Neste post você terá muitas ideias para foto, continue lendo!

15 ideias para foto
Fotografar vai além de apertar um botão, é capturar memórias liquidas e tornando-as
eternas.

Câmera de boa qualidade – Ideias para foto
Você não precisa possuir necessariamente câmeras e celulares absurdamente caros para ter
uma câmera de boa qualidade.

Ideias de como escolher uma câmera para foto
Antes de comprar uma câmera você precisa saber quais serão suas finalidades com ela, se
você irá fotografar por hobby, fazer ensaios, gravar vídeos, fotografar eventos, entre muitas
outras opções.

Limpe sua câmera – Ideias para foto
Muitas das vezes você já deve possuir uma câmera de qualidade, porém, muita das vezes a
foto perde qualidade devido marcas de dedos e resíduos encontrados na lente.

Ideias do que usar para limpar sua câmera
Além de limpar a lente da sua câmera com a camiseta ou com algum pano, usar uma
borracha é uma ótima ideia para uma limpeza perfeita.

Luz – Ideias para foto
Ter uma boa iluminação é essencial para ter uma foto de qualidade, evite fotos em locais
que farão com que sua foto perca essa classe.

Ideias de luz para a foto
A luz solar é a melhor luz possível, além de realçar a beleza, ela realça as tonalidades de
cores. Entretanto é necessário tomar um certo cuidado com a posição do sol, para que sua
foto não fique cheia de sombras.

Cenário – Ideias para foto
Um bom cenário enobrece qualquer foto. Escolha um bom local para fotografar uma foto
sua.

Ideias de cenário para foto
Você deve escolher cenários que combinem com o seu estilo para foto, como por exemplo,
se você segue um estilo street, tire fotos em painéis de grafite, ou se você carrega um estilo
mais conceitual, tire fotos em construções antigas.

Roupa – Ideias para foto
As cores roupas são essenciais para ter uma foto que prenda a atenção de quem está vendo.

Ideias de roupa para foto
Se você já possui ideias para foto, porém não sabe o que vai vestir, você deve verificar as
cores do cenário que você irá tirar foto. Após analisar as cores, pegue um modelo de círculo
cromático e compare as cores opostas.

Dessa forma, as cores entrarão em contraste, dando um destaque maior para sua foto, como
no exemplo abaixo, repare em como o vermelho prende atenção em um cenário verde.

Ângulo – Ideias para foto
Um bom ângulo é uma das principais ideias para foto, pois o ângulo irá determinar sua
criatividade para tornar uma foto comum em uma foto diferente.

Ideias de ângulo para foto
Pegue a câmera e observe diferentes ângulos para uma boa fotografia, busque ser original,
isso irá ser um grande destaque para você.

Cortar membros – Ideias para foto
Evite cortar membros nas fotos, se possível, sempre tire a foto um pouco mais de longe para
não cortar partes do seu corpo

Exemplos de fotos inteiras e com membros cortados
O demonstre trouxe duas fotos, uma com os membros cortados e a outra um pouco mais
distante capturando todos os membros. Repare como a foto ficou mais limpa e mais
profissional.
Foto com membros cortados.

Saia do comum – Ideias para foto
Tirar fotos com poses diferentes ou fazer uma edição jamais vista antes é uma ótima forma
de ganhar destaque.

Ideias para foto diferente
Seja o diferentão, use roupas que as pessoas não costumam usar no cotidiano, faça uma
pose diferenciada e não a tradicional mão na cintura. Invista na criatividade.

Evite sobrecarregar de efeitos – Ideias para
foto
Uma boa edição é algo extremamente importante, porém, muitas pessoas sobrecarregam
tanto suas fotos de efeitos prontos que acabam perdendo a essência da foto.

Ideias de edição para foto
Para ter uma boa edição de fotos, use o Photoshop, entretanto, se você não sabe como usar
ele, o Lightroom é uma ótima opção mais exemplificada para editar suas fotos.

Fotografe objetos – Ideias para foto
Se você não gosta de tirar fotos de pessoas, achar beleza em objetos é uma ideia para foto.

Ideias de objeto para foto
As opões de objeto são muitas, você pode fotografar, por exemplo, um prato de comida bem
montado, um canto da casa, um bom ângulo do relógio, entre muitas outras opções.

Fotografe paisagens – Ideias para foto
Paisagens sempre serão a melhor das ideias para foto. A versatilidade para esse tipo de foto

é grande, pois pode ser capturada de zonas urbanas e rurais.

Ideias para foto de paisagem
Para ter fotos de paisagem perfeitas, é necessário que você maximize a câmera para que
tudo seja capturado. Registrar o céu e algo em movimento nessa paisagem é uma ótima
forma de se destacar.

Registre momentos – Ideias para foto
Registrar momentos é uma ótima ideia para guardar para sempre consigo uma lembrança
de algum momento especial.

Ideias para fotos de momentos especiais
Para ter uma melhor lembrança do momento, registre o cenário ou algo que indique o local
que você estava, por exemplo, se for em um parque de diversões, tire uma foto em um dos
principais brinquedos do parque.

Fotos espontâneas – Ideias para foto
Assim como as fotos fora do comum, as fotos espontâneas são uma forma de ter um
destaque maior.

Ideias para foto espontânea
Fotos dando uma boa gargalhada é uma das mais belas e sincera de todas as possíveis fotos
espontâneas.

Nunca mais fotos tremidas! – Ideias para
foto
Às vezes você pensa que a foto ficou extremamente boa, entretanto, quando chega em casa
se decepciona porque a foto que você mais criou expectativa está tremida.

Ideias para não ter fotos tremidas
Para não ter fotos tremidas é importante que você segure firmemente o aparelho pelo qual
a foto será tirada, tire várias fotos para não correr o risco de mesmo assim da foto perder
qualidade.

Nos vemos em breve!
Não deixe de tirar fotos e colecionar lembranças boas, aproveita a vida.

