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Cele mai frumoase amintiri pe care le putem avea în viață sunt cele cu copiii noștri, din
primele clipe ale vieții lor până în perioada în care cresc și se fac mari. Cum memoria noastră
nu poate să păstreze vii și fidele toate momentele dragi pentru care am vrea să oprim timpul în
loc, tehnologia modernă suplinește această carență a capacității noastre prin intermediul
aparatului de fotografiat.
Acuma, e adevărat că orice telefon și orice aparat foto face
poze, însă un fotograf profesionist și dotat cu aparatură pe măsura competențelor pe care le
deține în domeniu, poate face minuni din câteva cadre pe care amatorii nu le pot observa,
aceste detalii fiind cu atât mai sensibile și mai vizibile atunci când e vorba de
fotografii nou născuți
. Inocența și candoarea nu a fost niciodată mai bine scoasă în evidență ca în fotografiile cu
copii.

Indiferent dacă apelați la un profesionist sau decideți să realizați singuri
fotografii copii,
există câteva reguli de bază în arta fotografiei pe care este bine să le respectați. Fotografiații
copii cât mai de aproape, într-o lumină cât mai blândă, la același nivel cu copilul. Veți descoperi
că faceți astfel poze mult mai calitative decât înante să știți aceste detalii.

E important să fiți cât mai creativ atunci când realizați o poză, asta înseamnă că nu trebuie să
așteptați zâmbetele lui, ci puteți să vă bucurați de poze superbe în timp ce surprindeți o gamă
cât mai largă de trăiri.

Esențial e să aveți cât mai multe fotografii cu propriul copil, în toate etapele sale de dezvoltare,
indiferent dacă apelați sau nu la un fotograf profesionist. O să apreciați valoarea pozelor
respective mult mai bine atunci când timpul va trece și veți constata că nu puteți să vă mai
întoarceți în timp pentru a realiza fotografiile pe care nu le-ați făcut la timpul potrivit, indiferent
câți bani ați avea.
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