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 شروع برای نکاتی مذلینگ و فشن عکاسی

 

 ٍ فـي ػىغ ػٌَاى ثِ ػىؼْب ایي گشفتي اهب. هیخَسًذ چـن ثِ اهشٍص خبهؼِ دس وِ ّؼتٌذ ػىؼْبیی سایدتشیي اص ثشخی هذلیٌگ ٍ فـي ػىبػی

 Tim Engle. ػَاهل ٍ تدْیضات ّضیٌِ اص ًظش صشف ثب الجتِ – ػىبػْبػت هیبى دس وِ سلبثتی ثب خصَصب. اػت ػخت اًگیضی ؿگفت عشص ثِ هذلیٌگ

 ٍ دّذ ثشٍص سا خاللیتؾ تب دادُ هدبل اٍ ثِ ػىبػی هیجشد سًح(  dyslexi)  دشیـی خَاًؾ ثیوبسی اص دسحبلیىِ. هیىٌذ ػىبػی وِ اػت ػبل ۸۲ تمشیجب

 .هیخَاًیذ سا اػت ؿذُ وبسؽ دسثبسُ اٍ ثب وِ ای هصبحجِ اداهِ دس. اػت دادُ سا خبهؼِ ثب استجبط اهىبى اٍ ثِ

 

 مذلینگ و فشن عکاسی برای الزم تجهیسات

 وِ ًذاسد اّویت صیبد دیگش ثبؿذ، دسػت ػَطُ اگش. ًیؼت هْن هیشػذ ًظش ثِ وِ آًمذسی تدْیضات وِ اػت ایي هیىٌذ تبویذ ثشآى تین وِ چیضی اٍلیي

. ثگیشیذ داسًذ دٍػتبًتبى آًچِ وِ اػت ایي اٍ تَصیِ خشیذ ثبیذ تدْیضاتی وِ هیـَد دشػیذُ اٍ اص ٍلتی ، iPhone یب وٌَى یب هیگیشیذ ػىغ ًیىَى ثب

 وبس ثشای ثیـتش ّشچِ. وٌیذ دیذا تؼلظ دٍسثیٌتبى ٍ لٌض ثش وِ هیىٌذ تَصیِ ّوچٌیي. دّیذ لشض یىذیگش ثِ سا ٍػبیلتبى ٍ لٌضّب هیَاًیذ تشتیت ایي ثِ

 فلؾ ٍ فیىغ لٌضّبی اًَاع ٍ ۸۲-۰۷ لٌض ٍ Nikon D4 ؿبهل ویفؾ داخل تدْیضات اص ثشخی. هیـَد ثْتش ّن ػىؼْبیتبى ثگزاسیذ ٍلت لٌضّب ایي ثب

SB اػت ًذاؿتِ دػتشػی ّن دیـشفتِ تدْیضات ثِ ٍ وبسؽ اٍایل دس هخصَصب اػت ثَدُ خالق ّویـِ اٍ ّشحبل ثِ. ًَسػٌح ػیؼتن ٍ ًیىَى. 

 باشیم؟ موفق مذلینگ و فشن عکاسی در چگونه

 روش سا آًْب اص چٌذتبیی ایٌدب دس. هیگزاسد اختیبسهبى دس هذلیٌگ ٍ فـي ػىبػی دس هَفمیت چگًَگی دسثبسُ اسصؿوٌذ ًىتِ چٌذ اٍ تدْیضات اص خذای

 :هیىٌن

 ثِ سا ٌّش ٍ تدبست ثیي تؼبدل ثشلشاسی. ثَد خَاّذ هشادتبى ٍفك ثِ وبس ثیـتشی احتوبل ثِ ثبؿذ ثیـتش سٍاثغتبى ّشچِ. ثبؿیذ هفیذ ٍ خَة وٌیذ ػؼی 

 دَؿِ اٍلبت اغلت اٍ. دسیبثیذ سا الْبهبتتبى.  وٌیذ دَل فذای سا ٌّش ؿَیذ هدجَس ؿبیذ اٍلبت گبّی ثبؿذ وبستبى ػىبػی هیخَاّیذ اگش. ثبؿیذ داؿتِ خبعش

 الوبًْب ّوبى هیتَاًؼتِ عَسیىِ ثِ هیىشدُ ؿىبفی وبلجذ سا آًْب ثٌذی تشویت ٍ ًَسدشداصی ٍ هیىشدُ دسػت اػت داؿتِ دٍػت وِ هدالتی تصبٍیش اص ای

 دس ثؼذا  وٌیذ دشّیض چشن ػجبست ایي اص. وٌیذ ًضدیه وبهلؾ فشم ٍ ؿىل ثِ هوىي تبحذ سا ػىؼْبیتبى اثتذا اصّوبى. وٌذ ثبصػبصی ػىؼْبیؾ دس سا

. ثبؿیذ داؿتِ توشیي وٌیذ وبس داسیذ دٍػت وِ ػغحی ّوبى دس. دّیذ ًـبى سا تَاًبییْبیتبى ؿَیذ اػتخذام ایٌىِ اص لجل هیىٌن دسػتؾ فتَؿبح

 سٍصهشُ ؿغل. دّیذ ًـبًـبى سا ثْتشیٌْبیتبى ثبیذ. هیگیشًذ لشاس ؿوب لجلی وبسّبی تبثیش تحت ثیبیٌذ ؿوب ػشاؽ وبس ثشای ایٌىِ اص لجل هؼوَال هـتشیْب

 اص اًذاصُ ثِ چیض ّیچ ٍ ثبؿذ ثیشحن خیلی هیتَاًذ ػىبػی صٌؼت. داسیذ ػاللِ آى ثِ وِ ؿَیذ ای حَصُ دسگیش. ًگزاسیذ وٌبس ػىبػی دیگیشی ثشای سا تبى

 دس ایٌىِ اص. هیخَاّیذ چِ ؿوب ثذاًٌذ ّؼتتٌذ هذل چَى ثبؿیذ ًذاؿتِ تَلغ هذلْب اص. وٌیذ ساٌّوبیی سا هذلْبیتبى.  ًیؼت ثذ ؿغل دادى دػت

 .ًتشػیذ ثبؿیذ صشیح ساٌّوبییْبیتبى
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 دس هیـَد؟ هي اص ثْتش تَ ػىؼْبی ّویـِ چشا:  دشػیذ هي اص ثَد ایؼتبدُ هي ًضدیه دسحبلیىِ هیىشدم، وبس اٍ ثب دیؾ ّفتِ چٌذ وِ ثَد ًفش یه

 خبیگضیي چیض ّیچ. اػت ؿذى ثْتش ٍ ثْتش ولیذ تىشاس هي ًظش ثِ. ام وشدُ سا وبس ایي تَ اص ثیـتش ثبس دٌدبُ احتوبال هي ایٌىِ خبعش ثِ: گفتن خَاثؾ

 .ثىٌیذ ًجبیذ سا وبسی چِ ثؼذ دفؼِ وِ فْویذ هیـَد ایٌغَس ًویـَد، خغب ٍ تدشثِ

 ها نمونه و ها توصیه پرتره، و مذلینگ عکاسی

 

 اّویت خاللیت ٍ الْبم تىٌیه، گشچِ. اػت ایي اص غیش حمیمت اهب ثشػذ، ًظش ثِ فشاٍاى آصادی ثب ٍ آػبى ؿغلی اػت هوىي دشتشُ ٍ هذلیٌگ ػىبػی

 هي ایٌدب دس. اػت ًیبصهٌذ ًیض عَالًی ػبػبت دس وبس ٍ ػختگیشاًِ ّبی الؼدل ضشة دس وبس تَاًبیی ثبال، آهبدگی ثِ ایٌْب ثش ػالٍُ ؿغل ایي داسًذ، صیبدی

 .ام وشدُ گشدآٍسی ؿوب ثشای دشتشُ ٍ هذلیٌگ ػىبػی ثبة دس ضشٍسی ًىبت تؼذادی

 بگیریذ الهام

 آًْب اص ٍ ثگزاسیذ اؿتشان ثِ دیگشاى ثب سا خَد ّبی ایذُ وٌیذ، ثشسػی سا دیگش ػىبػبى وبسّبی. داسد ضشٍست گشفتي الْبم ػبلی ّبی ػىغ تَلیذ ثشای

 .وٌیذ دلت هحیظ ٍ ّب سًگ سٍص، ًَس تبثیشات خضییبت، ثِ. ثگیشیذ ایذُ

 

 تصور

 ًْبیی ًتیدِ اص تصَسی خَدتبى دیؾ ثبیذ: ثبؿیذ داؿتِ وبفی آهبدگی دشتشُ ٍ هذلیٌگ ػىبػی ؿشٍع ٌّگبم ثِ ّویـِ. سػیذ خَاّیذ هی ودب ثِ ثذاًیذ

 .ثگزاسیذ ثبلی ػىغ ثْجَد یب تبصُ الْبهبت تغییش، ثشای خبیی ّوَاسُ اهب وٌیذ، ثبصثیٌی سا آى ٍ ثجشیذ دیؾ هغبلؼِ ٍ سیضی ثشًبهِ ثب سا وبس. ثبؿیذ داؿتِ

 لوکیشن
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 سًگ ثشٍیذ، ساُ فضب دس. وٌیذ اًتخبة لجل اص سا ًظش هَسد لَویـي وِ اػت هْن خیلی. وٌیذ آهبدُ سا چیض ّوِ دیگش ثبس دشتشُ ٍ هذلیٌگ ػىبػی اص دیؾ

 ثب ثبیذ سا چیضی چِ ٍ ثگیشًذ طػت چگًَِ ّب هذل داسیذ دٍػت وِ وٌیذ تصَس وٌیذ ػؼی. وٌیذ ثشسػی سا هٌغمِ دس هَخَد ّبی ػبختوبى ٍ اؿیب ّب،

 یه هثبثِ ثِ تَاًذ هی دیگشی چیض ّش یب ٍ ساٌّوبیی چشاؽ یه ػتَى، یه ػٌگ، یه ؿَیذ، هتوشوض خضییبت سٍی. وٌٌذ هٌتمل خَد طػت ٍ ظبّش

 .وٌذ ػول ؿوب ػىغ دس خبف ًـبى

 ها مذل

 ثِ هذل خَد. ؿًَذ ؿوب ػىغ استمبی هَخت وِ ثبؿٌذ داؿتِ ویفیبتی ٍ ّب ٍیظگی آًْب وِ ؿَیذ هغوئي. ؿًَذ اًتخبة ؿوب تَػظ دلت ثِ ثبیذ ّب هذل

 .وٌذ هٌؼىغ سا ؿوب دیذگبُ ٍ تصَس وِ وٌیذ دیذا هذلی وِ اػت ضشٍسی ثٌبثشایي دّذ، تغییش ولی ثِ سا ؿوب ػىغ ًتیدِ تَاًذ هی تٌْبیی

 

 نورپردازی

 ثؼذی ّبی دشداصؽ دس یب وٌیذ اهتحبى سا هختلف ّبی ؿبتش ػشػت ٍ ّب دیبفشاگن. وٌیذ اهتحبى سا هتفبٍت ّبی ًَسدشدای ػىغ یه دس وٌیذ ػؼی

 سفلىتَس فیلتش، ثب سا خبف ًَس یه ثتَاًیذ ٍ وٌیذ اختٌبة ًبخَاػتِ ّبی ػبیِ اص ثبؿیذ، هؼلظ ًَس ثِ وِ اػت هْن. وٌیذ ایدبد ػىغ دس تغییشاتی

 .وٌیذ دیذا دػت خَاػتیذ هی وِ ًَسی ثِ تب وٌیذ اهتحبى سا هختلف حبالت آًمذس.  وٌیذ آفشیٌی ثبص الهخ یب( دٌّذُ ثبصتبة)

 

 هارمونی

 داؿتِ ّوبٌّگی یىذیگش ثب ٍ ثشػٌذ ًظش ثِ هٌغمی ٍ داس هؼٌی ثبیذ ػىغ یه دس ّب سًگ ٍ ّب الوبى توبم ثبؿذ، داؿتِ ّذفی ٍ همصَد ثبیذ تصَیش ّش

 .وٌٌذ ایدبد ػىغ دس هفَْم ٍ هؼٌی ًَػی ٍ ؿًَذ ایدبد آگبّبًِ وِ صهبًی الجتِ ّؼتٌذ، خَة ًیض لَی ّبی وٌتشاػت. ثبؿٌذ
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 تجهیسات

 ثؼذا وِ ایي تب ثجشیذ خَد ّوشاُ سا سػٌذ هی ضشٍسی غیش ًظش ثِ وِ تدْیضاتی اػت ثْتش. ثبؿٌذ ؿوب اختیبس دس ٍ آهبدُ ّویـِ ثبیذ هٌبػت تدْیضات

 .ثیبٍسیذ خَد ثب ثَد هٌبػت ثؼیبس هَلؼیت آى ثشای وِ سا هخصَصی لٌض وشدیذ فشاهَؽ چَى ًیفتیذ دسدػش ثِ دشتشُ ٍ هذلیٌگ ػىبػی ٌّگبم

 

 برویذ راه فضا در

 ٍ هذلیٌگ ػىبػی ٌّگبم ثگیشیذ، ًظش دس تغییش ٍ ثْجَد ثشای ّن خبیی حبل ایي ثب ثبؿیذ، وشدُ هشتت ٍ آهبدُ ًمـِ هغبثك سا صحٌِ توبم اػت هوىي

 !وٌیذ آصهبیؾ: وٌیذ دیذا هتفبٍتی ٍ خذیذ صٍایبی ٍ وشدُ حشوت فضب دس دشتشُ

 

 کنیذ کارگردانی

 وِ دّیذ اخبصُ آًْب ثِ. گزاسد هی ؿوب وبس حبصل ثش سا ًْبیی تبثیش وِ اػت چیضی دلیمب ایي ٍ وٌیذ ثشلشاس استجبط خَد ّبی هذل ٍ ّوىبساى ثب ثبیذ ؿوب

 ػىبع یه ػٌَاى ثِ ؿوب. وٌیذ دسخَاػت آًْب اص دلیمب سا ؿوبػت ًظش هذ آًچِ ّش ًگشاًی ثذٍى. وٌٌذ ؿشوت ؿوب ػبصی تصَیش ٍ سیضی ثشًبهِ دس

 هی ثْتش ثشػیذ، خَاّیذ هی چیضی چِ ثِ ًْبیت دس ؿوب ثذاًٌذ وٌٌذ هی وبس ؿوب ثب وِ وؼبًی اگش. ّؼتیذ خَد صحٌِ وبسگشداى دشتشُ، ٍ هذلیٌگ
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 دّیذ، ًـبى سا خَد اعویٌبى ػذم ٍ اػتشع اگش وٌیذ، حفظ سا خَد ًفغ ثِ اػتوبد ّویـِ. وٌٌذ توشوض خَد وبس سٍی ٍ وشدُ ووه ؿوب ثِ تَاًٌذ

 .اػت ضؼیف وبس یه اؽ ًتیدِ ٍ وٌٌذ هی دیذا سا احؼبع ّویي ًیض ؿوب ّبی هذل ٍ ّوىبساى

 

 ها خانم فیگور و شست: مذلینگ عکاسی

 

 

 سا ؿوب اًتظبسات تَاًٌذ هی ثْتش ّب آى دّیذ، ًـبى خَد هذل ثِ طػت ًوًَِ چٌذ ػىبػی ؿشٍع اص لجل اگش. اػت هذلیٌگ ػىبػی ثشای الْبم ووی صهبى

 .ثگیشیذ دشتشُ ػىؼی ایـبى اص خَاّیذ هی ٍ آیذ هی ؿوب ػىبػی اػتَدیَ ٍ آتلیِ ثِ هـتشی وِ داسًذ ٍخَد ّن هَاسدی. وٌٌذ ثشآٍسدُ
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 مذ عکاسی ترفنذهای و مذلینگ ابسار

 ػىغ گشفتي اص ؿخصب وِ وؼی ػٌَاى ثِ. اػت ایؼتب اؿیب یب هٌبظش اص ػىبػی ًؼجت ثِ تشفٌذّب اص هتفبٍتی هدوَػِ ًیبصهٌذ اغلت اؿخبف اص ػىبػی

 احؼبع ٍ خلَُ ، ّبین هذل ّبی ػىغ دس ثبس ّش وِ ثشػن هذلیٌگ ػىبػی اص ای هشتجِ ثِ تب داؿتن الصم ثؼیبسی توشیي ثشد، هی لزت عجیؼی ّبی

 حصَل ثِ ووه ثشای هفیذ ًىتِ تؼذادی هب ّؼتیذ، ػىبػی ّبی دشٍطُ ثشای ّب هذل ثب وشدى وبس فشآیٌذ استمبی دًجبل ثِ اگش. وٌن دیذا سا خَدم هغلَة

 ّبی تشفٌذ ایي ، ًبهین هی اًؼبى وِ ؿبّىبسی هَخَدات اص ػىبػی چِ ٍ ثبؿذ آسایؾ ٍ دَؿبن اص ػىبػی وبستبى چِ این، وشدُ آٍسی خوغ ػبلی ًتبیح

 اػت هذلیٌگ ثِ هشثَط همبالت ثْتشیي اص ای تشخوِ هتي ایي وِ ثبؿیذ داؿتِ تَخِ الجتِ. وٌذ ثْتش سا ؿوب وبسّبی ویفیت  تَاًذ هی هذلیٌگ ػىبػی

 ثِ هشثَط وِ سا ًَیؼٌذگبى ّبی هثبل ٍ وٌین تشخوِ خب یه سا هتي ول این وشدُ ػؼی ٍخَد ایي ثب.  ثَد ًخَاّذ وبسثشدی ثشایتبى هتي ی ّوِ الضاهب ٍ

 . وٌین دسج ّن سا اػت هىبى آى دس ػىبػی ٍ خَدؿبى صادگبُ

 

 کنیذ انتخاب را درست استعذاد

 دغ دس وِ داػتبًی ٍ هَضَع ، هفَْم ثِ. داسیذ ػش دس ٍاضحی تصَس ّؼتیذ، دًجبلؾ ثِ ّب ػىغ دس وِ ًْبیی ًتبیح اص وِ ؿَیذ هغوئي ػىبػی اص لجل

 ثِ هٌتمذ چـن ثِ ثتَاًیذ وٌٌذ، هی اسػبل ؿوب ثشای سا خَد ّبی هذل وبسّبی هدوَػِ ، ّب ًوبیٌذگی وِ ٌّگبهی تب ثیبًذیـیذ ؿوبػت ػىبػی دشدُ

 ٍ ؿش دختش اص ػىبػی ثشای. ًِ یب داؿت خَاّذ هغلَثتبى ًْبیی هحصَل ثشای هٌبػت وبسایی ثخصَصی هذل خلَُ وِ وٌیذ فىش ایي ثِ ٍ ثٌگشیذ یه ّش

 احتوبال ثبًوه ثلًَذ سیضاًذام هذل یه اًتخبة اػت، هَتَسػَاس ٍ داسد تي ثِ چشهی خلیمِ ًیَیَسن، ّبی وَچِ دغ وَچِ دس وِ ػشػختی ؿَس

 الضاهب اػتؼذاد گضیٌؾ. ثبؿذ آل ایذُ اػت هوىي ػیذًی آفتبثی ػبحل وٌبس ػىبػی دشٍطُ یه ثشای هذل ّوبى وِ حبلی دس. ثَد ًخَاّذ گضیٌِ ثْتشیي

 ّبی ػىغ دس دسخـیذى هؼتؼذ ثٌظش ػىبػتبى دیذُ تؼلین چـن ثِ وِ ؿٌبػیذ هی سا وؼی اگش. ًیؼت ّن ثبتدشثِ ّبی هذل ّویـگی اًتخبة ثِ

 اضبفِ ثِ. ؿَیذ اٍ وـف هذػی تَاًیذ هی ؿوب گشفت، سًٍك فشد آى ثبس ٍ وبس ثؼذّب اگش وِ آًؼت فشآیٌذ ایي اهتیبص!  ثشٍیذ ػشاغؾ آیذ، هی هذلیٌگ

 تَاًیذ هی ، ًیؼتٌذ هذل وِ وؼبًی ثشای گشفتي طػت ّبی تىٌیه گفتي ثب ایٌىِ
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 ّبیتبى هذل توبهی وِ اػت ضشٍسی ًتیدِ دس ٍ ثَد خَاٌّذ هفَْم یب هَضَع یه داسای ػشهمبالت ثشای هذ ػىبػی ّبی دشٍطُ اوثش گفتین، وِ ّوبًغَس

 یب ثَد خَاّذ ٍاس ًوبیؾ ٍ تبسیه دشٍطُ .ثیبفتیذ ؿبتش دووِ فـشدى فىش ثِ حتی آًىِ اص دیؾ. ثبؿٌذ ؿذُ تَخیِ دشٍطُ هَضَع ٍ حغ لحي، دسثبسُ

 ٍظیفِ ٍ آًْبػت ًیبصهٌذ ًیض هذل اػت، دشداصی داػتبى ٍ  دشداصی ؿخصیت هحتبج وشدى وبس ثشای ثبصیگش یه وِ گًَِ ّوبى خبعش؟ آػَدُ ٍ دشًـبط

 وِ آهذ حبضش صحٌِ ػش هذلی ، ّبین دشٍطُ اص یىی ثذس. صًن هی ثشایتبى تشفٌذ  ایي اص هثبلی. اػت هَاسد ایي وشدى فشاّن وبسگشداى، ػٌَاى ثِ ؿوب

 ول ثِ دشٍطُ هَضَع اهب ثبؿذ ػبلی تَاًؼت هی اهش ایي ػبدی حبلت دس. هیذاد دٍسثیي تحَیل سا لًَذ ٍ فشیت دل آهیض، ؿیغٌت ّبی ًگبُ اص ای هدوَػِ

 ایي دیگش هثبلی.  ؿذًذ هی خبت ػتیمِ هشوض یه دس ثبصی هـغَل ٍ ثَدًذ وشدُ تي ثِ سا ثضسگتشّب ّبی لجبع وِ ثبصیگَؽ وَدن ػِ: ثَد دیگشی چیض

 ... صًذگیؼت ثِ گیشا ٍ ػویك ًگبّی هؼتلضم ًیَیَسن دس ثبساًی سٍص یه:  وٌن هی صد گَؽ ًَآهَصاى ثِ ثبسّب وِ اػت  خولِ

 

 

 

 

 

 

 

 


