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Fotograﬁa ślubna
Zapraszam do zapoznania się z artykułem dotyczącym fotograﬁ ślubnej
Przed weselem czas na plener. Plener jako alternatywa dla studia ma swoje zalety i wady. Dla mnie to piękne
zdjęcia ślubne na który można pokazać prawdziwe emocje. Ostatnie 20 lat fotograﬁi studyjnej kojarzy się ze
sztampowymi tłami z namalowanym kiczowatym mostkiem, skrzypcami i styropianową kolumną. O zgrozo.
Obecnie wracamy do korzeni i odkrywamy piękno klasyki, czyli białego oraz czarnego tła. Jednak najpiękniejsze
zdjęcia ślubne powstają dziś w plenerze – tam gdzie mamy dostęp do naturalnego światła, niepowtarzalnych, bo
naturalnych scenerii, i gdzie panuje swobodna, pozbawiona skrępowania atmosfera. Zdjęcia plenerowe możemy
wykonać w dniu ślubu – lub kilka dni później. Za pierwszym rozwiązaniem przemawia to, że fryzura, makijaż, a
także bukiet będą na wszystkich fotograﬁach identyczne. Także uczucia są bardziej widoczne – bądź co bądź to
właśnie „ten dzień”. Plener innego dnia to większa swoboda. Możemy wyjechać z miasta w poszukiwaniu dzikich
krajobrazów, przy okazji nie martwiąc się o stan sukni ślubnej czy ślubnego garnituru. W plenerze, w
przeciwieństwie do studia, nie mamy możliwości kontrolowania światła – dlatego też wybór pory dnia ma dla nas
kluczowe znaczenie. Najlepsze światło mamy do godziny po wschodzie słońca oraz godzinę po zachodzie. Słońce w
tych porach jest najprzyjemniejsze i daje najlepsze rezultaty fotograﬁczne. Gdy zdjęcia musimy wykonać w
godzinach południowych lub popołudniowych warto poszukać cienia – np. w parku lub obok budynku. Kolory na
zdjęciach wciąż pozostaną nasycone, a my nie będziemy martwić się wypaleniami na twarzy lub przymrużonymi
oczami modeli. Podczas tego typu zdjęć dobrze jest cały czas utrzymywać kontakt z młodymi, chwalić, gdy ładnie
się ustawią, rozluźnić atmosferę wesołymi anegdotami lub zachęcać do pocałunku. Ponieważ młodzi są w takiej
sytuacji po raz pierwszy w życiu, nie wiedzą, czy to, co robią, wychodzi im dobrze czy źle. Uśmiech, przyjazne
podejście i opanowanie to cechy, które na pewno pozwolą nam nawiązać dobry kontakt, a w rezultacie zaowocują
się dobrymi zdjęciami. Gdy młoda para poczuje się przy nas swobodnie – osiągnęliśmy sukces, a fotograﬁa ślubna
została wykonana z dużym zaangażowaniem.
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