Ha még nem ismernéd a minden hétfőn induló kihívás fontosabb tudnivalóit, itt olvashatod el.

Mivel már csak egy téma maradt hátra a Csinálj, amit akarsz sorozatból, igazán nem nehéz
kitalálni, mi következik. Kireva közös édességkönyv ötlete.

Van már közös Magyarország albumunk (szintén Kireva ötletére), most készülhet egy
édességkönyv! Kireva ötletére ez a kihívás most két hétig fog tartani, hisz, aki eddig nem
fotózott ilyesmit, az nem biztos, hogy azonnal nekiáll sütni. Hasonlóan a korábbi albumhoz,
ezt is összerakom majd lapozós formába, nyitok külön galériát, így később is hozzá lehet
tenni.
Pár fontos infó:
a mérete 1200 px x 600 px és 300 dpi legyen. A dpi ugyan lényegtelen lenne, de mivel a
duplaoldalakat szét kell vágnom, és ahhoz csináltam egy actiont, az viszont erre van
beállítva.
A háttér egységesen fehér legyen.
Legyen címfelirat, hozzávalók, és leírás.
Fotók száma tetszőleges.

Talán egységesebb lenne a hasonló elrendezés és betűtípus, de akkor hol marad az alkotói
szabadság:) Inkább azt mondom, hogy Kireva oldala az alap, ahhoz illeszkedjen stílusában,
de természetesen nem kell másolni.
NE az Aktuális mappába töltsd fel, hanem a Közös édességkönyv mappába, hogy bármikor
újabb oldalak kerülhessenek bele, és könnyen megtalálható legyen.
Biztos emlékeztek rá, hogy kb. négy éve volt egy Nagy Levin blogtrain, ahhoz rengeteg
szuper készlet érkezett a témában. Sajnos úgy látom, hogy nem mindegyik érhető már el, de
érdemes megpróbálni, ami tetszik.
Az ételfotózás nem egyszerű feladat, de mivel most lesz rá bőven idő, ezt is próbáljuk ki.
Néhány tipp hozzá, de nyithatunk egy fórumot is, ahol megbeszélhetjük, mit hogyan
érdemes.
Abból induljunk ki, hogy nincs komoly stúdióberendezésünk, tehát abból kell összehoznunk,
amink van.
Ne használjuk a gép beépített vakuját. Találjunk egy megfelelő helyet a fotózásra. Egy
világos ablak is megteszi. Nézzük meg, mikor legjobbak ott a fények.
Jól jöhet egy állvány, mert ez a fény nem biztos, hogy elég lesz. Ha nincs, keressünk valamit,
amire rátehetjük a gépet.
Készítsünk derítőlapokat. Egy vastagabb papírt vagy kartont használhatunk erre a célra.
Lehet ez fehér, vagy bevonhatjuk alufóliával, illetve valamivel feketítsük be. Gyerek fekete
temperája tökéletes erre. Próbálgassuk, nézzük meg, hogy tudunk fényt és árnyékot vinni a
kompozícióba.
Elrendezés. Még a fázisfotóknál is lehet arra ﬁgyelni, hogy oda nem illő tárgy ne legyen
benne, a kész remekműnél meg használjunk terítőt, gyertyát, akármit, hogy még szebb
legyen a kép. Nézzük meg, milyen szögből mutat a legjobban.
Játsszunk a mélységélességgel! Ezzel kiemeljük a lényeget, de az elmosódott részek is
hozzátesznek a hangulathoz.
A színek összhangjára is ﬁgyeljünk.
Merítsünk ötleteket másoktól. A Pinteresten egész gyűjtemény van tippek-trükkök témában.

Még mielőtt mindenki elrettenne a feladattól, természetesen nem kell ennyire belemélyedni
a feladatba, csak annyira, amennyire kedvetek van hozzá. A lényeg a jó recept, amit aztán
kipróbálhatunk. Nagyon várom az oldalakat:)

