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از عکاسان خیابانی آن را نمی پسندند و   برخیو به همین دلیل  بیایدخیابانی» در لغت کمی سنگین به نظر عکاسی شاید «

  کنند.  ب«عکاس» خطابه سادگی خود را  ندترجیح می ده

نیویورك،  یک شهر مثًال تصویر غریبه اي باشد که از خیابانبه ذهن می آید، شاید  یعکس خیابانیک اوّلین تصویري که از 

است   اگرچه که شاید بخش زیادي از تصاویر این گونه باشند اما این تنها بخشی از انواع آن. کندعبور می  لندن، یا توکیو

  شود.  در بیان موضوع آن و چگونگی آن نباید دچار اشتباه  و معنی واقعی عکاسی خیابانی،

با آن  را ، نمایش بی آالیش طبیعت و زندگی انسان است. روشی است که در آن محیط اطراف و ارتباط ما یعکاسی خیابان

کنیم، دیگران قسمت می ا به نمایش می گذارد. از بین لحظه ها آن را که ما را شیفته ي خود می کند، انتخاب کرده و ب

 چیزي شبیه رویاپردازي با یک دوربین. 

 

 

در شهر یا یک بازار شلوغ گرفته شده باشد.  خیابان حضور افراد الزامی نیست. نیازي نیست که عکس حتماًدر عکاسی 

س حتی ـرطی که دستکاري نشده باشد. عکـش بگذارد به شــ عکس می تواند از هر جایی باشد، و هر چیزي را به نمای

  باشد.  گی در وسط خیابان پنجم شهر نیویورك ادتواند یک کباب پز خانومی
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بسیار راحتی نیز دارد که شاید کمتر به ي جنبهاگر چه بسیاري عبارت عکاسی خیابانی را سنگین می داند اما به نظر من 

آن توجه شده است. خیابان مکانی عمومی و به راحتی قابل دسترس است. عکاسی خیابانی از هر نوع دیگر عکاسی قابل  

دسترس تر و عمومی تر است. هر کس می تواند آن را انجام دهد. نیازي نیست که یک دوربین بسیار گران قیمت، 

زات نورپردازي حرفه اي و مدل هاي زیبا داشته باشید. همه ي ما با یک محتوا در آن روبرو هستیم  استودیو بزرگ، تجهی

  و این هنر ماست که تصمیم بگیریم چه طور نماهایی از آن را ضبط کنیم و به خانه ببریم. 

اي متفاوت به گونه همچنین، کیفیت فنی اگرچه که در مورد هر نوع عکاسی داراي اهمیت است، اما در عکاسی خیابانی

عکس منظره یا طبیعت باید واضح باشد، و غالباً باید قابل چاپ در ابعاد بزرگ و با جزئیات فنی باال باشد. در  مطرح است.

ترین تجهیزات و آل برسید و عالیتوانید مکان ایده آل را انتخاب کنید، به قاب بندي ایدهعکاسی شما می از  این انواع

  به محل برگردید.  ه باشید و حتی براي داشتن نور ایده آل مجدداًتنظیمات را داشت 

 

 
ي عکاسی بهترین منظرهوقتی در حال رفتن براي خرید قهوه هستید،  دقیقاً ستدر عکاسی خیابانی، کامال برعکس، ممکن ا

ویر داراي فی البداهه بودن وجه تمایز است. به همین دلیل است که تصا ،این نوع عکاسیدر جلوي شما ظاهر شود. 

انی  ــابــس خیــکوس نامناسب باعث بی ارزش شدن عکفوو _همانند کارهاي وینوگراند_نویز، قاب بندي کمی ناموزون 

بودنِ ها، زندهقتشود. اگرچه که این موضوع مهم است و ما باید مهارت تکنیکی را هم در نظر بگیریم ما بعضی ونمی

  شود. هاي تصویري باعث بهبود تصویر میکند. گاهی این نقصرا بیشتر میصحنه 
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هستند. به همین   تجربینیستند که قابل تدریس باشند. خیلی از آن ها ذاتی و  يمواردبداهه هاي گیرياما این تصمیم

. شما بگذرانیدتان مهارت در یافتن سبک خاص عکاسیاي در مورد چگونگی کسب توانید، دورهدلیل است که شما نمی

کند، زمانی است که براي رسیدن به همانند سایر عکاسان هستید. تنها موردي که بین شما و آن ها تفاوت ایجاد می

باال ها کنید و توانایی خود را براي تمیز دادن و دریافت آني خاص صبر میگذرانید، براي آن لحظههدفتان در بیرون می

  برید. می


