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چطور برای جشنواره، عکس انتخاب کنیم

تجهیزات دوربینتان را خودتان بسازید

که  است  ممکن  چطور  بگویید  خودتان  با  است  ممکن  تیتر  این  خواندن  با 
در  است  پیچیده  بسیار  آن ها  ساخت  تکنولوژی  که  دوربین هایی  برای  بتوان 
می رسد  نظر  به  منطقی  زیادی  حد  تا  سوال  این  خب  ساخت؟  تجهیزات  خانه 
بلکه  نمی شوند   ... و  فلش ها  و  لنزها  شامل  تنها  دوربین  تجهیزات  طرفی  از  اما 
می آید.  حساب  به  شما  دوربین  تجهیزات  از  بخشی  خودش  شما  دوربین  بند 
ممکن است با خودتان بگویید درست کردن بند دوربین چه فایده ای دارد؟ خب 
چیزی  دوربینتان  برای  شما  که  این  خوب!  ایجاد حس  به  می گردد  بر  چیز  همه 
دوربینتان  و  عکاسی  به  را  شما  می کنید  استفاده  عکاسی  در  آن  از  و  ساخته اید 
پیچیده تر  تجهیزات  حتی  می توانید  هستید  فنی  فردی  اگر  می کند.  عالقه مندتر 
بسازید.  درجه   ۳۶۰ تبلیغاتی  عکس های  گرفتن  برای  گردان  صفحه های  مانند 
و  آردوینو  مورد  در  در همین صفحه  باشید  داشته  را  بایت  قبلی  اگر شماره های 
است  کافی  نوشته ایم.  زیادی  مطالب  کرد  آن  با  می توان  کارهایی  چه  که  این 
تجهیزات  از  بسیاری  می توانید  ممارست  و  مطالعه  اندکی  با  باشید،  خالق  کمی 
گران قیمت را خودتان بسازید و از این کار لذت ببرید. برای شروع به همه شما 
محصوالت  از  صنعتی  عکاسی  برای  )که  عکاسی  خیمه  یک  می کنیم  توصیه 
اینترنت جستجو کنید روش های  استفاده می شود( برای خودتان بسازید. اگر در 
با کمی چاشنی خالقیت می توانید یک خیمه  پیدا می کنید  را  آن  مختلف ساخت 
عکاسی  به  کنید  شروع  آن  از  بعد  و  بسازید  خود  مختص  امکاناتی  با  عکاسی 
نورپردازی  با  ترتیب  این  به  و  خود  نور  خیمه  در  دم ستی  و  کوچک  اشیای  از 
با  می توانید  که  نور  مختلف  منابع  با  کنید  سعی  شوید.  آشنا  عملی تر  صورت  به 
کنید  عکاسی  کنید  درست  آن ها   LED ریسه های  یا  و  مطالعه  چراغ  از  استفاده 
از تجهیزات گران قیمت عکاسی  بسیاری  باشد  یادتان  ببرید.  لذت  آن  نتایج  از  و 
تنها به واسطه برندشان است که آن قدر گران هستند و شما می توانید با استفاده 
مقوا  گذاشتن  با  بگیرید.  بهتر  حتی  یا  و  نزدیک  نتیجه ای  خودتان  ساخته های  از 
باز  دیاف  با  عکاسی  و  مختلف  شکل های  به  آن  بریدن  و  دوربین  لنز  روبروی 
تکنیک  این  از  زیبا  چیدمان  یک  در  و  کنید  تولید  زیبایی  افکت های  می توانید 
بر  آن ها  دادن  قرار  و  کش  و  پالستیک  تکه  یک  از  استفاده  با  کنید.  استفاده 
هر  نیست  بد  خالصه  کنید.  ایجاد  جالبی  میدان های  عمق  می توانید  لنز  روی 
به  بسا  چه  بزنید  دست  آزمایش  به  و  شوید  کار  به  دست  خودتان  چندگاهی  از 
بیاموزید می توانید  را  اصول  اگر  باشد  یادتان  رسیدید.  برای عکاسی  بدیع  روشی 

با خالقیت خود هزاران ایده جدید را پیاده سازی کنید. 

ترفندعکاسی

عکاسـی رشـته ای اسـت کـه در آن علـم و هنـر بـه 
میـزان بسـیار زیـادی در هـم تنیده انـد. بـا پیشـرفت 
دیجیتـال  دوربین هـای  شـدن  بـاب  و  فنـاوری 
ورود  همچنیـن  و  مختلـف  جانبـی  تجهیـزات  و 
نرم افزارهـای ویرایـش عکـس و امکانـات بی شـمار 
آن هـا هنر عکاسـی روز به روز بیشـتر و بیشـتر تحت 
تاثیـر جنبه هـای فنـی قـرار گرفـت بـه گونـه ای کـه 
امـروزه نمی تـوان تنهـا بـا داشـتن یـک دیـد خـوب 
در میـان سـیل عظیـم عکاسـان دیده شـد بلکـه باید 
ایـن هنـر را همـراه بـا علـم آن آموخت. هـر چند که 
ماننـد هر هنـر دیگـری توانایی و اسـتعداد فـردی در 
دیـده شـدن نقـش بسـیار مهمـی را ایفا می کننـد اما 
در عیـن حـال اگـر بخواهیـم واقع گرایانـه بـه قضیـه 
نـگاه کنیـم بایـد اذعـان کنیـم کـه بعـد فنـی قضیه 
پـر رنگ تـر از گذشـته شـده اسـت و نمی تـوان بـه 
راحتـی از کنـارش گذشـت. یکـی از کارهایـی کـه 
خـود  کشـیدن  چالـش  بـه  بـرای  عکاس هـا  همـه 
در  انجـام می دهنـد شـرکت  بیشـتر  دیـده شـدن  و 
از  فـارغ  اسـت.  بین المللـی  عکاسـی  جشـنواره های 
ایـن کـه چه مـدت اسـت عکاسـی را شـروع کرده اید 
بـد نیسـت ایـن جشـنواره ها را زیر نظر داشـته باشـید 
و هـر از چندگاهـی خـود را محـک بزنیـد البتـه اگـر 
مقامـی کسـب نکردیـد و یـا عکسـتان پذیرفته نشـد 
بـه هیچ وجـه نبایـد ناراحـت و دلسـرد شـوید چـرا که 
پذیرفتـه نشـدن عکـس شـما همیشـه به ایـن معنی 
نیسـت که شـما شایسـتگی حضـور را نداشـته اید چه 
بسـا در جشـنواره ای دیگـر بتوانیـد با همـان عکس ها 
بـه باالتریـن مقام هـا دسـت یابیـد. آن چـه که بسـیار 
مهم اسـت این اسـت کـه نباید از خودتـان توقع بیش 
از حـد داشـته باشـید و یا عکاسـی را تنها بـرای بردن 
در جشـنواره ها انتخـاب کـرده باشـید. و امـا در مـورد 

جشـنواره های مختلف عکاسـی همیشـه یادتان باشـد 
که شـرایط و قوانین شـرکت در مسـابقه را با حوصله 
و تمـام و کمـال بخوانیـد چه بسـا عکس های بسـیار 
خوبـی کـه بـه خاطـر رعایـت نکـردن یک سـری از 
قوانیـن سـاده از گردونـه داوری حـذف شـده اند. نکته 
دیگـر ایـن کـه همیشـه قبـل از انتخـاب عکـس یـا 
ویرایـش آن بـرای یـک جشـنواره بـه عکس هـای 
پذیرفتـه شـده در دوره هـای قبـل آن دقـت کنیـد تـا 
سـبک و سـیاق مورد نظـر داوران جشـنواره دسـتتان 
توصیـه  شـما  بـه  نهایـت  در  کـه  چنـد  هـر  بیایـد 
می کنیـم آن چـه از دلتـان برمی آیـد را انتخـاب کنیـد 
امـا بسـیاری از مواقـع دیـدن عکس هـای دیگـران 
باعـث به وجـود آمـدن ایده هایی جدید در ذهن شـما 
می شـود کـه می توانـد در خروجـی نهایـی کار شـما 
بسـیار موثـر باشـد در همین جـا تاکیـد می کنیـم کـه 
بـه هیـچ عنـوان سـعی نکنیـد کار دیگـران را کپـی 
کنیـد بلکه سـعی کنیـد از آن ها ایـده و الهـام بگیرید 
تـا بتوانیـد کاری مطابـق آن چه مدنظر خودتان اسـت 
ارائـه دهیـد . در انتخـاب عکس هـا بـرای مسـابقات 
بـه نـکات فنـی دقـت کنید، گاهـی یک کـراپ خیلی 
سـاده می توانـد تاثیر زیـادی در عکس ایجـاد کند، به 
هـر حـال دقت داشـته باشـید کـه زمانی کـه در یک 
جشـنواره بین المللـی شـرکت می کنیـد اگر عکسـتان 
دچـار نقصـی فنـی باشـد )بـه عنـوان مثـال فوکوس 
خوبـی نداشـته باشـد(، هر چقـدر هم که حـس خوبی 
بـه شـما منتقـل کند نمی توانـد به عنـوان یک عکس 
برنـده در میـان هزاران عکس ارسـالی از سراسـر دنیا 
انتخـاب شـود.عالوه بـر نـکات فنـی ارتباط با سـوژه 
مـورد نظر جشـنواره هم بسـیار مهم اسـت بـه عنوان 
مثـال یـک پرتـره می توانـد یـک عکـس اجتماعـی 
یـک عکـس  پرتـره ای  قطعـا هـر  امـا  تلقـی شـود 

اجتماعـی بـا یک سـوژه خـاص نیسـت.یادتان باشـد 
اگـر عکـس خوبـی داریـد سـعی نکنید به هـر نحوی 
کـه شـده با تفسـیر خودتـان را راضـی نگـه دارید که 
عکـس مربوطـه به سـوژه مـورد نظـر می خـورد. این 
کار نـه تنهـا باعث می شـود عکس شـما قبول نشـود 
بلکـه حس خوب شـما نسـبت بـه یک عکـس خوب 
را هـم می توانـد خدشـه دار کنـد. مسـاله دیگـر ایـن 
اسـت کـه اگـر فکـر می کنیـد عکـس خوبـی نداریـد 
و روزهـای پایانـی ارسـال عکس اسـت عجلـه نکنید 
و اگـر تـا آخریـن روز هـم عکـس بـاب دلتـان را پیدا 
نکرده ایـد در جشـنواره شـرکت نکنید. هر سـاله تعداد 
زیـادی جشـنواره عکـس برگزار می شـود بهتر اسـت 
موفـق  بتوانیـد  تـا  باشـید  داشـته  نگاهـی حرفـه ای 
شـوید. از مشـورت بـا دوسـتان و عکاس هـای مـورد 
عالقـه خـود غافـل نشـوید چـرا کـه دیـد دیگـران 
چـه  اسـت،  مهـم  بسـیار  شـما  عکـس  بـه  نسـبت 
بسـا حسـی کـه شـما بـه دلیـل یـک خاطـره از یک 
عکـس می گیریـد دیگـران از آن عکـس نگیرنـد و 
ایـن می توانـد در انتخـاب نهایی بسـیار مهم باشـد.در 
نهایـت بـد نیسـت عکس هایی را انتخـاب کنید که در 
آن هـا یـک خرق عادت وجـود دارد البتـه خرق عادتی 
کـه بـرای آن دلیل بسـیار خوبی وجود داشـته باشـد. 
بـه عنـوان مثـال ممکن اسـت بـه دالیلی اگر سـوژه 
شـما در وسـط تصویـر قـرار گیرد بسـیار بهتـر از قرار 
گرفتـن آن در نقطه طالیی شـود و اگـر این قضیه به 
چشـم بیایـد می توانـد کمـک شـایانی به بیشـتر دیده 
شـدن عکسـتان  کنـد هرچنـد کـه ایـن تفکـر نبایـد 
باعث شـود تا شـما سـعی کنیـد در تمـام عکس ها به 

دنبـال خـرق عادات باشـید!
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