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 توانید فوکوس را انجام دهیداگر نمی"

 "اید...یعنی زیاد نزدیک شده 
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   مقدمه

خود از مردم مختلف، خیابان را آنگونه که هست نمایش  ی2هوابیهای به شکلی دقیق و واضح از طریق پرتره1توماس لئوتارد

ی توماس العادهدانند ولی در استعداد و توانایی خارقدهد. اگرچه بعضی افراد این روش را تا حدودی بحث برانگیز میمی

ار وقف این ک اغلب ابعاد انسانی کاراکترها هیچ شکی وجود ندارد. یافتن فردی که خود را یجسورانهلئوتارد برای ثبت 

، کار مند باشدتر نسبت به اشتراک گذاری دانش خود با دیگران در سراسر دنیا تا این اندازه سخاوتکرده باشد و از همه مهم

ی در حال رشد عکاسان خیابانی در لبنان است و به عنوان العاده برای جامعهبخش خارقدشواری است. توماس یک الهام

های خیابانی جسورتری به لطف توماس، ما عکاس«. بیشتر نزدیک شوند»کند که تشویق مییک داوطلب فعال افراد را 

 توانیم دنیا را به شکلی متفاوت ببینیم. لورین آتوئی، بنیان گذار عکاسان خیابانی بیروت.ایم و در نتیجه میشده

                                                           
1 Thomas Leuthard 
2 Candid 
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 ی مندرباره

کنم. تقریبا سه سال است که به عکاسی خیابانی و در شهر زوگ سوئیس زندگی می سال دارم 40نام من توماس لئوتارد است، 

خواستم که همه چیز و همه کس ها در خیابان بود. همیشه میپردازم. برای من عالقه به مردم دلیل اصلی آغاز عکاسی از غریبهمی

 این مسئله باعث شد تا وارد یک سبک عکاسی خیابانیتر بهتر. ه نزدیکخواستم نزدیک شوم، هرچرا به شکلی مستند ثبت کنم. می

ی بسیار نزدیک بدون اجازه گرفتن است. از یک شخص در فاصله شوم. این روشی برای ثبت پرتره« هوابیی خیابانی پرتره»به نام 

که  انی است. من هر روز با انتقاداتیی من در عکاسی خیاببرانگیز باشد، ولی بخشی از عالقهای بحثتواند تا اندازهاین نوع عکاسی می

دهم که بعضی افراد سرم فریاد بزنند، نظرات کنم. از آنجا که عاشق این کار هستم، اهمیتی نمیشود، زندگی میبه هنرم وارد می

از اتفاقاتی  رین بکشند. عکاسی به این روش انتخاب من است و به انجام آن صرف نظیدم بنویسند یا سعی کنند من را پامنفی در مور

 دهم.که خواهد افتاد یا این که مردم چه خواهند گفت، ادامه می
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 در مورد این کتاب

بانی های خیاخواهم در مورد تخصص خود یعنی پرترهاین سومین کتاب الکترونیکی من در مورد عکاسی خیابانی است. این بار می

بنویسم. این یک روش مستقیم و بحث برانگیز از عکاسی از مردم در خیابان است. افراد زیادی هستند که این کار را دوست  هوابی

کاسی گویند که این روش اصال عای ندارند. حتی بعضی افراد میدارند، ولی تعداد بیشتری نیز وجود دارند که نسبت به این کار عالقه

ها به روشی برای من این روش همان چیزی است که باید باشد. روشی برای مستندسازی انواع انسانرود. خیابانی به شمار نمی

ین کنند که اگیرم، اکثر ناظران خیال میصادقانه، ولی به صورت مستقیم و غیرمعمول. از آنجا که از افراد برای عکاسی اجازه نمی

ی ته باشد، ولی شاید اگر به روش دیگری این کار را انجام دهید به نتیجهادبانه است. شاید این مسئله واقعیت داشکار بسیار بی

کند. این کار فقط به دلخواه نرسید. این روش و سبک من است. کاری است که دوست دارم انجام دهم و من را به خود جذب می

بدون اجازه از یک غریبه در خیابان  یشود. بلکه به صراحت پرترهگیرم ختم نمیبرقراری ارتباط به شخصی که از آن عکس می

 مربوط است.
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 چیست؟ هوابیی خیابانی پرتره

ام. پرتره واضح گذاری کردهمطمئن نیستم که اصال این اصطالح وجود داشته باشد یا نه، ولی من این روش را به این صورت نام

، عکسی است که بدون هوابیی حالت، شخصیت و وضع روانی سوژه است. یک عکس دهندهاست؛ عکسی از یک شخص که نشان

حالتی بدون ژست دارند. از آنجا که کل کار در یک  هارفته شده است، بنابراین سوژهی آشکار از او گآگاهی سوژه یا بدون اجازه

زم ام و الگذاری کردهگیرد. بنابراین من این روش را به این صورت نامشود، در گروه عکاسی خیابانی قرار میمکان عمومی انجام می

یک شوید، باید در یک مکان عمومی باشید و نباید از سوژه اجازه است که هر سه عنصر نیز برآورده شوند. شما باید بیش از حد نزد

ها، ها، سبکپردازد: روشها میهای مختلفی برای انجام این کار وجود دارد. این کتاب نیز به این بحثها و سبکبگیرید. البته روش

 های این نوع عکاسی.مشکالت و چالش
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 از چه دوربینی استفاده کنم؟

معمولی هم  DSLRهای خیابانی معمولی استفاده کنم، از یک کنم از کوچکترین دوربین ممکن برای عکسبا این که سعی می

کند، گیرم به من نگاه میکنم. دلیل این کار هم بسیار ساده است. شخصی که از او عکس میهای خیابانی استفاده میبرای پرتره

تر از هرچیزی این مسئله ی دوربین زیاد هم مهم نیست.  مهمام. بنابراین اندازهشود که از او عکس گرفتهمتوجه می بیند ومرا می

کسری  یاز یک فرد تنها به اندازه هوابیی است که دوربین شما یک فوکوس خودکار داشته باشد. اغلب اوقات برای ثبت یک پرتره

نی بیشوند، یک واکنش وجود دارد. این واکنش غیرقابل پیشکنند و متوجه شما میا نگاه میها به شماز ثانیه فرصت دارید. آن

ها کنند عکاسی کنید و تا آنجا که ممکن است چندفریم از آنها به شما نگاه میاست. بنابراین باید سریع باشید، زمانی که آن

 بگیرید.

 

www.ZoomAks.com   

www.takbook.com



 

 

www.takbook.com



 

 

 از چه لنزی استفاده کنم؟

 م یک معیار کلیدییکنم. برای من یک لنز پرامتری برای ثبت چنین تصاویری استفاده میمیلی 50من معموال از یک لنز پرایم 

موفقیت است زیرا سریع، واضح، کوچک و قابل تدارک است. در این روش عکاسی زمانی برای زوم کردن ندارید. باید قبل از آن که 

خواهم قرار بگیرم. با لنز های پرایم این فاصله همیشه یکسان است. تشخیص داده و بدانم کجا میبه شخصی نزدیک شوم فاصله را 

متر( بسیار نزدیک میلی 75معادل متری )میلی 50. مطمئنا یک لنز توانم بر شخص، نور و موقعیت خود تمرکز کنمبنابراین می

م بینند و تماس چشمی مستقیتر، افراد معموال مرا نمیلنز طوالنی با یک رسم.تر به همان افکت نمیاست ولی با یک لنز طوالنی

ید توانتر امکان انحراف وجود دارد یا این که نمیی کانونی کوتاهکه برای من حائز اهمیت است، وجود نخواهد داشت.  با یک فاصله

تر از مهم متری خواهند بود.میلی 85ها لنز ینی دلخواه نزدیک شوید. اگر از یک دوربین فول فریم استفاده کنم، بهتربه اندازه

  اند.هشد انجامدهم لنز خود را بشناسم و مطمئن شوم که تنظیماتم به درستی برای آن هرچیز این مسئله است که من ترجیح می
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 از چه تنظیماتی استفاده کنم؟

خواهم مناسب یک ضرورت است زیرا من همیشه می دیافراگمانتخاب کنم. عکاسی می f/4 دیافراگمبا و  Aمن همیشه در مود 

یک  50/1توانم با سرعت نباشد. من نمی 200/1الزم است که سرعت شاتر برای توقف حرکت کمتر از  عمق میدان را تعریف کنم.

ه ادگی امکان پذیر نیست. من تا زمانی که بپرتره خیابانی را ثبت کنم. در صورتی که شخصی ژست نگرفته باشد، این کار به س

خوام یک تصویر بلور و محو داشته باشم. دهم. دلیل این مسئله این است که نمیرا افزایش می ISOآل شاتر برسم سرعت ایده

ور ی که نتوانم دوربین را نگه دارم ولی ممکن است سوژه حرکت کند. باید چند مرتبه سرعت شاتر را چک کنم، به ویژه زمانمی

ام. من همیشه تنظیم کرده AFحالت ر داطمینان از فوکوس مجدد هنگام حرکت سوژه، دوربین را من برای  کند.تغییر می

ها را به حالت خودکار ی تنظیمات نیز مرتبط نیستند و من آنگیرم. بقیهها را با باالترین سرعت ممکن میای از فریممجموعه

 ام. تنظیم کرده
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 پردازش نهایی

 Apple Aperture. من از کنمعکاسی می RAWشود. من در حالت ال میئواغلب اوقات در رابطه با روش پردازش نهایی از من س

انجام  واهبیی خیابانی کنم، البته به ندرت این کار را روی یک پرترهبرم و صاف میکنم. در صورت نیاز تصویر را میاستفاده می

ی کافی قوی است. برای دستیابی کنم برای این که مطمئن شوم که رنگ سیاه به اندازهدهم. مقداری هم کنتراست اضافه میمی

 Redکنم )کنم. تصویر را سیاه و سفید میاستفاده می ی درخشانی مرکز نمایش ناظر از هالهلبه ردو تا های سیاه دوربه سایه

%33 ،Green %33 ،Blue %33دهم. عکس را با یک مقدار استاندارد واضح ها افزایش می(. این تعریف را برای تأکید بر چروک

ی کنم. برای من پردازش نهایی یک فرآیند استاندارد است که نباید بیشتر از یک دقیقه به طول بینجامد. بنابراین یک مجموعهمی

تر شود نه در کامپیوتر. در کامپیودر دوربین ایجاد می هوابیی خیابانی پرتره یک ام.پیش فرض از تمام این تنظیمات را ایجاد کرده

ی کسل های پردازش نهایی من یک چهرهی کسل صرف نظر از مهارتیک چهره درصد آن را بهبود دهم. 10تا  5توانم تنها می

 ماند. فکر نکنید، فقط عکس بگیرید.باقی می
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 از کجا شروع کنیم؟

نزدیک از کجا شروع کند. من با یک لنز ی ل برای هر شخصی این  است که برای عکاسی از یک شخص در فاصلهئوابزرگترین س

دانستم که چرا این کار را انجام تر شدم. مهم این بود که همیشه میمتر شروع کردم و به مرور زمان به سوژه نزدیکمیلی 85

ل از عکاسی قبگویند که گویند که در ابتدا باید اجازه بگیرید. بعضی دیگر میتر شوم. بعضی افراد میخواستم نزدیکدهم و میمی

ا خواستم این کار راین است که من از ابتدا می ترین نکتهگویند. مهماز مردم باید چیزی بنوشید. بعضی هم چیزهای دیگری می

توانم آن را انجام دهم. دانم که میکنم، میانجام دهم و هیچ وقت متوقف نخواهم شد. هنگامی که بر کاری شدیدا پافشاری می

که  دانمکنم سپس میکنم در مورد نتیجه و احساسی که دارم فکر میخوب نگاه می هوابیی خیابانی یک پرترههنگامی که به 

ه گیرید که این مسئلشاید در ابتدا برای گرفتن یک پرتره از مردم اجازه بگیرید. سپس یاد می .چه کاری را انجام بدهمخواهم می

 کاسی کنید.ع هوابیتوانید به روش گیرد. بعد از این تجربه میی خیابانی سرچشمه میاز یک دیدگاه تکنیکی برای ثبت یک پرتره
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 چگونه نزدیک شوید

ی ی خیابانی بسیار حائز اهمیت است. برای من این یکی از عناصر کلیدی موفقیت است. در درجههنگام عکاسی پرترهتماس صحیح 

ا های کاراکتر ریک شخصیت عادی زیاد جذاب نیست. باید چهرهر جمعیت یک کاراکتر جالب پیدا کنم. اول باید هنگام قدم زدن د

کنم به شخصی که ایستاده نزدیک اند. سپس سعی میادی که خارج از جمعیت ایستادهبینم. افرپیدا کنم. افرادی که هر روز نمی

روها، نقاط برخورد و ... هستند. من از یک گوشه که متوجه من های اتوبوس، پیادههای مناسب برای این کار، ایستگاهشوم. مکان

کنم، ها نگاه نمیشود. من هیچ وقت در چشمان آنل میشوم. نگاه افراد معموال به سمت جمعیت متمایها نزدیک میننشوند به آ

گیرم. برای فوکوس اولیه (. قبل از آن که شخص سر خود را برگرداند دوربین را به سمت او میviewfinderهرگز )تنها از طریق 

 گیرم.چهار فریم میدهم و در یک توالی سه تا دهم. هنگامی که شخص برگشت، دکمه را کامل فشار میدکمه را نصفه فشار می

 دهم. حرف نزنید، نگاه نکنید، هیچ کاری دیگری را انجام ندهید. ...گردم و به راه خودم ادامه میبعد از سه چهار عکس برمی
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 در مورد ترس چکار کنیم؟

های روانی است. این افراد در مورد علتی کامال شخصی و یک مشکل یکی از مشکالت اصلی اغلب افراد ترس است. ترس یک مسئله

توانید کنند. هنگامی که افکار منفی را از قبل در ذهن خود داشته باشید، نمیاحتمالی که ممکن است هرگز رخ ندهند، زیاد فکر می

ر خود س را دی خوب بگیرید. در واقع خود شما هستید که ترتوانید یک پرترهبر خود عکاسی تمرکز کنید. راحت نیستید و نمی

دانم که افراد به ام و میهای نزدیک را ثبت کردهکنید. دلیلی برای انجام این کار وجود ندارد. من تعداد زیادی از پرترهزنده می

دهد تا به آرامی به یک شخص نزدیک شوم، پرتره را بگیرم و به آرامی دور شوم. کنند. این دانش به من اجازه میندرت اعتراض می

شوند که چه اتفاقی افتاده است، اگر کسی از من بازخواست کرد یک جواب خوب برای نم که بسیاری از افراد حتی متوجه نمیدامی

ترسید؟ سعی کنید روی عمل گرفتن پرتره متمرکز شوید توانم عکس را درجا پاک کنم. بنابراین چرا باز هم میاو دارم و همیشه می

ید. این مسئله کامال ساده است، ولی باید این کار را انجام دهید. زیاد فکر نکنید، نزدیک شوید و و در مورد پیامدهای آن فکر نکن

 عکس بگیرید.
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 ؟گویدمیاو چه 

، گویند. بلهگیرید ولی معموال چیزی نمیها عکس میشوند که از آناین روش همیشه نتیجه بخش است و اگرچه مردم متوجه می

کنند که شاید هنگام عکاسی سرزنش شوند! ولی معموال به ندرت این اتفاق فراد همیشه به این فکر میگویند! بعضی اچیزی نمی

 کنند مردم قصد سرزنشاید. معموال افرادی که فکر میها گرفتهی نزدیک از آنشوند که یک پرترهافتد، زیرا حتی متوجه نمیمی

داند شخصی که این کار را امتحان کرده باشد، می اند. هرنکرده امتحانها را دارند از افرادی هستند که حتی شانس خود را هم آن

کنید، امتحان کنید. نفر اعتراض کنند. اگر باور نمی 5نفر  100ها نیز بسیار نادر هستند؛ شاید از که ثمربخش خواهد بود. واکنش

 گیرم. کس میکنند تا ببینند از چه چیزی عبینم، ولی گاهی اوقات به پشت سرخود نگاه میها را نمیمن واکنش آن
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 تر شوم؟توانم نزدیکچگونه می

های کاملی را در متر( شروع کردم و صحنهمیلی 127.5)برابر با  1.5متری در یک دوربین کراپ میلی 85من کار را با یک لنز 

کمتر کردم و برخالف تصور به این نتیجه رسیدم که آنقدر هم بد ی خود را با سوژه کردم. به مرور زمان فاصلهخیابان ثبت می

کنید. هدف من همیشه این توانید زیاد نزدیک شوید و به لنز طوالنی عادت مینیست، هیچ وقت نمی نیست. اگر هدف شما این

برای رسیدن  متر( ایجاد کنم.میلی 75خود )برابر با  1.5متری در دوربین کراپ میلی 50ی خیابانی را با یک لنز بوده که یک پرتره

متری استفاده کنید. در نهایت افرادی هستند که میلی 85کنم که از یک دوربین فول فریم با یک لنز به نتایج مشابه پیشنهاد می

رای بشوند. این مسئله طبیعی است زیرا این نوع عکاسی ی مشخص به سوژه نزدیک نمیوقت نسبت به دیگران از یک فاصلههیچ

توانید به هدف خود برسید. فقط به تالش خود ادامه همه مناسب نیست. رشد کردن در این کار آسان نیست، ولی اگر بخواهید می

 تر است.تر باشد این کار آسانقدر که یک مکان شلوغهدهید. هرچ
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 بندی کنیم؟چگونه ترکیب

ی کاندید، بندی جذاب آن وابسته است. برای ثبت یک پرترهیک عکس خوب به ترکیباز  %50کنم که بیش از من فکر می

وژه دهم. از سمن هیچ وقت سوژه را در مرکز قرار نمی گیرید.نظر می بندی بسیار مهم است. مطمئن شوید که نکات زیر را درترکیب

گیرم. منتظر تماس چشمی ا فرد مقابل قرار میگیرم. در سطح چشمی بگیرم. عکس پاسپورت نمیبه صورت تمام رخ عکس نمی

گذارم. هنگامی که به سمت کند، فضای بیشتری را در سمت چپ خالی میمانم. هنگامی که شخص به سمت چپ نگاه میمی

بندی زنم تا به ترکیببرش می 3:4،  2:3گذارم. اغلب اوقات به جای کند، فضای بیشتری را در سمت راست خالی میراست نگاه می

کنم، همیشه  طول یک سمت فرمت مربعی را نیز دوست دارم که البته تا حدی متفاوت و جالب است. زیاد زوم نمی بهتری برسم.

دهم هر خروجی دوربین را بپذیرم. شود نه در کامپیوتر. ترجیح میبندی در دوربین من انجام میگذارم. ترکیبرا بدون تغییر می

 ی کافی خوب نیستید.یوتر دستکاری کنید، در کار خود به اندازهاگر زیاد عکس را در کامپ
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 چه نکات اخالقی را باید رعایت کنیم؟

ی دشوار است. برای بعضی افراد هنوز هم عکاسی از یک غریبه در خیابان، صرف نظر از این که تا چه اخالق در عکاسی خیابانی یک مسئله

ی کامال شخصی است. شاید هیچ اصول است. برای من هیچ محدودیتی وجود ندارد و اخالق یک مسئلهد، دشوار نها فاصله داراندازه از آن

 کند. شخصی را در خیابان می بینم، تصمیمام، چه فکری میمهم نیست که شخصی که از او عکس گرفته من اخالقی نداشته باشم، زیرا برای

های کنم. همیشه اصول اخالقی هنگام ثبت پرترهدر آن لحظه به چیز دیگری فکر نمی گیرم.ی او را ثبت کنم و عکس میگیرم که پرترهمی

ای ندارم به جز این که سعی کنید این کار را امتحان کنید و آن را برای خود برانگیز بوده است. من هیچ توصیهخیابانی کاندید بسیار بحث

ی خود با سوژه تصمیم بگیرید. هیچ قانون یا دستورالعمل کلی در عکاسی صلهحل کنید، و اگر احساس خوبی در مورد آن دارید در مورد فا

خیابانی وجود ندارد.  ممکن است کاری که برای دیگران صحیح باشد برای شخص دیگری اشتباه باشد. البته عکاسی مستقیم و نزدیک به 

توانم این اعتنا به اصول اخالقی هستم. نمییک شخص بیدهم. شاید من ادبانه است، ولی من این کار را انجام میی یک شخص بیچهره

 مسئله را انکار کنم، این یک حقیقت است...
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 چگونه انتقادات را کنترل کنید؟

ان ها مقاومت نشآنشوم. اغلب اوقات باید نسبت به رو میهدهم، با انتقادات زیادی روبرا انجام می هوابیی پرترههنگامی که عکاسی 

صحیح نیستند و خالف قوانین هستند. مطمئنا حق با آن افراد است، اما می باشند، احترامی بی ادبانه، شاملدهم. اغلب انتقادات بی

؟ عالقه و طمع من چه کاری انجام دهمی او بدون اجازه عکس بگیرم، باید خواهم به شخصی نزدیک شوم و از چهرهوقتی که می

ی دیگر از انتقادات هم این است که بعضی افراد تر از ترس من از انتقادات و قوانین است. یک جنبهها قویعکاسی از غریبهبرای 

به  توانم با این قانون زندگی کنم. منگویند این کار عکاسی خیابانی نیست. شاید این مسئله حقیقت داشته باشد و من هم میمی

دهم، گذاری کنند. به خاطر ژانر یا سبک این کار را انجام نمیدهم که دیگران آن را چطور نامنمی این کار عالقه دارم و اهمیتی

آن، انتخاب من  لدهم و دلیدهم. کاری که انجام مییا کاراکترهای مردم انجام می ی خود به چهرهبلکه این کار را به خاطر عالقه

توانم آن را نادیده بگیرم یا حذف کنم. هنگامی که نظرات حاوی رو شوم. نمیهروب است. هنگامی که انتقادی وجود دارد، باید با آن

 ام و این مسئله در جامعه قابل قبول نیست.ها را سانسور کردهانتقاد را حذف یا بالک کنم به این معنی است که آن
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 درست یا غلط؟

کار درست و کار غلط در عکاسی خیابانی بحث برانگیز بوده است. از یک دیدگاه قانونی عکاسی از یک شخص  همیشه بحث در مورد

واهید خها نیز در کشورهای مشخص مجاز نیست. اگر میهای نزدیک در خیابانی او کار صحیحی نیست. حتی ثبت پرترهبدون اجازه

ترسم  ها ازی من به انسانولیت و انتخاب شخصی شما وابسته است. عالقهین کشور خود پیروی کنید، این مسئله به مسئاز قوان

رارداد های خیابانی خود را بدون داشتن قتر است. بنابراین  از خیلی وقت پیش تصمیم گرفتم تا عکسنسبت به نقض قوانین، قوی

راه داشته سنگینی را به همهای نونی و پیامدقا تواند مشکالتانتشار مدل در اینترنت توزیع کنم. این یک تصمیم شخصی است و می

ای وجود ندارد، من هم نسبت به پیامدهای آن اهمیتی نمی دهم. به عکاسی باشد. ولی از آنجا که هیچ مجموعه قانون قابل مقایسه

 دهم تا اتفاقی بیفتد ...ها آنقدر ادامه میو انتشار عکس
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 چگونه تماس چشمی برقرار کنیم؟

ظر ی مورد نی کاندید خیابانی است. همیشه قبل از عکس گرتفن از سوژهبرای من تماس چشمی یکی از عناصر اصلی یک پرتره

مانم ولی ارزش صرف وقت را دارد. بدون نگاه کردن به مانم تا به من نگاه کند. گاهی اوقات نیز چند ثانیه منتظر میمنتظر می

معنی است. در کنار یک کاراکتر قوی باید یک تماس چشمی قوی با یک نگاه نیز وجود داشته ها، پرتره برای من بیسوژههای چشم

ق کنم و فقط از طریها نگاه نمیهای سوژهبا این که به دنبال تماس چشمی هستم ولی به چشم تواند کشنده باشد.باشد که می

viewfinder خواهم شخصی متوجه کنم، زیرا نمیقبل و بعد از عکس از تماس چشمی خودداری میدهم. این کار را انجام می

ی اصلی عکس من شده شود که سوژهکنم متوجه میگیرم. زمانی که بعد از عکاسی به شخصی نگاه میشود که از او عکس می

گونه نیست. اما برای من این بخش یکی کار دشواری باشد، ولی در واقعیت این، است. شاید برقرار کردن تماس چشم در یک قاب 

ه از کنم تا وانمود کنم کها نگاه میرود. گاهی اوقات به پشت سر آنخیابانی به شمار می هوابیهای ترین قوانینی ثبت پرترهاز مهم

 گیرم...ی دیگری عکس میسوژه
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 سبک منحصر به فرد شما

ی ن نتیجهای ها ظاهر مشابهی دارند.بینید که تمام این پرترهکنید، میدر این کتاب نگاه می هوابیهای خیابانی هنگامی که به پرتره

بندی و پردازش نهایی یکسان است. هنگامی که این کار را به روش یکسانی انجام یک روش یکسان، دوربین، لنز، تنظیمات، ترکیب

ی سبک شخصی من است و برای ناظران نیز قابل تشخیص است. دهندهشود. این نشانها نیز یکسان میعکسدهم ظاهر تمام می

م. دهای یکسان انجام میرا من همیشه این کار را به شیوهیبخش است زاین سبک حدود دو سال پیش ایجاد شد و هنوز هم نتیجه

ی آن همیشه یکسان است. بعد از مدتی پرهیز از این کار، ست زیرا نتیجهکنم که این کار کسل کننده اگاهی اوقات به این فکر می

ی ها از یک فاصلهآیم و هنوز هم برای عکاسی از آنکنم آن را دوباره انجام دهم زیرا از کاراکترهای جذاب به هیجان میسعی می

های کامل و دیگری برای رم؛ یکی برای صحنهنزدیک، حریص هستم. به همین دلیل است که همیشه دو دوربین را با خود همراه دا

 ای نزدیک تغییر نخواهد کرد...زنم که این مسئله در آینده. حدس میهوابیهای پرتره
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 داستان کجاست؟

دهد. ی یک فرد را نمایش میفقط چهره هوابیی خیابانی دانم که روایتگر یک داستان باشد. یک پرترهمعموال عکسی را خوب می

 توانم ببینم که چه پوشیده است.دانم که کجا ایستاده است و به سختی میدهد، همچنین نمیبینم که او چه کاری را انجام مینمی

ی زمان زیاد ی کوتاه جذاب باشد، ولی اغلب اوقات مدتتواند برای یک لحظهبینم. این مسئله میفقط یک حالت یا احساس را می

آورد. به همین دلیل است که افراد زیادی هستند که این سبک عکاسی را دوست ندارند. البته من بیشتر از نبود داستانی دوام نمی

خواهم فقط پرتره بگیرم زیرا این کار کسل کننده است. ولی تعادل این توانم آن را نقل کنم، به خود فرد عالقه دارم. نمیکه نمی

پس سعی نکنید که در  شود.باعث ایجاد انگیزه در من میگاهی اوقات آورد و ثار دیگر من یک توازن عالی را به وجود میعکس با آ

های من به دنبال داستان بگردید. هیچ داستانی وجود ندارد. فقط یک کاراکتر جذاب با یک احساس، حالت چهره یا ظاهر عکس

 ی کمتر...جذاب وجود دارد. نه چیزی بیشتر، نه چیز
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 ی اولیهغریزه

ماه گذشته در مورد ده کارگاه آموزشی عکاسی خیابانی فکر کردم. همیشه سعی کردم روش عکاسی خود را در خیابان،  12در طول 

عکاسی خیابانی به آنچه برایم مهم است و دلیل خود برای عکاسی به این روش را توصیف کنم. امروزه به این فکر می کنم که 

نهایت به استعداد و غریزه مربوط است. کاری نیست که بتوانید از یک کتاب یا در یک کارگاه آموزشی یاد بگیرید. باید به شکلی بی

ی کافی برای مهارت در عکاسی خیابانی استعداد کاوش زندگی در خیابان بپردازید و هزاران عکس بگیرید. حتی شاید به اندازه

بندی آن را انجام بینم، ترکیبای را میتوانم کار خود و دلیل آن را توضیح دهم. ابتدا سوژهباشید. من اغلب اوقات نمینداشته 

دهم. مانند این است که وقتی حس کنم و زیاد هم زمان را هدر نمیدهم. همین. زیاد فکر نمیدهم و سپس دکمه را فشار میمی

توانید دانید، چه زمانی آمادگی دارید، باید به تمرین ادامه دهید. سپس میرا فشار دهید. اگر نمیی تفنگ کردید آماده هستید، ماشه

 زمان مناسب را تشخیص دهید ...
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 سخن پایانی

رای ب هوابیی خیابانی کنند. پرترهگیری دیگر بحث میها و معیارهای سخت و قابل اندازهمردم همیشه در مورد فناوری، تکنیک

رو همن چیزی بیشتر از احساس، حساسیت، ترس، مشکالت، خوشحالی و حقایق دیگر است. من باید خود را با یک تقابل کامل روب

دانند بینی است و هر دو طرف نمیی خود برقرار کنم.  این تماس کوتاه غیرقابل پیشعالقه وردی مکنم و تماس نزدیکی با سوژه

ی من از آن جلوگیری کند. این باعث ، شاید سوژهبه دنبال یک عکس هستمبعد چه اتفاقی خواهد افتاد. من  که در یک لحظه

من این مشکل، باعث ایجاد هیجان و عالقه به عنوان یک عکاس  برانگیز شود. برایی خیابانی بسیار بحثشود که این نوع عکاسمی

ک تواند یشوم. این مسئله میشود، اگرچه جامعه معتقد است که من با روش عکاسی خود وارد حریم خصوصی افراد میخیابانی می

عنی حفظ یک لحظه در زندگی یک نقطه نظر واقعی و ارزشمند باشد. ولی برای من این معنی را ندارد، بلکه این کار برای من به م

 کند. ولی در کل این نظر شخصی من است.غریبه در خیابان است که من را به سمت خود جذب می
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 نکاتی که باید به خاطر بسپارید

 کنم:ی این کتاب الکترونیکی به خاطر داشته باشید، ارائه میکنم باید با مطالعهدر این بخش ده نکته را که فکر می

. چشم شما 3. به دوربین، لنز یا تنظیمات وابسته نیست. 2، مستقیم، واقعی و تنظیم نشده است. هوابیی خیابانی پرتره .1

تواند عملکردی فراتر از یک بندی خوب می. یک ترکیب4کند که چه چیزی را ببینید و از چه چیزی عکس بگیرید. انتخاب می

توانید از باال شروع . نمی6آید نه کامپیوتر شما. . یک عکس خوب از دوربین شما به وجود می5همراه داشته باشد. فناوری خوب به 

ی نزدیکی شما به سوژه بسیار حائز اهمیت . هنگام عکاسی، رفتار و درجه7تر شدن در پیش دارید. کنید. راه زیادی را برای نزدیک

توانید همه چیز را یاد بگیرید. باید . نمی9کنند. این یک حقیقت اثبات شده است. ضی نمیاز افراد معموال اعترا %95. 8است. 

 . هیچ درست یا غلطی وجود ندارد. این عکس شما، سبک شما و روش شماست.10کمی هم استعداد داشته باشید. 
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 متشکرم

ی ر فاصلههای خیابانی دتر از دو کتاب دیگر است. هدف من توصیف دیدگاهم نسبت به پرترهاین کتاب الکترونیکی بسیار کوتاه

های تئوری خود را به عنوان یک عکاس ها بود. امیدوارم که بتوانید مرا دنبال کنید و بتوانید آموختهنزدیک و روش عکاسی آن

های توانید آثار دیگر مرا نیز ببینید و دو کتاب الکترونیکی دیگر مرا نیز بخوانید. اگر کتابنید. میبه کار عملی تبدیل کخیابانی 

ها بگویید. لینک دانلود کتاب را با دیگران به اشتراک بگذارید. من به دنبال پول مرا دوست دارید، به دوستان خود در مورد آن

ر است. تهای بهتر، بسیار مهمو کمک به دیگران در گرفتن عکس ک گذاری دانشکند. برای من اشترانیستم زیرا مرا شادتر نمی

ارم. امیدوارم زکنند، سپاسگهای اجتماعی دیگر مرا دنبال میدهند و در شبکهدر مورد آثارم نظر می Flickrاز تمام افرادی که در 

 که روزی بتوانیم یکدیگر را ببینیم...

 توماس لئوتارد

www.85mm.ch 
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 تر باشد، قدر که لنز کانونی شما کوتاهههرچ"

 "های شما بزرگتر خواهند بود.توپ
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 پرتره های خیابانی
 تهیه و تنظیم شاهین غفاری

 

 

 

 

 کاری از سایت:
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 کتاب 

 عکاسی خیابانی
 با اریک کیم

 

 از انتشارات تیسا تهیه کنید.

www.TEESA.IR 
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عکاسی خیابانی برای من فقط عکاسی نیست. این یک روش زندگی است. عکاسی خیابانی به من شانس ماجراجویی "

کند تا زیبایی دنیوی و عادی را درک کنم. عکاسی خیابانی به من دهد. عکاسی خیابانی به من کمک میبیشتر را می

شود من احساس شرح دهم. عکاسی خیابانی باعث میهایم کند تا احساساتم از دنیا را از طریق عکسکمک می

      اریک کیم       " .تری کنمسرزندگی کامل

www.takbook.com



 

 
د. حضور باشترین افراد در زمینه عکاسی خیابانی میترین و فعالشک یکی از مهمامروزه بی اریک کیم

 ای آمریکاییای این عکاس کرههای اجتماعی گواهی بر میزان فعالیت حرفهفعال و قوی او در شبکه
موده عالم ناست. او با صراحت و بارها ماموریت خود را فعالیت در زمینه عکاسی خیابانی و گسترش آن ا

 است.
ی معتبر در زمینه عکاسی خیابانی بر آن شدیم تا اولین با توجه به کمبود مطالب و منابع ترجمه شده

را به چهار کتاب و یک مقاله در یک کتاب که مشخصا با  تیسا انتشارات های نگاشمجموعه از کتاب

یابانی خ ک کیم در زمینه عکاسهای منحصر به فرد و تحقیقات و تجربیات اریو ایده سبک ،تعاریف

 است اختصاص دهیم.
 توان گفتباشد و به جرات میعکاس خیابانی می اریک کیم در بوک ای از چهار ایکتاب مجموعهاین 

سی ی عکاچند کتاب مفید از چکیده تجربیات این عکاس و محقق که از فعاالن دوره جدید این شیوه
هایی که به نوعی یک دستورالعمل اجرایی، معتبر و کتاب است اینک در یک جلد پیش روی شماست.

در رشته عکاسی  های اریک کیمتجربی حاصل اجرای چندین و چند ورک شاپ عکاسی و فعالیت
یات نسل تجرب با و بیان شده و کاربردی ساده یزبان هکه تجربیات او ببه جهت این و باشدمی خیابانی

 باشد. جالب توجه می بسیار کاربردی و جدید منطبق است
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