
Naučte sa robiť atraktívnejšie fotografie na párty a pri špeciálnych príležitostiach

Svadobný ceremoniál alebo hostina. Rozjarená plážová párty alebo veľkolepý koncert. Sviatočná alebo dokonca 
smutná udalosť. Je dosť dôvodov, prečo ľudia cítia potrebu zhromažďovať sa. Situácie, v ktorých ide o emócie 
najrôznejších druhov. Chvíle, ktoré si vyžadujú skúmavé fotografovanie. V tomto kurze získate praktické tipy pre 
úspešné používanie fotoaparátu pri všetkých druhoch (slávnostných) situácií. A tvorivé nápady, aby ste získali viac 
z okolia, účastníkov a seba. 

Naučte sa byť kreatívnym  
fotografom
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dajte šaNcu sviečke

Mnoho párty sa koná večer, keď sa osvetlenie prispôsobuje príležitosti 
alebo miestu. Svetlá sviečok, čínske lampióny alebo záhradné fakle 
vytvárajú zvláštnu atmosféru, ktorú by ste mali zachytiť. S bleskom v 
nastavení na automatiku máte malú šancu, pretože miestne osvetlenie 
bleskom „potlačíte“. Výsledkom bude jasne osvetlené popredie a tmavé 
pozadie. Zabrániť tomu môžete vypnutím blesku do pohotovostného 
režimu v kombinácii s funkciou, ktorá je vhodná pre tmavé situácie.  
Na fotoaparáte ju nájdete pod „S“, „Scéna“ alebo “Scenéria“. 

červené oči
Ak používate blesk, zabráňte tomu, aby niekto vyzeral ako z hororového 
filmu, s červeno osvetlenými očami. K tomuto efektu dochádza, pretože 
očné zrenice sa v tme zväčšia a nereagujú dosť rýchlo na svetlo blesku. 
V režime „redukcie efektu červených očí“ fotoaparát najprv odpáli slabý 
predzáblesk. A v momente, keď sa sníma fotografia, zrenice už majú 
možnosť sa prispôsobiť.

Párty & špeciálne udalosti

Robíte fotografie hostí na párty? Urobte aspoň tri fotografie každej 
osoby alebo ľudí. Často ľudí vyľakáte, keď na nich namierite fotoaparát. 
Zneistejú alebo budú dokonca plachí, a budú sa správať inak než 
zvyčajne. Takmer nikto nezostane taký ako inokedy.

urobte niekoľko fotografií a rozprávajte sa s nimi
Ak urobíte niekoľko fotografií, ľudia si zvyknú a začnú sa správať 
spontánnejšie. Určite, ak sa s nimi budete rozprávať. Ich pozornosť sa 
zameria na vás, namiesto na váš fotoaparát. Je na to aj praktický dôvod. 
Čím viac ľudí je na fotografii, tým vyššie je riziko, že niekto bude mať oči 
zatvorené alebo bude zobrazený menej priaznivo. V stručnosti: Čím viac 
fotografií, tým väčšia šanca mať skvelý záber!

vyhNite sa „veselým záberom“
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skuPiNové fotografie

Pri fotografovaní skupiny ľudí musíte sledovať niekoľko 
vecí. Predovšetkým, nedokážete sledovať každého.  
Preto zabezpečte, aby bola dostatočná vzdialenosť, 
ale dbajte, aby bolo každého ešte poznať. Skupinová 
fotografia je zbytočná, ak nevidíte, kto je kto. Je skupina 
príliš veľká? Urobte fotografiu zhora. Napríklad z balkóna. 
Nedovoľte, aby ľudia zaujali nudný postoj, kým čakajú 
na fotografovanie. Hovorte s nimi a vysvetľujte, čo robíte. 
Ešte lepšie: nechajte ich, nech sa rozprávajú. Len na váš 
signál sa majú pozrieť všetci na fotoaparát. Zopakujte to 
niekoľkokrát. Takto rozptýlite napätie a vytvoríte čo možno 
najprirodzenejšiu situáciu.

Nezabudnuteľný koncert vašej obľúbenej kapely. Koncertná 
sála alebo štadión sú vypredané a atmosféra je pôsobivá. 
Najpravdepodobnejšie je tma, takže vás to zvádza použiť blesk.  
To je márne, pretože spevák alebo kapela je príliš ďaleko.  
Blesk by vám ostro zobrazil iba chrbty alebo hlavy ľudí pred vami. 
Ale zrejme ste sem neprišli kvôli nim.

fotografujte Na koNcertoch

Okrem snímania normálnych fotografií sa skúste venovať detailom namiesto celku. 
Prsteň, ktorý sa nasúva na prst, je oveľa zaujímavejší než dvaja ľudia, ktorí „niečo“ 
robia s rukou toho druhého. Pero kĺžuce po papieri je výrečnejšie než niekto, kto 
sa podpisuje. Nôž miznúci v torte je umeleckejší než bežná fotografia dvoch ľudí 
krájajúcich tortu. Buďte tvoriví a zoomujte na detaily, ktoré symbolizujú situáciu 
alebo dej. Pozrite sa aj na to, ako bolo miesto vyzdobené. Vyfotografujte stuhy, 
tácky s pohármi šampanského alebo slávnostne ozdobený stôl predtým než začne 
večera. Aj tu platí to isté, že jednoduchá, umelecky poskladaná servítka povie viac 
než dvadsať obrusov v rade.

zamerajte sa Na detaily

získajte maximum zo situácie
V takýchto situáciách vypnite blesk a skúste vyťažiť zo situácie, 
čo sa dá. S kompaktným fotoaparátom neuvidíte ľudí na pódiu 
dostatočne podrobne. Môžete urobiť atraktívny celkový pohľad 
na divákov a pódium. Zvoľte nočný režim pod „S“, „Scéna“ 
alebo „Scenéria“ a držte fotoaparát celkom nehybne. V dave to 
môže byť ťažké, takže si nájdite miesto, kde máte nejakú oporu, 
napríklad stenu alebo zábradlie. Fotoaparát môžete aj položiť. 
Potom môžete použiť samospúšť.
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Ľudia tancujúci vo veselom, zadymenom prostredí. Polovica v tme, 
polovica osvetlená blikajúcimi svetlami, a jasné reflektory. Faktory, 
ktoré to fotografovi nijako neuľahčujú. Aj tak môžete urobiť krásne 
fotografie pri takomto nastavení. Ale musíte na seba prevziať celú 
kontrolu. Ak chcete získať krásne efekty tam, kde nevidíte žiadne 
tváre, ale len tiene v zaujímavých pózach, nastavte vyššiu citlivosť 
ISO, aby bol fotoaparát citlivejší na svetlo. Možnosti sa líšia podľa 
fotoaparátu, a môže to byť od 800 po 1600. Držte fotoaparát veľmi 
nehybne alebo ním pohybujte zároveň s predmetom.

„Na diskotéke...“

Silvester, rôzne oslavy s ohňostrojom, obloha nad vami je 
obrovské more ohňa. Chcete vyfotografovať aj farby aj tvary, 
ktoré vytvára ohňostroj. Použite špeciálny režim na fotoaparáte 
pod „S“, „Scéna“ alebo “Scenéria“. Okamžite spoznáte symbol. 
Táto funkcia automaticky zabezpečí dlhý expozičný čas. Je veľmi 
dôležité, aby ste držali fotoaparát celkom nehybne. Najlepšie 
je použiť statív, ale môžete fotoaparát postaviť aj na zem a 
použiť samospúšť. Ak nechcete vidieť len to, čo sa deje priamo 
nad vami, zväčšite uhol naklonením fotoaparátu, napríklad 
pomocou kameňa alebo škatuľky od zápaliek. 

ohňostroj

Ľudia sa správajú uvoľnenejšie, keď nie sú sledovaní. Ak chcete 
fotografovať hostí na párty alebo na hostine takých prirodzených, 
ako sa len dá, je lepšie, ak si nevšimnú, čo robíte. Držte fotoaparát 
veľmi pokojne a z diaľky zoomujte na rozprávajúcich sa ľudí. 
Budú predpokladať, že robíte portrét niekoho, kto je k vám bližšie. 
Najprv chvíľu študujte ľudí, a snažte sa zistiť, či majú nejaký 
postoj, ktorý ich charakterizuje. Pohybujte sa dookola a hrajte  
sa s rôznymi uhlami, namiesto bežných záberov spredu.

zahrajte sa Na PaParazza

Váš fotoaparát má oveľa viac možností, aby ste sa lepšie realizovali a získali viac atraktívnych fotografií, než sme tu 
doteraz spomínali. Mnohí ľudia váhajú, či majú vojsť hlbšie do menu a vyskúšať nové funkcie, ktoré ešte nepoznajú.  
Je to pochopiteľné, ale určite nepotrebné. Experimentujte a nenechajte sa odradiť. A keď niekde uviaznete,  
stačí vypnúť fotoaparát a začať znova!

Ak už nejakú dobu fotografujete a spomínané tipy sú vám známe, môžete využiť nasledujúce rady pre pokročilejších. 

tipy pre poloprofesionálov



Povedzme, že chcete vyfotografovať pohybujúcich sa ľudí v tmavom 
prostredí. Môže to byť nevesta pri otváracom tanci na hostine, alebo 
akčný záber niekoho na diskotéke. Vtedy je dobré, a niekedy aj nutné, 
použiť dlhý expozičný čas. Môžete to nastaviť tak, že dáte režim na „S“, 
„Scéna“ alebo „Scenéria“. V závislosti od množstva okolitého svetla 
a rýchlosti pohybu môže ísť o 1/30 s až 1/15 s alebo dokonca 1/8 s. 
To vytvorí pôsobivé obrázky. Určite, ak je telo osoby takmer celé ostré 
(takže obraz je bleskom „zmrazený“), ale napríklad jej dlhé vlasy sú  
na zábere rozmazané. Pozorne sledujte niečí pohyb a skúste si to.  
Nie je to jednoduché, ale cvičením sa zdokonalíte. 

hrajte sa s exPozičNým časom

canon slovakia s.r.o.
www.canon.sk

Použite PomocNý blesk

Bežný blesk, ktorý máte na zrkadlovke, má nejaký 
maximálny dosah. To znamená, že pri fotografovaní 
párty sa môžete ľahko dostať za hranice jeho možností. 
S pomocným bleskom sa možnosti dramaticky zlepšujú. 
Pre zabezpečenie, aby svetlo z blesku neurobilo 
váš predmet príliš „tvrdým“, vybavte ho zvláštnym 
difúzorom. Difúzor rozptýli svetlo z blesku, a fotografie 
budú teplejšie. 

objavte v sebe fotografa pomocou spoločnosti canon

Chcete zaznamenať a uchovať si spomienky z párty alebo 
silne citového okamihu, nakoľko sa len dá, aby ste sa neskôr 
na ne mohli pozrieť s láskou alebo citovými spomienkami. 
Váš fotoaparát má veľa aplikácií pre rôzne situácie. 
Vyhľadajte ich a skúste vyfotografovať reportáž tak tvorivo, 
ako sa len dá. Nebuďte znechutení menej úspešnými 
experimentmi. Nech vás to povzbudí k ďalšiemu zisťovaniu, 
čo dokážete, aby ste v sebe objavili fotografa. 

Predovšetkým ide o to, zabaviť sa. O radosť, ktorú získate 
z neočakávaných možností vášho fotoaparátu. A z nového 
spôsobu nazerania na svet okolo vás. Chcete fotografovať  
na párty alebo pri zvláštnej príležitosti? Nezabudnite si 
zobrať niekoľko pamäťových kariet, ďalší akumulátor, bežné 
batérie, nabíjačku, objektívy a statív. Navštívte stránku 
www.canon-europe.com/store, kde nájdete úplný prehľad 
užitočného príslušenstva. Veľa šťastia!

fotografovanie je párty aj pre vás

Tv


