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 عکاسی پرتره چیست؟

 .شودبرداری میای از عکاسی است که در آن از چهره انسان عکسعکاسی پرتره، شاخه

ای ترین انواع عکاسی است که هم در بین عکاسان آماتور و هم حرفهیکی از مشهور عکاسی پرتره
های شخصی مثل عکاسی از دوستان، افراد خانواده و حتی شود. این نوع عکاسی در زمینهانجام می

مثل  های عکاسیتکنیک ای با استفاده ازپذیرد. یک عکاس پرتره حرفهخود عکاس نیز انجام می
 گیردهای باکیفیتی میبندی، عکسها و ترکیباستفاده از نور، رنگ

 

شود چند سال پیش معادل ها مییشتر معطوف به عکس از انساننگاری باز آنجایی که پرتره
ی پرتره باب شد که به دلیل گویا نبودن و نامناسب بودن آن خیلی نادرست "تک چهره" برای واژه

تری از سوژه را نسبت به کل عکس در بایست نمای بزرگزود منسوخ گردید. پرتره در حقیقت می
ترین و موضوع اصلی برای مخاطب میسر شود. شاید کوتاه برگیرد تا امکان بررسی و مطالعه

ای از عکاسی را بتوان به این شکل ارائه کرد: شاخه عکاسی پرترهحال رساترین تعریف برایدرعین
 شودبرداری میاست که در آن از چهره انسان عکس

 :باید به این نکات توجه داشت عکاسی پرتره در

زمینه، موقعیت سوژه، حالت وضعیت قرار گرفتن دوربین نسبت به سوژه، لنز مورد استفاده، پس
پرتره خوب مطالعه و داشتن سوژه، کادربندی و نورپردازی البته نباید فراموش کرد که برای تهیه یک 

ها، عالئق و توان درباره کار، سرگرمیی سوژه ارزش است. در هنگام عکاسی، میاطالعات قبلی درباره
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موضوعات مورد توجه سوژه با او به گفتگو پرداخت و در خالل گفتگو به حرکات، اشارات و رفتارهای 
 شخصی او توجه کرد

 

 کادربندی -1

های عمودی برای پرتره بسیار بسیار مهم است، به نظر من کادر کادربندی در عکاسی پرتره
تواند در خود جای دهد. سعی کنید از زوم های سوژه را میخوبی همه قسمتترند زیرا بهجذاب

های مختلف را انتخاب کنید و عکس بگیرید. قانون کردن لنز خود هراسی نداشته باشید کادر
های سوژه را روی نقطه ت سعی کنید حداقل یکی از چشمسوم در پرتره هم بسیار مؤثر اسیک

 طالیی قرار دهید

 

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=108&%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=108&%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3


 
 

 

 چاپتورنگ چاپ، ارائه دهنده مناسب ترین خدمات طراحی و 
www.ToorangPrint.com 

 

 

 شناخت زاویه صورت -2

سوژه است دقت  بهترین زاویه صورت ترین عوامل برای یک عکس خوب پیدا کردنیکی از مهم
 هایتان بسیار متفاوت شودشود عکسکنید که این عمل باعث می

شود که بتواند با مدلش ارتباط برقرار کند محسوب می ایعکاس پرتره حرفه به نظر من عکاسی یک
ای متناسب عکس بگیرد به صور مثال شخصی و از زاویهو زاویه درست هر صورت را تشخیص دهد 

ی های باالتر از سطح چشمانش عکس گرفت که چانهای دارد را باید از زاویهی کشیدهکه چانه
های نیمرخ باید عکس اش به چشم نیاید. یا شخصی که بینی عقابی دارد کمتر از زاویهکشیده

های اگر پیشانی خیلی بلندی دارد باید از زاویه گرفت و بیشتر تمام رخش با به نمایش کشید و
ای بودند که ما با کمی تغییر دادن های سادهها مثالها عکاسی کنید. اینتر از سطح چشمپایین

 افزاییمزاویه دوربین خود بر جذابیت سوژه می

 

 نحوه ارتباط برقرار کردن با مدل -3

ش چگونه بینیدای که شاید برای بار اول میعنوان یک عکاس با سوژهبسیار مهم است که شما به
 برخورد کنید این برخورد شما حتی در بهتر ژست گرفتن سوژه هم تأثیر دارد.

های صورت مدلتان را پیدا کنید و به او بگویید، مثالً اگر چشمان خوبی دارد سعی کنید خوبی
خندد باور شود به او بگویید که زیبا میهایش جذاب است یا اگر با خنده زیباتر میبگویید که چشم

های بهتر از او تأثیر گزار دهید بسیار در گرفتن عکسنفسی که شما به سوژه خود مید اعتمادبهکنی
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بینید سریع دوربین به دست نشوید کمی با او گپ است. سعی کنید وقتی او را برای دفعه اول می
 بزنید اجازه دهید با شما احساس راحتی کند

  

 ها )کچ الیت(انعکاس نور در چشم-4

ها را به ها در پرتره حرف اول را میزند باید سعی کنید به بهترین نحو ممکن آنکه چشمیازآنجای
شود کچ الیت است یا همان انعکاس ها مینمایش بگزارید یکی از عواملی که باعث زیبایی چشم

 شودها میها که باعث براقی و جذابیت دو چندان آننور در چشم
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دهد اگر تا ها میها را به چشمکنید پنجره به نظر من بهترین کچ الیتمی عکاسی اگر با نور طبیعی
کنم حتمًا اید پیشنهاد میکه از پنجره میزند را امتحان نکرده” نور الیتی“به اآلن عکاسی در کنار 

 انجام دهید

 ادیت )ویرایش عکس(-5

تواند زیبایی عکس را چندین برابر کنید کند. یک ادیت خوب و درست میتوان گفت معجزه میمی
های زیاد از حد موافق نیستم ویرایش عکس باید عکس را اصالح کند نه اینکه من هم با ویرایش

به کلی تغییرش دهد. روتوش درست پوست بدون اینکه بافت پوست از بین برود بسیار تأثیرگذار 
اگر تفکرتان این است که عکس .هاهای مختلف و اصالح رنگ عکسچنین دادن افکتت هماس

شود گفت یک عضو های پرتره بروید چون میباید دست نخورده باشد از نظر من کمتر سمت ژانر
های کالسیک و هنری است. بعد از قوی کردن خود های پرتره مخصوصًا پرترهجدانشدنی از عکس

 .به سراغ یادگیری فتوشاپ بروید و با تمام قدرت پیش بروید در عکاسی حتماً 

 
 عکاسی، عکاسی چهره، پرتره، عکاسی تبلیغاتی، چاپ عکس :کلمات کلیدی
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