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10 obiceiuri bune în fotografie (Mini Curs Foto)
1. Coboară la nivelul subiectului

• ine aparatul foto la nivelul ochilor subiectului tău din poze pentru a cuprinde privirea Ț
magnetică i zâmbetele. ș

• La copii i animale de companie înseamnă să te apleci când faci poza. ș
• Nu e neaparat să se uite spre aparat, e destul să avem aparatul în dreptul ochilor pentru o 

senza ie personală. ț

2. Folose te un fundal simplu pentru pozeș
• Înainte să faci poza, verifică zona din spatele obiectului pe care îl pozezi. 
• În poza de aici am avut grijă să nu prindem firele de iarbă pe capul broa tei. ș
• Dacă fundalul pozei este complicat, va distrage aten ia de la ce vrem să pozăm. Unul simplu ne ț

va pune aten ia pe broască.ț
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3. Folose te blitz-ul i afarăș ș
• Chiar i afară, folose te blitz-ul dacă e nevoie. ș ș
• Folose te-l pentru a elimina umbrele de pe fa ă dacă soarele este deasupra sau în spate. ș ț
• Folose te blitz-ul i în zilele înnorate pentru a pune în eviden ă fa a subiectului de pozat. ș ș ț ț

4. Mergi aproape de obiectul de fotografiat
• Ca să faci poze de impact, mergi aproape de obiecte i umple poza cu obiectul tău. ș
• Mergi aproape sau folose te func ia Zoom pentru a umple ecranul, astfel nu se va pierde aten ia ș ț ț

cu obiectele dimprejur. 

• Pentru obiectele mici, folose te func ia Macro (floarea – vezi poza de mai sus) ca să ob ii poze ș ț ț
clare. 
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5. Fă câteva poze pe verticală
• Multe poze ies mai bine pe verticală – de la Turnul Eiffel până la portretele prietenilor tăi. 
• Fă acest mic efort din când în când i compară pozele. ș

6. Focalizează pe obiectul pe care vrei să îl pozezi
• Focalizează pe obiectul tău în pozele când subiectul nu e în centru: 

1. centrează obiectul în poză 
2. apasă până la jumătate butonul de făcut poză 
3. ine butonul pe jumătate apăsat, mută aparatul cu obiectul acolo unde vrei să iasă în pozăț  
4. fă poza (apasă butonul la maximum) 
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7. Nu pune obiectul în centrul pozei
• Dă via ă pozelor prin simplul fapt că sco i obiectul principal din mijlocul pozei. ț ț
• Imaginează- i trei linii pe verticală i trei pe orizontală. Pune obiectul la intersec ia liniilor. ț ș ț
• Cum majoritatea aparatelor focalizează pe obiectul din centrul pozei, întâi focalizează pe obiect 

i apoi mută aparatul să îi ai la intersec ia liniilor (ca în lec ia 6) ș ț ț

8. Cunoa te- i aparatul. Află la ce distan ă bate blitz-ulș ț ț
• Pozele la care obiectul este mai departe decât distan a la care bate blitz-ul vor fi întunecate. ț
• La majoritatea aparatelor foto, blitz-ul bate cam 3 metri. Cite te manualul aparatului să afli asta.ș  
• Dacă subiectul din poză este mai departe de 3 metri i folose ti blitz-ul, este posibil să iasă ș ș

întunecat în poză. Apropie-te i fă atunci poza. ș
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9. Fii atent(ă) la lumini i umbreș
• Lumina bună face poze superbe. Studiază efectele luminii asupra pozelor. 
• La pozele cu oameni, fă poze în zilele cu lumină pu in mai slabă, în zilele u or înnorate. Evită ț ș

lumina de deasupra capului care ar putea face umbre urâte pe fa ă. ț
• Pentru poze scenice, folose te umbrele lungi i culorile de diminea a devreme sau cele de seară. ș ș ț

10. Fii mai mult decât fotograf, fii regizor!
• Opre te-te un minut i fii regizorul pozei, nu doar fotograful care apasă un buton. ș ș
• Vino cu propuneri, mută obiectele sau oamenii din poză, rote te-te în jurul lor, mergi mai ș

aproape ori mai departe. 
• Pune subiectele pozei apropiate i fă se le strălucească personalitatea. ș O să vezi că pozele tale 

vor fi mult mai bune! 

Spor la făcut poze!
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