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“O fotografie face cât o mie de cuvinte!”. Acesta este cel mai comun citat în legătură cu 
fotografia. Tocmai din acest motiv este important ca, atunci când ne referim la subiectul 
comunicare să ne referim și la fotografie și filmare, deoarece acestea nu sunt doar un 
instrument important de exprimare, ci pot la rândul lor fi folosite în cadrul altor 
instrumente de PR, precum paginile rețelelor de socializare, website-uri sau chiar 
comunicate de presă. Fotografiile sau videoclipurile pot aduce valoare adăugată 
semnificativă la orice formă de comunicare. 

Cu toate acestea, nu orice fotografie (sau clip video) este bună.  

Ce trebuie să iei în considerare atunci când faci o fotografie care dorești să exprime 
ceva? 

Regula treimilor 

Deși ne-am obișnuit cu faptul că elementul central 
al imaginii noastre este cel mai important, iată un 
truc important pentru a avea o fotografie mai 
expresivă: puteți împărți fotografia în trei părți, 
având centrul subiectului pe una din cele două 
linii, după cum puteți observa în exemplul alaturat: 

Verifică și folosește focalizarea! 

Majoritatea camerelor vor focaliza pe centrul 
fotografiei. Asigură-te că prima dată fixezi 
focalizarea pe subiect (apăsând ușor pe butonul de 
declanșare) apoi mișcă camera astfel încât să 
respecți regula terților. Dacă folosești camera cu 
touch screen, apasă direct pe subiect.  

Focalizarea este de asemenea folosită pentru a 
atrage atenția asupra diferitelor obiecte din 
fotografia ta și poate crea efecte cu adevărat interesate. Folosește această tehnică de 
câte ori consideri că ar fi necesar!  

2. Fotografii 
Ce trebuie avut în vedere atunci când folosești 
fotografia ca mijloc de comunicare?  
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Folosește focalizarea într-un mod inteligent! 

Dacă aparatul foto îți permite asta, focalizează pe un 
obiect care simbolizează munca pe care dorești să o 
promovezi. De exemplu, dacă lucrezi la renovarea 
unui spital (cum am făcut noi), fă o fotografie în 
care să te concentrezi asupra unui trafalet.  

Mai mult decât atât, în fotografia alaturată poți vedea, de asemenea, efectul creat 
atunci când marginile fotografiei nu se aliniază cu obiectul principal (trafaletul este 
înlinat la un alt unghi, față de marginea de jos a fotografiei, în loc să fie paralel cu 
aceasta).  

Asigură-te că iluminarea este potrivită ! 

Lumina bună este foarte importantă într-o fotografie 
(după cum poți observa cu ușurință în fotografia de 
alaturi). Urmărește cum cade lumina pe subiectul 
acestei fotografii și încearcă să o miști sau să schimbi 
unghiul. Dacă acest lucru nu este posibil, activează 
blitz-ul chiar dacă faci fotografia în timpul zilei.  

 

De asemenea, verifică și felul în care umbrele se văd în 
fotografie și încearcă să le eviți.  

 

 

 

Verifică fotografia astfel încât să nu fie mișcată  

În cazul în care fotografiezi într-un mediu cu lumină 
scăzută sau fotografiezi elemente în mișcare, te poți 
aștepta ca pozele să iasă mișcate. Verifică fotografiile 
imediat după fotografiere (folosind opțiunea de 
previzualizare a camerei) și dă zoom pe ele pentru a 
vedea dacă acest lucru s-a întâmplat. Dacă raspunsul e 

pozitiv, atunci reia fotografierea, încearcând să ții aparatul nemișcat. 
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Apropie-te 

În unele situații, în special în cazul 
obiectelor de dimensiuni mici, 
fotografierea de aproape poate 
transforma o poza obișnuită, într-una 

foarte expresivă.  

Fă o fotografie atunci când subiectul nu este atent la 
cameră  

Nu avertiza întotdeauna oamenii că dorești să-i fotografiezi. 
Pozându-i într-un moment potrivit poate oferi o imagine mai 
bună decât atunci când subiectul este pregătit și stă la poză.  

 

Alege imaginea de fundal potrivită  

Prezența pe fundalul fotografiei a unei pubele de gunoi, a unor mesaje obscene sau a 
oricărui lucru care distrage atenția de la subiect (precum ceva foarte colorat care îți ia 
ochii) va avea un efect semnificativ asupra fotografiei tale, minimalizându-i impactul.  

 

Fii creativ! 

Încercă să schimbi poziția tipică de stat la poze pe care 
o întâlnesti în majoritatea fotografiilor. Roagă oamenii 
să se adune unul lângă celălalt, creând o formă cu 
corpul lor, utilizează instrumentele cu care ei lucrează și 
prezintă-le într-un mod creativ. Fă orice, astfel încât să 

schimbi poziția standard, care este uneori plictisitoare.  

 

Fotografiază ceva ce transmite un mesaj  

Folosește orice element pe care îl vezi în jurul tău care 
transmite același mesaj cu cel pe care tu dorești să-l transmiți 
și fotografiază-l. Dacă nu există, crează-l! 
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Folosește toate cele enumerate mai sus! 

În special atunci când te gândești la o galerie foto, combină toate trucurile prezentate 
mai sus. Variația constantă a unghiului, subiectul, focalizarea și creativitatea sporită vor 
capta atenția privitorilor.  

 

 


