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San Marco'da sabah / Morning in San Marco, Venedik / Venezia, 2020.

Venedik
Karnavalı’nı
Fotoğraflamak

“

Seyahat fotoğrafçılığı, keşif
ve deneyim ile ilgilidir.
Bazı yerler bizi kendilerine
çekerken, bazı deneyimler
hayatı anlamlı kılar. Benim
için Venedik Karnavalı’nı
fotoğraflamak bir tutku
projesiydi.

Photographing
Venice Carnival

“

Travel photography is about
exploration and experience.
Some places draw us, and
some experiences make
life meaningful. For me,
photographing the Carnival of
Venice was a passion project.
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Meleğin uçuşu / Flight of the Angel, Venedik / Venezia, 2020.

Y

ıllar boyunca, gösterişli maskeler ve kostümlerle
dolu bu fantastik festivali deneyimlemenin hayalini
kurdum. Mozart ve Marie Antoinette’in yanında
bu eski şehrin tarihi sokaklarında yürümek
istedim. 2020’de, İtalya ve dünya COVID-19
salgınıyla sonsuza dek değişmeden önce hayalim
gerçekleşti. Salgın, İtalya’dan başlayarak batı
dünyasını vurdu. Hükümet, Venedik çevresindeki
kasabaları karantinaya aldı ve Karnaval’ın son
birkaç gününü iptal etti. Ama biz bu hastalıktan
haberdar olmadan önce, bir renk ve neşe kasırgası
olan Karnaval gerçekleşti. Şehri tanıyordum. Daha
önce Venedik’i, şehrin sıcak ve kalabalık olduğu
yaz mevsiminde turist olarak ziyaret etmiştim.
Venedik, seyahat fotoğrafçıları için özel bir yer.
Ancak kış Karnavalı yepyeni bir deneyimdi. Şehir,
kısmen modern ve kısmen Rönesans’ı yansıtan
fantastik bir dünyaya dönüşür. Eski gelenekler
ve dönem kostümleri, sizi hiçbir müzenin
başaramayacağı şekilde tarihsel olarak eski
şehre götürür. Karnaval sırasında tarihi sokaklar
ve binalar, modern dünyada farkedilmeyen
bir anlam kazanır. Yıllar içinde çıktığım tüm
seyahatler arasında, en doğaçlama işim Karnaval’ı
fotoğraflamaktı. Seyahatimi planlamıştım ama
ancak Venedik’e geldikten sonra Karnaval’ın ne
olduğunu ve sahneyi nasıl fotoğraflayacağımı
tam olarak anladım. Birbirine sıkı sıkıya bağlı
bir kostümlü modeller ve fotoğrafçılar topluluğu
keşfettim. Birçoğu Venedik’e her yıl hacca gider.
Her yıl birkaç hafta da olsa, özel bir yerde ve
başka bir zamanda yaşarlar. Arabaların girmediği
dar tuğla sokaklarda, bu yüzyılı unutmak kolaydır.

F

or years, I dreamed of experiencing this fantastic
festival full of elaborate masks and costumes. I
wanted to walk the historical streets of the old city
next to Mozart and Marie Antoinette. My dream
came true in 2020, before Italy and the world
changed forever with the COVID-19 pandemic.
The pandemic struck the western world, starting in
Italy. The government quarantined towns around
Venice and shut down the last few days of Carnival.
But before we knew of this sickness, there was
Carnival, a whirlwind of color and joy. I was not
new to the city. I had visited Venice before as a
summer tourist when the city was hot and crowded
with people. Venice is a special place for a travel
photographer. But winter Carnival was a completely
new experience. The city becomes a fantastical
world, part modern and part Renaissance. The
ancient traditions and period costumes historically
transport you into the old city as no museum could.
The historical streets and buildings make sense
during this time in a way they do not in a modern
world. Of all the trips I have taken over the years,
photographing Carnival was the most improvisatory.
I planned my trip. But only when I arrived, did I
fully understand what Carnival was and how to
photograph the scene. I discovered a close-knit
community of costumed models and photographers.
Many make the annual pilgrimage to Venice. For a
few weeks each year, they live in another time in a
special place. In the narrow brick alleyways without
cars, it is easy to forget the century.

Kartonpiyer başlı tekneler / Boats with papier mache heads, Venedik / Venezia, 2020.
TÜRK İYE FO TOĞR A F VA KFI

000

T UR KI S H P H OT O G R A P H Y FOUNDATI ON

S EYAHAT FO T O Ğ R AFÇILIĞ I

000

TRAVEL PHOT OG RAPHY

Jenn Mishra

DESTİNASYONLAR DESTINATIONS
San Giorgio'da akşam / Evening at San Giorgio, Venedik / Venezia, 2020.

KARNAVAL NEDİR?
Carnevale di Venezia, en çok ayrıntılı maskeli kostümleri
ve Orta Çağ gelenekleriyle tanınır. Karnaval kabaca
Paskalya’dan önceki iki haftalık dönemde gerçekleşir.
Paskalya kısıtlamaları başlamadan önce parti yapmak için
bir fırsattır. Tüm Hıristiyan dünyasında kutlanır. Ancak her
kültürün festival için benzersiz gelenekleri ve kostümleri
vardır. En ünlü Karnavallar Brezilya’da Rio de Janeiro’da,
Amerika’da New Orleans (Mardi Gras) ve Louisiana’da ve
İtalya’da Venedik’te düzenlenir. Venedik Karnavalı, bazen
ara verilmiş olsa da, 1000 yıldır kutlanıyor. Bazı dönemlerde
festival tamamen yasaklanmıştı. Modern Venedik Karnavalı,
1980’de yıllık bir etkinlik haline geldi. Festivalin tarihleri her
yıl Paskalya takvimine göre değişiyor. Festival zaman zaman
Şubat ayında, diğer yıllarda Mart’ta başlar. Son gün her
zaman, Paskalya perhizi başlamadan önceki, Arife günüdür
(Shrove Tuesday). Hava daha serindir ve genellikle turistler
için düşük sezondur. Karnaval dışında, Venedik sokakları
çoğunlukla şehrin yerlileriyle doludur. Şehre daha fazla
eğlence düşkünü geldiği için, son sekiz ya da dokuz gün en
olaylı ve en kalabalık günlerdir.
Karnaval sırasında olan tüm olayları özetlemek oldukça
zor. Şehrin her yerinde geçit törenleri, maskeli balolar ve
küçük eğlenceler düzenlenir. Tüm Venedik şehri Karnaval’ın
sahnesidir. Maskeli katılımcılar, gösterişli maskeler ve
kostümler içinde sokaklarda süzülürler. Karnavalın son
haftasında, renkli bir manzara değişikliği için Burano adasını
ziyaret edin.

KARNAVAL ETKİNLİKLERİ
Karnavala dışarıdan biri olarak gelen ben, sadece resmi
olarak açıklanan etkinliklerden haberdardım. Bu etkinlikler
tarihi geleneklere dayanır. Karnaval, ilk Cumartesi gecesi
muhteşem bir geçit töreniyle açılır. Kalabalıklar, dar Rio
Cannaregio kanalının her iki yanında sıralanır ve köprüleri
doldurur. Binalar rengarenk ışıklarla yıkanırken, karanlık
sularda ışık ve ateşle dolu tekneler yüzer. Bu benim
Karnaval’daki ilk fotoğraf etkinliğimdi. Popüler turist
mekanlarını fotoğraflama bilgim sayesinde, erken varıp iyi
bir yer seçtim. Karnaval’a özellikle bu olayı görmek için
uçmuştum ve kalabalığın arkasında kalarak kaçırmaya
niyetim yoktu. Ve ne kalabalıktı! Neyse ki etkinliğin
başlamasını beklerken güvenlik görevlileriyle arkadaş
olmuştum. Basın fotoğrafçıları ve yerel televizyon ekipleri
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WHAT IS CARNIVAL?
Carnevale di Venezia is best known for elaborate masked
costumes and Medieval traditions. Carnival is the roughly
two-week period before Lent. It is a chance to party before
the constrictions of the Easter season. It is celebrated all over
the Christian world. But each culture has unique traditions
and costumes associated with the festival. The most famous
Carnivals are in Rio de Janeiro, Brazil; New Orleans (Mardi
Gras), Louisiana; and Venice, Italy. Carnival in Venice has been
celebrated off-and-on for a 1,000 years. During some periods,
the festival was completely banned. The modern version
of the Carnival in Venice became an annual event in 1980.
The schedule of the festival varies each year with the Easter
calendar. Sometimes the festival is in February. Other years,
it begins in March. The last day is always Shrove Tuesday,
the day before Lent begins. The weather is cooler, and this
is typically a low season for tourists. Outside of Carnival, the
Venetian streets are filled mostly with locals. The last eight or
nine days are the most eventful and most crowded, as more
revelers arrive in the city.
It is difficult to boil down all the events happening during
Carnival. There are parades, masked balls, and light
entertainment all over the city. The entire city of Venice is the
stage for Carnival. Masked participants glide through the
streets in elaborate masks and costumes. During the last week
of Carnival, move to the island of Burano for a colorful change
of scenery.

THE EVENTS OF CARNIVAL
Coming into Carnival as an outsider, Ionly knew of the
official published events. These events are based on
historic traditions. Carnival opens on the first Saturday with
a spectacular night parade. Crowds line both sides of the
narrow Rio Cannaregio canal and pack the bridges. Buildings
are bathed in colorful lights, and boats full of light and fire
float down the dark waters. This was my first photographic
event of Carnival. But I knew enough about photographing
popular tourist attractions to arrive early and choose a prime
location. I had flown into Carnival specifically to see this event.
I was not going to miss it by being packed in the back of a
crowd. And it was crowded! Thankfully, I had made friends
with security personnel while waiting for the event to begin.
When press photographers and local television crews arrived,
security left me in my prime location on one of the bridges.
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geldiğinde, güvenlik beni köprülerden birinin üzerindeki asıl
konumuma götürdü. Ertesi gün, ilk Pazar, suda gerçekleşen
çok farklı bir geçit töreni var. Kostümlü bir tekne yarışı olan
Punta della Dogana, Santa Maria della Salute’de (Salute)
başlar ve sokak festivalinin olduğu Rio Cannaregio’da biter.
Tekneler süslenir, kostümler eğlenceli ve renklidir. Tekneler
Büyük Kanal’da neşeyle yarışır. Şanslı basın fotoğrafçıları
yarışı kendi tekneleriyle takip ederler. Ben de geçen bir
Vaporetto’ya atlayıp yarışı takip edebildiğim için şanslıydım.
Karnavalın bu ilk hafta sonundan sonra şehir sakinleşir. Bu
zamanı, şehri kendi şehrim gibi keşfetmek için kullandım.
Birçok fotoğrafçı benim gibi erken gelmeyi veya Karnaval
bittikten sonra birkaç gün kalmayı planlar.
Karnaval, tam ortasına denk gelen Pazar günü, Meleğin
Uçuşu ile gerçekten başlar. Bir melek, Piazza San
Marco’daki çan kulesinden bir tel yardımıyla uçar ve
meydanda inşa edilen sahneye 300 metrelik bir iniş
gerçekleştirir. Karnaval sırasında düzenlenen etkinlikleri
fotoğraflamak için basın kartına ihtiyacınız yok. Ancak
genellikle en iyi gözetleme noktalarını resmi fotoğrafçılar
kapar. Çan kulesinin içinden fotoğraf çekmek de buna
dahil. İnsanlar gösteriyi izlemek için Piazza’da toplanırlar.
Bundan önce, dönem kostümleri içindeki yüzlerce model
bir geçit töreni yapar. Meydanın köşesinde bulunan Giardini
Reali parkında, buluşma yerlerine rastladım. Çoğu, geçidin
başlamasını beklemekten sıkılmıştı ve fotoğraflar için
memnuniyetle poz verdiler. İkonik çan kulesinden birkaç
uçuş daha düzenlenir. Karnaval, aslanın uçuşuyla sona
erer. Karnaval’ın geri kalanında en önemli merkez Piazza
San Marco’daki sahnedir. Burada şehir yönetimi; müzikli
eğlenceler, danslar, kostüm yarışmaları, ışık gösterileri ve
başka gösteriler sahneler. Şenlikler sabahları başlar ve
akşam devam eder. Meydanda sokak fotoğrafları çekerek
saatler geçirdim. İlk bakışta planlanan etkinlikler sınırlı
görünse de bu etkinlikler sadece şehrin etrafına dağılmış
Karnaval şenliklerine işaret ediyor. Otellerde ve diğer ikonik
mekanlarda, resmi ve özel maskeli balolar düzenlenir.
Bunlar genellikle büyük sosyal olaylardır. Davetliler etkinliğe
hazırlanırken genellikle kostüm tasarımcılarıyla birlikte
çalışırlar. Biletler önceden satın alınmalıdır ve pahalıdır.
Ancak mekan dışında fotoğraf çekmek için izne ihtiyacınız
yok. Misafirleri geldiklerinde yakalamak için bir fırsat
bekleyin. Pahalı dönem kostümlerini sergilemekten genellikle
çok mutlu olurlar
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Vendik Karnavalı'ndan yüzler / Faces from the Venice Carnival, 2020.

The next day, on the first Sunday, there is a very different
type of water parade. A costumed boat race, the Punta della
Dogana, begins at Santa Maria della Salute (Salute). It ends on
the Rio Cannaregio where there is a street festival. The boats
are decorated, and the costumes are fun and colorful. The
boats race up the Grand Canal, and there is much silliness
and high spirits. The lucky press photographers ride alongside
in their own boats. I was lucky to hop on a passing Vaporetto
and follow the race. The city quiets after this first weekend
of Carnival. I used this time to explore the city as if it was my
own. Many photographers plan to come early, as I did, or stay
a few days after Carnival ends. The Carnival begins in earnest
with the Flight of the Angel on the middle Sunday. An angel
flies on a wire from the campanile in Piazza San Marco and
descends 300 feet to the stage built in the square. You do
not need a press pass to photograph events during Carnival.
But official photographers usually have access to prime
vantage points. These include photographing from inside
the bell tower. People pack into the Piazza for the spectacle.
Before, there is a procession of hundreds of models in period
costumes. I stumbled upon the meeting place at the Giardini
Reali, a park around the corner from the plaza. Many were
bored as they waited for the procession to start and happy to
pose for photos. There are a few more flights from the iconic
bell tower. Carnival ends with the flight of the lion. The stage
in Piazza San Marco becomes the centerpiece for the rest of
Carnival. Here, the city stages musical entertainment, dancing,
costume competitions, light shows, and other spectacles.
The festivities begin in the morning and go into the evening.
I spent hours making street photographs in the plaza. At first
glance, the scheduled events seem limited. But these events
only punctuate the Carnival festivities scattered around the
city. Official and private masquerade balls are held at hotels
and other iconic venues. These are often major social events.
The guests often work with costume designers in preparation
for the event. Tickets must be purchased in advance and are
expensive. But you do not need a pass to photograph outside
the venue. Wait for an opportunity to photograph the guests
as they arrive. They are usually more than happy to show off
their expensive period costumes.
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Gerçeği unut! / Forget reality, Venedik / Venezia, 2020.

Dönem kostümleriyle sokakta / On street in period costumes, Venedik / Venezia, 2020.

VENEDİK KARNAVALI KOSTÜMLERİ

THE COSTUMES OF VENICE CARNIVAL

Karnavala gelmeden, Venedik’in ikonik kostümlerini
bulamayacağım konusunda endişeliydim ama endişeye
mahal yok. Karnaval sırasında ana caddelerde yürürken,
size doğru gelen muhteşem rengarenk kostümleri
görmeden edemezsiniz. Rotaları rastgele görünebilir ancak
hareketlerinin bir amacı vardır. Maskeli modellerin ve
fotoğrafçıların bir araya geldiği resmi olmayan etkinliklere
doğru giderler. Bunlar gizli gerçekleşen fotoğraf çekimleri
olmamakla birlikte genelde turistlere ilan edilmezler.
Önce utangaç bir şekilde, gösterişli kostümünün içindeki
bir modeli takip ederek başladım. Büyük bir şapka ile
muhteşem bir mor kıyafet giyiyordu. Kostümün tasarımı,
dönem kıyafetlerinden daha sanatsaldı. Ben izlerken,
durup turistlere ve diğer fotoğrafçılara poz verdi. Sonra
caddeden aşağıya devam ederek diğer kostümlü modellerin
toplandığı San Marco Meydanı’na ilerledi. Kostüm giyenleri
tanımlamak için “model” sözcüğünü kullanıyorum. Ancak
sonradan çoğunun kostüm yapmaktan hoşlanan Karnaval
katılımcıları olduğunu keşfettim. Çoğu ücretli modeller değil.
Piazza San Marco kostümlü modelleri fotoğraflamak için
popüler bir yer; özellikle sabah ilk iş olarak. Fotoğrafçılar
ve modeller daha güneş doğmadan Büyük Kanal’ın
kenarında toplanırlar. Kostümler gün ışığında etkileyici

Before arriving at Carnival, I was worried that I would not be
able to find the iconic costumes of Venice. It was a needless
worry. Walk the main streets during Carnival, and you cannot
help but see amazing colorful costumes walking toward
you. The path may seem random but there is a pattern to
their movements. They move toward unofficial events where
masked models and photographers gather. These are not
secret photo shoots. But they are not advertised to the
general tourist population. I began first by shyly following
an elaborately costumed model. She was in a spectacular
purple outfit with a large hat. The costume was more artistic
design than period dress. As I watched, she would stop and
pose for the tourists and other photographers. Then move
down the street. She worked her way to the Piazza San
Marco where a sea of other costumed models gathered. I
use the word “models” to describe those wearing costumes.
But I discovered that most are Carnival attendees who enjoy
creating costumes. Most are not paid models in any sense.
The Piazza San Marco is a popular place to photograph
costumed models, especially first thing in the morning. Even
before the sun rises, photographers and models gather on
the edge of the Grand Canal. The costumes are impressive
by daylight. They are even more spectacular when they light
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görünür. Şafaktan önceki saatlerde parladıklarında ise
daha da muhteşemler. Fotoğrafçılar, sabah ışığından
ve gün doğumundan yararlanmak için modellere poz
verdirirler. Arka planlar Bazilika, Doge Sarayı ve Büyük
Kanal bulunur. Akşam çekimleri, San Marco’nun karşısında
bulunan San Giorgio Maggiore adasına taşınır. Adanın
konumu sayesinde, modeller San Marco’daki büyüyen
kalabalıktan ayrılır. San Marco ve Salute (Santa Maria della
Salute) arka plan haline gelirler. Gün boyunca modeller
dinlenir ve kostüm değiştirir. Ancak her zaman şehirde
gezen birkaç model bulunur. Fotoğraf çekimleri şehrin
görece daha sakin bölgelerine taşınır. Popüler bir nokta,
Chiesa di San Zaccaria’nın önündeki meydandır. Kostümlü
modeller ve sürekli gelen fotoğrafçılar için Karnaval, her
yıl düzenlenen bir kongre gibidir. Karnaval kalabalığından
uzakta, gayri resmi toplantılar yaparlar. Genellikle bir gün
Arsenale della Biennale di Venezia’da, bir gün Burano
adasında buluşurlar ve Salute’de grup fotoğraf çekimi
yaparlar. Gösterişli kostümlerin çoğu olağanüstüdür. Her
şeyi ama her şeyi fotoğraflamayı denemek cazip geliyor. Bu
kıyafetlerde, fotoğrafı taşımak için fazlasıyla renk ve detay
var. Ancak her kostüm tam bir sanat eseri. Şapkalardan
maskelere, modellerin taşıdığı aksesuarlara kadar her detay
düşünülmüş. Her zaman geniş açılı çekimlerle başlayıp,
sonrasında ayrıntıları keşfetmeye odaklandım. Kostümün
detaylarına odaklanmak, işçiliği daha çok takdir etmemi
sağladı. Bazı modeller geleneksel Karnaval kostümleri
giyerler. Çok sayıda palyaço, soytarı ve veba doktoru
gördüm. Diğerleri, renkli tasarımlarla özenle boyanmış beyaz
maskeler takar. Kadınlar genellikle geniş çember etekler
giyerken erkekler pantolonlu ve resmi ceket içindedirler.
Hepsi büyük şapkalar ve eldivenler takarlar. Bazı modeller
gözlerini ince siyah bir örtüyle kapatırken diğerleri sadece
göz çevresini siyaha boyar. Uyumlu kostümler giyen çiftleri
sık görebilirsiniz. Maskeler ve kostümler, modelin kimliğini
gizler. Bu, çekingenliği ortadan kaldırır ve insanlara parti
yapma ve gerçeği unutma özgürlüğü verir. Modeller gün
içinde birçok kıyafet değiştirebilir.
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Dar bir Venedik sokağında / On a narrow Venice street, 2020.

up in the pre-dawn hours. Photographers pose the models
to take advantage of the morning light and the sunrise.
The backgrounds are the Basilica, the Doge’s Palace,
and the Grand Canal. Evening photo shoots move to San
Giorgio Maggiore, an island across from San Marco. The
island location helps separate the models from the growing
crowds in San Marco. San Marco and Salute (Santa Maria
della Salute) serve as backgrounds. During the day, models
rest and change costumes. But there are always a few
floating around the city. Photo shoots move to less populated
areas of the city, relatively speaking. A popular spot is the
piazza in front of Chiesa di San Zaccaria. For the costumed
models and returning photographers, Carnival is like an
annual convention. They schedule informal meetings away
from the Carnival crowds. Generally, they meet one day at
Arsenale della Biennale di Venezia, one day on the island of
Burano, and have a group photo shoot at Salute. Many of the
elaborate costumes are larger than life. It is tempting to try and
photograph everything all at once. There is more than enough
color and detail on these outfits to carry the image. But every
costume is a complete work of art. Every detail is thought
through from the hats to the masks to the props carried by
the models. I always began with the wide-angle shots, but
then shifted my focus to explore the details. Focusing on
the costume’s details gave me a greater appreciation for the
craftsmanship. Some models dress in traditional Carnival
costumes. I saw any number of harlequins, jesters, and plague
doctors. Others wear white masks, elaborately painted with
colorful designs. Women often wear large hoop skirts with
men in breeches and formal jackets. All will wear large hats
and gloves. Sometimes the model covers the eyes with a
black film. But others only black the area around the eyes. It is
not uncommon to see couples wearing matching costumes.
The masks and costumes disguise the model’s identity. This
removes inhibitions and gives them the freedom to party and
forget reality. Models may arrive with many outfits and change
throughout the day.
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Evlilik / Marriage, Venedik / Venezia, 2020.

KALABALIKLARDA FOTOĞRAF ÇEKMEK
Venedik Karnavalı’nı fotoğraflamak, kısmen seyahat
fotoğrafçılığı, kısmen portre çalışmasıdır. Ama bu sıradan,
bire bir portre çekimi değildir. Karnavalın zirvesinde, her
modelin etrafına düzinelerce fotoğrafçı toplanır. Bu grup
fotoğraf çekimleri, bir portre çekiminden çok paparazzi
hücumuna benzer. İlk başta, bu fotoğraf deneyimi beni
şaşkına çevirse de diğer fotoğrafçılarla birlikte çekim
yapmak ve bu özel modellerle çalışmak için gereken
stratejileri çabucak öğrendim. Öndeki fotoğrafçılar yere
yakın dururken, arkadakiler eğilir ve aralıklardan fotoğraf
çeker. Sabırlı olup inatla ilerleseydim, sonunda çekim
için iyi bir konuma gelebilirdim. Çoğu fotoğrafçı naziktir
ve diğerlerine şans vermek için konumlarını değiştirmeye
çalışır. Kalabalık çok fazla geldiğinde, daha az fotoğrafçının
ilgisini çeken bir model buldum. Bu deneyimler genellikle
en iyi fotoğrafları çekmemi ve modelle en iyi bağlantıyı
kurabilmemi sağladı. Deneyimli modeller sırayla her
fotoğrafçı ile göz teması kurar. Sonsuz bir sabra sahip gibi
görünüyorlar ve her fotoğrafçıya iyi bir çekim şansı vermeye
çalışıyorlar. Model çok deneyimli değilse, kibarca ama
yüksek sesle seslenin, size bakacaktır. “Sinyor Maschera”
veya “Sinyora Maschera” (maskera şeklinde telaffuz
edilir) diyerek seslenmeyi deneyin. Maskera, İtalyanca’da
“maske” anlamına gelir. Modellerin genellikle sahne adları
vardır. Modeli adıyla çağırmak, genellikle daha fazla
dikkat çekmenizi ve göz teması kurmanızı sağlar. Onlara
İtalyan’ca “Grazie” diyerek teşekkür ettiğinizden emin
olun. İtalyanca bilmiyorsanız endişelenmeyin. Modeller
dünyanın herhangi bir yerinden gelmiş olabilirler ve İtalyanca
konuşamayabilirler. Deneyimli modeller, bir dizi stilize poz
verir. Bir çiftlerse veya grup halinde çalışıyorlarsa, önceden
hazırlanmış pozları olabilir. Ancak modellerden konumlarını
değiştirmelerini veya hareket etmelerini istemekten
çekinmeyin. Çoğu, isteğinizi yerine getirmeye çalışacaktır.
Daha deneyimli fotoğrafçılar modelleri tanır ve daha önce
onlarla çalışmıştır. Modellerden konumlarını değiştirmelerini
veya ayarlamalarını isteyeceklerdir. Model daha önce birlikte
çalıştığı bir fotoğrafçıya uyar; sizi tanıdıktan sonra ise size
poz önerileri sunmaya başlar. Ortamda yeni olduğum için
onların izinden gittim. En iyi pozları ve ilginç arka planların
yerlerini öğrendim. Model sizi tanıdıktan sonra size poz
önerileri sunmaya başlayacaktır. Deneyimli modeller, iletişim
bilgilerinin yer aldığı kartlar veya kağıtlar taşır. Her modelden
bu bilgileri mutlaka alın ve fotoğrafları sosyal medyada
yayınlarken onları etiketleyin. Bu, Karnaval’ın müdavimleri
ile ağ kurmak için harika bir yoldur. Dar sokakları olan
kalabalık bir şehirde fotoğraf çekmek kendi zorluklarını da
beraberinde getirdi. Kalabalık, bir modele yaklaşmanızı
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PHOTOGRAPHING IN THE CROWDS
Photographing the Carnival of Venice is part travel
photography and part portrait work. But this was not the
average one-on-one portrait shoot. At the height of Carnival,
dozens of photographers crowd around each model. These
group photo shoots have more in common with a paparazzi
scrum than a portrait shoot. At first, I felt overwhelmed by
the photographic experience. I quickly learned strategies
for shooting alongside other photographers and working
with these specialized models. The front photographers are
low to the ground. Those behind lean over and photograph
through the cracks. If I was patient and stubbornly moved
forward, I would eventually get to a good shooting location.
Most photographers are polite and try to rotate positions to
give others a chance. When I found the crowds too intense,
I found a model who attracted less photographic interest.
These experiences often gave me the best photos and the
most connection with the model. Experienced models make
eye contact with each photographer in turn. They seem to
have infinite patience and try to give every photographer a
chance for a good shot. If the model is less experienced, call
out politely but loudly, and they will look your way. Try calling
“Signor Maschera” (pronounced ‘mask-era’) or “Signora
Maschera”. Maschera is Italian for “mask”. The models often
have stage names. Calling the model by name will often get
you more attention and eye contact. Make sure to thank them
with an Italian, “Grazie”. Don’t worry if you do not know Italian.
The models may be from anywhere in the world and may
not speak Italian either. Experienced models will go through
a series of stylized poses. If they are a couple or working in
groups, they may have poses worked out in advance. But
do not be shy about asking the models to change position
or move. Most will try to accommodate your request. The
more experienced photographers know the models and have
worked with them before. They will ask the models to move or
adjust their positioning. The model will defer to a photographer
they have worked with before. Once the model gets to know
you, they will begin to defer to you for pose suggestions. As
I was new to the scene, I followed their lead. I learned the
best poses and the location of interesting backgrounds. Once
the model gets to know you, they will begin to defer to you
for pose suggestions. Experienced models carry cards or
pieces of paper with their contact information. Get one from
each model and tag them when posting to social media.
This is a great way of networking with regular Carnival-goers.
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Fotoğrafçılar ve turistler / Photographers and tourists, Venedik / Venezia, 2020.

engelleyebilir. Ben bu durumlarda uzun telefoto zoom
lensimi kullandım. Ama Venedik dar sokaklardan oluşan bir
şehir. Bazen bir modeli çok yakın mesafeden, neredeyse
merceğin odaklanacağı kadar yakın mesafeden çekiyordum.
Dar sokaklar size çok küçük bir çalışma alan sağlar. Geçen
turistler sizi daha da zorlar. Bu durumlarda geniş açılı bir
merceğe geçtim. Karnaval şehrin kalabalık, dar sokaklarında
gerçekleşir. Temiz bir arka plan bulmak zor olabilir…
Modeli kalabalıktan izole edecek pozisyonlar arayın. Alçak
açılar, binaların tepelerini veya gökyüzünü arka plan olarak
kullanmanıza izin verir. Bir kanalın kıyısında veya arka planda
bir köprü ile fotoğraf çekmek, modelin arkasındaki kalabalığı
en aza indirir. Seyahat fotoğrafçılığında bağlamı görüntüye
dahil etmek önemlidir. Modelleri ikonik arka planlara veya
mimari ayrıntılara göre yerleştirin. Arka planda bir kanal
veya gondol yakalamaya çalışın. Veya fotoğraf çekimini
karakteristik bir kilise kapısının önünde gerçekleştirin.
Deneyimli fotoğrafçılar şehrin arka sokaklarını, en iyi arka
planı ve en sessiz alanları bilirler. Sık sık küçük bir gruba
tutunarak, o grubu takip ettim. Özel bir fotoğraf çekimi
olunca fotoğrafçı beni bundan haberdar eder, ancak çoğu
misafirperverdir.
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İç Çekişler Köprüsü / The Bridge of Sighs, Venedik / Venezia, 2020.

Photographing in a crowded city with narrow streets brought
its own challenges. Crowds may prevent you from getting
close to a model. I used my long telephoto zoom lens in these
situations. But Venice is a city of narrow streets. Sometimes,
I was photographing a model in very close quarters, nearly
as close as the lens would focus. Narrow streets give you
little space to work. Passing tourists constrain you further.
In these situations, I shifted to a wide-angle lens. Carnival
happens in the crowded, narrow streets of the city. Finding
a clean background can be challenging… Look for positions
that isolate the model from the crowd. Low angles allow
you to use the tops of buildings or the sky as a background.
Photographing on the banks of a canal or with a bridge in the
background minimizes crowds behind the model. With travel
photography, it is important to include context. Place the
models against iconic backgrounds or architectural details.
Try to catch a canal or gondola in the background. Or set the
photo shoot against a distinctive church door. Experienced
photographers know the city’s back streets. They know the
best backdrops and the quietest areas. I often latched on to a
small group and followed along. If it was a private photo shoot,
the photographer will me know, but most were welcoming.
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AĞ OLUŞTURMA VE ÖZEL FOTOĞRAF
ÇEKİMLERİ

NETWORKING AND PRIVATE PHOTO
SHOOTS

Bu toplulukta, ağ oluşturmak çok önemliydi. Birkaç
fotoğrafçı ve modelle tanışmak, normalde bana kapalı
olacak kapıları açtı. Birçok etkinlik sadece ağızdan ağza
yayılır. Birkaç fotoğrafçı elimden tutup beni diğerleriyle
tanıştırdılar. Sosyal medya üzerinden bir veya iki etkili
modelle bağlantı kurmak, anında onlarca arkadaşlık isteği
almam ve takipçi kazanmama yol açtı. Birçok model
özel fotoğraf çekimleri yapmaya açıktır. Yeni fotoğrafçılar
modellere zaman ayrıdıkları için para ödüyor. Bir gondol
kiralayın ve modellerinizle kanallarda süzülün. Veya
ikonik bir mekanda bir buluşma ayarlayabilirsiniz. Bazı
mekanlar için özel izin almanız veya mekanı kiralamanız
gerekir. Diğer bir seçenek de deneyimli bir fotoğrafçı ile
birlikte plan yapmaktır. Birçoğu modellerle grup turları
veya bireysel fotoğraf çekimleri gerçekleştirir. Bazen bu
çekimlerin bir parçası olmak için para ödeyebilirsiniz. İşi
uzmanından öğrenmek için para ödüyorsunuz. Ancak
aydınlatma ekipmanlarını, mekanlarını ve stilistlerini
kullanmak için de para ödeyebilirsiniz.

Networking in this community was essential. Getting to
know a couple of photographers and models opened
doors that would have been closed to me. Many events are
known only by word of mouth. A couple of photographers
took me by the hand and introduced me to the others.
Connecting with one or two influential models on social
media immediately resulted in dozens of friend requests and
followers. Many models are open to doing private photo
shoots. New photographers pay the models for their time.
Hire a gondola and float down the canals with your models.
Or you can arrange a meet-up at an iconic location.
For some venues, you must have special permission or
rent the space. Another option is to schedule time with
an experienced photographer. Many do group tours or
individual photo shoots with models. You can sometimes
pay to be a part of these shoots. You are paying to learn
from the expert. But you may also be paying to use their
lighting equipment, venue, and stylists.
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Su geçit töreni gecesi / Night water parade, Venedik / Venezia, 2020.

Jenn Mishra kimdir?

SONUÇ

CONCLUSION

Karnaval sırasında, tarih canlanır ve yeniden şehrin
sokaklarında dolaşır. Tüm şehir bir oyun alanına dönüşür.
Gösterişli maskeler ve kostümler giyen insanlar şehrin
içinden geçer. Tarihi mekanlarda düzenlenen pahalı maskeli
balolara katılabilir veya San Marco’da gece boyu ücretsiz
dans edebilirsiniz. Karnaval’da giriş ücreti, kostüm şartı ve
fotoğraf çekmek için özel bir izne gerek yoktur. Oraya gidin
ve fotoğraf çekmeye başlayın. İlk karnavalıma gitmeden
önce oldukça araştırma yaptım. Ancak Karnaval’ı daha çok,
her yıl şehre dönen fotoğrafçılardan öğrendim. Venedik
Karnavalı, hayatta bir kez yaşanabilecek bir deneyimdir.
Ama bir kez tadını aldığnızda geri dönmek isteyeceksiniz.
Her yıl kışın tam ortasında, fotoğrafçıları ve kostümlü
modelleri şehre geri getiren şeyin ne olduğunu görmek
kolaydır.

During Carnival, history comes alive and walks again on the
city streets. The entire city becomes a playground. People
wearing elaborate masks and costumes float through the
city. You can attend high-priced masked balls in historic
venues or dance for free into the night in San Marco.
Carnival has no entry fees, no costume requirements, and
no special permission to photograph. Show up and start
making photographs. I did a lot of research before going to
my first Carnival. But I mainly learned about Carnival from
the photographers who return to the city each year. The
Carnival of Venice is a once-in-a-lifetime experience. But
once you have a taste, you will want to return. It is easy
to see what keeps photographers and costumed models
coming back to the city each year in the heart of winter.
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ABD’de, Chicago yakınlarında yaşayan seyahat - manzara
fotoğrafçısı ve serbest yazardır. Fotoğrafları pek çok kişisel
sergide, yazıları ise Photzy, PetaPixel ve Expert Photography
gibi fotoğraf eğitimi yayınlarında yer aldı. Asıl mesleği, orkestra
müzisyenliği ve müzik eğitmenliğidir. Müzikteki sanatsal
düşünme ve teknik yaklaşımın fotoğraf ortamına yansıdığını
keşfetti. Bir seyahat tutkunu olan Jenn, evde bile günlük
yaşamın içinde yenilik arayarak macera duygusunu diri tutmaya
çalışıyor.

Who is Jenn Mishra?
She is a travel and landscape photographer and freelance
writer based in near Chicago in the USA. Her photos have been
featured in many solo exhibitions and has written extensively
for photo education publications such as Photzy, PetaPixel and
Expert Photography. She is an orchestral musician and music
educator by profession. She has found that the artistic thinking
and the technical approach to music transfers to the medium of
photography. Jenn loves to travel, but even when she’s at home,
she tries to keep the same sense of adventure – looking for
novelty in the everyday.
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