PRIPRAVA PROSTORA NA
FOTOGRAFIRANJE
Ko gledamo čudovite fotografije na spletu, se moramo zavedati, da niso nastale
spontano, temveč so posledica skrbnega premisleka in načrtovanja. Prostori so bili
pred fotografiranjem pripravljeni tako, da so lahko fotografirani v najboljši luči.
Nekateri za to uporabijo profesionalno storitev kot je npr. JVB Design Works ali
pomoč notranjega oblikovalca npr. Lagma, drugi se potrudijo sami.

PRIPRAVA SOBE
Najprej je treba pospraviti navlako in prostor organizirati. V sobah so pogosto stvari,
ki tja ne spadajo od drobnih predmetov do odvečnega pohištva. Predvsem je
pomembno odstraniti osebne predmete. Čeprav je popolnoma normalno, da imamo
nekatere predmete na razpolago (npr. daljinec za televizor, pisala, robčke ipd.) k
fotografiji ničesar ne dodajo. Ureditev naj bo čimbolj preprosta, enostavna.

ČIŠČENJE
Čiščenje pred fotografiranjem je potrebno, saj se kljub majhnosti fotografije
umazanija na njej še vedno vidi. Še posebej je to pomembno za tla in gladke
površine.
Zato je treba posebno pozornost posvetiti kopalnici, ki je polna gladkih površin: lijak,
ploščice, pipe, ogledala ipd. Vse površine morajo biti čiste.
Nato pa prostor uredimo - pokrov straniščne školjke mora biti zaprt, brisače in
preproge se morajo ujemati s celotnim izgledom kopalnice in morajo biti skrbno
zložene.
Kozmetični pripomočki kot so zobna pasta, milo ipd. morajo biti pospravljeni izven
vidnega dosega tako na polici ob lijaku kot v tuš kabini oz. ob banji. Tuš glava mora
biti na držalu.

Za dekoriranje kopalnice so najbolj primerne svečke, zelene rastline, posušene
rastline, kamenje, brisače, pletene košare, dišave ter naravne oz. unikatne embalaže.

Čiščenje gladkih površin je pomembno tudi v drugih prostorih.
Dober fotograf bo znal prikazati razgled skozi okna torej se bosta prah in umazanija
na oknih pokazala.
Umazana okna tudi spremenijo svetlobo v prostoru in s tem poslabšajo kakovost
celotne fotografije.

DOBRA OSVETLITEV
Kakovost svetlobe je pri fotografiranju zelo pomembna. Zato je treba razmisliti ob
katerem času v dnevu in v katerem vremenu poteka fotografiranje. Za pripravo
prostora na dnevno fotografiranje preverite, da vse sijalke v prostoru delujejo, nato pa
ugasnite tiste, ki so namenjene za generalno osvetljevanje prostora (stropne luči), saj
so pri dnevnem fotografiranju najpogosteje nepotrebne, posvetite pa se lokalnim
osvetlitvam (nočne lučke, pisarniške lučke, samostoječe luči, tudi kamin npr. svečke
ipd.), torej vsem kar ni namenjeno osvetlitvi celotnega prostora, temveč posamezni
dejavnosti v prostoru. Z nadziranjem svetlobe ustvarimo različno atmosfero v
prostoru.

Možnosti za dekoracijo je veliko, vendar moramo pri izbiri paziti, da se vsi vneseni
dodatki stilsko ujemajo.

RASTLINE
Lončnice in rezano cvetje so najbolj pogost okras. Pri tem je potrebno upoštevati
njihovo barvo, obliko in velikost. Izboljšajo izgled skoraj vsakega prostora, najbolj
pogosto pa z njimi krasimo: kavno, jedilno mizo, nočno omarico, kamin, hodnik, kot
sobe, kavča…

SLIKE IN KIPI
Nekateri apartmaji imajo čudovite slike, spet drugi ne. Tudi pri taki dekoraciji moramo
biti pozorni na stil, barve, velikost posameznega dela.

Tudi tisti, ki nimajo občutka za opremljanje stanovanja s slikami, lahko uporabijo te
koristne nasvete pri izbiri prave slike:
1. BARVE - Upoštevajmo barve, ki so že v prostoru in izberimo tiste slike, ki se z njimi
ujemajo.

2. VELIKOST - Ko obešamo slike na steno lahko izberemo sliko ustrezne
velikosti, glede na prostor ali pa ustvarimo galerijo in tako ustrezno zapolnimo
željen prostor. Na diagramu so narisane ustrezne velikosti glede na izbran
prostor.

3. POSTAVITEV - Tendenco imamo, da slike obesimo višje, kot pa bi bilo
potrebno. Pravilno obešena slika je obešena v višini oči, kar jo postavi tudi v
bližji odnos do ostalih predmetov v prostoru.

PREPROGA
Preproga vizualno in vsebinsko uokviri prostor in doda barve in toplino s svojo
teksturo. Za vzdrževanje je sicer bolj zahtevna, vendar je ena izmed večjih in bolj
opaznih dekoracij, ki spremenijo vzdušje na fotografiji in naredijo prostor bolj domač,
povezan in vizualno uravnovešen.

Tudi preproge so pogosto v apartmajih premajhne. Na spodnjih diagramih je
prikazano, kako postavimo preprogo v spalnico in v dnevno sobo, da ustrezno zapolni
prostor.

ODEJE IN BLAZINE
Odeje hitro in ugodno izboljšajo izgled spalnice in dnevne sobe. Z njimi zapolnimo
prazno površino na kavču, dodamo barvo in teksturo, predvsem pa dodaten fokus na
fotografiji. Dodatno barvo zelo enostavno dodajo tudi blazine, ki jih lahko poljubno
spreminjamo tudi tako, da kupimo več različnih vrste prevlek za blazine in tako
prihranimo še več.

OKRASNE BLAZINE IN ODEJE
Okrasne blazine in odeje so dobra priložnost, da vnesemo v prostor barvitost. Z njimi
lahko pritegnemo pogled na posamezno področje, ki ga želimo poudariti, z njimi
ohranjamo prostor sodoben, živ, zanimiv. Najpogosteje z njimi okrasimo kavč in
posteljo, primerne pa so tudi za stole, klopi, lahko kukajo ven iz košar ipd.
Najbolje je, da si izberemo temeljno nevtralno barvo za večje blazine in bolj žive barve
z vzorci za manjše. Na spodnjem diagramu je predstavljena osnovna dekoracija
kavča z blazinami. Večje blazine so postavljene v kot, zadaj, manjše pa v ospredje.

Po podobnem načelu deluje tudi priprava postelje.

POSTELJA

Pri postelji gradimo v višino s plastmi. Klasična ureditev postelje ima v ozadju velike
blazine nevtralne barve, pred njimi pa manjše okrasne blazine, ki dodajo zanimanje z
barvo in vzorci.
Blazine so za fotografiranje postavljene pokonci, saj so tako bolj vidne in postelja
postane večja, mehkejša in vizualno bolj skladna.
Za preostali del razgrnemo prešito odejo preko cele postelje. Odeje, ki so zložene na
manjše površine posteljo vizualno razdelijo na več delov s čimer jo zmanjšajo.
Postelja tako zgleda tudi bolj urejena, saj ob kotih ni vidnih gub, ki vedno nastanejo
na napenjalni rjuhi. Čez prešito odejo, ki je kot veliki vzglavniki tudi nevralne barve pa
lahko ob vznožju dodamo tudi okrasno odejo, pri kateri se osredotočimo predvsem
na teksturo.

KLOP, OZKA MIZA

Ozke dolge mize ali klopi lahko dekoriramo po principu simetrije ali asimetrije. Za
dekor pa uporabimo predmete kot so: namizne svetilke, okrasne rastline, knjige,
blazine in odeje, slike, zanimive predmete, ogledala ipd.
Na mizo lahko postavimo dodatno ponudbo oz. izdelke, ki jih želimo še pokazati in so
pomembni v stanovanju, vendar smo jih za ostale posnetke pospravili. Pri tem lahko
uporabimo leseno mizo ali pult oz. izberemo različne okvirje, med njimi npr. leseno
desko za rezanje (kadar predstavljamo hrano), blago (brisače, servete,) ali pladenj.

POLICE
Odprte police so zelo zahtevne za dekoracijo. Najbolje je začeti s praznimi in dodajati
predmete, ki se povezujejo ali dopolnjujejo. Vizualna teža je tukaj pomembna, kadar
ena stran zgleda prazna, predmete na njej lahko združimo s sorodnimi in tako
ustvarimo večjo težo. Pazimo tudi na višino, ki jo lahko ustvarimo z visokimi predmeti
ali zlaganjem predmetov enega na drugega. Pri barvah je manj bolje. Na police lahko
postavimo vaze, knjige, kipe, cvetje, pladnje, ure, slike, keramiko ipd.

MIZE
Dekoracija mize mora biti po velikosti skladna z velikostjo mize. Zvončki se izgubijo
na veliki jedilni mizi in obratno. Pri razdelitvi prostora si lahko pomagamo s pladnji, ki
dodatno uokvirijo dekoracijo. Na jedilni mizi so najpogosteje pogrinjki ali pa naravna
dekoracija (cvetlični aranžmaji, sveče).

NOČNA OMARICA
Nočna omarica je lahko popolnoma prazna ali pa ima vsaj nočno svetilko, lahko pa jo
okrasimo tudi bolj bogato. Na spodnjem primeru so bile uporabljene zelene rastline,
manjša slika, ki je lahko prislonjena na zid, knjige, pod njo pa je košara z odejami.

KAKO SE IZOGNITI STERILNOSTI?
Če poskrbimo čisto za vsako podrobnost, naletimo na nevarnost, da bo prostor
deloval sterilno. Vsak prostor mora imeti možnost, da zaživi – imeti kotiček, ki
izgleda kot da je nekdo v njem bil, kar ustvari na fotografiji zanimanje in poskrbi za
večjo avtentičnost, realističnost fotografije in prostora.

