عکاسی خیابانی
آیا شما آماده عکاسی خیابانی هستید و دوست دارید به دیگر عکاسان عالقه مند به این ژانر محبوب عکاسی
بپیوندید؟ ما شما رو به محیط های مختلف شهری میبریم و به دنبال تعابیر کم و بیش هنری از "روح مکان"
میگردیم و آنها را بوسیلهدوربینمان ثبت میکنیم.
هدف از این دوره
بعد از این دوره  ،شما درک خوبی از عکاسی مناظر خیابانی از جنبه تکنیکی و همچنین شناخت ژانر این گونه
عکاسی کسب خواهید کرد  .شما همچنین با عکاسان دیگری که محیط شهری را به گونه های مختلف به تصویر
کشیده اند آشنا خواهید شد.
این دوره به چه کسانی توصیه میشود؟
این دوره برای کسانی است که عالقه زیادی به عکاسی خیابانی و شهری دارند و می خواهند این عالقه را
گسترش دهند.
آیا برای وارد شدن به این دوره نیاز به داشنت اطالعات پیشینه میباشد؟
شما باید دانش اساسی در مورد نحوه کار با دوربین اعم از دیافراگم  ،سرعت شاتر و  ISOو نحوه عملکرد آنها را
داشته باشید .شما به اطالعات عکاسی معادل با عکاسی مقدماتی  ۱یا مشابه آن نیاز دارید.
محتوای این دوره:
این دوره با نمایش اسالیدهایی از عکاسان مختلف و کارهای آنها آغاز میشود .در ادامه به بحث آزاد در مورد
روش ها ،ایده ها و تکنیک های مختلف پیرامون موضوع عکاسی خیابانی میپردازیم .جهت قسمت عملی آموزش
که عکاسی در خیابان میباشد ،منطقه ایی رو در شهر در نظر میگیریم که در روز اول و دوم کارگاه در اون منطقه
به عکاسی و تمرین خواهیم پرداخت .در روز سوم کارگاه ،عکسهای گرفته شده در دو روز قبل رو به بحث و گفتگو
خواهیم گذاشت و از جهات مختلف تکنیکی و هنری بررسی خواهیم کرد .عالوه بر این تکالیفی در این زمینه به
شما محول خواهد شد که باید در خانه انجام دهید.

شما در این دوره:
* با تاریخچه عکس با موضوع عکاسی خیابانی آشنا خواهید شد
* به بررسی فناوری عکاسی خیابانی خواهید پرداخت
* از آموزش عملی عکاسی در محل بهره مند خواهید شد
* به بحث و گفتگو درباره موضوعات عکاسی شده میپردازید
* به نکات ارزشمندی برای بهتر شدن در این ژانر عکاسی دست میابید
به چه ابزاری برای وارد شدن به این دوره نیاز است؟
یک عدد دوربین که توانایی تنظیم به صورت دستی را دارا میباشد .همچنین بهمراه داشنت کتابچه دستورالعمل
های دوربین شما.
کارت حافظه
درصورت داشنت سه پایه دوربین ،بهتر است آنرا بهمراه داشته باشید.
روش تدریس
این دوره ها در شهرهای از پیش تعیین شده و معموال در پایان هفته برگزار میشود.
این گارگاه در حال حاضر از تعداد محدودی شرکت کننده تشکیل میشود ،بنابراین نگرانی در جهت حفظ فاصله
ورعایت پروتکلهای بهداشتی نخواهید داشت.
مربی آموزشی:
مربی این دوره دانش سارویی خواهد بود که از سال  ۱۹۹۰و به عنوان عکاس مستقل در سوئد فعالیت داشته
است و تجربیات زیادی در زمینه آموزش عکاسی و برگذاری کارگاه های عکاسی در سراسر دنیا دارد.
درباره 19-Covid
ما از توصیه های آژانس بهداشت عمومی سوئد برای کاهش شیوع این ویروس پیروی می کنیم .این بدان
معناست که ارائه تست منفی کرونا که حداکثر  ۴۸ساعت از زمان تست گذشته باشد جهت شرکت در این دوره
الزامی است.
شرکت کنندگان موظف به رعایت پروتکل های بهداشتی ارائه شده اعم از شسنت و نظافت دست و رعایت فاصله
مجاز هستند .ما از تمیز کردن سطح باالی سرویسهای بهداشتی و ضدعفونی کردن اونها ،همچنین از
ضدعفونی کردن سطوح قابل ملس و ابزار آموزشی در طول دوره آموزش و اطمینان حاصل می کنیم.
همچنین تعداد هنرجویان و اندازه سالن آموزش را طوری در نظر میگیریم که امکان رعایت فاصله مناسب برای
افراد مهیا باشد.
توجه :چنانچه هر یک از عالئم بیماری کرونا اعم از تب  ،سرفه و غیره )برای اطالعات بیشتر به راهنمای مراقبت
مراجعه کنید(  ،حتی عالئم خفیف از این قبیل را دارید ،از مراجعه و شرکت در این دوره اکیدا خودداری فرمائید.
به افرادی را که در گروه خطر و ریسک پذیری باال قرار دارند توصیه می کنیم که از شرکت در دوره های ما اجتناب
کنند.
به منظور افزایش ایمنی و سالمتی هنرجویان این کارگاه و در ارتباط مستمر با هر گونه توصیه جدید از طرف
آژانس بهداشت عمومی سوئد ،فقط  ۱الی  ۲هفته قبل از شروع دوره قادر به تصمیم گیری جهت اجرای دوره
خواهیم بود.
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