
PROIECTE FOTO DE 
ÎNCERCAT ÎN NOUL AN

Începutul unui an este timpul potrivit să te gândești la ce proiecte 
fotografice poți realiza, care să îți dezvolte creativitatea, să te facă să 

ieși din zona de confort și să evoluezi ca fotograf.
Iată câteva idei!
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#1 VIZITEAZĂ O
DESTINAȚIE FOTOGRAFICĂ

În funcție de bugetul pe care îl ai, poți vizita 
locuri superbe din întreaga lume. 

Ia-ți camera și fotografiază locuri pe care nu 
le-ai mai vizitat până acum. 

#2 ÎNCEPE UN PROIECT DE 365 ZILE
Nu este o sarcină ușoară. 365 zile înseamnă 
o perioadă destul de lungă pentru a susține 
un astfel de proiect, dar odată ce vei deveni 
”dependent” de doza zilnică de fotografie, 

timpul va zbura.

#3 EDITEAZĂ IMAGINILE
DE ANUL TRECUT

Cu toții avem o grămadă de dosare pline de 
fotografii vechi, pe care nu am reușit să le 

edităm.
La începutul anului, poți alege din fotografiile 
realizate cu un an în urmă și te poți ocupa de 

procesul editării.
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#4 REALIZEAZĂ UN COLAJ
DIN FOTOGRAFIILE PREFERATE

Alege câteva dintre cele mai bune fotografii pe 
care le-ai realizat cu un an în urmă și creează 

un colaj. 
Poți face serii alb-negru, color, poți alege o 
anumită tematică sau poți alege portrete ori 

peisaje.

#6 (RE) DESCOPERĂ FOTOGRAFII VECHI
Poate fi vorba de propriile fotografii sau de 
imagini care ți-au rămas pe retină de-a lungul 

timpului.
De la clasici la artiștii din ziua de azi, de la 
primele tale apăsări de buton, la imaginile de 

acum.

#7 FOTOGRAFII DE LA A LA Z
Să cauți un subiect care corespunde fiecărei 
litere a alfabetului reprezintă o adevărată 

provocare fotografică.
O parte din dezvoltarea pasiunii pentru 
fotografie este capacitatea de a găsi subiecte 

de fotografiat în viața de zi cu zi.

#5 FOTOGRAFIAZĂ CEVA
ÎN AFARA ZONEI TALE DE CONFORT

Începutul unui an este o ocazie bună pentru 
a ieși din zona de confort și a fotografia ceva 
complet diferit de stilul tău actual. De exemplu, 
dacă ești fotograf de peisaje, poți încerca să 

fotografiezi portrete.
Cine știe, poate vei descoperi că îți plac și alte 

stiluri decât cele cu care ești obișnuit.
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#8 FOTOGRAFIAZĂ ULEIUL ȘI APA 
Testează-ți capacitatea de a crea artă 

abstractă fotografiind ulei și apă. 
Așază o cârpă colorată sau o bucată de hârtie 
pe o masă. Pune câteva picături de ulei de gătit 
într-o sticlă de apă, apoi pune vasul deasupra 

hârtiei sau cârpei. 
Adaugă o sursă de lumină – un bliț sau chiar o 
lampă incandescentă care poate fi înclinată – 
și surprinde interacțiunea izbitoare a acestor 
elemente. Rezultatele vor fi uluitoare. În plus, 
te poți familiariza cu crearea de fotografii 
abstracte și poți începe să descoperi mai 

multe despre fotografia macro.

#9 ÎNVAȚĂ SĂ LUCREZI CU LUMINI
Fie că închiriezi sau împrumuți în primă fază, 
poți încerca să lucrezi cu lumini și accesorii 

pentru ele: softbox-uri, umbrele ș.a.m.d. 
Poți aborda fotografia de produs sau poți 
vorbi cu un model, pentru a realiza portrete 
de studio. Oricum ar fi, sigur nu te vei plictisi 

prea repede.
Poate fi suficientă chiar și o singură lumină, 
dacă știi cum să o pui în valoare pentru 

rezultate cât mai interesante.

#10 ÎNCEARCĂ SĂ REPRODUCI
O FOTOGRAFIE CLASICĂ

SAU O SCENĂ DINTR-UN FILM
O modalitate de a-ți îmbunătăți fotografia 
este să înveți de la experți. Încearcă să alegi 
o scenă dintr-un film sau o fotografie pe care 
o admiri de la unul dintre marii fotografi sau 
de ce nu, de la un profesionist contemporan. 

Apoi încearcă să realizezi o replică. 
Observă cum s-a folosit de lumină, compoziție, 

detalii și alte elemente cheie.
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#11 AFLĂ UN NOU TRUC PHOTOSHOP ÎN FIECARE ZI
Adobe Photoshop este un program mult prea vast pentru a putea fi digerat 

dintr-o bucată.
Însă pas cu pas, tutorial cu tutorial, poți învăța o mulțime de lucruri acum, pe 

timp de iarnă, când poate nu prea ai chef de ieșit la fotografiat. 

#12 ADUNĂ-ȚI FOTOGRAFIILE ÎNTR-O PREZENTARE VIDEO
Poți face un top al anului precedent sau un best of al tuturor timpurilor. 
Totodată poți face filmulețe de prezentare a fotografiilor în funcție de gen 
sau locații. Este ceva nou și o posibilitate diferită de a te promova și de a 

le arăta celorlalți ce faci.
Poți include și scene de making of sau poți opta doar pentru prezentarea 

fotografiilor finale. Opțiunile sunt numeroase și sigur nu te vei plictisi!


