9 PORAD, KTÓRE POMOGĄ CI
IDEALNIE WYJŚĆ NA ZDJĘCIACH

Cześć,
nazywam się Piotr Ludziński
i jestem fotografem ślubnym.
W oparciu o swoje wieloletnie
doświadczenie przygotowałem dla
Ciebie kilka prostych rad dzięki,
którym sprawisz, że zdjęcia
z Twojego ślubu będą jeszcze
piękniejsze.

1.BĄDŹ SOBĄ
To chyba pierwsza i najważniejsza rzecz. To dzięki temu Twoje zdjęcia będą naturalne.
Pamiętaj, że to Wasz dzień, powinnaś czuć się jak gwiazda i cieszyć się pięknymi chwilami.
Jeśli masz chęć przytulić, pocałować czy złapać za rękę Pana Młodego to zrób to !
Spontaniczne pocałunki, uściski zawsze świetnie wychodzą na zdjęciach w przeciwieństwie
do tych pozowanych. W tym dniu zapomnij o całym świecie i ciesz się chwilą.

2. PRZEĆWICZ UŚMIECH
Wiem, że wydaje Ci się to co najmniej głupie, ale zaufaj mi to działa. W wolnych chwilach
stań przed lustrem i poćwicz uśmiech, miny, pozy. Porób sobie zdjęcia i poznaj swój ulubiony
„zestaw” , w którym podobasz się sobie najbardziej.
W dniu ślubu będziesz miała robione setki zdjęć, więc nie krępuj się wyglądać świetnie.

3. ZADBAJ O POSTAWĘ
Pamiętasz jak mówiono „nie garb się” , „wyprostuj się” ? Okazuje się, że te słowa w dniu
ślubu stają się aktualne. Zwracaj uwagę , żeby zachować prostą postawę i nie garbić się.
Takie „wyginanie się” źle wychodzi na zdjęciach, a przecież chcesz mieć je piękne.
Stojąc prosto znacznie wydłużasz i wysmuklasz swoją sylwetkę dzięki czemu dodasz sobie
pewności siebie.

4. SMUKŁE RAMIONA
Niby nic, ale jednak warto zwrócić na to uwagę. Często pozując do zdjęć przyciskamy
ramiona do ciała przez co niestety wydają się one masywniejsze niż są w rzeczywistości.
Podczas zdjęć postaraj się delikatnie podnieść ręce tak, żeby miały tylko delikatny kontakt
z ciałem. Taki trik wyszczupla sylwetkę.

5. BUKIET W DÓŁ
Prawidłowe trzymanie bukietu ślubnego to nie lada sztuka. Często panny młode trzymają
bukiet zbyt wysoko, przez co chowają siebie oraz swoją suknie za bukietem ślubnym.
Pamiętaj aby idąc do ołtarza czy pozując do zdjęć bukiet trzymać nisko , tak aby
nie wystawał ponad linię biustu. Idealnie jest, kiedy łokieć znajduję się na
wysokości bioder. W miarę możliwośc i bukiet trzyma my obiema rękoma.

6. UWAGA NA PODBRÓDEK
Zwróć uwagę aby trzymać głowę nieco wyżej, oczywiście w naturalny sposób. Kiedy
spoglądasz z głową pochyloną w dół często wychodzi tzw podwójny podbródek a twarz traci
światło. Pozując do zdjęć, kiedy trzeba delikatnie zerknąć w dół np. na bukiet, staraj się
zrobić to tylko oczyma. Automatycznie Twoja pozycja będzie wyprostowana i wydłużysz
szyję.

7. NAUKA CAŁOWANIA
Czas na przyjemności ! Naucz swojego partnera całowania do obiektywu ;)
Pocałunki w teorii nie są czymś skomplikowanym, jednak pozowanie do pocałunku już jest
wyzwaniem. W tym wszystkim chodzi aby fotograf uchwycił ten moment bliskości
w pocałunku, żeby wyglądał naturalnie i w pełni emocjonalnie.
Jak to zrobić? Zbliżcie się do siebie, niech Wasze usta niemalże się dotykają. Wyciągnijcie
lekko szyję i powoli dotykajcie się ustami. Niech przyszły mąż pocałuje Cię najdelikatniej jak
tylko potrafi (ale nie z języczkiem !!!) Niech Wasz pocałunek wygląda najintymniej jak tylko
może, ale zarazem będzie eksplozją emocji.

8. UWAGA NA % % %
Wiem, wiem mnie też ciężko wyobrazić sobie polskie wesele bez mocniejszych trunków…
Alkohol niestety nie jest przyjacielem ładnych zdjęć, dlatego warto na niego uważać i nie
przesadzać – no przynajmniej do oczepin ;) Po tym wydarzeniu większość fotografów czy
kamerzystów kończy swoją pracę, więc wtedy można sobie pozwolić na ciut więcej.
Wyskokowe trunki w większych ilościach mają taką magiczną moc, że mocno się
rozluźniamy i często robimy mało atrakcyjne miny.

9. ZADBAJ O PORZĄDEK
Na koniec może nie jest to rada jak wyjść świetnie na zdjęciu, ale na pewno jest radą typu jak
nie zepsuć zdjęcia. Warto zwrócić uwagę na czystość i porządek w miejscu przygotowań.
Często małe przeoczenia jak np. leżące za łóżkiem torby potrafią skutecznie zepsuć zdjęcie.

Dzięki tym poradom można ukryć wiele mankamentów i pokazać swoje mocne strony, co
oczywiście zaowocuje pięknymi zdjęciami. Należy jednak pamiętać, że nic nie pomoże kiedy
zawali fotograf. Dobry zawsze będzie potrafił wydobyć z Was piękne emocje i zachować
naturalność, będzie mógł służyć cenną radą podczas przygotowań czy też podpowie coś
w dniu ślubu.

Mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu mogłem Ci pomóc i sprawić, że Twoje
wymarzone zdjęcia ślubne będą jeszcze piękniejsze.
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