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Esame nemažai prisižiūrėję juokingų vaizdelių bei nuotraukų iš vestuvių, kurios kartais tampa
tikromis komedijomis. Ir atrodo, nesuprasi, ar patys jaunieji dėl to kalti, ar tai fotografo bėda, kad
nesugeba padaryti taip trokštamų meniškų kadrų. Juk vestuvės – tik kartą gyvenime (bent jau
taip tikime, kad bus), o jis tesugeba blykčioti ir spragsėti mygtuką bei po to pateikti visą krūvą
neapdirbtų nuotraukų. Taip tikrai nedirba nei profesionalai, nei save gerbiantys vestuvių
fotografai
. Tad
išmokite pasirinkti tokį šios srities specialistą, kuris pateiks nuotraukas, kurių ir tikėjotės, arba
kurios pranoks net didžiausius Jūsų su antrąją puse lūkesčius.

Visų pirma tam, kad išvengtumėte pirmų galimų nesusipratimų, vestuvių fotografo paiešką
pradėkite kuo greičiau žinodami vestuvių data. Geriausi jų dažnai turi įtemptus grafikus, ypač
vestuvių sezono, t.y. vasaros, metu ir savaitgaliais. Tad nebijokite jo dairytis ir prieš metus ar
kiek daugiau nei pusmetį. Nepulkite teirautis vos tik gavę pirmą kontaktą. Peržiūrėkite kiekvieno
jų portfolio. Kartu su antrąja puse analizuokite darbus, veiklą, stilių, darbų vientisumą ir iš tokios
gausos fotografų tikrai rasite tą vienintelį. Taip tikrai išvengsite nepageidaujamo stiliaus kadrų iš
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savo vestuvių.

Prieš pasirašydami sutartį aptarkite, kokių tiksliai nuotraukų ir kokio jų kiekio norėsite.
Lengviausi klientai tie, kurie nekelia jokių reikalavimų, tačiau jei esate numatę fotosesiją miške,
ir Jūsų fotografas bijo erkių ar yra alergiškas žiedadulkėms, o norite vasaros pievoje surengti
fotosesiją – pamirškite apie nuostabias fotografijas. Kartu pasižymėkite momentus bei
konkrečias nuotraukas, kurių norėsite. Dažnai vestuvių svečiai pasigenda nuotraukų su
jaunaisiais, nes nebuvo pageidavimo fotografuotis, o fotografas net nesistengė šių savo
paslaugų pasiūlyti. Jei norite to išvengti – aptarkite iš anksto.

Vieni tikisi meniškų, retro ar vitažo stiliaus nuotraukų, o Jūsų fotografas domisi tik naujovėmis,
modernizmu ir net neturi “žalio supratimo” kaip padaryti pageidaujamas senovines nuotraukas.
Juk tikrai nenorite gauti ryškias ir žaismingas nuotraukas, jeigu galvojote, tačiau to nepasakėte,
kad jos bus juodai baltos ar sepia stiliaus. Kalbėkite, kalbėkite ir dar kartą kalbėkite su savo
fotografu ir viską galite aptarti ne tik žodžiu, bet ir raštu, vestuvių fotografavimo sutartyje.

Nemažai galite išlošti, jei pasiūlysite surengti priešvestuvinę fotosesiją. Jos metu iš karto
pamatysite, kaip dirba Jūsų samdomas vestuvių fotografas, kokias nuotraukas pateikia ir ar
tikrai vertas norimo gauti užmokesčio. Taip geriau susipažinsite su fotografu bei kartu galėsite
įvertinti jo darbo kokybę. Jei kils abejonių, dar spėsite surasti kitą. Todėl ir buvo siūloma šio
specialisto ieškotis kuo anksčiau.

Galima ir alternatyva, kad tikrai būtumėte patenkinti savo vestuvių nuotraukomis. Tai – dviejų
fotografų samdymas. Kiekvienas jų dirbs pagal savo darbo metodus ir patys pamatysite, kokias
skirtingas nuotraukas gausite. Juk vienas jų galės fotografuoti įprastu būdu, o kitas tapti
slaptuoju ir fiksuoti visus netikėtus momentus, kurie dažniausiai lieka “už kadro” arba įamžinti tik
draugų telefonuose.
Planuojate tekėti arba vesti šiais ar sekančiais metais? Ieškokite vestuvių fotografo jau
šiandien.
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