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ÚVOD
Možná se zdá, že fotografovat na svatbě je snadné. Každý
druhý si přinese fotoaparát, nacvaká množství fotek, a „z nich
se něco vybere“. Pokud však chcete mít zajímavé fotografie,
ze kterých budete moci vytvořit svatební album a jejichž kvalita
a dojem ze záběrů nebudou jen dílem náhody, je nutné nad
fotografováním mnohem více přemýšlet.
Rád bych touto knihou pomohl vám – čtenářům a začínajícím fotografům – v tom, jak pořídit zajímavé a hlavně originální svatební fotografie.
Pokusím se vám předat zkušenosti, které jsem během své
fotografické praxe získal a které by mohly být užitečné i vám.
Až si tuto knihu přečtete, jistě objevíte nové možnosti, jak ještě lépe fotografovat svatební fotografii, ale hlavně jak v tomto
žánru najít své vlastní cesty a osobitý rukopis.
Nejdůležitější je fotografování svateb stále chápat ne jako
profesi, ale jako koníčka. Jakmile upadnete do stereotypu
a všechny vaše fotografie budou neživé a tuctové, nasměrovali
jste svoji kariéru svatebního fotografa ke konci. Zákazníci si

žádají stále nové nápady a chtějí mít vždy něco originálního,
proto se každým dnem vyvíjí i svatební fotografie. Prostředí,
kde může nastat množství zajímavých, dojemných či dokonce tragikomických situací, nabízí tolik zajímavých momentů
k fotografování, že se při své práci nebudete nikdy nudit.
I po přečtení této knihy budete pouze stále na startovní
čáře a bude záležet jen na vás, jakým směrem se vydáte. I když
se budete snažit o osobitý styl, nezapomínejte sledovat i práce dalších fotografů. V žádném případě vás nechci nabádat,
abyste někoho kopírovali, ale mnohdy vás nápady ostatních
inspirují. Učte se od svého okolí, poslouchejte novomanžele
a zajímejte se o snímky, které mají úspěch. Jen tak obstojíte
a budete vždy o krok před svou konkurencí.
Chci také na tomto místě poděkovat všem, kteří mě při
psaní knihy podporovali a dovolili mi otisknout fotografie ze
svého svatebního dne.
Konec slov, pojďme se ponořit do problematiky svatební
fotografie.

Vladimir Illetško
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