מדריך קצר וקולע
 10טיפים מומלצים
להצלחת צילום האירוע שלכם:

 .1לפני הכל ,השעה.
השעה שקבעתם לעצמכם להגיע לאירוע מוכנים ,לבושים היטב ,מפודרים ומפונפנים ,ברוב המקרים ,)99%( ,לא
תהיה השעה המיוחלת לה ציפיתם .זו עובדה! ההתארגנות עם כל המשפחה היא סוחטת וסביר להניח שתאחרו.
לכן ,אם קבעתם להגיע כחצי שעה לפני הזמנת האורחים (מה שאני ממליצה בדרך כלל לצילומים המשפחתיים)
נסו לתזמן לפחות לרבע שעה קודם על מנת למנוע תקלות של איחור מעין זה.

 .2מדוע כל כך חשוב שלא לאחר בתחילת האירוע?
נכון שבזמן האירוע אתם בהייי כזה ומחייכים לכל האורחים ושמחים ומאושרים אבל בסופו של יום ,התמונות
שיהיו עבורכם הכי חשובות אלה התמונות של המשפחה הגרעינית שלכם ,שאם לא תעשו אותם בהתחלה ,הן
תשכחנה ותתפספסנה ובסוף ...כבר הבגדים ,האיפור כבר לא אותו דבר ,והילד בוכה ,וזה הלך וכו' .נתקלתי לא
מעט מבעלי השמחה עצמם שמחוסר נעימות לאורחים ,אומרים לי נצטלם אח"כ ואני מניסיוני ,לא מוותרת ,אני
יודעת שתמונות של ההתחלה אי אפשר לשחזר אותם אחר כך והן מאוד חשובות יהיו לכם וחבל .תנו לי להרגיש
בנוח בעניין הזה ,בשבילכם
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 .3מהי משפחה גרעינית?
כשאני מדברת על צילום המשפחה הגרעינית בהתחלה – אני מתכוונת למשפחה המצומצמת ביותר! נכון שאנחנו
נצטלם עם "הסבתא" ו"הדודה" ו"השכנים שהם ממש קרובי משפחה" .אבל לפני הכל – חשוב שיהיו תמונות של
המשפחה שלכם הגרעינית ביותר – זה אומר – אמא ,אבא וילדים שלהם .בלבד! אל דאגה – אח"כ נצלם את כולם
עם כ ו ל םםם.
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 .4תחילת הצילומים–
אני חוזרת להתחלה – תנו לי את הרבע שעה – עשרים דקות של צילומי המשפחה הגרעינית ובבקשההה תנו
לי לנהל את הצילום .אני רואה מה יוצא במצלמה .אם התאורה הייתה טובה או לא ,אם משהו עצם עיניים ,אם
המיקום מוצלח או לא וכו' ורק אני יכולה לומר לכם" :סיימנו ,יש כמה תמונות טובות" ואפשר להמשיך הלאה
באירוע .אל דאגה  -את כל החוסרים נמשיך בהמשך האירוע.

 .5היכנסו ברוגע לבועה העוצרת את הזמן -
משהבנו את חשיבות הרבע שעה הראשונה של צילום המשפחה ,אני חייבת לגעת בעוד נקודה .דמיינו אתכם
עומדים יפה ומצטלמים ומה נעשה? ..קצת איחרנו (אולי) והאורחים מתחילים להגיע וצריך להתייחס אליהם..
ואז ...עושים להם שלום ,נותנים הוראות ישיבה של שולחנות ,ארגונים כאלה ואחרים וכל התמונות שחשבנו
שייקחו רבע שעה נמרחות ,הילדים כבר אין להם סבלנות וחצי מהתמונות ,האם או האב ,מדברים ,מעקמים
את הפה לכאן או לשם וזה ממש לא פוטוגני ...המלצה – קחו באמת הפסקה אמיתית וקלה – המקסימום שמומלץ
בזמן הזה ,זה "לחייך" .המצלמה לא יודעת אם החיוך הביע גם עוד רמיזות ואמירות והתמונה לא תהרס( .לחייך
גם לא מעליב אף פעם) גם ראש הממשלה ידע להמתין לכם לגמר הפתיח הזה ,תתפנו אליו עוד כמה דקות...

 .6ועכשיו קומבינציה של "עור של פיל" בתוספת "לשים פס" באסרטיביות –
מכירים שאתם מצטלמים צילומי משפחה – ואז מגיעה דודה אחת שמרגישה הכי קרובה למשפחה ולמה לא...
עם כל האושר שלה' ,נדחפת' לתוך התמונה ואתם  -מחייכים ובכיף מאפשרים לה כי היא ממש קרובה כמו
האמא??! ,לא משנה שהיא הורסת לכם את כל התמונה המשפחתית ,ואתם רק בגלל שלא נעים  ..מסכימים
לעניין .אז ב ב ק ש ה – אם אתם לא מסוגלים לומר לה יפה " :שנייה "...תנו לי להיות אשת המקצוע שלכם.
ולהיות הרעה( .אל תדאגו חיוך זה השם השני שלי) אני יכולה בהחלט באסרטיביות ובנעימות לבקש ממנה .תנו
לי את הסמכות לעשות זאת בשבילכם ולמענכם.

 .7תיאום ציפיות –
קיימת חשיבה בקרב הציבור ,שכל קליק במצלמה מניב תמונה מוצלחת .ובכן ,מדובר בטעות של ממש .הצלמים
הטובים ביותר עושים טסטים של תאורה ,מיקום ,ועוד ,ומצלמים המון תמונות ,מתוכן ,ייבחרו התמונות
המוצלחות (שתראו לדוגמה על שלטי חוצות) לכן ,תנו לי את המושכות ,מבטיחה שבהמשך האירוע אזרום עם
הבקשות שלכם .אגב ,חשוב שאם יש כאלה ספציפיות ייאמרו לי מראש ואפילו עוד לפני האירוע .אל תשאירו
דברים שחשובים לכם לזמן אמת ,הם ישכחו!

 .8תיאום ציפיות – המשך – וקצת על העבודה שלי
בודדים האנשים שמבינים שכל פוזיציה ושינוי הכי קטן כמו מרחק ,כמות אנשים משנה את התמונה מבחינת נתוני
המצלמה שיש לכוון ולשנות במצלמה ,שלא לדבר על עוצמת הפלאש ,זווית ,פוקוס ,פוזיציה וכו' ,ומדוע אני
מטרידה אתכם בכך? מסיבה מאוד פשוטה – אם אני מצלמת כרגע את המשפחה ,ופתאום תגיעו אליי בריצה:
"תצלמי אותי ..ככה  ..תצלמי את הסבתא  ..תצלמי שם (מצביע רחוק על הילד) ,"..קחו בחשבון – אני לא
יכולה לצלם במקצועיות תמונה כזו .התמונה תצא פחות טובה .הנתונים הטכניים של המצלמה מכוונים לצילום
המשפחה שכרגע אני מתמקדת בו .סבלנות ...אח"כ נצלם את כולםם בכל הפוזות):...

 .9שימו לב! ילדים לא חייבים לחייך כדי לצאת מתוקים בתמונות .זכרו!
אני נתקלת שוב ושוב בהורים שאומרים "תחייכו " – ..בדר"כ הדיבור שלהם פוגם בתמונה בכך שהם במקום לחייך
בתמונה ,מדברים וזה ממש לא מחמיא .מצד שני ,הילדים מטיבם ,יחייכו באיזשהו שלב בהמשך כשישתחררו
קצת – זה טבעם
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 .10אנחנו הבמאים של התמונות ,חשיבות הסדר ,התיזמון והרוגע -
התמונות יכולות להיות טבעיות וחמודות אבל הטבעיות שאתם רואים בתמונות היא הרבה פעמים מבוימת.
שימו לב ,אני יודעת מתי התמונה יצאה מוצלחת ומתי לא .תנו לי לבדוק ולתת לכם את האוקיי במקרה הצורך.
ועוד דבר אחד קטן – למצלמה יש זמן תגובה – מכירים את הסיטואציה שכולם מצטלמים ואז תוך שניה –
"עכשיו ככה ,ועכשיו ככה" ..ופוזה כזו ופוזה כזו" מוחלפות בתוך שניות – סביר להניח שלא יצאו תמונות יפות
(אלא אם כן ,נתוני המצלמה מכוונים ל'מצב יריה') .כל פעולה כמו נשיקה ,חיבוק ,צריכה להתקיים כמה שניות
כדי להיקלט בעין המצלמה .אם תמונה מסויימת חשובה לכם תנו לי את הצ'אנס לתפוס אותה כמו שצריך .והכל
ברוגע
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אגב ,לצורך הסדר בראש ,נתחיל בתמונות סטנדרטיות ,ונעבור לזורמות – טבעיות וגם ליחידים ווריאציות שונות
 -אחד עם השנייה.

"לתמונות סלפי" מקום כבוד משלהן ,בתום "הצילום הרשמי"  -אל דאגה גם בנקודה זו🙂 .

לסיכום ,ההמלצות הבאות מוגשות אליכם באהבה רבה ומתוך ניסיון ממקרים אמיתיים.

בחרו בשמחה מה לאמץ ,הן בגדר המלצות בלבד! 🙂

נתראה בשמחה עם הרבה חיוך בלב.

שלכם ,שירי 💟
כל הזכויות שמורות לד"ר שירי כגן  -צילום עם חיוך.
אין להעתיק או להפיץ ללא רשות.
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