
KONIEC WYMÓWEK!
ZDJĘCIA NA BIAŁYM TLE  
- CZEGO CI TRZEBA?

     to, co chcesz fotografować 

     biała kartka lub brystol 

     aparat, niekoniecznie na wypasie 

     blenda - może być z folii alu 

     parapet + pudełko lub ławka na podwórku 

     program graficzny, może być darmowy 



A KONKRETNIE... 
RĘKODZIEŁO LUB INNE OBIEKTY DO

OBFOCENIA

Nie tylko je miej, ale przygotuj!  

Wypoleruj biżu, wyprasuj ciuszki,
uformuj poduchy, napełnij torebki. 

Nawet milionowe budżety na sesje
nic nie dadzą, jeśli na fotce wyjdą

parchy na kolczykach i zagniecenia
na sukniach :) 



BIAŁA KARTKA LUB BRYSTOL

Coś w końcu musi być tym białym
tłem!  

Nie potrzebujesz wcale specjalnych
teł fotograficznych - papier ksero
jest super, nawet lepszy niż kredowy
i inne dziwy. Dla większych formatów
- weź brystol :) 

Być może spodoba Ci się także biała
pleksa - jeśli lubisz lustrzane
odbicia, ale to już fanaberia ;)



APARAT 

Aparat wcale nie musi być na wypasie!  
 

Jeśli nie planujesz wywieszać reklam
wielkości Pałacu Kultury, tylko szykujesz

zdjęcia na bloga lub do sklepu
internetowego, może się okazać, że w
zupełności wystarczy Ci Twój telefon.  

 
Pamiętaj: najlepszy aparat to ten, który
masz (albo możesz pozyczyć od kumpeli

;)) 
 



BLENDA!

Może być biała lub srebrna. Mało jest
rzeczy, które tak drastycznie
poprawiają zdjęcia, jak ona.  

Powierzchnia, która odbija światło, jest
jak druga lampa albo drugie okno.  

To jest absolutny must have, ale możesz
ją zrobić sama - od biedy nada się biała
kartka lub karton pokryty folią alu.  

A może zechcesz mieć blendę z dziurką? ;)



PARAPET  
LUB ŁAWKA PRZED BLOKIEM

Jest tam idealne światło - bo naturalne,
dzienne i wystarczająco mocne.  

 
Doskonałym miejscem do robienia zdjęć

będzie okno - pamiętaj tylko o
podwyższeniu i blendzie - punkty

obowiązkowe!  
 

Na ławce jest jeszcze łatwiej - tu trzeba
tylko stanąć w cieniu i na tym koniec

komplikacji :)



PROGRAM GRAFICZNY 

Zdjęcie prosto z aparatu to tylko
półprodukt.  

Każde zdjęcie, na białym tle
zwłaszcza, wymaga choćby
minimalnej obróbki w programie
graficznym.  
Przyciąć, upewnić się, że biel jest
biała, doprowadzić kolory do ładu,
zoptymalizować rozmiar foty... 

Ale nie trzeba Ci na to worka kasy - darmowy GIMP
bardzo dobrze ogarnia :)



WIĘCEJ?CHCESZ  
WIEDZIEĆ

MAM DLA CIEBIE DARMOWY PORADNIK:

"5 SPOSOBÓW  
NA LEPSZE ZDJĘCIA  
NA BIAŁYM TLE" 

Możesz go w każdej chwili
pobrać pod adresem: 

bitly.com/lepszezdjecia



Jeśli temat zdjęć na białym tle Cię wciąga albo chcesz
wreszcie dobrze to robić, zajrzyj koniecznie: 

 

ORAZ PEŁEN KURS:

WWW.NABIALYMTLE.PL 



40 ZŁ RABATU

Bo lubię tę grupę!

A NA DODATEK... 

NA KAŻDY PAKIET KURSU 
z kodem zniżkowym: BEZ CUKRU   



CO POKAZUJĘ NA KURSIE? 
W ciągu 7 dni przeprowadzam kursantki za rękę od ustawień
aparatu, przez triki podczas focenia, aż po obróbkę w darmowym
GIMPie.  
Od A do Z wszystko, co potrzebne, by robić w domowych warunkach
wystarczająco dobre zdjęcia na białym tle, niezależnie od
posiadanego sprzętu!  



DOKŁADNIE TAK, JAK ROBIĘ TO JA SAMA :)  



PS. CHCESZ ZOBACZYĆ WIĘCEJ UJĘĆ ZZA KULIS?

Zerknij na króciutki filmik z moim foceniem od kuchni: 
http://bit.ly/bialevideo 

Tylko się z pączka nie śmiej, bo mu będzie przykro! ;) 



PYTANIA?
Śmiało zadawaj w komentarzach!


