
Vdýchni 
život Ferrari

Odfoťte si modely 
ako z reálneho sveta

Užite si fotenie!

Navštívte čerpacie stanice Shell a získajte model Ferrari za tankovanie palív.  

Zožeňte si model1.

Povrch, na ktorý model umiestnite a objekty v jeho bezprostrednej blízkosti by mali korešpondovať s 

jeho mierkou. Fotke to pridá na uveriteľnosti. 

Ak ste sa rozhodli pre kompozíciu modelu v prírode, môžete v jeho okolí umiestniť napríklad kamene 

alebo malé drievka. Na fotke s modelom budú pôsobiť ako obrovské skaly a mohutné pne. Skúste tiež 

experimentovať s vodnými plochami v pozadí (malá kaluž bude pripomínať obrovské jazero). 

Šero, prítmie a tiene dodajú záberom snovú atmosféru. V takom prípade sa ale ubezpečte, že váš 

fotoaparát alebo smartfón podporuje fotenie pri zníženej svetelnosti. 

Vznikne rozmazaním pozadia. Pri fotení zaostrite na model. Na profesionálnejších fotoaparátoch nastavte 

hĺbku ostrosti, pri ktorej je pozadie rozmazané ale rozpoznateľné. 

Rozostrené pozadie viete dosiahnuť aj s použitím efektov aplikovaných na hotový záber. V aplikáciách 

na smartfónoch (napr. v Instagrame) sa zvykne označovať ako Tilt Shift. Obrysy modelu by mali zostali čo 

najostrejšie spolu s objektmi okolo. Pozadie, naopak, rozostrite. 

Zvoľte realisticky vyzerajúci povrch

Naaranžujte scénu

Foťte pri správnom svetle

Pridajte efekt miniatúrneho sveta

Pridajte efekty
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Dôležité je, aby bolo „čisté“, bez ľudí a nejasných detailov. Ideálne sú prírodné scenérie alebo panoráma 

mesta. Nájdite však širokouhlý pohľad. Môže to byť nábrežie oproti centru s výškovými dominantami 

mesta. Myslite na to, že pri fotení so smartfónom alebo menej kvalitným fotoaparátom musíte byť k 

fotenému modelu čo najbližšie.

Nájdite správne pozadie2.

Ak ste odfotili napríklad model staršieho auta, zvýraznite historický nádych fotky aplikovaním efektu, 

ktorý imituje analógovú fotku. Pre čo najkrajšie a najzábavnejšie fotky sa nebojte experimentovať!

Pridávaním ďalších modelov do záberu vzniknú kompletné minisvety. Nebojte sa priznať, že ide o 

miniatúry. Môžete použiť panáčikov z modelu železnice alebo zvieratká z hračkárskej sady. Vytvoríte tak 

prepracované minifilmové kulisy.

Experimentujte

Vytvorte kompletné minisvety
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