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Cześć!
Tw j lub już pewnie coraz bliżej. Prawdopodobnie wszystkie
najważniejsze sprawy już załatwione, umowy podpisane, outfit
wybrany. Wraz z upływem czasu rosną też emocje. A największa ich
kumulacja będzie w lubny poranek.
Pewnie kojarzysz z opowie ci lub byłe /była naocznym wiadkiem
przygotowa Pary Młodej tuż przed wyj ciem na ceremonię za lubin.
Stres, zamieszanie - brzmi znajomo? Zgubiła się spinka do mankietu,
fotograf ciągle co gada, Ty masz ochotę się rozpłaka a tu ciocia pr buje
zrobi Ci zdjęcie.
Tymczasem na Pintere cie znale li cie milion zdję Panien Młodych
z druhnami czy Pan w Młodych z przyjaci łmi, kt rzy cali w
skowronkach pozują do fotografii, jakby co tydzie byli na okładce
Vogue'a. I my lisz sobie pewnie, że to ustawka, że to się tak nie da, że
może w USA, ale nie u nas.
A co je li Ci powiem, że to guzik prawda?
Powiem nawet więcej. To lubne przedpołudnie może by pełne
rado ci, luzu i ekscytacji. Może by fantastycznie spędzonym czasem,
kt ry stanie się super wstępem do najlepszego dnia w Waszym życiu.
Nazywam się Agata Hułas, jestem fotografką i w tym poradniku chcę
pokaza Ci, jak zaplanowa ostatnie godziny przed lubem, żeby nie
straci wiary w życie (i mie ładne zdjęcia). Dam Ci wiele cennych
wskaz wek, ale nie gotowy scenariusz - bo przecież nie wszyscy lubią
robi to samo! Macie dużo możliwo ci, wykorzystajcie je tak, żeby Ten
Dzie był totalnie po Waszemu. To zdecydowanie najlepiej wygląda na
fotografiach :)

Dzień wcześniej.
Unpopular opinion: już dzie przed swoim lubem powinni cie
razem z drugą poł wką da sobie na luz.
Ja wiem, że przecież jeszcze tyle rzeczy do ogarnięcia, go cie
się zjeżdżają, balony trzeba dmucha . Zawsze znajdzie się co
do roboty. A jeszcze w naszej pracoholicznej polskiej
mentalno ci odpoczynek nie ma prawa bytu :)
Tymczasem musicie pamięta , że harowanie do p nej nocy
oznacza zmęczenie, mało snu, podpuchnięte oczy i dodatkowe
nerwy. Postarajcie się załatwi ostatnie powinno ci na tyle
wcze niej, żeby przynajmniej wiecz r mie wolny i cały dla
Waszej Dw jki. W ko cu to ostatni dzie
Waszego
narzecze stwa! Dlaczego by nie zrobi sobie ostatniej na tym
"etapie" randki? Gorąca kąpiel, wino, dobra kolacja i dłuuugi
sen. To z pewno cią pomoże Wam zaczą kolejny dzie w
lepszym nastroju i z większą energią.

Je li jednak jeszcze jakie sprawy wymagają doko czenia, to
warto oddelegowa
do nich
wiadk w, rodze stwo,
najbliższych znajomych. I zabroni im zawraca Wam głowę,
cokolwiek by się nie działo! Niech się trochę wykażą
zdolno ciami organizacyjnymi :) I nie, nie jest to wysługiwanie
się. Wasi bliscy z pewno cią wiedzą, ile energii i czasu
po więcili cie już na przygotowanie całej uroczysto ci, więc
chętnie pomogą Wam w czę ci zada na ostatniej prostej.
Ponadto może to by spos b uhonorowania bliskich Wam os b
- powierzenie im jakiej roli na Waszym lubie (lub dzie przed
nim) sprawi, że poczują się ważni i docenieni. Podobnie ze
sprawunkami lubnego poranka - podzielcie zadania tak, żeby
zostały wykonane, a żeby cie Wy nie musieli o nich w og le
my le .
Dzie przed lubem jest też dobrym momentem na zebranie w
jednym miejscu oraz uporządkowanie wszystkich element w i
drobiazg w, kt re będą potrzebne kolejnego dnia. Buty, spinki,
biżuteria, rzeczy osobiste, koperty - dokładna checklista
znajduje się na ko cu tego poradnika. Opr cz rzeczy
niezbędnych warto jest przygotowa sobie także elementy
czysto dekoracyjne - ładne wieszaki (aż żal, żeby piękna suknia
wisiała na smętnym, plastikowym wieszaczku), wieże kwiaty
(zawsze przydają się do zdję ) czy podstawka na biżuterię.
Zapewniam, że nie tylko Wy będziecie wdzięczni sami sobie
(że nic się nie zgubiło i wszystko jest pod ręką), ale doceni to
także fotograf czy filmowiec (a na pewno ja!), kt ry wykorzysta
te drobiazgi do klimatycznych kadr w, bez konieczno ci
szukania ich po całym budynku.

Poranek.
Nadszedł TEN dzie . Wyspani i wypoczęci powinni cie zaczą
go od niadania. Serio, koniecznie co zjedzcie. Najlepiej do
syta. Wypijcie kawę. Następny posiłek zjecie prawdopodobnie
dopiero wieczorem a nikt by nie chciał, żeby Para Młoda padła z
głodu jeszcze przed pierwszym ta cem ;) Dopiero p niej
można rozpoczą resztę przygotowa . Pamiętajcie o tym, żeby
da sobie na nie odpowiednio dużo czasu. Po piech nie służy ani
dobrej atmosferze, ani ładnym zdjęciom.
Fotografowie (w tym ja) zazwyczaj zaczynają swoją pracę z
Panną Młodą w momencie ko c wki nakładania makijażu jeżeli makijażystka dojeżdża na miejsce przygotowa - lub od
zakładania sukni. Natomiast należy pamięta o tym, że
przygotowania Pana Młodego są r wnie ważne i zazwyczaj to
on szykuje się jako pierwszy. Ważne, żeby wszystko nie działo
się jednocze nie, ponieważ jest to ważny element reportażu a
fotograf niestety się nie rozdwoi :) To zresztą daje dodatkową
chwilę dla Panny Młodej, żeby odetchną i wypi lampkę
prosecco zanim założy suknię lubną.

Wła nie dlatego tak istotne jest, żeby na przygotowania
zarezerwowa sobie odpowiednią ilo czasu. Lepiej mie go
trochę za dużo niż za mało. Im więcej czasu, tym wzrasta
pewno , że fotograf zdąży zrobi fajne zdjęcia, skomponowa
detale (potrzebuję na to co najmniej 30-40 minut), a na
Waszych twarzach nie będzie wida po piechu, tylko spok j.
Osobi cie radziłabym zostawi sobie na to 2-3 godziny przed
wyj ciem na ceremonię za lubin. To może wydawa się dużo i
"jak to tak tyle przed lubem chodzi w garniturze" - ale skoro
masz w nim wytrzyma do białego rana, to wytrzymasz i
godzinę dłużej przed lubem :) Zwłaszcza, je li przygotowania
Pana Młodego odbywają się w innym miejscu niż Panny Młodej.
Ale o miejscach porozmawiamy w następnej czę ci tego
poradnika.
Ja, jako fotograf, nie wyobrażam sobie jecha na ceremonię
lubu bez pięknych portret w obojga Pa stwa Młodych i
sfotografowanych detali w ładnych kompozycjach. Reszta uję
z przygotowa jest zależna od ich charakteru, chronologii i
miejsca, w kt rym się odbywają. Bez wątpienia ta czę
reportażu w ogromnej mierze buduje klimat cało ci i często jest
odzwierciedleniem stylu bycia Pa stwa Młodych. Skoro
po więcacie mn stwo czasu i energii na znalezienie
wymarzonego miejsca na wesele, kt re będzie w 100%
odpowiadało Waszej estetyce, to warto zadba także o sp jno
do wiadcze oraz sp jno
w reportażu, wybierając fajne
miejsce na przygotowania :)

Miejsce.
Według tradycji, w Polsce Para Młoda przygotowuje się w
swoich rodzinnych domach, następnie cały "orszak" Pana
Młodego udaje się do domu Panny Młodej, gdzie następuje
błogosławie stwo, a stamtąd cała rodzina wyrusza na miejsce
ceremonii za lubin.
Obecnie jednak Pary Młode decydują się najczę ciej na
przygotowania w jednym miejscu, ale np. w r żnych
pomieszczeniach. Jest to moim zdaniem opcja o wiele
wygodniejsza, bo nie traci się czasu na dojazdy i łatwiej
wszystko zgra logistycznie. Jeszcze fajniejszym rozwiązaniem
jest zorganizowanie przygotowa w tym samym miejscu, w
kt rym odbywa się wesele. Nie do , że wszystkie potrzebne
rzeczy można przetransportowa tam o wiele wcze niej (a nie
biega w popłochu tuż przed wyjazdem na lub, szukając
piżamy czy lok wki), to jeszcze zachowuje się, tak ważną w
reportażu, sp jno .
Nie ukrywam, że zdecydowanie polecam Parom Młodym takie
rozwiązanie, także dla własnych korzy ci - mam zdecydowanie
spokojniejszą głowę o to, jak dopasowa stylistykę zdję z
każdego etapu danego dnia, je li wszystkie (bąd większo )
wydarze odbywa się w jednym miejscu.

Rozumiem jednak w pełni osoby, kt re decydują się na
organizację przygotowa do lubu we własnym domu. Często
darzymy swoje mieszkania ogromnym sentymentem i po
prostu podobają nam się ich wnętrza - zwłaszcza, je li
urządzali my je samodzielnie, według swojego pomysłu. No
place like home :) W takim wypadku należy natomiast pamięta
o doliczeniu czasu na przejazdy między poszczeg lnymi
miejscami.
Niezależnie od tego, gdzie Wasze przygotowania będą się
odbywa , bardzo ważne jest, żeby wybra odpowiednie
pomieszczenie. Najlepszy będzie przestronny, jasny pok j.
Warto, żeby ciany były jednolite a sam pok j zawierał
minimalną liczbę "rozpraszaczy", takich jak kolorowa po ciel
czy porozrzucane zabawki. Najbardziej neutralny kolor cian to
oczywi cie biały czy kremowy, jednak jeżeli np. kochacie
kolorowe plakaty, macie nimi oklejoną całą cianę i chcecie,
żeby znalazły się na zdjęciach, to zadbajcie o dobre do wietlenie
- odsłonięcie zasłon (dobrym rozwiązaniem jest rozproszenie
wiatła za pomocą białych, jednolitych, cienkich firanek),
podniesienie rolet etc.
Pamiętajcie, że duża liczba kolor w może by przytłaczająca i
na zdjęciach trochę się w niej zgubicie. Ponadto, kolorowe
elementy zabarwiają odbijane wiatło, więc je li np. znajdujemy
się w małym, ciasnym pokoju z jednym oknem i zielonymi
cianami, to, c ż... Wasza sk ra nabierze odcienia przybysza z
kosmosu ;)

Oczywi cie ciekawy efekt można osiągną także w
ciemniejszych pomieszczeniach - je li mamy w nim do
dyspozycji duże okno dające miękkie wiatło, to rezultat będzie
wręcz malarski. Są to jednak warunki ograniczające nieco
swobodę przygotowa , ponieważ ładne wiatło mamy wtedy
tak naprawdę tylko w jednym miejscu i to tam skupiamy całą
akcję. Grozi to powtarzalno cią uję i brakiem naturalno ci.
Idealną sytuacją jest, kiedy w miejscu przygotowa dostępne
jest plenerowe miejsce, w kt re można przenie czę punkt w
programu. Może to by ładny ogr d czy duży balkon. W takich
okoliczno ciach portret Pa stwa Młodych czy kompozycje
detali wyglądają jeszcze piękniej :)

Elementy.
Mimo, że większo
lub w przebiega według zbliżonego
schematu, to tak naprawdę żaden nie jest podobny do innego.
Wiecie, co jest tego powodem? Wy! :) Każda Para jest zupełnie
inna, ma swoją energię, zwyczaje i upodobania, każda na inne
sposoby wykorzystuje możliwo ci, kt re posiada. Nie inaczej
jest też z przed lubnymi przygotowaniami, kt re tak naprawdę
mogą przebiega na milion r żnych sposob w. Przedstawię
Wam teraz kilka element w i pomysł w, kt re możecie
zrealizowa , albo kt re zainspirują Was do czego , na co ja
akurat nie wpadłam :) Nie b jcie się zorganizowa tego czasu
dokładnie tak, jak chcecie. Najpiękniej jest zawsze po swojemu.
ATMOSFERA
To jest moim zdaniem najważniejsza kwestia. Naprawdę, na
zdjęciach zawsze wida , czy jeste cie zestresowani i w
po piechu, czy raczej podekscytowani i z zapasem czasowym ;)
Wy pijcie się, włączcie dobrą muzykę, otw rzcie szampana.
Zał żcie co ładnego i wygodnego na czas makijażu czy
układania fryzury (może to by fajny szlafrok/narzutka lub
sukienka, Panowie mogą pomy le o swobodnej koszuli, np.
lnianej) - to od razu doda tym wydarzeniom od więtnego
charakteru. Je li ta czę przygotowa odbywa się w innym
miejscu niż reszta, to może też warto wzią ze sobą fotografa wycieczka do barbershopu też super wygląda na zdjęciach!

UBIERANIE
Zanim jeszcze zaczniecie zakłada na siebie swoje bajeczne
stroje, dajcie chwilę mnie lub innemu fotografowi na
skomponowanie detali, sfotografowanie sukni etc. Kiedy
wszyscy będą gotowi, można rozpoczą ubieranie. Zazwyczaj
rozpoczynamy od Pana Młodego. Wiem, że wielu pan w nie
przepada za zdjęciami w tym momencie. Kojarzą się one pewnie
ze sztywnym przyklepywaniem muszki przez wiadka czy
sztucznymi u miechami. Ja też tego nie lubię! Dlatego nigdy nie
zmuszam Par Młodych do niczego.
Nie ma u mnie nienaturalnego wykręcania dłoni do zakładania
kolczyk w czy powtarzania jednej czynno ci 15 razy.
Oczywi cie, zależy mi na ładnych kadrach do reportażu, ale nie
kosztem Waszego komfortu. Panowie mogą ubiera się
samodzielnie, wiadek może po prostu towarzyszy i popija z
Panem Młodym drinka lub ubiera się w tym samym czasie.
Może go też w trakcie ubierania w og le nie by w
pomieszczeniu, a pamiątkowe zdjęcia z nim zrobimy, kiedy już
wszyscy będą gotowi.

Jako fotograf mogę Wam oczywi cie podpowiada i delikatnie
prowadzi , jednak moją gł wną rolą jest obserwowanie tego, co
się dzieje (a nie reżyserowanie rzeczywisto ci) i ukazywanie
tego na zdjęciach w jak najpiękniejszy spos b.
W przypadku kobiet trochę trudniej jest np. zapią sukienkę
bez niczyjej pomocy, ale warto pamięta , że nie musi to by
wiadkowa. Może to by mama, brat czy nawet Pan Młody!
Albo 5 druhen i cała damska czę rodziny (o ile oczywi cie
wszyscy zmieszczą się w pomieszczeniu :)). Nie zadawajcie
sobie pyta , czy wypada czy nie. R bcie tak, jak czujecie!

LISTY
Czytanie list w, kt re napisali dla siebie nawzajem przyszli
Pa stwo Młodzi to przepiękny i bardzo wzruszający zwyczaj,
kt ry przywędrował do nas z USA. Pary w Polsce r wnież
powoli zaczynają kultywowa tę tradycję i mam ogromną
nadzieję, że zostanie ona z nami na dłużej. Listy można napisa
dzie
wcze niej i przeczyta je tuż przed pierwszym
spotkaniem w dniu lubu. Można także po więci chwilę na
napisanie takich list w podczas przygotowa i przeczyta je
sobie nawzajem podczas first looka i obserwowa swoje reakcje.
Możecie je czyta na głos lub po cichu. Emocje (i piękne zdjęcia)
gwarantowane!

FIRST LOOK
Kolejny piękny moment, zdecydowanie jeden z moich
ulubionych podczas całego dnia lubu. Chwila, w kt rej
pierwszy raz widzicie się w pełnej gotowo ci, w sukni i
garniturze, w ostatnich chwilach swojego narzecze stwa.
Zawsze polecam Parom Młodym, żeby - je li to możliwe spotkały się w plenerze, w atmosferze intymno ci, bez
ciekawskich spojrze rodziny. Nie trzeba wtedy hamowa
żadnych emocji, możecie się mia , płaka (lub jedno i drugie).
Naprawdę gorąco polecam da sobie tę chwilę tylko dla siebie.
Ale first look może dotyczy także spotkania z rodzicami (np.
zawsze wzruszającą chwilą dla ojca jest zobaczenie swojej c rki
w sukni lubnej) albo z przyjaci łmi. Je li Pannie Młodej
towarzyszy kilka druhen, to spotkanie z nimi (je li w ubieraniu
towarzyszyła np. tylko mama) także wyzwala wiele emocji i jest
bardzo fotogeniczne.

BŁOGOSŁAWIE STWO
To chyba najbardziej tradycyjny element lubu w Polsce.
Często członkom rodziny udzielającym błogosławie stwa
towarzyszy w tym momencie ogromne wzruszenie. R wnież
dla Pary Młodej jest to niezwykłe przeżycie. Je li decydujecie się
na zorganizowanie błogosławie stwa, to warto zadba o jego
odpowiednią oprawę i przygotowa wcze niej miejsce. Może
będzie to specjalne stanowisko w ogrodzie, gdzie będziecie tylko
Wy i Wasi rodzice czy inni ważni członkowie rodziny. A może
dzie dzie przed lubem spotkacie się na kr tką "posiad wkę"
w większym gronie, i to wszystkie te osoby będą Wam
błogosławi na nowej drodze życia. Możecie też w og le nie
mie potrzeby organizowa takiego obrzędu. I to jest jak
najbardziej okej! Warto wcze niej powiadomi potencjalnie
zainteresowane osoby o Waszej decyzji i o tym, jak
chcieliby cie, żeby ten fragment przygotowa wyglądał (np. czy
zależy Wam na kr tkiej i zwięzłej formie, czy chcieliby cie
usłysze dłuższe przemowy lub wsp lnie się pomodli ).
SESJA ZDJĘCIOWA
Opr cz zdję reportażowych, w trakcie przygotowa zawsze
staram się nam wi Parę Młodą jeszcze na kilka ładnych
portret w. Kiedy jednak mamy więcej czasu (a np. p niej
grafik jest napięty), to można pozwoli sobie jeszcze przed
lubem na zdjęcia z rodziną czy przyjaci łmi. Takie fotografie są
zawsze piękną pamiątką zwłaszcza, kiedy zrobione są w super
miejscu (jakim jest np. Wasz ogr d czy teren w pobliżu Waszej
miejsc wki weselnej).

Jest to też moment, w kt rym możemy wykona zwyczajowy
plener w dniu lubu. To szczeg lnie ważne kiedy wiadomo, że
sło ce zachodzi do szybko i po zako czeniu ceremonii czy w
trakcie wesela nie będzie już na taki plener czasu.
WASZE RYTUAŁY
Nie b jcie się wplata w ten dzie Waszych specjalnych
zwyczaj w czy rytuał w. Szybkie karaoke z dziewczynami,
mecz w Fifę z chłopakami czy partyjka makao z najbliższymi
przyjaci łmi? Je li jest to rzecz, kt ra wprawi Was w dobry
nastr j, albo po prostu rzecz, kt rą chcecie zrobi - zr bcie to :)
Pewnie się już powtarzam, ale naprawdę, w dniu Waszego lubu
nie przejmujcie się, czy co wypada czy nie - to Wasz dzie , Wy
jeste cie gwiazdami i niech będzie totalnie po Waszemu!

Na zakończenie.
I jak, czy ten ebook przywr cił Wam trochę wiarę w
przygotowania bez spiny? Wiadomo, jak w każdym dużym
przedsięwzięciu - zawsze co może p j nie tak. Jednak przy
odpowiednim wcze niejszym przygotowaniu to ryzyko można
zminimalizowa . Mam nadzieję, że nieco Wam w tym pomogę,
zar wno dzięki tym kilkunastu stronom tekstu, kt re wła nie
przeczytali cie, ale także poprzez moją duszę "kierowniczki".
Często wykazuję się nią na lubach kiedy jest taka potrzeba :)
Pamiętajcie, że zar wno Wasza rodzina, go cie, jak i ja oraz inni
usługodawcy, jeste my dla Was. To Wy i Wasze uczucia jeste cie
w tym dniu najważniejsi, a nie kolor serwetek czy kwiat w w
ko ciele. Nastawcie się na nową, ekscytującą przygodę i imprezę
Waszego życia, a zobaczycie, że wszystko wyjdzie idealnie i nikt
nawet nie zauważy jakich drobnych fakap w ;)
Dziękuję, że wytrwali cie do ko ca. Trzymam za Was kciuki,
życzę Wam mn stwa pięknych chwil i niesamowitej miło ci.
Do zobaczenia!
PS. pamiętajcie o checkli cie na ko cu tego ebooka :)

www.agatahulasfotografia.com
IG: @agatahulasfotografia
FB: Agata Hułas Fotografia
agatahulas.foto@gmail.com
+48 692 798 730

Checklista rzeczy do przygotowań:
Suknia
Biżuteria
Welon/wianek
Pier cionek zaręczynowy
Perfumy

Panna Młoda

Buty

Szminka/kosmetyki
Bukiet
Garnitur
Spinki
Krawat/muszka
Poszetka
Zegarek

Pan Młody

Buty, pasek

Perfumy
Obrączki
Ładne wieszaki na ubrania
Drobiazgi do zdję (np. pudełeczko, wstążki,
podstawki, kwiaty, osobiste dodatki, pamiątki)
Inne:

Ogólne

Zaproszenie/papeteria

