در اختیبر ؽٕب لزار ٔیذٞذ .
هْزباى ٍ ضاداب باضیذ
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ثب تؼزیف داعتبٖ  ٚتغییز حبِت فٛرت خٛد ٔیتٛا٘یذ اسوٛدوبٖ ری اوؾٗ ثٍیزیذ  .تؼزیف وزدٖ داعتبٖ حغٙی ٍ٘ ٛی ٝدعت ٌُ ٝثزای ثچٞ ٝبی وٛچه
یب داعتبٖ ٞیجب٘ی ثزای وٕی ثشرٌتز  ,عیٙذرال ثزای دختزاٖ یب ثیبٖ ىزس تٟی ٝویه ؽىالتی ثزای ثجٞ ٝبی ثشري تز جذاة اعت .اس خاللیت خٛد ثزای
ا٘تخبة داعتبٖ ٞبی جذاة ثزای عٙیٗ ٔختّف اعتفبد ٜوٙیذ .
عکاسی در فضاّای باس
ٔؼٕٛال وٛدوبٖ فنبی ثبس را دٚعت دار٘ذ  ٚاٖ را ٘غجت ث ٝفنبی ثغت ٝتزجیح ٔیذٙٞذ  .ػىبعی اس وٛدن سٔب٘ی و ٝخٛرؽیذ ٛٙٞس ثبال ٘یبٔذ ٜسٔبٖ
ٔٙبعجی اعت ٔ .ؼٕٛال ٌزٔبی خبفی در ایٗ ػىغٟب ٔؾٟٛد اعت خقٛفب ػىغٟبیی و ٝسٔبٖ ثبسی ٌزفتٔ ٝیؾٛد
تَاى رٍحی ٍ بذًی خَد را باال ببزیذ
اعبعب ػىبعی وٛدن وبر ثغیبر دؽٛاری اعت  ،أب اٌز ؽٕب ثخٛاٞیذ ٘تیجٔ ٝيّٛة ثٍیزیذ اججبرا ثبیذ فجز  ٚاعتمبٔت خٛد را ثبال ثجزیذ ٕ٘ .یذ ٓ٘ٚتبثحبَ
چٙذ ثبر ثزات ٖٛپیؼ أذ ٜو٘ ٝیٕی اس پزٚص ٜػىبعی اس وٛدن را ث ٝرٚس دیٍزی ٔٛو َٛوٙیذ چ ٖٛوٛدوبٖ را ٕ٘ی تٛا٘یذ ث ٝسٚر ٔججٛر ث ٝپٛس وزد،
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