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Editorial

Nu știu de ce, dar am fost 
mereu atras de reviste. 
La început a fost pentru 
că, fiind un adolescent în 
anii ‘90, revistele erau 
ceva nou, o diversitate 

binevenită. Erau destul de 
multe cele pe care le cumpăram 

pe atunci, pe teme care variau de 
la computere și jocuri, până la știință și natură. 
Copil fiind, îmi amintesc cum îmi făcusem prima 
mea revistă, scrisă de mână și ilustrată cu poze 
decupate de prin alte reviste sau cărți. Era acolo 
o dorință de a începe ceva nou, de a crea ceva. 
Acum parcă îmi pare rău că acele prime încercări 
s-au pierdut.

După ce am ajuns în Brașov și m-am apucat mai 
serios de fotografie, îmi doream să văd o revistă 
pe acest domeniu și mare mi-a fost surpriza când 
am văzut Photo Magazine cu coada ochiului la 
un chioșc de ziare. Era chiar primul număr și am 
cumpărat-o fără a sta pe gânduri. Era prin 2005. 
La scurt timp le-am scris pentru că îmi doream 
să colaborez și eu cu ei, iar în aprilie 2006 apărea 
primul meu articol. Inventasem practic o nouă 

rubrică, „Foto-locații”, în care povesteam despre 
o zonă interesantă în care să poți merge să 
fotografiezi. Pe parcursul acelui an am scris patru 
astfel de articole, pentru care am fost și plătit. 
Printre primii mei bani câștigați din fotografie. A 
fost un început interesant și frumos, chiar dacă 
acum, privind retrospectiv, îmi dau seama că 
textele și imaginile erau puerile. După un timp, 
Photo Magazine parcă se schimbase și cumva 
publica doar un anumit tip de articole și imagini, 
în care eu nu mă mai regăseam, așa că am pornit 
la drum pe cont propriu.

În octombrie 2008 fondam Photo Travel, un proiect 
la care am lucrat cu foarte mare drag. Ne doream 
și noi o revistă pe domeniul nostru așa că astfel 
apărea în România prima și singura revistă de 
fotografie de natură și călătorie. A fost o etapă 
frumoasă dar și extrem de grea, pentru că ne-
am izbit de multe probleme. Puteți citi întreaga 
poveste pe site-ul www.phototravel.ro, unde anul 
trecut am publicat toată arhiva revistei, la 10 ani de 
la apariția primului număr. Odată cu acest proiect 
înțelegeam că acest domeniu nu este nicidecum 
la fel de simplu ca atunci în copilărie, când visele 
erau mult mai ușor de imaginat. Atunci nu existau 

Au trecut 5 ani de când am început această revistă. Nici nu știu când. Ideea a pornit așa în joacă, 

din nostalgia după Photo Travel, revista la care am lucrat cu mult drag acum 10 ani. Interesant 

cum se scurge timpul și cum putem să înțelegem asta doar atunci când privim în urmă și ne dăm 

seama cât de puțin reușim să facem comparativ cu cât de mult ne-am dori. Dar să lăsăm filozofiile 

deoparte și să vedem de unde pasiunea asta pentru a scrie o revistă.

termene strânse și probleme financiare, atunci 
era doar dorință și imaginație.

PhotoLife magazine este cumva întruparea tuturor 
acestor experiențe, deși nu este chiar o revistă 
propriu-zisă, ci mai degrabă un mod de a le mulțumi 
celor care au format în jurul nostru o comunitate 
frumoasă. Cred că este mai utilă decât un simplu 
blog, pentru că putem scrie articole mai ample, 
le putem ilustra mai bine și totul are la final o 

mai bună coerență. Spuneam că începuturile sunt 
cele mai frumoase, însă de data asta, după cinci 
ani, parcă lucrăm cu la fel de multă pasiune ca la 
început.

Să fie oare pentru că punem suficient de mult 
suflet și pasiune?

www.photolife.ro
http://www.phototravel.ro
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Cuprins
An de an ne străduim să punem în paginile revistei material de calitate, așa că, pe lângă rubricile 

deja obișnuite despre ce am făcut în 2019, v-am pregătit și alte subiecte interesante. Avem o 

galerie foto dedicată turelor noastre din Bretania și un articol scurt și interesant despre fotografia 

de eveniment. Mai apoi avem plăcerea să vă prezentăm un proiect despre detaliile din lumea 

florilor și continuarea articolului despre fotografia wildlife început în numărul trecut. Avem și foarte 

mulți fotografi de natură invitați în acest număr, care să vă împărtășesc câteva dintre gândurile 

lor. Am încercat să vă facem cât mai ușoară parcurgerea revistei, așa că puteți naviga în zonele 

de interes cu ajutorul link-urilor de aici sau din footer-ul paginii. În același timp, aveți și link-uri 

externe acolo unde este cazul. Lectură plăcută.

www.photolife.ro
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Anul 2007 a fost momentul  în care Dan Dinu a 
creat PhotoLife și a pornit primul curs modern de 
fotografie de la acea vreme din Brașov și printre 
primele din țară. Am petrecut de atunci peste 
1.000 de ore în sala de curs, dar și sute de ore 
în teren și am învățat împreună permanent. Doi 
ani mai târziu am lansat primul curs de fotografie 
online din România și am inițiat și primul nostru 
workshop, iar din 2011 am început să organizăm  
primele noastre photo tour-uri în afara țării, ce 
au generat extrem de multe amintiri frumoase. 
Am colaborat la aceste activități cu foarte mulți 
fotografi, printre care Iliuță Goean, Dorin Bofan,  
Horia Bogdan, Luiza Boldeanu și Tatiana Volontir. 
Chiar dacă în timp unii dintre ei și-au continuat 
drumul pe cont propriu, ne place să credem că 
o parte din ceea ce fac astăzi bine, vine în urma 
experienței acumulate la PhotoLife.

Spre deosebire de alți fotografi care oferă servicii 
similare cu ale noastre, ne-a plăcut mereu să 
fim complet transparenți față de voi. Pe site-ul 
nostru puteți găsi toate informațiile despre ture 
și cursuri, cu toate amănuntele necesare. Chiar 
dacă există mereu riscul să fim copiați, pentru 
noi este mai important ca voi să aflați tot ce aveți 
nevoie din prezentarea activităților și nu în urma 

discuțiilor pe e-mail sau pe rețelele de socializare. 
Credem cu tărie că metoda noastră este mult mai 
profesionistă și mai corectă față de voi.

Nu putem spune că acești peste 10 ani de activitate 
au fost ușori, dar nici nu putem să ne plângem 
că au fost grei. Au fost frumoși. Au fost împliniți. 
Ne-au inspirat. Ce ne bucură cel mai tare este că, 
împreună cu voi, am putut să dezvoltăm acest 
domeniul în România. Noi am încercat mereu 
să inovăm și să fim mai profesioniști în ceea ce 
facem, iar voi ne-ați sprijinit constant acordând 
încredere serviciilor noastre. Astăzi, după puțin 
mai mult de un deceniu de când au apărut pe 
piața românească, turele și cursurile foto sunt mai 
diversificate și calitative, iar noi toți am avut aici 
un aport. PhotoLife a trăit alături de voi extrem 
de multe momente frumoase în toți acești ani, iar 
pentru aceasta nu putem decât să vă mulțumim. 

Promitem să vă fim alături și de acum înainte, 
atât pentru a vă ajuta să vă descoperiți pasiunea 
pentru fotografie, cât și pentru a continua călătoria 
începută cu atât de mulți dintre voi.

Mai multe despre povestea noastră găsiți pe
www.photolife.ro/ro/despre-noi

Despre noi
După mai bine de 10 ani de activitate, ne simțim mai tineri ca niciodată, însă, în același timp, 

mai maturi și mai dedicați cauzei noastre. Pentru noi, cea mai mare satisfacție este atunci când 

terminăm un curs sau o tură foto și vedem pe fețele participanților mulțumirea acumulată și 

dorința de a reveni. Iată, pe scurt, câteva gânduri despre povestea noastră.

www.photolife.ro
http://www.photolife.ro/ro/despre-noi
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Echipa PhotoLife

Dan practică fotografia 
de mai bine de 20 de ani 
și a fondat PhotoLife în 
2007.  În prezent este 
președintele Forona 
(Organizația Fotografilor 

de Natură din România) 
și se implică în numeroase 

proiecte fotografice ce vizează 
protecția mediului, alături de cele mai importante 
ONG-uri din domeniu.

A fost publicat în numeroase reviste, printre care 
și National Geographic, și a obținut numeroase 
nominalizări sau premii la concursuri de 
specialitate. În 2010 a inițiat România Sălbatică, 
cel mai mare proiect de fotografie de natură creat 
până acum în țară. A vizitat și fotografiat până 
acum peste 30 de țări și este trainerul nostru 
principal la turele foto.

Daniel este fotograf și trainer 
autorizat la Photobox Art 
Market, studio foto pe care 
l-a dezvoltat în Brașov. 
Fotografiază din 1978 și 
a fost fotograf și editor 

de imagine la Cercul de 
Speologie, Turism și Alpinism 

„Liliecii” Brașov. Mai apoi a fost 
fotograf autorizat pentru evenimentele militare 
din garnizoana Brașov sau ISU Brașov.

În 2015 îl cunoaște pe Dan Dinu la PhotoLife și 
încep să colaboreze, iar din 2017 deschide studioul 
foto Photobox Art Market. A participat până acum 
la trei expoziții colective de fotografie și este 
membru al Asociației Fotografilor din Județul 
Brașov și al Forona (Organizația Fotografilor de 
Natură din România).

PhotoLife înseamnă pasiune, dedicație și perseverență. Pasiune pentru ceea ce facem, dedicație 

pentru cei care aleg să fie alături de noi și perseverență pentru a ne dezvolta continuu. Trainerii 

noștri nu sunt doar niște simpli fotografi, ci oameni care încearcă să fie tot mai buni în ceea ce fac, 

care pun extrem de multă pasiune în munca lor și care, poate cel mai important, sunt deschiși să 

împărtășească și altora cunoștințele lor. Noi vă dezvăluim tot ce știm, pentru că numai astfel vom 

deveni la rândul nostru nevoiți să învățăm mai mult și să evoluăm continuu alături de voi.

Dan Dinu
fotograf / trainer PhotoLife

Daniel Hașiegan
fotograf / trainer PhotoLife

© Dan Dinu

Iliuță Goean
fotograf colaborator

Iliuță este un foarte bun 
ghid și cunoscător al Deltei 
Dunării și unul dintre 
colaboratorii noștri cei 
mai vechi. Împreună cu el 
am dezvoltat la PhotoLife 

programe specializate 
pe fotografia wildlife, încă 

din 2010, axate mai ales pe 
fotografierea păsărilor. 

Este ghid în Delta Dunării și fotograf din 2007 
și este membru fondator Forona (Organizația 
Fotografilor de Natură din România).

A publicat imagini în diverse reviste și albume de 
profil și a participat la mai multe expoziții atât 
în țară cât și în afară, prin care a promovat de 
fiecare dată avifauna României.

Laurent Lefèvre
fotograf colaborator / webmaster

Francez de origine, Laurent a 
ales să se mute în România 
în 2007. Fiind un călător 
pasionat, fotografia a venit 
ca o extensie, iar acum 
cele două se împletesc, 

fiind nedespărțite.

În 2013 a participat la un curs 
de fotografie alături de PhotoLife, iar mai apoi au 
urmat nenumărate ture foto. A participat la mai 
multe expoziții de grup și proiecte alături de Dan 
Dinu, cum ar fi Road Trip 4 Nature, și este co-
organizator al turelor noastre din Franța.

Laurent este cel care a creat site-ul PhotoLife și 
se ocupă de buna funcționare a acestuia.

www.photolife.ro


CUPRINS  |  DESPRE NOI  |  RETROSPECTIV 2019  |  CALENDAR 2020  |  GALERIE  |  ARTICOLE  |  6PHOTOLIFE magazine 2019  |  www.photolife.ro

Cosmin a luat startul în 
domeniul producției video 
încă din adolescență și de 
mai bine de 10 ani lucrează 
în acest domeniu.

Din 2013 a început să 
colaboreze cu Dan Dinu 

la realizarea de filme despre 
natură și a pus bazele NDT (Nature & Travel 
Documentaries), proiect dedicat filmului 
documentar. Filmul Natura Brașovului, creat 
împreună cu Dan Dinu și Propark, a fost premiat 
și selectat la mai multe festivaluri de specialitate 
din: China, Elveția, Rusia, Polonia și Portugalia. 
Colaborează cu PhotoLife la realizarea unor 
proiecte precum Road Trip 4 Nature sau România 
Sălbatică.

Dragoș lucrează în turism din 
anul 2000 și se consideră 
norocos să activeze într-
un domeniu atât de 
frumos, în care să își poată 
transforma pasiunea în 

muncă. Din dorința de a 
ieși din tiparele clasice ale 

turismului de masă, a decis să 
își deschidă propria agenție de turism. Explore 
Travel a fost înființată în 2006 și a inovat mereu 
pe piața de turism din România. Legătura dintre 
turism și fotografie este foarte strânsă, iar asta 
se vede în turele foto organizate până acum.

Colaborarea cu PhotoLife a început în 2013, cu 
un safari foto în Africa, iar de atunci am realizat 
foarte multe ture foto împreună.

Cosmin Dumitrache
videograf colaborator

Dragoș Pîrnog
partener Explore Travel

Luiza & Cristian Cerghedean
colaboratori PhotoLife

Luiza este pasionată 
de fotografie încă din 
copilărie, din perioada 
în care părinții ei aveau 
aparatură și laborator 
foto, iar Cristian a iubit 

dintotdeauna natura și 
tehnica, două pasiuni care se 

pot îmbina perfect în fotografie. 
Împreună au descoperit la PhotoLife că fotografia 
presupune mai mult decât instantanee și amintiri 
digitale.

 Din 2015 au început să participe la activitățile 
noastre, ca ulterior să se implice activ în proiectele 
desfășurate din dorința de a-și aduce aportul la 
ceea ce înseamnă și promovează PhotoLife.

Mai multe informații despre povestea PhotoLife 
și despre trainerii și colaboratorii noștri găsiți pe 
www.photolife.ro/ro/despre-noi
 

Întâlnirea aniversară Reci 2019 © Dan Dinu

Din 2007 și până astăzi, am avut mulți alți colaboratori, printre care: Dorin Bofan, Tatiana Volontir, 
Luiza Boldeanu sau Horia Bogdan. Pentru ei am fost o rampă de lansare în acest domeniu, PhotoLife 
fiind locul în care au organizat primele lor cursuri, workshop-uri și ture foto.

www.photolife.ro
http://www.photolife.ro/ro/despre-noi
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© Dan Dinu

Serviciile noastre
PhotoLife vă oferă mai multe tipuri de servicii cu tematică fotografică, ce vă vor ajuta să vă 

dezvoltați pasiunea pentru fotografie. Cursurile foto sunt destinate celor care vor să asimileze 

cunoștințele de bază despre fotografie, iar workshop-urile și photo tour-urile sunt destinate celor 

care vor să facă mai multă practică. Iată mai multe detalii despre ceea ce vă oferim.

Susținem periodic cursuri dedicate inițierii în 
fotografie sau fotografiei de natură. Aceste cursuri 
sunt predate de Dan Dinu și se pot întinde pe o 
perioadă mai lungă de timp (o lună și jumătate la 
Brașov), sau pot fi intensive (concentrate într-un 
interval de 10 zile în alte locuri din țară). 

Cursurile conțin atât lecții teoretice, cât și cursuri 
practice susținute în sală, în oraș sau în diferite 
locuri cu potențial fotografic. Tematica este una 
foarte bine conturată, iar cursurile se bazează pe 
foarte multă interactivitate, pe studii de caz și pe 
multe imagini exemplificative. Ne bazăm atât pe 
experiența trainerului, cât și pe un suport de curs 
de calitate, dezvoltat și îmbunătățit permanent 
cu noi imagini și studii de caz.

Mai multe detalii găsiți pe
www.photolife.ro/ro/lista-curs-foto

Un workshop este întotdeauna un prilej să învățați 
lucruri noi și să vă faceți prieteni. Este cel mai frumos 
și practic mod de a combina teoria cu practica și cu 
feedback-ul de pe teren.

Workshop-urile noastre au în general trei părți 
distincte. Partea teoretică se asimilează sub forma 
unui slideshow cu informații, fotografii și studii 
de caz, adaptate tematicii. Partea practică este 
constituită din ședințe foto și deplasări pe teren, 
unde se vor pune în aplicare informațiile teoretice 
prezentate. Ultima parte este una în care vom 
vizualiza imaginile create și unde veți putea primi un 
feedback pentru ceea ce ați realizat. Un workshop 
este un spațiu de comunicare intensivă, așa că nu 
trebuie să vă feriți să vă implicați cât mai mult.

Mai multe detalii găsiți pe
www.photolife.ro/ro/lista-workshop-foto

În photo tour-uri îți oferim ture în locuri inedite, în 
care atenția noastră este concentrată pe găsirea 
unor oportunități fotografice deosebite. Această 
descoperire a locurilor cu ajutorul fotografiei, îți 
va oferi de fiecare dată o mai bună înțelegere 
a oamenilor, a culturii, a peisajului sau a faunei 
specifice zonei în care te găsești.

Chiar dacă nu mai există ședințe teoretice, orice 
întrebare își poate găsi răspunsul direct în teren. 
Dacă la un workshop petreceai alături de noi 
câteva zile, la un photo tour poți petrece până 
la două săptămâni. Pentru că grupurile compacte 
sunt mult mai unite și pentru că ne place să fim 
mereu o echipă cât mai echilibrată, de fiecare 
dată alegem să mergem în grupuri mici.

Mai multe detalii găsiți pe
www.photolife.ro/ro/lista-photo-tour

A fotografia animale nu este un lucru ușor, iar 
de-a lungul timpului am creat multe ture dedicate 
acestui gen fotografic. Dincolo de a merge și 
căuta animale, experiența oferită de un hide 
specializat (o ascunzătoare confortabilă în care 
poți fotografia în voie) este cu totul alta. Folosind 
această metodă, animalele nu mai sunt stingherite 
de prezența omului, sau o acceptă mult mai ușor, 
iar fotograful se poate concentra mai mult pe 
comportament.

Am colaborat la dezvoltarea mai multor hide-uri 
foto, iar în curând veți putea găsi pe website-ul 
nostru mai multe informații despre cum le puteți 
folosi. Suntem mereu atenți la etică, așa că toate 
metodele folosite de noi sunt prietenoase cu natura.

Mai multe detalii găsiți în curând pe
www.photolife.ro/ro/lista-photo-hide

Curs foto
interactiv, intuitiv, prietenos

Workshop foto
învață fotografie în ritmul tău

Photo tour
călătorește, descoperă, fotografiază

Photo hide
mai aproape de lumea animalelor

www.photolife.ro
http://www.photolife.ro/ro/lista-curs-foto
http://www.photolife.ro/ro/lista-workshop-foto
http://www.photolife.ro/ro/lista-photo-tour
http://www.photolife.ro/ro/lista-photo-hide


CUPRINS  |  DESPRE NOI  |  RETROSPECTIV 2019  |  CALENDAR 2020  |  GALERIE  |  ARTICOLE  |  8PHOTOLIFE magazine 2019  |  www.photolife.ro

Ce am susținut

Încercăm de fiecare dată să sprijinim fiecare proiect în care credem cu adevărat și, pe cât posibil, 

ajutăm la promovarea fotografiei în România, într-un mod cât mai altruist. Credem cu tărie că 

numai așa putem avea o dezvoltare mai frumoasă și o cooperare mai bună între toți cei implicați în 

susținerea acestei pasiuni pe care o avem cu toții.

În fiecare an, în cadrul Alpin Film Festival, am 
sprijinit Forona în organizarea unei expoziții de 
fotografie în Piața Sfatului din Brașov. Dacă la 
edițiile anterioare am onorat muntele și apa, în 
acest an a venit vremea să spunem povestea 
pădurii. 40 de imagini de la 14 fotografi de 
natură, ne-au purtat într-o călătorie pe toate cele 
6 continente unde sunt prezenți arborii. De la 
pădurile cu aspect jurasic din Noua Zeelandă la 
junglele africane, de la habitatele tigrilor din India la 
Bazinul Amazonului, de la pădurile nord-americane 
și până la codrii noștri seculari, în expoziție au 
fost prezentate fotografii emblematice pentru 
toate aceste habitate și pentru viețuitoarele care 
le populează. Expoziția a fost realizată cu sprijinul 
Konica Minolta.

Alpin Film Festival revine și în 2020, între 24
februarie și 01 martie, așa că vă așteptăm cu o 
nouă expoziție și alte evenimente.

Pădurea
expoziție Forona la patru ani de Alpin Film Festival 

© Dan Dinu

Photo Story 2019
un eveniment F64 la Brașov

F64 a continuat și în acest an seria de evenimente 
Photo Story, de data aceasta organizând mai multe 
întâlniri fotografice în mai toate orașele mari ale 
țării. La Brașov, evenimentul a fost organizat 
alături de PhotoLife, iar Dan Dinu a susținut o 
prezentare despre fotografie. Evenimentul a fost 
găzduit La Noi Acasă, un loc foarte drag nouă prin 
conceptul prin care îl aduce.

Prin aceste întâlniri fotografice, F64 a sărbătorit 
împlinirea celor 18 ani de activitate.

www.photolife.ro
http://alpinfilmfestival.ro/
http://www.forona.ro
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Digi Animal Club
o discuție despre fotografia de natură

La invitația celor de la Digi Animal World, Dan 
Dinu a discutat cu Bogdan Uritescu despre ce 
înseamnă să fi fotograf de natură și wildlife, care 
sunt provocările acestui domeniu și care sunt cele 
mai interesante aventuri trăite în lumea fascinantă 
a animalelor.

Puteți urmări filmul integral pe
www.facebook.com/dandinuphotolife/videos

Milvus photo contest
o nouă ediție a concursului de fotografie

Prima ediție Făgăraș Fest, un eveniment dedicat 
în totalitate naturii și comunităților locale ce 
trăiesc în vecinătatea Munților Făgăraș, a avut loc 
în perioada 13-15 septembrie în comuna Lerești, 
pe platoul din fața cabanei Voina.

PhotoLife și NTD au sprijinit alături de ProPark 
acest festival prin mici expoziții de fotografie și 
proiectarea de filme documentare precum „Natura 
Brașovului” și „Parcurile americane”.

Ca de fiecare dată, PhotoLife susține concursul 
organizat de Milvus, care an de an adună imagini 
spectaculoase de la fotografi din întreaga lume. 
Concursul a sprijinit și în acest an fotografii români, 
printr-o categorie fără taxă, cu imagini realizate 
doar în România.

Numărul de fotografii înscrise în concurs a fost 
unul foarte mare, iar galeria cu cele mai bune 
imagini o puteți vedea pe www.photocompetition.
milvus.ro/gallery/2019

Oameni pentru natură
trei episoade noi 

Zimbrii liberi
expoziție de fotografie și lansare de film

Seria de filme din cadrul proiectului „Oameni 
pentru natură” a continuat anul acesta cu trei 
episoade noi, realizate de Cosmin Dumitrache 
și Dan Dinu, alături de Alina Ioniță și Roxana 
Iordăchescu de  la ProPark - Fundația pentru 
arii protejate, inițiatorii proiectului. Cei trei noi 
protagoniști sunt Amalia Dumbravă, Călin Hodor 
și Mugur Pop, iar filmările au avut loc în Parcul 
natural Porțile de Fier și în câteva arii naturale 
din județele Hunedoara și Cluj. 

În prima parte a seriei puteți descoperi poveștile 
altor cinci oameni care lucrează pentru natură: 
Dan Grigoroaea, Luminița Tănasie, Mihai Zotta, 
Szilárd Darόczi și Tibor Hartel. 

Vă invităm să vedeți toate cele opt episoade pe 
www.youtube.com/oameni-pentru-natura.

Expoziția de fotografie desfășurată la Cluj-Napoca 
povestește cum a revenit cel mai mare mamifer 
terestru din Europa înapoi în Carpații Meridionali. 
Aceasta a avut loc la Muzeul Zoologic și a cuprins 
imagini realizate de  Bogdan Comănescu, Dan Dinu 
și Daniel Mîrlea. Fotografiile au fost realizate în 
cele două zone de re-sălbăticire, Măgura Zimbrilor 
din Armeniș și Poiana Zimbrilor din Densuș. 

La vernisaj a fost proiectat documentarul 
„Zimbrul”, realizat de Emmanuel Rondeau, care dă 
voce comunităților locale din vecinătatea zonelor 
de reintroducere a zimbrilor în Munții Țarcu și 
Poiana Ruscă.

Filmul documentar poate fi urmărit aici
www.youtube.com/zimbrul

Făgăraș Fest
o sărbătoare inedită a muntelui

www.photolife.ro
https://www.facebook.com/dandinuphotolife/videos/vb.100001389728681/2685099991546299/?type=3
https://photocompetition.milvus.ro/gallery/2019/
https://photocompetition.milvus.ro/gallery/2019/
https://propark.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=N017VVB99Nw&list=PLcD56yKEDSajQUXVdSQX7vIXd1VY33I2A
https://www.youtube.com/watch?v=p1ml2M9kO2U
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Pădurile valoroase ale României
campanie WWF

Din totalul de 7 milioane de hectare de păduri 
ale țării noastre, cel puțin 10% sunt păduri care 
adăpostesc valori biologice sau oferă servicii critice 
de protecție și siguranță comunităților umane din 
vecinătate. Este vorba despre minim 700.000 de 
hectare de păduri pe care specialiștii le numesc 
păduri cu valoare ridicată de conservare. Aceste 
păduri sunt însă vulnerabile și trebuie protejate 
contra tăierilor ilegale.

WWF a identificat încă din 2010 Pădurile cu 
Valoare Ridicată de conservare, printre care și 
Codrii Seculari de la Șinca, care au fost incluse 
în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și 
Cvasivirgne și ulterior în patrimoniul mondial 
UNESCO.

Pădurile valoroase au nevoie de protecție pentru 
că deseori situația proprietății lor este incertă, 
sunt în pericol de a fi deteriorate și, în timp, riscă să 

fie complet distruse. Informațiile de care dispune 
WWF în prezent, prin intermediul Inventarului 
Forestier Național, nu desenează o hartă precisă 
a amplasării pădurilor din România și implicit a 
pădurilor cu valoare ridicată de conservare.  Nu 
se știe care sunt structura și distribuția la nivel 
național a elementelor ce definesc o pădure ca 
fiind valoroasă.  Mai mult decât atât, o bună parte 
dintre păduri nu este inclusă în fondul forestier 
național, iar dintre acestea, multe sunt păduri cu 
valoare ridicată de conservare.

Pentru a putea proteja aceste păduri valoroase, 
WWF are acum nevoie de ajutorul fiecăruia dintre 
noi.

Cu un simplu SMS poți salva 50m2 de pădure. 

Află mai multe despre cum poți ajuta pe
www.wwf.ro/campanii/salvam-padurile-romaniei

„O veche vorbă din popor spune că românul este frate cu codrul. Poate că 

acesta este și motivul pentru care ne înfuriem atât de tare când discutăm 

despre soarta pădurilor românești. Devenim bătăioși, temperamentali 

și uneori chiar ducem lucrurile la extrem. De fapt, vocalizarea aceasta 

exagerată și campaniile agresive din mediul online, fac mai mult rău decât 

bine. Soluții există, însă ele trebuie implementate discutând cu toate părțile 

implicate, nu doar vociferând de pe margine și aruncând vina de pe unul pe altul. Prin această 

campanie WWF, pe care o susțin cu mare drag, avem șansa să luăm parte cu adevărat la salvarea 

pădurilor printr-o implicare directă.“ - Dan Dinu

©
 D

an
 D

in
u

www.photolife.ro
https://www.wwf.ro/campanii/impreun_salvm_pdurile_valoroase_ale_romaniei/


CUPRINS  |  DESPRE NOI  |  RETROSPECTIV 2019  |  CALENDAR 2020  |  GALERIE  |  ARTICOLE  |  11PHOTOLIFE magazine 2019  |  www.photolife.ro

Ce am inițiat

Uneori suntem foarte vizibili în cadrul unor proiecte mari, alteori lucrăm la unele mici dar 

importante. Fiecare an este diferit și aduce provocări diverse. Dacă anul trecut definitivam Road 

Trip 4 Nature, un proiect foarte amplu, anul acesta ne-am concentrat aproape toate eforturile și 

resursele pe România Sălbatică, în special asupra filmului ce va fi definitivat anul viitor. Avem 

și multe idei și planuri noi, însă toate eforturile noastre sunt acum îndreptate asupra finalizării 

proiectelor existente. 

La invitația Complexului Muzeal de Științele Naturii 
din Galați, Dan Dinu a susținut o proiecție de 
fotografie dedicată faunei din Africa și aventurilor 
trăite în cele patru ture de pe acest continent. 
Cei prezenți au aflat povești interesante din 
Kenya, Uganda și Namibia, ilustrate cu foarte 
multe imagini.

Această proiecție a fost prezentată în trecut și 
în București, Brașov sau în diverse școli în cadrul 
programului „Săptămâna Altfel”. 

Povești din Africa
proiecție de fotografie cu Dan Dinu la Galați

Descoperă Delta Dunării
film documentar despre natură

© Dan Dinu (toate imaginile)

În urmă cu ceva timp, Cosmin Dumitrache și Dan 
Dinu au început lucrul la un film documentar 
despre cea mai mare zonă umedă a Europei, un 
loc unic în România, ce constituie un adevărat 
paradis pentru iubitorii de natură și animale. 

Inițiat alături de Iliuță Goean, colaboratorul 
nostru de peste 10 ani din Delta Dunării, filmul 
este realizat în cadrul NTD (Nature and Travel 
Documentaries) și vă va arăta atât peisajul și 
fauna locului, cât și activitățile pe care le puteți 
practica aici, fie ele fotografie, ture de caiac sau 
birdwatching. Documentarul va fi lansat în 2020, 
în cadrul Alpin Film Festival.

www.photolife.ro
http://alpinfilmfestival.ro/
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Parcurile americane
expoziție de fotografie și film documentar

După mai bine de 40 de zile de muncă în teren, în 
care au vizitat nu mai puțin de 12 parcuri naționale 
americane și multe alte rezervații mai mici, și 
după câteva luni de lucru la editare și montaj, 
Dan Dinu și Cosmin Dumitrache au definitivat 
documentarul „Parcurile americane” ce a fost 
lansat anul acesta la Cinema One în Brașov, în 
cadrul Alpin Film Festival.

Odată cu filmul, Dan Dinu a realizat și o expoziție 
de fotografie, cu sprijinul Centrului Multicultural 
al Universității Transilvania și F64, în cadrul căreia 
a fost susținută și o prezentare denumită „Ce ne 
învață parcurile americane?”. Această prezentare, 
moderată de Erika Stanciu de la ProPark, a avut 
rolul de a aduce laolaltă reprezentanți ai ONG-
urilor pentru a afla mai multe despre cum sunt 
protejate parcurile naționale americane și ce 
putem noi aplica în România din modelul lor de 
conservare.

Cosmin și Dan au fost sprijiniți în efortul lor de 
ProPark, iar întregul proiect Road Trip 4 Nature a 
fost posibil datorită Ambasadei SUA din România, 
PhotoLife, NTD (Nature and Travel Documentaries), 
Explore Travel și Nikon.

Filmul va avea o proiecție în București la începutul 
anului viitor, după care va fi lansat online. Puteți 
vedea trailerul pe www.vimeo.com.

Aventura celor implicați în proiect (Alexandru 
Bobeică, Cosmin Dumitrache, Dan Dinu, Laurent 
Lefèvre și Vlad Popescu) o puteți vedea pe 
parcursul a 12 episoade de making of, pe Facebook, 
la adresa www.facebook.com/dandinuphotolife.

În PhotoLife magazine 2017 și 2018 puteți citi mai 
multe despre proiect și puteți vedea mai multe 
imagini, în cadrul a două articole ample dedicate 
acestei aventuri americane.

„Amintirea cea mai puternică pe care o am despre filmul realizat de Dan și 

Cosmin, este proiecția de lansare de la Alpin Film Festival, unde am avut o 

sală de 330 de locuri plină până la refuz. Seara a fost de neuitat și datorită 

prezenței minunatei Irina Margareta Nistor, prezență care a întărit ideea că 

acest documentar este unul valoros. Filmul este o dovadă că știm și noi  românii 

să facem documentare deosebite. Trebuie doar să încurajăm talentul celor care sau 

orientat la noi în țară către acest domeniu și să sprijinim acest gen de producții care, din păcate, la noi 

se fac mai mult din pasiune, fără resurse deosebite. La festival încurajăm dezvoltarea documentarelor 

românești.“ - Dan Burlac, producător de film și organizator Alpin Film Festival
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România Sălbatică
un proiect dedicat naturii din țara noastră

Început în 2010 de către Dan Dinu în colaborare 
cu WWF, proiectul România Sălbatică este cel mai 
mare proiect de fotografie și film documentar 
dedicat  naturii din țara noastră.

În prima etapă au fost fotografiate toate cele 28 
de rezervații mari din România (parcuri naționale, 
parcuri naturale, geoparcuri și rezervații ale 
Biosferei), iar imaginile surprinse au fost donate 
administrațiilor acestor rezervații și ONG-urilor de 
mediu, pentru o mai bună promovare a zonelor 
naturale de la noi din țară. În urma acestui prim 
demers a rezultat o expoziție de fotografie în aer 
liber ce a cuprins 50 de imagini în format mare 
expuse în unele dintre cele mai vizitate zone ale 
celor mai mari orașe din țară. Expoziția a fost 
văzută de peste 50.000 de vizitatori.

În a doua etapă a proiectului, Cosmin Dumitrache 
s-a alăturat echipei și a fost dezvoltat serialul 
documentar Descoperă România Sălbatică, ce 
prezintă diferite zone naturale prin intermediul 

filmului și al fotografiei. Serialul a fost foarte 
bine primit, trailerul și toate cele șase episoade 
însumând peste 600.000 de vizualizări.

În 2017 a fost lansat noul website, care este un 
portal către cele mai interesante și importante 
arii protejate ale României, iar un an mai târziu s-a 
început lucrul la un film documentar de anvergură,
care va prezenta natura României așa cum nu 
s-a mai făcut până acum. Pe lângă acest film, se 
dezvoltă și un album de fotografie unic, în care să 
se regăsească tot ce are țara noastră mai frumos 
din punct de vedere natural. Această carte va fi 
lansată în 2020, odată cu filmul documentar, la 10 
ani de la lansarea întregului proiect.

Începând cu acest an, proiectului România 
Sălbatică i se alătură Fundația ProPark, alături de 
care am dezvoltat multe alte activități de mediu.

Mai multe informații despre România Sălbatică 
găsiți pe www.romaniasalbatica.ro

„M-am bucurat foarte mult când Fundația ProPark a fost invitată să 

se alăture echipei care a inițiat proiectul România Sălbatică. În anul 

2009, când am prezentat sălbăticia valoroasă a României la Congresul 

Mondial al Sălbăticiei din Mexic, am făcut-o sperând că valorile 

noastre naturale deosebite vor fi recunoscute de noi, cei care trăim 

în România, ca fiind parte esențială a identității noastre și ca oportunitate 

pentru o dezvoltare durabilă. Proiectul România Sălbatică, cu un minim de resurse financiare 

și cu sprijinul mai multor parteneri, poate contribui semnificativ la recunoașterea valorii 

naturii sălbatice, acolo unde mai există, și la protecția ei.“ - Erika Stanciu, președinte 

ProPark
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Ce ni s-a întâmplat

Sunt adesea invidiat pentru meseria pe care o am, iar asta pentru că puțină lume înțelege întregul 

context. Vă invit să citiți câteva rânduri despre ce înseamnă să faci o recunoaștere pentru o tură 

foto și despre cât de ușor poți pica într-o capcană turistică.

Organizarea unei ture foto este asemeni unui 
puzzle complicat. La început ești atras de imaginea 
de pe cutie și decizi să te apuci de treabă, înainte 
să realizezi cât de mici sunt piesele, care este 
numărul lor și cât de dificil este să pui totul cap la 
cap. Însă după ce ai deschis cutia și ai pornit către 
locul dorit pentru a te documenta despre viitoarea 
tură foto, lucrurile încep să se complice, dar nu mai 
este cale de întoarcere. Afli că ai o multitudine de 
piese mici, pe care trebuie să le potrivești într-o 
poveste completă, coerentă, vandabilă, care să 
ofere participanților tot ce poate fi mai interesant 
într-o călătorie fotografică. La finalul turei de 
recunoaștere fie vezi că ai un puzzle imposibil de 
terminat, fie te bucuri de reușită și te apuci deja 
de aranjat noul photo tour.

Au fost puține locuri în care am încercat un astfel 
de puzzle și nu am reușit să pun lucrurile cap la cap. 
Dacă îți faci o documentare cât mai bună de acasă 
și dacă ești pregătit să descoperi lucruri noi pe 
teren, reușita pare sigură. Uneori însă, ceea ce vezi 

pe Internet este departe de realitate. Sudul Franței 
pare un loc de vis, atunci când privești imaginile. 
Câmpuri de lavandă, localități pitorești, o zonă de 
coastă renumită, munți și chei spectaculoase, ba 
chiar și o deltă. Ce îți poți dori mai mult? Nimeni 
nu îți spune că toate aceste locuri, pe care le vezi 
în sute de poze, sunt exact ca piesele acelui puzzle 
de care vă spuneam anterior. Extrem de greu 
de pus cap la cap. Pe de altă parte, nimic nu te 
pregătește pentru provocările din teren. Drumuri 
întortocheate, locuri de parcare extrem de limitate 
sau sate în care accesul cu mașina este interzis, 
taxe de drum destul de mari, acces limitat în unele 
zone naturale și multe altele. Da știu, unele dintre 
aceste lucruri le poți afla dinainte, însă cu siguranță 
nu pe toate. Pe de altă parte, unele dintre cele mai 
fotografiate locuri, în special cele din câmpurile de 
lavandă, fie sunt blocate de garduri și ziduri, fie de 
diferite obiecte. Localnicii, sătui de miile de oameni 
care vin să facă poze acolo, pur și simplu au luat 
această decizie. Poți să îi condamni? Nicidecum. 
Dacă ar veni zilnic autocare cu turiști care să vă 

calce culturile ați fi de acord? Cred că nu. Noi 
am ales să vedem aceste zone în afara sezonului 
turistic, când ne-am plimbat aproape singuri peste 
tot, însă dacă ajungi în sudul Franței în plin sezon, 
lucrurile se schimbă remarcabil. Așadar, după opt 
zile petrecute în Provence, Camargue, Gorge du 
Verdon și Parcul național Calanques, am ajuns la 
concluzia că o tură foto aici este imposibil de realizat 
astfel încât să poți oferi altceva decât experiențe 
pur turistice. Da, zona este interesantă, mai ales 
pentru o vacanță, însă nicidecum una în care să 
poți lega piesele de puzzle ale unei ture foto de 
succes în ceva coerent. Pur și simplu nu este acel 
tip de aventură care să vă facă să reveniți mereu 
cu drag alături de PhotoLife.

În concluzie, deși mi-aș fi dorit tare mult să pot 
realiza o nouă tură foto în Franța, se pare că nu 
aceasta va fi noua noastră destinație. O să căutăm 
desigur alta, într-un loc mai puțin faimos și mai 
puțin plin de capcane turistice. Cele câteva zone 
faine care există cu adevărat în sudul acestei țări 
sunt mult prea departe unele de altele și greu de 
legat între ele. Pe deasupra, nu îți prea dau acea 
libertate de explorare la care eu țin foarte mult. 

Căutarea continuă.
Dan Dinu

Ce se ascunde în spatele unei ture foto
și care sunt capcanele documentării online
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Ce ne-a inspirat

În acest număr ne lăsăm inspirați de câțiva fotografi de natură, mai mult sau mai puțin cunoscuți, 

care ne-au impresionat cu imaginile lor sau cu munca depusă în domeniul conservării naturii. 

Unele dintre fotografii sunt despre o viziune artistică, iar altele despre specii greu de fotografiat. În 

opinia noastră, ambele eforturi merită răsplătite. Acesta nu este un top sau un clasament, ci pur și 

simplu o înșiruire de oameni faini care pun suflet în ceea ce fac și care iubesc natura. I-am întrebat 

pe fiecare în parte „Ce te inspiră la fotografia de natură?”. Iată ce ne-au răspuns:

„Totul! Cele patru anotimpuri în culorile 
specifice, animalele sălbatice și echilibrul 

perfect pe care îl păstrează cu mediul. 
Practic, într-o zi poți gusta din lumina 

soarelui dar și din furtuni năprasnice, din 
rouă dar și dintr-un apus splendid. Totul 
este acolo pentru a ne încânta ochii.” - 

Emil Bodnari

„De mic am fost pasionat de călătorii în 
natură și atunci când am decis să mă 

apuc de fotografie, cele două pasiuni s-au 
îmbinat perfect. Astfel am  avut șansa 

să surprind multe momente inedite. Deși 
nu este ușor să fotografiezi în natură, 

am acceptat de la început această 
provocare.” - Vlad Popescu

„Însăși natura! Iubesc sălbăticia, iubesc animalele și de aici și dragostea de 
fotografie. Ador plimbările în natură, ador îndelungile așteptări și ador să 

trăiesc emoții.” - Adrian Flaviu Lupșan

„Suntem parte a naturii și ei îi datorăm aproape tot. La fiecare ieșire  în mijlocul 
naturii sunt fascinat de frumusețea, ingeniozitatea și diversitatea ei. Mă simt 
însă mereu dator să protejez și să dau ceva înapoi naturii, dar și să-i inspir pe 
ceilalți să o redescopere.” - Alexandru Dinulescu

„M-a fascinat dintotdeauna natura în toate formele ei, fie că vorbim 
despre animale, plante sau peisaje. Îmi place să petrec marea majoritate 

a timpului meu liber în natură, deoarece simt o conexiune puternică 
cu aceasta, rezonez într-un fel, mă simt acasă. Mă liniștește enorm 
și mă încarcă cu energie. Mă inspiră în viața de zi cu zi simplitatea, 

complexitatea și frumusețea naturii în același timp.” - Adrian Dedu 

„Încă din copilărie mi-a plăcut să îmi petrec 
timpul în natură, iar după ce am descoperit 
pasiunea pentru fotografie, am realizat că cele 
două se îmbină perfect. Natura are un număr 
foarte mare de variabile care pot să îți stimuleze 
creativitatea în fotografie.” - Răzvan Iliescu

„Mă inspiră varietatea ei, care naște scenarii de neuitat unde 
descoperi locuri în care creativitatea se manifestă propriu. Cred că 
în fotografia de natură nu există limite, iar jocul cu lumina, umbra, 
culoarea, formele, constituie un subiect ce este redat de starea pe 
care o ai în acel moment, în care găsești acel ceva care să nu fie 
pus în context și totuși să exprime o poveste.”
- Marius Blană

„Îmi place fotografia de natură deoarece nu 
trebuie să adaug nimic de la mine, totul este 
acolo. Eu trebuie doar să aștept momentul
 potrivit și lumina perfectă. Când iau aparatul și 
mă duc să fotografiez animale, îmi imaginez că 
pătrund într-o lume pierdută, uitată, de care ne-
am îndepărtat.” - Lajos Berde

www.photolife.ro
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Cerb lopătar © Adrian Flaviu Lupșan
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Patagonia © Vlad Popescu
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Urs © Emil Bodnari
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„Iubesc natura, biodiversitatea și în special păsările, într-un mod aproape pătimaș. Am marele 
noroc că meseria pe care o exercit este legată organic de protecția naturii. Astfel am avut și am 
în continuare ocazia să văd o mulțime din minunile naturii, atât în țară cât și în diverse alte zone 

ale planetei. La un moment dat am simțit nevoia să prezint și altora toate aceste frumuseți, acest 
patrimoniu inestimabil, în ideea de a-i face pe semenii noștri să le cunoască mai bine, să observe 

imensa lor frumusețe și diversitate, iar apoi să le și protejeze. Asta m-a determinat ca fotografia de 
natură să devină principalul meu hobby pe lângă cel de birdwatching.” - László Potozky

„Cred că este un mix de sentimente, în primul rând, m-a făcut să fiu mult mai atent la detaliile 
din jurul meu, iar prin acest fapt am început să am o sete de cunoaștere pe care o pot hrăni doar 
explorând diferite habitate naturale. Cumva a contribuit și la creșterea responsabilității, a reușit să-
mi trezească acel spirit civic și să devin tot mai implicat. În același timp, a adus un echilibru în viața 
mea, o liniște fără de care nu mă pot imagina acum. Cred cu tărie că natura este un profesor, iar 
fotografia de natură este, pentru noi fotografii, instrumentul prin care ne dezvoltăm și comunicăm ce 
ne transmite natura celor din jurul nostru.” - Daniel Mîrlea

”Cred că răspunsul la întrebarea legată de ce mă 
inspiră la fotografia de natură, este inclus chiar în 
întrebare. Natura prin existența ei este inspirație, un 
ghid al cunoașterii lăuntrice, un mentor, o muză și 
totodată un vraci.” - Daniel Ștefan 

„Natura mă inspiră. Ea îmi oferă imagini 
care îmi rămân în memoria vizuală pentru 

foarte mult timp. Pe unele reușesc să le 
încadrez și pe senzorul aparatului, pe cele 
mai multe nu, iar astfel rămân știute doar 

de mine. De fiecare dată când realizez o imagine care 
îmi este foarte dragă, mă uit în jur și văd oameni foarte 

aproape de locul unde am realizat cadrul, care nu au 
habar de ce se petrece lângă ei, și astfel fotografia 

devine dovada fenomenelor minunate ce se petrec în 
jurul nostru și pe care noi nu le băgam în seamă.”

- Emil Ionescu

Vânturel de seară ©
 László Potozky
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Păianjen © Daniel Mîrlea
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Bristlecone pine © Răzvan Iliescu
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Poiana Mărului © Daniel Ștefan
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Caprimulg © Alexandru Dinulescu
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Cocoș de munte © Emil Ionescu
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„Sincer, oricât am încercat să aflu, nu prea am găsit un răspuns. Găsesc inspirație în imaginile 
fotografilor pe care îi urmăresc, în frumusețea naturii, în lumina ei, în întunericul ei, în căldura ei, în 
recele ei, dar până într-un punct - dincolo, sunt trăirile mele și deja devin eu. Aș spune că inspirația 
în fotografia de natură este cumva rostirea eu-ului nostru în fața ei. Este uitarea conștientului realist 
și eliberarea subconștientului creativ.” - Laurențiu Pavel

„Acum 10 ani îmi doream un aparat foto ca să pot fotografia peisaje în natură, dar după un timp 
am descoperit că sursa mea principală de inspirație sunt animalele sălbatice, deoarece întotdeauna 

m-a fascinat să învăț despre ele și de aceea a reprezentat o provocare pentru mine acest gen de 
fotografie. Plimbările în natură mă fac să mă simt un spectator al acestor frumuseți, pe care ea le 

oferă, să fiu mai departe de locurile poluate, de aglomerații urbane și mai aproape de un mediu pur, 
unde pot asista cu admirație și respect la părticele din viața animalelor și astfel le pot arăta mai 

departe și oamenilor din jur, cât de uimitoare poate fi natura.” - Alexandra Ion

„Iubirea de natură și frumos m-a determinat să mă 
apuc de fotografie pentru a lua cu mine o parte din 
frumusețea și sălbăticia acesteia. Natura mă surprinde 
de fiecare dată cu paleta vastă de culori pe care o 
întâlnim cu venirea fiecărui anotimp, cu fauna și flora 
acesteia și cu liniștea pe care doar în natură o putem 
găsi. Un aspect foarte important este să înțelegem 
cum funcționează natura și să nu ne lăsăm 
amprenta asupra ei.” - Sergiu Adrian 
Păun

Islanda ©
 Laurențiu Pavel

M
unții N
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 Sergiu Adrian Păun

„Niciodată nu am putut sta departe de 
natură. Întotdeauna am revenit în pădure 

ca acasă,  dintr-o nevoie clară care mi s-a 
conturat încă de copil. Nu din plăcere, nu dintr-

un hobby și cu siguranță nu pentru a fotografia, 
căci i-am bătut cărările cu mult înainte să fi ținut prima 

cameră în mână. Când am început să pozez, am făcut-o 
ca să pot lua o parte din ea cu mine și cred că, într-o mare 

măsură, de asta încă pozez și azi. Apoi am realizat importanța 
de a arăta celorlalți, de a-i face să prețuiască locuri și ființe pe 

care poate nu le-au văzut vreodată. Este responsabilitatea de 
a-i face să le pese de ceva neștiut lor. Și continui să cred că 

despre asta este fotografia de natură.” - Gabriel Șerban
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Șoim călător © Gabriel Șerban
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Munții Făgăraș © Marius Blană
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Șacal © Alexandra Ion
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Urs © Lajos Berde
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Rețeta PhotoLife
Multe dintre rețetele pe care le gătim la turele foto sunt inspirate sau imaginate chiar la aceste 

ture foto. Uneori le mâncăm la restaurant și apoi încercăm să le reproducem, alteori pur și simplu 

ne lăsăm inspirați de ingredientele locale. Mergem în ture foto în Franța din 2012, însă ne-am 

apucat de gătit mai franțuzește doar după ce Laurent Lefèvre s-a alăturat turelor PhotoLife. 

Pasionat și el de gătit și de mâncare bună (nici nu se putea altfel pentru un francez) ne-a ghidat 

suficient de bine pe calea tradiției culinare din această țară, pentru a o aprecia mai bine și pentru 

a-i înțelege un pic secretele. Așadar, iată rețeta din acest număr.

Tartiflette
o mâncare franțuzească pentru gurmanzi autentici

Am mâncat prima dată această mâncare într-o 
tură  în Alpi, la poalele Mont Blancului. Stăteam 
cazați la un refugiu alpin și, cum am fost întrebați 
ce preferăm să mâncăm, Laurent ne-a recomandat 
să alegem tartiflette. Nu știam exact ce și cum, dar 
o combinație de brânză, bacon și cartofi nu prea 
avea cum să fie rea. Nu pot să spun că am fost 
complet impresionat de prima experiență, așa că în 
respectiva tură aveam să mai mâncăm de alte două 
ori această mâncare, de fiecare dată parcă gătită 
într-un mod diferit. În același an, la prima noastră 
tură din Bretania, Laurent s-a oferit să ne gătească 
el acest fel de mâncare, iar experiența a fost cu totul 
alta. Îmi amintesc că am mâncat nu numai seara, ci 
și a doua zi la micul dejun. Și nu am fost singurul. 
Deși intrată mai recent în meniul nostru de la ture, 
în 2016, această mâncare este acum nelipsită atunci 
când mergem în Franța. Din păcate în altă parte nu 

o putem găti, pentru că secretul ei este un anumit 
tip de brânză, care este greu de găsit în afara țării 
de origine.

Pentru a găti tartiflette aveți nevoie de cartofi, bacon 
afumat, ceapă, un strop de vin și brânză Reblochon. 
Baza sunt cartofii, și vă recomand să alegeți unii de 
salată, care nu se sfărâmă la fierbere. După ce îi 
fierbeți întregi, trebuie să îi curățați și să îi tăiați în 
felii de 7-8mm. Căliți într-o tigaie baconul și ceapa. 
Dacă baconul este suficient de gras, atunci nu mai 
trebuie ulei sau altceva similar. Ceapa poate fi albă, 
obișnuită, însă eu prefer șalota, pentru că este mai 
aromată. După ce ați călit întreaga compoziție până 
se rumenesc ingredientele, stingeți totul cu vin alb. 
Sosul rezultat nu trebuie să fie foarte lichid. Ungeți 
o tavă mai înaltă cu un pic de unt și așezați un strat 
de cartofi. Continuați cu un strat de bacon, apoi 

reveniți cu cartofi. Dacă aveți o porție mai mare și o 
tavă mai înaltă puteți pune două straturi de bacon, 
însă este important să terminați cu cartofii. Vă 
recomand o tavă mai întinsă pentru că partea cea 
mai bună este partea rumenită de la suprafață, așa 
că aceasta trebuie să fie cât mai multă. La final, după 
ce ați pus toate straturile, acoperiți totul cu brânză 
Reblochon. Puneți un strat generos pentru că, prin 
topire, brânza va pătrunde în straturile inferioare 
și va da o consistență cremoasă și savuroasă 
întregului preparat. Lăsați la cuptor la temperatură 
moderată până când stratul de la suprafață capătă 
o culoare aurie și se gratinează frumos. După ce ați 
scos tava din cuptor, lăsați-o să se răcească puțin, 
pentru ca brânza să se poată coagula. De altfel, totul 
fiind extrem de fierbinte, este imposibil de mâncat 
imediat. Cam asta este. Nimic complicat dacă aveți 

ingredientul vedetă, care este brânza Reblochon. 
Această brânză provine din zona Haute-Savoie, exact 
de la poalele Alpilor unde am mâncat și noi prima 
dată tartiflette. O găsiți mai greu pe la magazinele 
de la noi, însă de câte ori merg în Franța vin acasă 
cu câteva bucăți, pe care apoi le pot congela.

Poate că acest fel de mâncare nu are ideile sofisticate 
ale bucătăriei franțuzești, însă este extrem de 
gustoasă și savuroasă. Pentru mine, este una dintre 
mâncărurile preferate în turele din Franța, pe care 
am tot continuat să o facem și acasă, chiar dacă 
parcă nu suficient de des, deoarece nu avem mereu 
la dispoziție brânza necesară. Puteți încerca și cu 
altceva, dar cu siguranță nu va fi la fel.

Dan Dinu & Laurent Lefèvre

© Dan Dinu
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Turele noastre

2019 a fost un an cu puține ture foto, însă asta doar pentru că ne-am concentrat foarte mult 

pe definitivarea unor proiecte și pe susținerea cursurilor foto de la Brașov. Am avut chiar și un 

upgrade major al celui mai longeviv curs al nostru, Inițiere în fotografie, care a ajuns acum la 

versiunea 5.0. Cursul Natura în fotografie a avut și el o îmbunătățire, însă un upgrade complet va 

primi în 2020.  În rest, am reeditat un workshop mai vechi, am mers de trei ori în Deltă și din nou 

pe Coasta Bretaniei. Le mulțumim tuturor celor care ne-au fost aproape.

Anul acesta am mers pentru a treia oară pe coasta 
de vest a Franței, în Bretania și Normandia. Ca de 
obicei ne-am bucurat de zone interesante, însă 
vremea nu a fost cea mai prietenoasă cu noi. Ne-a 
cam plouat în fiecare zi, însă nu am stat nicidecum 
în casă. Am fost la Mont Saint Michel, pentru  a 
admira celebra abație de aici, am mers la Saint 
Malo și Dinan, ne-am plimbat pe coasta de granit 
roz și am fotografiat spectaculoasele faruri de la 
Men Ruz, Kermorvan sau Le Petit Minou.

Desigur că această tură nu a fost numai despre 
poze, ci și despre mâncare gustoasă și bună 

dispoziție. Am avut alături un grup frumos și 
închegat care a reușit să treacă peste vremea 
capricioasă și să fie la înălțime. Anul viitor facem 
o pauză de la turele din Franța, însă o să revenim 
cât de curând cu noi locuri faine din această țară 
ofertantă cu locurile de fotografiat.

Dacă vreți să participați la următoarea aventură 
de pe Coasta Bretaniei, puteți să vă înscrieți acest 
photo tour în wish list în contul vostru de pe www.
photolife.ro. Astfel o să fiți anunțați imediat ce 
publicăm o nouă sesiune. 

Coasta Bretaniei
din nou în vestul Franței
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Iarna în Deltă & Wildlife în Delta Dunării
trei ture foto în Deltă

Anul acesta am avut nu mai puțin de trei ture foto 
în Delta Dunării, aproape câte una pentru fiecare 
anotimp. Prima dintre ele a fost în februarie, când 
am reeditat un photo tour mai vechi, pe care 
nu l-am mai ținut din 2012. Iarna în Deltă este 
spectaculoasă, chiar dacă anul acesta a fost mai 
cald ca de obicei. A fost însă o tură faină, în care cei 
care mai fuseseră de multe ori în alte anotimpuri 
în Deltă, s-au putut bucura de un peisaj diferit 
și de alte specii de păsări pe care migrația de 
toamnă le aduce în acest loc.

A doua tură a fost ca de obicei în mai, când ne-
am bucurat de tot ce are primăvara mai frumos: 
păsări în penaj nupțial și peisaje spectaculoase. 
Ultima tură a fost în septembrie, la început de 
toamnă, anotimp care în ultimii ani ne-a adus 
mereu vreme bună și peisaje frumoase.

În aceste ture, unii dintre participanți au testat 
și fotografia la pândă, fie pe parcursul turei fie 
înainte, într-un cadru mai restrâns. Acest gen 
de abordare este oarecum interesant pentru că, 
deși nu este la fel de activ precum cel din barcă, 
îți oferă posibilități noi pentru a urmări mai pe 
îndelete viața animalelor de aici.

Anul viitor mergem din nou în Deltă, iar tura din 
luna mai este deja ocupată. Țineți însă aproape 
pentru că este posibil să mai mergem și în 
toamnă, la fel ca și în acest an. Nu ar fi rău să vă 
înscrieți tura în wish list în contul vostru de pe 
site, pentru a fi informați imediat ce plănuim din 
nou o aventură în Delta Dunării.

Le mulțumim celor care ne-au fost aproape și vă 
așteptăm și pe voi data viitoare.

Culorile toamnei
un nou workshop foto la Sfânta Ana

În urma unui sondaj pe grupul nostru de Facebook, 
dintre toate workshop-urile noastre mai vechi, cel 
de la Sfânta Ana a fost cel mai cerut de către voi. 
Așadar, am reeditat o sesiune în acest an. Acesta 
a fost unul dintre primele noastre workshop-
uri, prima ediție fiind în 2009. Am încercat însă 
o nouă abordare, iar pe lângă partea de peisaj 
de toamnă, am mers să fotografiem și urșii dintr-

un hide specializat. Am avut parte de un peisaj 
extrem de ofertant, cu multe cețuri matinale, de 
multă voie bună și de un grup pe măsură. Ca de 
obicei de altfel.

Urmează să reedităm și alte workshop-uri pe 
care nu le-am mai făcut de mult, așa că stați pe 
aproape.
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Fotografiile voastre

Anul acesta nu am avut foarte multe ture foto, însă asta nu înseamnă că nu am avut oameni 

faini aproape care au realizat imagini interesante. Am mers în Delta Dunării de trei ori, în iarnă, 

primăvară și toamnă, ne-am reîntors la Sfânta Ana după 10 ani și am mers la un photo tour pe 

Coasta Bretaniei. Ca de obicei la turele noastre, nu tot timpul este despre viziuni nemaivăzute, ci și 

despre căutare, încercare și regăsire. Mulțumim celor care au acceptat provocarea noastră. 

„Delta este specială în orice anotimp, iar iarna vibrația culorilor vegetației se transferă în coloritul 
faunei. Domnul pelican creț din imagine a făcut senzație în plimbarea lui pe lac și ne-a lăsat răgaz 

să-l privim atât cu ochiul liber cât și prin vizorul aparatului foto. De-abia aștept să mă întorc în Deltă 
cu PhotoLife și toamna, pentru că sunt încă atât de multe de văzut.”

Luiza Cerghedean - Iarna în Deltă (photo tour în Delta Dunării)

„A fost o zi minunată în care alături de Dan Dinu și Daniel Hașiegan, doi oamenii deosebiți care ne-au inițiat în arta 
fotografiei, am descoperit că fotografia nu este doar o imagine. Este viață, este sentiment, este mesaj și este tot ce reușim 
să surprindem. În fotografia alăturată am descoperit un om plin de viață, care își iubește tradiția, își iubește meseria și care a 
fost fericit să ne ofere, tuturor colegilor de la curs, secrete legate de meseria pe care o practică și de care este mândru.”

Monica Băncilă - Viscri - (curs foto Inițiere în Fotografie)

www.photolife.ro
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„Anul acesta se împlinesc 10 ani de când am mers pentru prima dată în Delta Dunării alături de 
PhotoLife și m-am întors din tură îndrăgostită iremediabil de Deltă dar și de Dobrogea. Frumusețea 
Deltei, biodiversitatea extraordinară a acesteia în orice anotimp, mâncarea excelentă de la fiecare 
tură PhotoLife, colegii de suferință și sfaturile foto ale lui Dan, fac din fiecare tură o amintire de 
neuitat și de repetat și anul următor.”

Florentina Tîlvîc - Wildlife în Delta Dunării (photo tour)

„După cum pot confirma veteranii, Delta creează dependență. Altfel de ce am fi atât de mulți care 
revenim aici an după an? Este vorba de apă, de stuf sau de talentul lui Dan de a strânge mereu în jur 

doar oameni faini? Nu știu... Dar cu siguranță un rol important îl au locuitorii Deltei, precum această 
egretă mică, foarte elegantă în perioada nupțială.”

Mircea Sasu - Wildlife în Delta Dunării (photo tour) 

www.photolife.ro
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„Lacul Sfânta Ana este un izvor de încântare pentru ochi și suflet în orice perioada a anului, dar 
straiele îmbrăcate toamna sunt cu adevărat cele de gală, podoabe fiind diversitatea coloristică și 

atmosfera de basm oferită de cețurile matinale.”

Sorin Tarcea - Culorile toamnei (workshop foto Sfânta Ana)

www.photolife.ro
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Cristina Dascălu - Culorile toamnei (workshop foto Sfânta Ana)
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Costel Agache - Wildlife în Delta Dunării (photo tour)

www.photolife.ro
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„Atunci când participi la un photo tour în Delta Dunării ești pregătit să îți începi ziua mult mai 
devreme decât o faci  în mod curent. Emoțiile pun stăpânire pe tine, încerci să ajungi rapid la 
capacitatea maximă, vorbești cu colegii de barcă și sunetul conversației te trezește mai bine decât 
orice cafea. Te urci în barcă emoționat, verifici setările aparatului sperând că nu ai uitat nimic 
și aștepți să se întâmple ceva deosebit, care să te surprindă și pe care să îl surprinzi. Constanta 
oricărui răsărit este parcursul soarelui și trebuie să te miști sincron cu el. Niciodată nu ai garanția că 
vei avea un subiect care să îl facă diferit. În această dimineață de septembrie un pelican comun a 
vrut să fie vedeta orei pentru câteva minute și cred că a reușit. Ziua bună începe de dimineață.”

Costel Agache - Wildlife în Delta Dunării (photo tour)

„Din prima mea tură în Deltă cu Dan m-am întors mult mai bogată. Am văzut, am fotografiat și am 
învățat despre păsările pe care le știam doar din imagini, niciodată din realitate și evident că am 

cunoscut și reîntâlnit oameni faini și pasionați de wildlife. Mai vreau!”

Roxana Badea - Wildlife în Delta Dunării (photo tour)

www.photolife.ro
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„Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din România, era pe lista mea de mult timp, dar am tot amânat 
ieșirea din diverse motive. Asta până am văzut tura foto publicată pe site-ul PhotoLife. Am luat 
hotărârea în câteva secunde. Nu mi-a părut rău! Zona este foarte fotogenică, indiferent de vremea 
de afară, dar toamna este cu totul specială aici, mai ales dacă apare și ceața. Anul acesta am avut 
noroc. Vremea a ținut cu noi și am plecat toți cu multe cadre faine. Experiența a fost minunată și prin 
prisma oamenilor cu care am împărțit acele momente. Pare a fi o regulă, la turele PhotoLife se râde, 
se mănâncă bine, se formează prietenii și se fac fotografii faine.”

Gabi Rusu - Culorile toamnei (workshop foto Sfânta Ana)

„Am vizitat și fotografiat mai multe biserici fortificate, însă cea din Cincșor a fost pentru mine cu 
adevărat specială. Din momentul în care poarta spre curte ne-a fost deschisă,  mi s-au ivit în fața 

ochilor multiple și neașteptate oportunități fotografice și am înțeles de ce alesese Dan acest loc 
pentru practica de la cursul de inițiere în fotografie. Am găsit acolo o lume colorată, vie, vibrantă, 

am găsit contraste puternice, toate încărcate de un aer de poveste. În poză, pe cadrul ușii deschise 
se profilează silueta unuia dintre câinii care mi-au devenit eroi de poveste în pozele făcute acolo. 

Intrase și el in biserică, alături de noi, să se adăpostească de ploaia torențială care se iscase pe 
neașteptate.”

Codruța Florea - Cincșor (curs foto Inițiere în Fotografie)

www.photolife.ro
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„În septembrie, în tura din minunata Deltă a Dunării, am avut în vizor pentru prima dată această 
superbă pasăre, pescărelul albastru, care a pozat într-un mod extrem de prietenos și fără frică de 
zgomotele declanșatoarelor din jurul său.”

Radu Popovici - Wildlife în Delta Dunării (photo tour)

„Anul acesta am ales să-mi fac un cadou inedit de ziua mea, o tură foto în Deltă. A fost o experiență 
minunată în care am învățat lucruri noi și, în același timp, m-am bucurat să fiu câteva zile împreună 
cu oameni faini. Într-una din zile am descoperit această broscuță într-un nufăr și am dorit să păstrez 

amintirea ei.”

Sanda Drăgușin - Wildlife în Delta Dunării (photo tour)

www.photolife.ro
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Florentina Tîlvîc - Wildlife în Delta Dunării (photo tour)
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Roxana Badea - Culorile toamnei (workshop foto Sfânta Ana)
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„Chiar dacă am fost de mai multe ori cu PhotoLife în Delta Dunării, Delta rămâne în continuare 
fascinantă pentru mine. Când stau în barcă, mă simt ca la un fel de zoo inversat, în care eu sunt 
captivul și fauna din jur este liberă. Prin fotografiere mai recuperez ceva din nevoia de control al 
mediului înconjurător, după care de fapt toți tânjim undeva prin subconștient. În final realizez însă, că 
sunt doar un spectator la capodopera regizată de Mama Natură.”

Cristian Cerghedean - Wildlife în Delta Dunării (photo tour)

„A doua întâlnire cu o pisică sălbatică în Delta Dunării. La fel ca și la prima întâlnire, într-o tură 
PhotoLife din primăvară, era cât pe ce să o ratăm din cauza camulflajului perfect în peisajul Deltei. 

Astfel de intersectări norocoase, cu animale ce nu se lasă ușor văzute, îți fac inima să tresalte de 
bucurie, emoție și uimire.”

Luiza Cerghedean - Wildlife în Delta Dunării (photo tour)

www.photolife.ro
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„Mai vizitasem de multe ori lacul 
Sfânta Ana, dar niciodată cu PhotoLife 
și niciodată dimineața devreme. Mare 

greșeală. Am învățat că aglomerația și 
zarva din astfel de locuri turistice pot fi 

evitate foarte ușor astfel. Știu că pare la 
mintea cocoșului, dar la mine în creier 
acest gând rulează undeva în fundalul 

subconștientului. M-a surprins plăcut 
misterul pe care îl aduce ceața, dar

și liniștea pădurii și a lacului, și m-am 
bucurat nespus de spectacolul răsăritului 

din căldarea vulcanică.”

Cristian Cerghedean - Culorile toamnei 
(workshop foto Sfânta Ana)

www.photolife.ro
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„Să fotografiezi urși dintr-un hide este și sigur și plăcut, mai ales dacă ai și șansa să-ți apară 
subiectul în câmpul vizual. Greu pusă la încercare, răbdarea ne-a fost în cele din urmă răsplătită 
de acest minunat exemplar. Alături de PhotoLife m-am bucurat de ceea ce, pentru mine, a fost o 

premieră fotografică. Le mulțumesc, lui Dumnezeu pentru frumusețea creației Sale și lui Dan Dinu 
pentru această oportunitate!”

Sorin Tarcea - Culorile toamnei (workshop foto Sfânta Ana)

„Deși am fost în Delta Dunării de mai multe ori, de fiecare dată sunt la fel de entuziasmată și sunt 
la fel de nerăbdătoare să văd ceea ce îmi rezervă natura. Mereu apar elemente spectaculoase, 
elemente noi care fac ca excursia să fie una specială. Toate acestea fac parte din experiența Deltei 
și cu siguranță iți vei aminti cu plăcere de fiecare moment petrecut acolo. Cel mai impresionant mi 
se pare apusul, acel moment în care culorile sunt de un portocaliu intens, iar dacă ai noroc să prinzi 
păsări în zbor în acel cadru mirific, totul iese perfect. Rămâne doar să te bucuri de natură și de ceea 
ce ea îți oferă.”

Cristina Boda - Wildlife în Delta Dunării (photo tour)

www.photolife.ro
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Mircea Sasu - Wildlife în Delta Dunării (photo tour)
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Gheorghe Butoeru - Culorile toamnei (workshop foto Sfânta Ana)
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„Am pășit pe granitul roz în căutarea 
apusului perfect la Men Ruz, dar am intrat 
într-o altă lume decât cea imaginată - 
una care, în pofida luminii timide și a 
cerului preponderent gri, aștepta să fie 
dezvăluită și explorată cu toate simțurile. 
Am înțeles acolo că sunt momente 
în care, pentru o pată de culoare și 
câteva raze, e nevoie de răbdare; că e 
nevoie să renunți la imaginile mentale 
predefinite pentru a te bucura de 
ceea ce vezi și simți; că experiența se 
întregește cu ajutorul oamenilor lângă 
care trăiești acele momente. În final, cel 
mai important rol al fotografiilor este 
surprinderea unei lumi care nu va mai fi 
niciodată la fel… și a unei părți din noi 
care va rămâne mereu suspendată în acel 
loc și timp.” 

Ioana Popa - Coasta Bretaniei (photo tour 
în Franța)

www.photolife.ro
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„In diminețile reci, cu soare, răsuflarea caldă a Sfatului Batrânilor fură privirile de la Ana pentru 
câteva clipe.”

Cristina Dascălu - Culorile toamnei (workshop foto Sfânta Ana)

„De mii de ani pădurea privește spectacolul ceții care creează o atmosferă mistică scăldată de razele 
calde ale soarelui de dimineață.”

Norbert Kajcsa - Culorile toamnei (workshop foto Sfânta Ana)

www.photolife.ro
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„Turele din Delta Dunării sunt preferatele 
mele. În 2016 am fost prima dată, iar de 

atunci le-am bifat pe toate. Pentru un 
fotograf de wildlife, Delta Dunării este 

Raiul pe pământ. Multitudinea de specii 
de păsări, răsăriturile și apusurile de 

soare excepționale și, nu în ultimul rând, 
reîntâlnirea cu colegii de tură, mă fac să 

aștept cu nerăbdare următoarea aventură 
în Deltă.”

Gheorghe Butoeru - Wildlife în Delta 
Dunării (photo tour)

www.photolife.ro
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Gabi Rusu - Wildlife în Delta Dunării (photo tour)
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Lucian Mardare - Wildlife în Delta Dunării (photo tour)
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Doru Șpac - Wildlife în Delta Dunării (photo tour)
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Calendar 2020

Fiecare an vine cu provocările lui. Dacă pentru voi acestea încep cu turele foto la care vă înscrieți, 

pentru noi apar mult mai devreme, când începem să pregătim programele noi. Căutăm locuri 

inedite, facem o documentare temeinică, uneori mergem în recunoaștere, alteori ne bazăm pe 

toată experiența ghizilor noștri locali, toate acestea ca, în final, să aranjăm tura perfectă. Chiar 

dacă pentru noi este mult de muncă, cel mai important este ca voi să vă bucurați de călătorie și de 

fotografie, fără alte bătăi de cap. Acesta este motivul pentru care întotdeauna, la turele noastre, 

voi nu trebuie să vă gândiți ce mâncați, unde dormiți sau cum ajungeți dintr-o parte în alta. 

Aceasta este treaba noastră și a partenerilor noștri. Iată ce v-am pregătit pentru anul viitor.

Ce ai spune dacă te-am invita la o aventură 
la capătul lumii, în lumea fabuloasă din Noua 
Zeelandă? Este un loc de vis, în care un fotograf de 
peisaj este provocat la fiecare pas. De la vârfurile 
Alpilor Sudici la plaja superbă de la Wharariki, 
de la păduri subtropicale la o faună unică, de 
la celebrul Milford Sound și până la monoliții de 
la Moeraki, îți promitem o călătorie de neuitat. 
Ce zici? Te-am convins? Nu te speria pentru că 
nu mai sunt locuri pentru 2020, fiindcă plănuim 
să mergem și în 2021, așa că poți să îți pui tura 
în wish list în contul tău de pe site. Mai multe 
informații pe www.photolife.ro.

Aventură în Noua Zeelandă
Insula de Sud

aprox. 2.700 euro
aprox. 16 zile

noiembrie 2020

Fotografie de peisaj cu
Dan Dinu

© Dan Dinu (toate imaginile)

www.photolife.ro
https://www.photolife.ro
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India este una dintre destinațiile de excepție din 
lume, când vine vorba de fotografiat animale, iar 
tigrii sunt trofeul cel mai de preț. Pe lângă aceștia 
însă, există aici multe alte subiecte, de la macaci 
și languri la erbivore mari și de la leoparzi și urși 
la sute de specii de păsări.

Vă așteptăm la o tură foto aparte, în inima 
Indiei, pentru a descoperi două dintre cele mai 
interesante parcuri naționale ale regiunii Madhya 
Pradesh și pentru a fotografia una dintre cele mai 
emblematice feline din lume: tigrul bengalez.

Wildlife în India
Satpura & Bandhavgarh

2.550 euro
10 zile

31 ianuarie - 9 februarie 2020

Fotografie wildlife
cu Dan Dinu

Coasta Spaniei
Asturia & Biscaya

Nordul Spaniei are unele dintre cele mai 
spectaculoase peisaje de coastă din Europa, iar 
fluxul și refluxul oferă în acest loc o dinamică 
uimitoare. Golful Biscaya este renumit pentru 
furtunile lui, iar acest lucru se vede în peisajul 
spectaculos sculptat de valuri. Peșterile, arcadele, 
falezele impresionante și rocile cu forme inedite, 
vor fi doar o parte din subiectele noastre. Dacă 
mai punem la socoteală și delicioasa bucătărie a 
zonei, credem că am găsit rețeta perfectă pentru 
un photo tour alături de Dan Dinu.

1.250 euro
8 zile

29 februarie - 7 martie 2020

Fotografie de peisaj și
călătorie cu Dan Dinu

© Dan Dinu (ambele imagini)

Deși aceste două ture foto nu mai au locuri disponibile, plănuim să le reedităm. Pentru a afla din 

timp când vor fi următoarele sesiuni puteți să vă înscrieți la newsletter-ul nostru sau să vă adăugați 

orice tură dorită în wish list în contul vostru de pe site.

www.photolife.ro
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Inițiere în fotografie
Brașov

Editarea și indexarea fotografiilor
Brașov

Zilnic vedem fotografii minunate și ne întrebăm 
care sunt secretele din spatele acestora. Ei bine 
a venit momentul să le aflați alături de Dan Dinu, 
la un workshop interactiv ce își propune să vă 
dezvăluie tainele Adobe Lightroom, un program 
special conceput pentru fotografi, unde puteți 
edita, arhiva și indexa imaginile digitale.

Mai multe informații despre acest workshop găsiți 
pe www.photolife.ro/lightroom.

500 lei
21-22 martie 2020

Indexare și editare în Lightroom 
cu Dan Dinu

Pentru a face primii pași în fotografie, nu este 
nimic mai plăcut decât să petreci câteva ore pe 
săptămână alături de doi traineri cu experiență, în 
compania altor pasionați ca și tine. Cursul nostru 
de inițiere a ajuns la versiunea 5.0 (definitivată în 
2019), mai interactivă și mai bine structurată ca 
niciodată. Avem pentru voi 650 de pagini de curs, 
cu peste 750 de fotografii ilustrative și multă 
practică, atât în sala de curs, cât și în studio sau 
pe teren.

Mai multe informații despre acest curs și despre 
înscriere găsiți pe www.photolife.ro/initiere-in-
fotografie.

600 lei
13 ianuarie 2020 (aprox. 2 luni)
cu Dan Dinu & Daniel Hașiegan

Natura în fotografie
Brașov

Natura este mereu surprinzătoare, iar în mijlocul 
ei te poți bucura, pe lângă fotografie, de aer curat, 
de mișcare, de întâlniri neașteptate cu animale 
sălbatice și de explorarea unor zone noi. Dan 
Dinu te așteaptă la un curs unic în țară, într-o 
atmosferă prietenoasă și relaxantă, în care să 
înveți despre fotografia de natură. Cursul nostru 
a ajuns la versiunea 3.0 (ce va fi definitivată în 
2020) și este interactiv și foarte bine structurat, 
cu 650 pagini și peste 900 de fotografii ilustrative.

Mai multe informații despre acest curs și despre 
înscriere găsiți pe www.photolife.ro/natura-in-
fotografie.

600 lei
23 martie 2020 (aprox. 2 luni)
cu Dan Dinu

© Dan Dinu (toate imaginile)

www.photolife.ro
https://photolife.ro/session/210/ro/workshop/lightroom-editarea-si-indexarea-fotografiilor-brasov
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https://photolife.ro/session/207/ro/curs-foto/initiere-in-fotografie-brasov
https://photolife.ro/session/205/ro/curs-foto/natura-in-fotografie-brasov
https://photolife.ro/session/205/ro/curs-foto/natura-in-fotografie-brasov


Coasta

BRETANIEI 
La propunerea lui Laurent Lefèvre, realizam în 2016 prima noastră tură foto în acest loc. Bazându-

mă pe sprijinul lui Laurent, care a locuit aici timp de peste 15 ani, nu a mai fost nevoie să merg 

în recunoaștere, iar în acea primă tură aveam să descopăr locul cu aceeași curiozitate ca cea 

a participanților. Alte două photo tour-uri s-au mai adăugat la cel inițial, iar explorările noastre 

fotografice ne-au purtat prin sate pitorești construite din piatră, de-a lungul fortificațiilor din 

orașul de corsari Saint-Malo, la faruri interesante sau în lungul coastei de granit roz, cea mai 

spectaculoasă zonă naturală a zonei. Chiar dacă nu este în Bretania, ci în Normandia, nu putea să 

lipsească din această tură celebrul Mont Saint-Michel, cu al lui labirint de străduțe interesante și cu 

frumoasa abație ce tronează pe vârful stâncii din estuar. Incursiunea în acest loc ne-a adus multe 

amintiri frumoase și imagini interesante. Dincolo de acesta însă, atmosfera locului, completată de 

mâncarea savuroasă și de farmecul aparte al zonei de coastă, au contribuit din plin la plăcerea 

momentelor petrecute alături de oameni faini. 

text Dan Dinu; foto Dan Dinu și Laurent Lefèvre
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Mont Saint-Michel © Laurent Lefèvre
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Estuarul Mont Saint-Michel © Dan Dinu



Farul Men Ruz © Laurent Lefèvre



Ne plac proiectele fotografice, cu atât mai mult cu cât sunt inspirate de turele noastre foto. Dar 

mai presus de asta, ne plac oamenii creativi, care își găsesc inspirația în orice, chiar și în cele mai 

mici detalii. Acesta este motivul pentru care am decis să vă prezentăm în acest număr un proiect 

creativ, inedit și cât se poate de personal, creat de Mircea Sasu. Chiar dacă este încă în lucru și 

chiar dacă, așa cum susține și el, mai are părți de rafinat, noi credem că este pe drumul cel bun. 

Așadar, vă invităm să aflați unde și-a găsit inspirația și ce l-a determinat să meargă mai departe în 

această incursiune colorată în lumea micilor detalii.

introducere Dan Dinu; text și foto Mircea Sasu

De
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ntr-o după-amiază liniștită de mai, în timpul 
turei PhotoLife din Delta Dunării, mi-am luat 
obiectivul de macro și am plecat pe străduțele 

înguste ale satului Mila 23 în căutare de subiecte. 
Mai încercasem macrofotografia până atunci, 
însă niciodată nu am fost mulțumit de rezultate. 
Nu departe de pensiune am găsit o mulțime de  
stânjenei, care m-au atras grație bogăției de 
culori și texturi.

Cine a fotografiat macro știe că profunzimea 
de câmp este foarte mică, cu atât mai mult cu 

cât lipsa luminii ce cade pe subiect ne obligă să 
folosim o diafragmă cât mai deschisă. Așadar, 
nehotărât asupra zonei pe care o voiam focalizată, 
am început să mă apropii tot mai mult de floarea 
aleasă ca subiect.

Pentru mine, momentul acela a fost revelator 
(chiar dacă sună cam pretențios), pentru că am 
asistat fascinat cum fiecare milimetru parcurs 
îmi oferea o altă imagine. Navigam prin detalii 
până atunci invizibile și descopeream cum ceea 
ce credeam că este doar un ansamblu de materie 

Î

vegetală era, de fapt, un întreg univers. O mulțime 
de gândăcei, invizibili cu ochiul liber, alergau de 
colo-colo prin ceea ce ei considerau casă, uimiți 
probabil de ciclopul care le tulbura rutina zilnică. 
Am continuat să umblu prin sat strângând noi și 
noi imagini. Întors la pensiune, am decis să nu mă 
limitez doar la aceste câteva cadre, așa că am pus 

bazele unei serii fotografice, care să reprezinte o 
călătorie printre culori, forme și detalii din lumea 
vegetală. Mai rămânea doar să-i găsesc un nume. 
Așa s-a născut seria „De coloribus”, adică despre 
culori, în limba latină. De atunci am adăugat cadru 
după cadru, ajungând astăzi să am aproape 50 de 
imagini. 

Pentru mine, momentul acela a fost revelator, pentru că am asistat 

fascinat cum fiecare milimetru parcurs îmi oferea o altă imagine. 

Navigam prin detalii până atunci invizibile și descopeream cum ceea 

ce credeam că este doar un ansamblu de materie vegetală era, de 

fapt, un întreg univers.

Prima imagine a seriei, o floare de stânjenel 
(Iris germanica) fotografiată în lumină naturală; 
mi-a plăcut aici ideea de gură deschisă cu limba 
scoasă, parcă râdea de mine cum mă străduiam 
să focalizez

Două cadre monocromatice, unul verde, 
mugur de ferigă comună (Dryopteris filix-

mas), fractal vegetal ițindu-se îndrăzneț din 
iarba crudă și unul galben, crin (Hemerocallis 

stella de oro), ambele fotografiate în lumină 
artificială - bliț pe cameră cu soft-box

www.photolife.ro
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Cicoare (Cichorum inthybus), lumină naturală Ochiul boului (Callistephus chinensis), lumină naturală

Trandafir galben, lumină artificială Ricin (Ricinus communis), lumină naturală Crin (Lilium maculatum), lumină artificială Dovlecel (Cucurbita pepo), lumină artificială

www.photolife.ro
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Trompeta îngerilor (Datura inoxia), lumină naturală
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Colțunaș (Tropaeolum majus), lumină naturală
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Subiectele mele sunt atât florile sălbatice, cât și 
cele cultivate, fotografiate atât în lumină naturală, 
cât și, mai rar, în lumină artificială. Cele mai 
multe sunt imagini la scară 1:1. Focalizarea este 
realizată manual, cu mici corecții obținute prin 
mișcarea ușoară a camerei înainte și înapoi. 

Nu este deloc ușor să fotografiezi macro, cea mai 
mare provocare fiind găsirea luminii potrivite. Este 
surprinzător cât de multă lumină este necesară 
în acest gen fotografic, în ciuda diafragmei 
deschise la maxim. O altă provocare ar fi căutarea 

momentului de acalmie dintre două rafale de vânt, 
acesta deoarece chiar și cea mai ușoară adiere 
va produce imagini mult mai abstracte decât mi-
aș dori.

Sunt conștient că mai este foarte mult de lucru 
pentru a rafina această serie, ceea ce-i lipsește în 
primul rând fiind o unitate stilistică - unele cadre 
sunt mai clare, altele sunt foarte abstracte. O 
curățenie este necesară și pentru că astăzi, unele 
imagini nu mi se mai par la fel de interesante ca 
la început.

Nu este întotdeauna ușor, cea mai mare provocare fiind găsirea 

luminii potrivite. Este surprinzător cât de multă lumină este necesară 

în acest gen fotografic, în ciuda diafragmei deschise la maxim.

Roșul a fost culoarea în care a fost cel mai dificil 
să redau detaliile, atunci când am avut variații 
ale intensității luminoase în zona fotografiată. 
Creasta cocoșului (Celosia cristata), lumină 
naturală - foto 1; Floare de dovlecel (Cucurbita 
pepo), lumină artificială - foto 2.

În această imagine o textură plăcută este 
la baza florii, unde parcă există niște ouă 

sferice. În punctul forte din dreapta sus se 
află și un mic gândăcel (aflat în punctul forte 

din dreapta-sus), descoperit din întâmplare 
în floare. Scai măgăresc (Onopordon 

Acanthium), lumină naturală.

www.photolife.ro
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Țâța caprei (Tragopogon orientalis), lum
ină naturală

Zorea (Ipom
oea purpurea), lum
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Țâța caprei (Tragopogon orientalis), lumină naturală
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Nalbă (Althaea officinalis), contre-jour în lumină naturală

www.photolife.ro


L-am cunoscut pe Claudiu demult, la o tură foto de munte, unde și-a dat suflarea pe un traseu 

abrupt din Cheile Bicazului. Cu siguranță că atunci nu era nicidecum în elementul lui, însă acum, 

când îi privesc imaginile de portret și eveniment, îmi dau seama că și-a găsit vocația. Domeniul 

acesta este unul extrem de competitiv, pe care doar puțini fotografi reușesc să îl stăpânească 

dincolo de banal. Din punctul meu de vedere, creativitatea, emoția și modul de abordare joacă 

un rol extrem de important în acest gen fotografic. Consider fotografia de eveniment extrem de 

dificilă. Pe de o parte pentru că m-ar scoate complet din zona de confort, iar pe de cealaltă parte 

pentru că este o responsabilitate uriașă. Nu aș vrea să fiu în pielea fotografului care ar strica sau 

pierde imaginile de nuntă ale unei mirese. Din acest motiv îi admir pe cei care reușesc să facă artă 

din acest gen fotografic. Vă invit să descoperim care este „rețeta” acestui domeniu.

introducere Dan Dinu; text și foto Claudiu Guraliuc

Rețeta fotografiei de

EVENIMENT 

http://www.dandinu.net
https://www.claudiuguraliuc.com/?lang=ro
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ând Dan m-a rugat să scriu câteva rânduri 
despre fotografia de nuntă, care să 
însoțească selecția de imagini, m-au luat 

fiori reci pe șira spinării. Pe de o parte pentru 
că scrisul de texte elocvente este total în afara 
zonei mele de confort, iar pe de altă parte pentru 
că habar nu aveam despre ce aș putea scrie. 
De ce îmi place să fotografiez nunți? De ce în 
„extrasezon”, când nunțile sunt mai răruțe, încep 
câteodată să mă mănânce degetele? Sau despre 
ce nu îmi place și despre ce aș schimba la această 
industrie? Ce aș putea scrie astfel încât tu, un 

pasionat de fotografie la fel mine, să nu crezi că 
ți-ai pierdut câteva minute de pomană?

Singura idee care până la urmă nu mi s-a părut 
ridicolă, a fost să scriu, cât de onest mă pricep, 
despre cum văd eu munca fotografului de 
eveniment.

Rețeta este destul de simplă. Se ia o felie groasă 
de fotografie de portret, pentru că în cea mai 
mare parte a timpului vei fotografia oameni, și se 
asezonează cu de toate. Partea asta mi se pare 

C

atât de evidentă încât nu am să insist asupra ei. 
Portretistica este, din punctul meu de vedere, 
cea mai importantă unealtă din trusa fotografului 
de nuntă. Adăugăm, mai departe, câteva linguri 
consistente de instantaneu sau fotojurnalism, 
după gust. Este treaba ta să surprinzi momentele 
faine ale zilei, fie ele mai mari sau mai mici, 
și interacțiunile dintre protagoniști. Un strop 
de fashion și beauty nu au ce strica în rețeta 
noastră, dar asta depinde de stilul fiecăruia. Mai 
punem un praf de fotografie de produs, ca să poți 
crea toate imaginile acelea faine cu detaliile și 
aranjamentele pentru care mirii au plătit, sau la 
care, nu de puține ori, au pus un pic de suflet ca 
să le realizeze chiar ei. Ar fi tare util, dacă găsești 
prin tolbă, și o bucățică de fotografie de peisaj, 
ca să-ți iasă compozițiile alea ample, picturale și 

spectaculoase, de fiecare dată când ai norocul să 
mergi cu mirii tăi într-un loc fain. Apoi luăm toate 
aceste ingrediente, le amestecăm bine cu o cât 
mai bună cunoaștere a tehnicii și echipamentelor 
din dotare, presărăm un praf de alergătură, stres, 
condiționări de timp și condiții dificile de lumină 
și le punem pe toate în oala locației din ziua 
evenimentului. Cam asta este rețeta fotografului 
de nuntă care își respectă clienții și meseria.

Cel mai grozav lucru este să înveți să adori toată 
bulibășeala asta care, de multe ori, nu te lasă să 
respiri, dar nici să te plictisești, și care îți arată în 
fiecare zi că mai ai ceva nou de învățat. Bulibășeală 
care îți oferă șansa să trăiești din ceea ce iubești 
să faci. Pentru mine este ca și cum aș câștiga la 
loto. În fiecare zi.

Rețeta este destul de simplă. Se ia o felie groasă de fotografie de 

portret, pentru că în cea mai mare parte a timpului vei fotografia 

oameni, și se asezonează cu de toate.

www.photolife.ro






Cel mai grozav lucru este să înveți să 

adori toată bulibășeala asta care, de multe 

ori, nu te lasă să respiri, dar nici să te 

plictisești și care îți arată în fiecare zi că 

mai ai ceva nou de învățat. Bulibășeală 

care îți oferă șansa să trăiești din ceea ce 

iubești să faci. Pentru mine, este ca și cum 

aș câștiga la loto. În fiecare zi.



CUPRINS  |  DESPRE NOI  |  RETROSPECTIV 2019  |  CALENDAR 2020  |  GALERIE  |  ARTICOLE  |  87PHOTOLIFE magazine 2019  |  www.photolife.ro

www.photolife.ro






CUPRINS  |  DESPRE NOI  |  RETROSPECTIV 2019  |  CALENDAR 2020  |  GALERIE  |  ARTICOLE  |  90PHOTOLIFE magazine 2019  |  www.photolife.ro

www.photolife.ro






subiectul și abordarea acestuia

Dincolo de orice unealtă tehnică, fotografia wildlife este despre stare, emoție și trăire. Un timp 

de expunere bine ales și o profunzime de câmp perfectă, nu ne mai pot ajuta în acest caz, deși 

trebuie să recunoaștem că aceste setări sunt primul pas în realizarea oricărei imagini. În final, 

totul este despre cum reușim să gestionăm o situație, despre cum să nu ne pierdem în fața unui 

moment unic și despre cum să ne alegem o compoziție care să transmită ceea ce am trăit la 

momentul fotografierii. Sună complicat? Păi cam așa și este. Tehnica se învață repede, mai ales 

cu multă practică, însă restul se face doar cu multă dedicare și empatie față de acest domeniu. 

Cu toate acestea, atunci când ești în fața subiectului dorit, atunci când toate planetele se aliniază 

pentru imaginea perfectă, nu vor mai conta nici tehnica, nici timpul dedicat căutării speciei dorite, 

nici banii cheltuiți pe parcurs, nici nimic altceva. Ești doar tu și acea milisecundă care te desparte 

de imaginea dorită. Aproape că nici nu mai realizezi ce ți se întâmplă. Despre asta este vorba, 

despre trăire, nu neapărat despre fotografia rezultată.

text și foto Dan Dinu

Fotografia

WILDLIFE 

http://www.dandinu.net


CUPRINS  |  DESPRE NOI  |  RETROSPECTIV 2019  |  CALENDAR 2020  |  GALERIE  |  ARTICOLE  |  94PHOTOLIFE magazine 2019  |  www.photolife.ro

Căutarea subiectului

După ce am discutat în prima parte a articolului 
(pe care îl găsiți în PhotoLife magazine 4/2018) 
despre aspectele mai pragmatice ale acestui gen 
fotografic, haideți să vedem cum putem aborda 
lumea animalelor și de ce ar trebui să ținem 
cont pentru a putea obține imagini interesante și 
experiențe de neuitat. O să începem prin a căuta 
răspunsul la o întrebare simplă: „Cum și unde ne 
găsim subiectele?”.

Înainte de a răspunde, trebuie să precizăm că 
în fotografia wildlife avem nevoie de noroc, 
perseverență și multe cunoștințe. Exact în această 
ordine. Norocul este esențial, indiferent cât de 
multe cunoștințe am avea, mai ales dacă ne gândim 
la fauna țării noastre. Perseverența ajută foarte 
mult, atât pentru a învăța, cât și pentru a ne crește 
șansele de a întâlni specia dorită. Cunoștințele ne 
ajută să știm când și unde să căutăm un animal, 
dar mai ales, când și unde să fim perseverenți. 
Nu există niciodată o rețetă foarte clară, așa că 
nu încercați să căutați scurtături. La început, ar 
trebui să ne concentrăm pe animalele din jurul 
casei, sau, de ce nu, pe cele din captivitate, 
pentru a „ne forma mâna”. Învățăm astfel cum 

să focalizăm, cum să reacționăm mai rapid, cum 
să ne reglăm echipamentul, folosind subiecte mai 
prietenoase, care ne acceptă mai ușor prezența. 
În grădină, în parcuri, la marginea orașului, sunt 
foarte multe animale, în special păsări, oarecum 
obișnuite cu prezența omului, pe care le vom 
putea fotografia mai ușor. 

În arborii de pe lângă așezări putem întâlni o 
diversitate uimitoare de păsări de talie mică. 

Dacă în zonă sunt și hrănitori pentru iarnă, sau 
cuiburi artificiale, atunci numărul de specii poate 
crește considerabil. În Delta Dunării se întâmplă 

frecvent ca, mai ales iarna, câte un pelican să 
fie abonat la peștele pe care cei care lucrează la 
cherhana i-l oferă gratis. Obișnuit cu oamenii, va 
sta la pozat fără probleme. Sunt aceste animale 

sălbatice? Păi, atâta timp cât nu sunt îngrădite 
de garduri și sunt libere să plece oricând, putem 

spune că sunt. Problema habituării unei specii, 
în locurile unde hrana este accesibilă, este una 
intens discutată și o să revenim asupra acestui 

aspect când o să discutăm despre etică. (Pițigoi 
albastru, Brașov; Pelican creț, Mila 23, Delta 

Dunării)

În fotografia wildlife totul este despre căutarea subiectului potrivit, a 

luminii și a momentului, dar nu neapărat în ordinea asta. Răbdarea 

este cheia succesului. Dacă știi ce vrei, dacă știi locul potrivit și dacă 

ești pregătit suficient, atunci o să ajungi și la imaginea dorită. Cred 

cu tărie că, atunci când fotografiezi în natură, cele mai frumoase 

imagini ți se oferă atunci când ești pregătit să le primești.

www.photolife.ro
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În captivitate este mai greu de fotografiat, iar într-o 
grădină zoologică, spre exemplu, dacă aceasta 
nu are spații mari, va fi foarte greu să evităm 
elementele antropice. O alternativă ar fi parcurile 
de animale, unde există mai multă libertate pentru 
specii și cu siguranță mai multă acțiune cu care 
să ne antrenăm. Chiar dacă această metodă este 
mai simplă, nu uitați că este doar pentru a învăța 
și trebuie să specificăm întotdeauna unde este 
realizată imaginea.

Adevărata provocare vine atunci când vrem să 
fotografiem în sălbăticie, într-un mediu în care 
omul este intrus, iar animalele sunt stingherite 
de prezența noastră. Abordarea de aici este cu 
siguranță mai grea, însă aduce cele mai mari 
satisfacții. Experiența în care un animal te acceptă 
în lumea lui și te lasă să îl fotografiezi, este cu 
siguranță una extraordinară.

Animalele care au fost introduse de curând în sălbăticie, cum este cazul zimbrului în țara noastră, 
sunt și ele interesant de fotografiat, fiind, cel puțin în prima etapă de aclimatizare, destul de 

prietenoase în prezența oamenilor. În astfel de condiții ne putem apropia suficient de mult pentru a 
încerca imagini greu de realizat după ce specia a devenit complet sălbatică. (Zimbru, Munții Țarcu)

În parcurile de animale mai toate speciile sunt mult mai prietenoase decât cele dintr-un mediu 
complet natural și acceptă mai ușor prezența umană. Astfel, putem să le fotografiem de aproape, 
lucru mai greu de realizat în sălbăticie. Un astfel de detaliu puteți vedea în imaginea din stânga, 
unde am fotografiat un ghepard de la doar doi metri. Alegeți să fotografiați și să susțineți acele 
parcuri în care animalele sunt tratate la fel ca în sălbăticie și în care au spații foarte mari. Uneori, 
astfel de parcuri, cum este și cel în care este realizată această imagine, sunt implicate în proiecte 
mari de conservare. În acest caz, rezervația face parte dintr-un proiect de salvare a felinelor mari 
din Africa, pentru a le reintroduce în sălbăticie pe măsură ce acestea pot să se descurce singure. 
Cu sprijinul acestor proiecte, au fost recuperate zone întregi din care fauna a dispărut. (Ghepard, 
Okonjima Reserve, Namibia)

Un mare avantaj la grădinile zoologice și parcurile de animale este dat de faptul că putem avea 
ocazia să vedem și să fotografiem animale foarte greu de văzut în mediul lor natural. În urmă cu 
ceva timp, fiind în Zurich, am mers la grădina zoo de acolo doar pentru a vedea pentru prima dată un 
leopard al zăpezii. Normal că l-am și fotografiat, chiar dacă era un animal captiv. Plăcerea de a vedea 
această specie nu trebuie neapărat să fie eclipsată de faptul că nu poți obține și o imagine în mediul 
natural al animalului. Acum pot vedea mult mai des un astfel de leopard, deoarece avem și la grădina 
zoo din Brașov. (Leopardul zăpezii, Zurich, Elveția)

SFAT: Când fotografiați animale în captivitate este important să 

specificați acest lucru atunci când sunteți întrebați. Sinceritatea 

față de cei care vă apreciază imaginile este întotdeauna binevenită, 

pentru a nu crea controverse nedorite.
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Una dintre cele mai interesante întâlniri pe 
care am avut-o cu un animal sălbatic în mijlocul 
orașului, a fost cu acest fluturaș de stâncă ce se 
refugiase peste iarnă pe zidurile Bisericii Negre. 
Este o pasăre greu de văzut, deoarece trăiește 
în zona montană. (Fluturaș de stâncă, Brașov)  

Cu toate că noi percepem animalele, în special 
mamiferele, ca fiind specifice unor zone extrem 
de sălbatice și inaccesibile, acest aspect nu este 
întotdeauna așa. Animalele, în cea mai mare parte 

a lor, sunt oportuniste și încearcă mereu să își facă 
viața mai ușoară. Dacă luăm exemplul României, 
foarte multe animale sunt mai active noaptea, iar 
faptul că noi nu le vedem, pentru că activăm la 
ore diferite, nu înseamnă că acestea nu trăiesc 
într-o anumită zonă. Dacă învățăm să ne uităm 
după urme și alte semne pe care animalele le 
lasă în habitat, atunci o să avem o mare surpriză. 
Le vom regăsi aproape peste tot, uneori extrem 
de aproape de localități, ba chiar și în mijlocul 
acestora.

Pentru a susține teoria de mai sus, vă dau un exemplu elocvent. Cu sprijinul unui prieten biolog, am 
început monitorizarea cu camere de supraveghere a unei zone de lângă Brașov. Această zonă este 

între unul dintre cartierele orașului și un drum asfaltat destul de aglomerat. Între cele două zone 
probabil că nu sunt mai mult de 2km în linie dreaptă, așadar un teritoriu destul de restrâns. În acest 

areal am montat în acest moment patru camere, iar pe parcursul a mai puțin de un an, am adunat 
imagini cu mai toate speciile emblematice din zona de pădure, de la jder, vulpe, căprior și mistreț, 

până la cerb, urs, ba chiar și râs. Acest fapt atestă că animalele pot conviețui în zonele limitrofe 
orașelor, însă aleg de cele mai multe ori să fie nocturne. Cu toate acestea, multe dintre animale au 

apărut în fața camerelor chiar și în mijlocul zilei, în special urșii și cervidele.

Un astfel de sistem de monitorizare poate fi foarte eficient pentru a cunoaște mai bine o anumită 
zonă în care vreți să fotografiați. (Urs și jder, Brașov)

SFAT: Atunci când montați o cameră de supraveghere este important 

să o poziționați în zonele de trecere ale animalelor, astfel încât să 

poată fi declanșată cu ușurință, dar să nu deranjeze speciile pe 

care le urmăriți. După ce vedeți din ce parte vin cel mai frecvent 

animalele, puteți să o repoziționați pentru cele mai bune rezultate. 

Scopul acestor camere nu este neapărat de a fotografia o specie, ci 

mai degrabă de a-i studia comportamentul pentru a înțelege cum 

poate fi fotografiată ulterior cu aparatul foto.
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Există două metode clare de căutare a subiectului. 
Prima dintre ele se bazează strict pe experiența 
personală și pe ceea ce putem învăța singuri 
în teren. Așadar, în acest caz, trebuie să fim 
autodidacți și să ne preocupăm noi înșine să 
învățăm cât mai mult, atât din experiență, cât și 
din cărți de specialitate. Între noi fie vorba, cărțile 
sunt foarte bune, însă fără o aplicabilitate în teren, 
sunt aproape inutile. Pe de altă parte, contează 
foarte mult din ce țară este autorul și ce experiență 
are în alte regiuni. Dacă la capitolul urme lucrurile 
sunt asemănătoare peste tot unde există specia 
respectivă, la capitolul comportament lucrurile 
diferă, nu numai de la zonă la zonă, ba chiar de la 
individ la individ.

A doua metodă, care, zic eu, este mult mai 
utilă la început de drum, este să mergeți în 
ture foto specializate pe wildlife și să colaborați 
cu ghizi, biologi sau alți fotografi cu mai multă 
experiență. Astfel, aveți șansa să învățați mult 
mai multe despre ceea ce vă pasionează și să 
vă perfecționați. Dacă mergeți în zone complet 
diferite ca habitat sau specii, față de cele de la 
noi, acest lucru devine chiar unul obligatoriu. Cât 
timp sunteți într-o astfel de tură, fiți deschiși la 
tot ce se întâmplă în jurul vostru, pentru a învăța 
cât mai mult de la cei care vă însoțesc. Prin 
combinarea celor două metode veți ajunge mai 
repede la rezultatele dorite.

Pentru a înțelege comportamentul unei specii în diferite zone geografice, trebuie să înțelegem 
habitatul și presiunile existente în fiecare zonă în parte. Dacă luăm drept exemplu Parcul național 
Piatra Craiului, un loc în care nu se mai vânează de mult timp, în care braconajul nu este la fel de 

prezent ca în alte părți, în care presiunea pe habitat nu este atât de mare, iar turismul este mai 
civilizat, observăm că populația de capre negre de aici acceptă mai ușor prezența omului. Uneori, în 

zona de creastă, caprele te lasă să te apropii la doar câțiva metri fără a fi stingherite. Dacă încercăm 
să ne apropiem de capre negre în Munții Făgăraș, spre exemplu, sau alte zone în care animalele nu 

sunt la fel de bine protejate, iar vânătoarea și braconajul afectează comportamentul speciei, ne va fi 
mult mai greu să fotografiem. Sunt caprele din Piatra Craiului mai puțin sălbatice? Nicidecum. Sunt 

doar mai tolerante cu prezența omului. Se discută destul de des, în comunitatea fotografică de la noi, 
despre cât de bun este un fotograf față de un alt fotograf pentru că alege să fotografieze animale 

doar în zone mai „sălbatice”, însă mie personal mi se pare o temă falsă. Efortul pe care îl faci să 
ajungi în creasta Craiului, cu tot echipamentul în spate pentru a fotografia, este poate mai mare 

decât cel pe care îl faci în alte zone. Așadar, la final, lucrurile se compensează.
(Capre negre, Parcul național Piatra Craiului)

În orice călătorie în care merg, încerc să învăț cât mai mult de la ghizii pe care îi am. Deși în Namibia 
poți merge foarte bine pe cont propriu, am ales să ne luăm un ghid care să cunoască atât zonele, 
cât mai ales cum să se comporte atunci când ai animale în preajma mașinii. Este o diferență uriașă 
de abordare, mai ales că, fiind într-o țară nouă și cu animale pe care nu le cunoști, este esențial 
un astfel de ajutor. Chiar dacă am mers de mai multe ori în Africa pentru ture de safari, nu aș 
renunța niciodată la serviciile unui ghid local. Am avut mult de învățat de la acești oameni și sunt 
ferm convins că o să mai am în continuare de învățat, indiferent cât de bine aș ajunge să cunosc o 
anumită zonă. Un alt lucru interesant este și faptul că ghizii se ajută între ei și discută uneori prin 
radio, lucru pe care noi nu l-am putea face, atât timp cât nu cunoaștem limba țării în care ne aflăm. 
Pe de altă parte, apelarea la un ghid local sprijină cumunitatea și ajută la conservarea zonelor 
sălbatice. Un localnic care este ghid și care câștigă bani din asta, nu se va transforma foarte ușor 
într-un braconier. (Namibia; foto 1 - Adrian Rădulescu) 

www.photolife.ro


În alte țări, în special în cele din Africa, putem 
vedea exemple de zone în care omul și animalele 
pot prospera în același loc. Într-o tură de safari, 
chiar și cele mai timide animale acceptă mult 
mai ușor prezența umană, spre deosebire de 
animalele din aceeași familie din Europa, spre 
exemplu. În această imagine am stat foarte 
aproape de un leopard, ba chiar ne-a și permis 
să îi urmărim activitatea o perioadă, fără să îi 
pese prea tare de prezența noastră. Felinele 
acceptă aici prezența mașinilor, pentru că știu 
că nu sunt un pericol. A avea o experiență 
similară la noi în țară cu un râs este aproape 
imposibil. Pe de o parte pentru că animalele nu 
sunt nicicum la fel de numeroase, deci mult mai 
greu de întâlnit, iar pe de altă parte pentru că 
acestea vor păstra întotdeauna distanța față 
de om. Acest comportament este însă unul 
care se poate schimba, atât timp cât animalele 
vor fi protejate, iar noi nu o să punem la fel de 
multă presiune pe habitat așa cum facem acum. 
(Leopard, Masai Mara, Kenya)



Bălțile de pescuit oferă uneori locuri extrem 
de bune pentru a fotografia păsările de apă. 
Acestea sunt obișnuite cu pescarii care stau pe 
margine și sunt mai puțin reticente la prezența 
omului. Dacă vă comportați asemeni pescarilor, 
adică să stați într-un loc și să așteptați, puteți 
avea șanse mari ca păsările să vină foarte 
aproape de voi. Trebuie găsit însă un loc cât mai 
apropiat de nivelul apei, pentru a avea un unghi 
mai bun. (Corcodel mare, Rotbav, Brașov)
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De fiecare dată când ajung într-un loc nou 
pentru a fotografia animale, încep de la a studia 
habitatul. În India, spre exemplu, în prima zi 
din parc am preferat să mergem mai încet cu 
mașina și să studiem arborii, zonele deschise, 
modul în care pădurea ascundea diferite specii 
de păsări sau maimuțe, totul pentru a ne obișnui 
cu specificul zonei. Toate mașinile care intrau 
pe poartă odată cu noi, se grăbeau cu scopul de 
a găsi tigrii și ignorau aproape complet restul. 
La început, ghidul nostru a vrut să facă același 
lucru, dar l-am oprit și i-am explicat metoda 
noastră.

După un timp, alte mașini se întorceau din drum, 
ghizii discutau între ei și apoi plecau nervoși 
înapoi. L-am întrebat pe ghidul nostru ce se 
întâmplă și ne-a spus că toți ceilalți se întorceau, 
pentru că noi nu mai veneam în ritmul lor, iar 
ei credeau că am găsit tigri. În mod normal, 
toți ceilalți turiști se opreau doar pentru feline 
și aproape deloc pentru altceva. Bineînțeles că 
erau nervoși când găseau niște fotografi, care 
admirau copacii, florile și păsările.

O astfel de metodă, prin care studiezi habitatul, 
te ajută să înțelegi mai bine locul în care te 
afli și să fii mai pregătit atunci când vei avea 
animale în fața camerei. Plus de asta, pentru noi 
era un loc nou pe care am vrut să îl înțelegem, 
nu doar o excursie în care să bifăm anumite 
specii simbolice. (Greater racket-tailed drongo, 
Bandhavgarh, India)
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O greșeală pe care o fac mulți fotografi într-o 
excursie foto dedicată animalelor sălbatice, 
este de a vedea cât mai mult dintr-o țară sau 
regiune, fără a se concentra foarte tare pe un 
loc specific. Chiar dacă acest lucru este uneori 
dictat de considerente financiare - dacă tot ajungi 
într-o țară mai exotică vrei să vezi cât mai mult, 
pentru că nu știi dacă o să mai ai ocazia să te 
întorci - abordarea, zic eu, nu este cea mai bună. 
Personal, prefer să îmi aleg mai puține locuri și să 
mă concentrez pe acestea. Astfel, înțeleg mai bine 
comportamentul animalelor, care oricum vor fi noi 
și te vor scoate din zona de confort. Cu această 
metodă ai șansa să obții imagini mai interesante, 
care să aibă mai mare valoare documentară sau 
artistică, în funcție de preferință. Un alt aspect 
de luat în seamă, dacă alegi o tură organizată, 
este ca aceasta să fie dedicată fotografiei, pentru 
că altfel nu o să poți ajunge la cele mai bune ore 
în locul pe care îl dorești. Plus de asta, turiștii 
obișnuiți nu vor avea răbdare să aștepte atunci 
când este nevoie.

Atunci când vrem să fotografiem animalele 
în mediul lor natural, trebuie să ținem cont de 
foarte multe aspecte, de la cunoașterea speciei 
și a habitatului și până la cele mai bune metode 
de apropiere de subiect. De asemenea, trebuie 
să știm cât de periculoasă poate fi specia pe care 
încercăm să o fotografiem, sau cât de important 
este să nu îi invadăm teritoriul, pentru a nu o 
deranja. Putem obține toate aceste informații 
de la ghizii locali. Dacă în România lucrurile sunt 
relativ simple, pentru că nu avem foarte multe 
specii periculoase, altfel se pune problema în 
locuri mai exotice. Așadar, acordați o atenție 
deosebită documentării, mai ales dacă vreți să 
mergeți pe cont propriu.

Înțelegerea habitatului și a relaționării dintre 
specii este extrem de importantă. În India, 

dacă vrei să găsești tigri, trebuie să fi atent la 
sunetele de alarmă date de languri sau cerbi. 

În momentul în care auzi un astfel de sunet, 
trebuie să îl aștepți pe următorul și astfel o să 

poți ști direcția de deplasare a felinei. Dacă 
sunetul rămâne constant în aceeași zonă, 

înseamnă că animalul nu s-a deplasat. Langurii 
au chiar sunete diferite pentru tigri sau leoparzi. 

Fotografia devine mult mai antrenantă în acest 
fel, iar reușita va fi și mai mare dacă vine după 
o interpretare corectă a unor astfel de semne. 

(Languri, Bandhavgarh, India)

În România, cele care dau alarma cel mai des 
atunci când apare ceva suspect în habitatul 

lor, sunt gaițele. Este mai greu de intuit exact 
despre ce este vorba în acest caz, însă cu 

siguranță astfel de sunete ne pot ajuta să fim 
mai atenți când le auzim. Nu uitați că ele pot 

funcționa și invers, adică noi să fim cei reperați 
și animalele din jur să fie conștiente de prezența 

noastră. Înțelegerea acestui limbaj acustic ne 
poate ajuta și atunci când stăm la pândă. Dacă 

am fost reperați, atunci probabil trebuie să 
fim mai atenți să nu continuăm mișcarea sau 

declanșarea aparatului, pentru a lăsa animalul 
să se liniștească. Căpriorul și cerbul lopătar 

folosesc și la noi sunete de alarmă, destul 
de asemănătoare cu un lătrat, caprele negre 
au un fel de fluierat, iar marmotele un țipăt 
caracteristic, urmat de o ridicare în picioare 

pentru a vedea mai bine, atunci când este cazul. 
(Gaiță, Reci, România)
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Pentru a înțelege un anume subiect este foarte 
important să îi cunoști comportamentul din teren. 
Desigur că o documentare asupra speciei în prealabil 
este foarte utilă, însă observațiile din teren te 
vor ajuta și mai mult să înțelegi cum relaționează 
aceasta cu habitatul în care trăiește. Se întâmplă 
destul de des, ca animalul pe care ne dorim să îl 
fotografiem să fie foarte departe de noi pentru 
o imagine bună. Observarea comportamentului 
acestuia, fie printr-un binoclu bun, fie chiar prin 
aparatul de fotografiat, ne va ajuta să îi învățăm 
reacțiile, lucru extrem de util pentru atunci când 
specia va fi mult mai aproape de noi. Dacă reușim 
să înțelegem limbajul animalelor, atât cel acustic 
cât și cel comportamental, putem fi cu un pas 
înaintea acțiunii și putem intui mai bine anumite 
mișcări sau reacții.

Rațele sunt cu siguranță printre cele mai 
sperioase păsări, cel puțin la noi în țară. Mă refer 
desigur la cele care trăiesc în zonele sălbatice 
și nu la cele care trăiesc prin parcuri, deși, până 
la urmă, tot sălbatice sunt și acelea, fiind doar 
habituate în zonele urbane.

Să te apropii la o distanță foarte mică de rațele 
din prima categorie este foarte complicat. Le-
am observat de multe ori comportamentul, am 
încercat să le înțeleg, însă o singură dată am 
fost cu adevărat acceptat, iar atunci a rezultat 
această imagine. Eram în hide-ul plutitor, iar 
păsările nu mă vedeau, însă știau că este ceva 
înăuntru. Secretul a fost să nu mă duc eu după 
ele, ci să le las pe ele să vină către mine. Am 
avut astfel ocazia ca femela din imagine să vină 
la doar un metru de obiectiv, lucru ce în alte 
condiții părea imposibil. (Rață cârâitoare, Rotbav, 
Brașov)
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Atunci când fotografiezi des o anumită specie, 
înveți foarte multe despre ea și vei fi mult mai 
pregătit când o vei avea în față. În multele 
incursiuni în Delta Dunării, am avut nenumărate 
ocazii să fotografiez pelicani. Această experiență 
mă ajută acum să intuiesc mult mai ușor când 
își vor lua zborul, așa că îmi este mai simplu 
să obțin o imagine dinamică a acestei acțiuni. 
Pelicanii sunt păsări greoaie, iar pentru a-și lua 
zborul de pe apă au nevoie de vânt din față. Se 
poate intui astfel direcția de zbor. Înainte de 
decolare își depărtează aripile de corp, așa că ne 
putem pregăti din timp. În plus, fiind destul de 
grei, fac câteva salturi înainte de a se desprinde 
pur și simplu de pe apă. Devine destul de ușor 
să îi fotografiezi dacă știi aceste câteva semne. 
Normal că uneori mai apar și situații imprevizibile, 
însă în cazul pelicanilor, acestea sunt excepții. 
(Pelican comun, Delta Dunării)
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Anumite animale sunt foarte bine protejate, iar 
pentru a le vedea nu este nevoie doar de un 
ghid, ci și de un permis special. Când am mers 
în căutarea cimpanzeilor, am avut acces doar o 
oră în preajma lor, pentru a nu le afecta foarte 
mult viața și comportamentul. Pe de altă parte, 
dacă erai bolnav nu aveai voie să mergi, pentru 
a nu transmite boala către animale. Aceste 
măsuri sunt necesare pentru a proteja mai bine 
aceste primate, care sunt acum destul de rare. 
(Cimpanzeu, Kibale, Uganda)
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Fără un ghid care să știe exact ce specie de balenă 
este aceasta, probabil că ar fi fost foarte greu de 
determinat. Nu toate balenele ies mult din apă, așa 
că este mai greu să faci o evaluare corectă a speciei. 
Chiar și ghidul a crezut inițial că este vorba de o 
balenă cu înotătoare, a doua cea mai mare balenă 
din lume, însă s-a corectat și ne-a spus că este vorba 
despre balena albastră. (Husavik, Islanda)
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Una dintre primele mele reușite în aplicarea metodei de urmărire a subiectului, a fost cu această 
potârniche arctică. La început a fost destul de sceptică și a păstrat o distanță destul de mare. Dacă 
mă apropiam prea mult, zbura destul de departe de mine. Am scurtat distanța puțin câte puțin, iar 

după vreo oră am reușit să stau la doar câțiva metri și să fiu acceptat. Ideea acestei abordări se 
vede și în imaginile de mai sus. La început am fotografiat așa cum am putut, printre  arbuștii din care 

se hrănea pasărea, iar în imagine se vede că era destul de atentă la mine. După un timp s-a relaxat 
și am putut obține următoarele două imagini, de la distanțe diferite. În ultima imagine  m-a lăsat să 

mă apropii foarte mult, așa că am putut realiza un portret. Chiar dacă această ultimă fotografie pare 
mai interesantă, datorită profunzimii de câmp reduse și a separării complete a subiectului de fundal, 

uneori este interesant să vedem și mediul în care se află animalul. (Potârniche arctică, Islanda)

De fiecare dată când mergem să fotografiem, trebuie să folosim terenul pentru a ne ascunde atunci 
când este cazul. În prima imagine, omul este proiectat peste fundalul de stânci și este foarte greu 
de reperat, în timp ce în a doua imagine este foarte vizibil, având un contrast mai mare. Trebuie să 
fim mereu atenți la acest aspect când vrem să ne ascundem. Nu uitați că nu neapărat culoarea este 
importantă, ci mai degrabă contrastul. (Piatra Craiului; Rannoch Moor, Scoția - foto Horia Bogdan)

Metode de abordare

Una dintre cele mai dificile metode de a fotografia un 
animal este urmărirea lui și apropierea progresivă 
de acesta. Să nu credeți că putem face asta fără 
ca animalul să ne simtă, ci mai degrabă trebuie să 
ne bazăm pe ideea că acesta ne va accepta. Dacă 
este un mamifer, atunci ar fi bine să ne apropiem 
din direcția opusă vântului, pentru a nu ne simți 
mirosul. Este foarte important ca atunci când 
mergem în căutare de animale să nu fumăm și să 
nu folosim parfumuri. Orice miros neobișnuit va fi 
foarte ușor de reperat. Trebuie să fim atenți și la 
zgomote, mai ales la cele nenaturale, printre care 
se numără și cel al declanșatorului. De speciile 
care au văzul foarte dezvoltat este aproape 
imposibil să ne ascundem, însă este important să 
nu facem mișcări bruște care să alerteze animalul. 
Chiar dacă foarte multă lume crede că hainele de 
camuflaj sunt pentru a te face mai puțin vizibil, 
ideea lor este să evite contrastele. De cele mai 
multe ori, problema nu este culoarea, ci contrastul 
care iese foarte ușor în evidență. Ideea de bază 
este să folosim haine de culori asemănătoare cu 
cele ale peisajului în care fotografiem, pentru a 
crea un contrast minim.

De cele mai multe ori, dacă nu fuge din prima, 
animalul ne va accepta prezența, dar va păstra 
o distanță de siguranță. Apropierea de subiect 
nu trebuie făcută în linie dreaptă, ci trebuie să 
avansăm în zig-zag. Dacă vedem că animalul se 
depărtează pe măsură ce noi ne apropiem, atunci 
trebuie să nu mai avansăm, cel puțin pentru o 
perioadă. După un timp de acomodare este foarte 
posibil ca această distanță să poată fi redusă. 
Evitați contactul vizual, care, de cele mai multe 
ori, este perceput ca o amenințare, și înaintați 
doar atunci când animalul se comportă natural 
sau se hrănește, niciodată atunci când se uită la 
voi. De obicei, dacă l-ați speriat va fi foarte greu 
să vă apropiați din nou. Uneori este bine să nu 
încercați să vă ascundeți foarte mult, mai ales 
după ce ați fost observați, ci să rămâneți vizibili. 
Atât timp cât animalul știe unde sunteți nu se va 
alarma, simțindu-se în siguranță. Această metodă 
de a fotografia este cea mai complicată și nu 
funcționează la toate speciile. Este mai utilă la 
păsări, însă mult mai dificilă la mamifere.
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Pentru a obține prima imagine, am stat foarte aproape de un facocer prietenos și am putut să mă las 
astfel la nivelul acestuia. S-a apropiat destul de mult, s-a uitat la mine și cu un grohăit amenințător 
mi-a atras atenția că stau în calea lui. M-am dat la o parte și l-am lăsat să treacă. Chiar dacă 
animalul pare mic, nu este bine să te pui cu colții acestuia. În altă ordine de idei, trebuie să fiți foarte 
atenți la celelalte animale din jur. Eram chiar pe malul lacului, iar de acolo putea oricând apărea un 
hipopotam, cu siguranță un animal mult mai temperamental și mai periculos decât facocerul. (Lacul 
Mburo, Uganda; foto 2 - Mariana Cotoi)

O altă metodă interesantă de a fotografia este 
folosirea mașinii pe post de ascunzătoare. De 
foarte multe ori, animalele percep silueta umană 
ca pe o amenințare, iar atunci când aceasta 
nu este vizibilă suntem acceptați mai ușor. 
Normal că, în acest caz, putem fotografia doar 
de-a lungul drumurilor. Avantajul este că putem 
urmări subiectul acolo unde este cazul. Această 
abordare este, de altfel, cea mai folosită metodă 
de a fotografia în turele de safari, unde, în țări 
din Africa sau în India, animalele au ajuns să se 
comporte complet natural în prezența mașinilor.

Anumite zone atrag animalele prin hrană sau apă. 
În astfel de zone, șansele noastre de a fotografia 
cresc considerabil, așa că fie putem folosi mașina 
pentru a aștepta, fie putem pur și simplu să ne 
construim o mică ascunzătoare. Uneori, dacă stăm 
liniștiți într-un astfel de loc, putem avea ocazia să 
realizăm imagini interesante cu un efort minim. 

Avantajul major în acest caz este că animalele 
vin ele înspre noi, iar comportamentul va fi de 
cele mai multe ori natural și nestingherit. Totul se 
rezumă în acest caz la a găsi locul potrivit și la a 
avea suficient de multă răbdare.

În turele de safari se vede cel mai bine cum 
mașina poate fi cea mai utilă metodă de a te 

apropia de subiect. Animalele sunt atât de 
obișnuite cu mașinile, încât le ignoră complet, 

comportându-se absolut normal în preajma lor. 
Ai ocazia să vezi astfel comportamente greu de 

văzut în alte condiții, cum este și cel de față. S-a 
ajuns la această situație în timp, pentru că ghizii 

respectă anumite reguli, nu au voie să meargă 
în afara drumurilor, deși o mai fac uneori, și 

nimeni nu se dă jos din mașină. Tot în țările din 
Africa am văzut că același efect îl au și bărcile.   
(Gazela Kob, Uganda; Masai Mara, Kenya; Lacul 

Naivasha, Kenya)

www.photolife.ro


CUPRINS  |  DESPRE NOI  |  RETROSPECTIV 2019  |  CALENDAR 2020  |  GALERIE  |  ARTICOLE  |  108PHOTOLIFE magazine 2019  |  www.photolife.ro

Atragerea subiectului dorit către o anumită zonă 
se poate face prin mai multe metode, însă trebuie 
avută mare grijă la partea de etică. Uneori este 
o linie subțire între ceea ce ne este permis să 
facem și ce nu, iar deciziile sunt de cele mai 
multe ori personale. Sunt voci care spun că nu 
ar trebui să intervenim cu nimic, iar altele care 
cred că animalele nu sunt chiar atât de ușor de 
influențat. Adevărul, ca de obicei, este undeva 
la mijloc. Din punctul meu de vedere, atragerea 
animalelor într-o anumită zonă trebuie făcută doar 
atunci când știm exact ce facem și respectăm 
niște reguli de bun simț. Hai să vedem care ar fi 
cele mai bune metode, unele care să nu afecteze 
viața animalelor în mod grav.

Cea mai practicată metodă este cea prin care 
atragem animalele cu apă sau hrană într-un anumit 
loc. Această metodă poate genera rezultate bune 
și se practică în special la ascunzătorile fixe. 
Dacă ne propunem o astfel de abordare, trebuie 
să fim atenți să furnizăm doar hrană adecvată și 
de calitate, și să încercăm, pe cât posibil, să nu 
schimbăm comportamentul natural al animalului. 

O ascunzătoare fixă poate fi un foarte bun 
mod de a fotografia animalele în siguranță. 
(Observator de urși, Băile Tușnad)

Chiar dacă la noi în România această metodă este 
oarecum controversată, în alte țări se practică cu 
succes. În ceea ce privește păsările, hrănitorile 
sunt extrem de răspândite, în special în sezonul 
rece. Controversele par să fie mult mai puține 
în acest sens. Ceea ce mi se pare într-adevăr 
de blamat, este hrănirea animalelor cu hrană 
care nu le face bine, spre exemplu dulciurile în 
cazul urșilor. Astfel de metode trebuie evitate. 
În legislația actuală este interzis să aduci carne 
drept momeală la observatoare, animalele fiind 
atrase exclusiv cu mâncare vegetală (cel mai 
adesea porumb și fructe) sau sare. Normal însă 
că mai sunt și abateri de la acest aspect.

Ce se întâmplă dacă găsești un animal mort, pe 
care îl pui într-o zonă în care speri să fotografiezi? 
Este etic acest lucru? În definitiv, animalul mort 
ar ajunge inevitabil hrană pentru alte animale. 
Despre astfel de probleme însă, o să avem ocazia 
să discutăm în articolul următor.

Chiar dacă uneori mergem într-un observator să 
fotografiem o anumită specie, asta nu înseamnă 
că nu o să avem și alte oportunități. Eram la un 

observator de urși și fotografiam de jos, fără 
a fi atent la nimic altceva. La un moment dat 

m-am ridicat să îmi dezmorțesc picioarele și am 
observat o ciuvică foarte aproape de geamul 
observatorului, la doar  doi metri de mine. A 

fost o oportunitate foarte bună de a fotografia 
cea mai mică specie de bufniță din Europa. 
Este foarte important, chiar și la astfel de 

observatoare, să fim atenți la orice se găsește în 
jurul nostru.

Ascunzătorile fixe mai au un mare avantaj, 
față de un cort de camuflaj sau o ascunzătoare 
improvizată, acela că poți fotografia din ele pe 

orice vreme. Ai astfel ocazia să realizezi imagini 
mult mai interesante, în condiții sigure. (Ciuvică, 

Valea Dâmboviței; Urs, Băile Tușnad) 
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O altă metodă de a atrage animale, în special păsări, 
este folosirea sunetelor. Cu ajutorul unei aplicații, 
sau cu sunete deja înregistrate, putem reda un 
anumit cântec, la care păsările să reacționeze și 
să se apropie. Această metodă funcționează în 
special în perioadele de împerechere, însă trebuie 
folosită cu moderație, deoarece animalele sunt 
mai sensibile în astfel de momente. Nu trebuie 
să agresăm inutil o pasăre, mai ales dacă vedem 
că începe să aibă un comportament agresiv și 
se agită foarte tare. Unele păsări vor cânta în 
apropiere, concurând cu sunetul nostru, însă altele 
vor veni foarte aproape de sursa cântecului și vor 
încerca să își caute adversarul. În acest ultim caz 
trebuie să fim mai atenți. Sunetele trebuie emise 
rar, cu pauze între ele, iar după ce ați obținut 

imaginea dorită încercați să lăsați animalele în 
pace. Schimbarea locului este și ea binevenită, 
pentru a nu stresa inutil aceleași exemplare.

O ultimă metodă este atragerea animalelor cu 
diferite substanțe care să emită un miros de 
care acestea sunt atrase. Astfel de substanțe se 
găsesc în magazinele vânătorești, iar în acest 
caz trebuie să știm exact ce facem. Personal, nu 
am folosit niciodată o astfel de metodă și nu aș 
încerca să fac speculații pe această temă. Însă, 
ca orice metodă de atragere a animalelor, trebuie 
folosită cu grijă și cu moderație. În definitiv, ne-
am apucat de acest gen fotografic pentru că iubim 
animalele, așa că ar trebui să avem grijă la toate 
aceste aspecte care le pot perturba viața.

Atragerea păsărilor prin sunete diferă de la o specie la alta. Uneori puteți aplica această metodă 
după ce ați văzut specia dorită, alteori vă puteți gândi ce specii trăiesc în respectivul habitat și puteți  
încerca mai multe variante să vedeți ce se află prin apropiere. Pentru prima fotografie am făcut exact 

asta. Îmi doream să fotografiez un aușel, așa că am redat sunetul într-o zonă unde specia trebuia 
să trăiască în mod normal. A venit imediat și a reacționat, așa că l-am putut fotografia foarte ușor. 
Atenție la cât de agresive devin păsările la sunetul redat. Țicleanul din a doua imagine aproape că 

s-a luat la trântă cu telefonul meu, fiind extrem de agresiv, așa că am încercat să nu îl stresez foarte 
tare. (Aușel cu cap galben, Valea Dâmboviței; Țiclean, Dumbrăvița. Brașov)

SFAT: Orice metodă de atragere a subiectului ați alege, aceasta 

trebuie aplicată acolo unde se găsesc deja animale și trebuie corelată 

cu o bună cunoaștere a speciilor pe care vreți să le fotografiați.

Nu uitați că totul trebuie realizat urmând o conduită etică adecvată. 
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Fotografierea la pândă

Poate cea mai interesantă metodă de a fotografia 
animale este cea în care folosim ascunzători mai 
mult sau mai puțin specializate. Avantajul în acest 
caz este că avem mai multe șanse să observăm un 
comportament nestingherit, să avem interacțiune 
între specii, să avem dramatism sau un moment 
mai special. Folosirea unei ascunzători nu te face 
invizibil, însă, de cele mai multe ori, specia vizată 
îți acceptă mai ușor prezența. De fiecare dată când 
am folosit o ascunzătoare, fie ea improvizată sau 
nu, am observat că animalul mi-a simțit prezența, 
însă, atât timp cât nu am reprezentat un pericol, 
m-a acceptat mult mai ușor decât dacă aș fi folosit 
orice altă metodă.

Ascunzătorile pot fi de două feluri: mobile sau 
fixe. Primele au avantajul major că pot fi mutate 
oriunde, ba mai mult, pot fi plimbate în timp real 
în funcție de animale, dacă ne gândim la un hide 
plutitor. Există numeroase modele de corturi de 
camuflaj, special adaptate pentru acest scop, care 
se montează ușor și se pot așeza aproape oriunde. 

Ascunzătorile plutitoare merg pe aceeași idee de 
cort de camuflaj, montat pe niște flotoare. Dacă la 
corturile terestre stai pe un scaun sau pe burtă, 
la ascunzătoarea plutitoare va trebui să stai în 
apă (mai multe despre un astfel de hide găsiți în 
Photolife magazine 3/2017).

Există multe modele de corturi de camuflaj, mai mari sau mai mici, de o persoană sau mai multe, ba 
chiar unele în care poți să dormi. Sunt foarte utile, însă trebuie să le folosim acolo unde există deja 
animale atrase de ceva, pentru că nu le putem muta după ce ne-am instalat în ele. O zonă de hrănire 
sau adăpare, o zonă de rotit la cocoșul de munte, de boncănit la cerb, o zonă de cuibărit (atenție 
însă la ce specii, pentru că nu toate acceptă prezența noastră) sau o baltă, sunt doar câteva exemple 
de locuri în care un astfel de camuflaj poate fi folosit cu succes. Atenție și la așezarea acestui cort, 
pentru că este important ca acesta să fie perfect integrat în habitat, pentru a nu atrage atenția. 
Folosiți-vă de elementele din jur pentru a integra cortul în peisaj, dar și pentru protecție, pentru că 
nu puteți vedea ce vine din spate. În prima imagine eram într-o zonă de rotit la cocoș de munte, însă 
era și o zonă frecventată de urși, așa că nu am vrut ca aceștia să se apropie din spate, acesta fiind 
motivul pentru care am preferat să fiu protejat de arborii căzuți. (Iezer-Păpușa) 

Ascunzătorile fixe sunt poate unele dintre cele mai interesante metode de a fotografia, deși se pierde 
aici adrenalina dată de așteptarea într-un cort sau de căutarea păsărilor prin stuf cu un hide plutitor. 

Animalele se obișnuiesc relativ repede cu o astfel de construcție, iar după un timp se vor comporta 
natural în preajma ei. Unele ascunzători pot fi foarte confortabile (primele două imagini), oferind 

condiții optime pentru a petrece câteva zile înăuntru, așa cum se poate vedea în cea construită de
Fundația Conservation Carpathia pe Valea Dâmboviței. (Iezer-Păpușa) 

Alte ascunzători pot fi foarte simple, așa cum este și cea din ultimele două imagini, construită pe una 
dintre bălțile de la Dumbrăvița. Am realizat acest hide în urmă cu ceva ani și, chiar dacă el nu mai 

există în prezent, a funcționat foarte bine, oferindu-ne multe momente interesante. (Brașov)

Despre hide-ul plutitor am scris mult mai mult într-un articol dintr-un număr trecut al revistei, așa 
că nu o să mai insist foarte mult și aici, însă este un echipament foarte util atunci când vreți să 
fotografiați păsările de apă. Avantajul major este că puteți să vă mișcați, iar astfel nu mai sunteți 
blocați într-o anumită zonă și puteți căuta speciile care vă interesează. Este însă mult mai mult de 
muncă, pentru că deplasarea prin mâl nu este deloc ușoară. (Sărături, Murighiol)
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O altă idee ar fi să ne improvizăm o ascunzătoare 
cu ajutorul unei plase de camuflaj și a câtorva 
bețe de cort, legate între ele cu niște bandă de 
izolat. Dacă stați într-o zonă mlăștinoasă, mai este 
utilă o folie de cort de pus pe jos și de un izopren 
pentru confort. Această metodă poate fi adaptată 
oriunde și oferă rezultate bune, dacă ținem cont 
de câteva aspecte. Primul este legat de formă, cu 
cât mai neregulată, cu atât mai bine. Uneori, cred 
că o astfel de ascunzătoare este chiar mai utilă 
decât un cort, pentru că poate avea o formă mai 
puțin distinctă și poate fi mai ușor integrată în 
teren. Al doilea aspect ar fi să folosim elementele 
naturale din jur, indiferent că vorbim de un arbore, 
stuf, stânci, movile de pământ sau orice altceva. 
Poate cel mai important lucru este să privim din 
perspectiva animalului. Din direcția lui nu trebuie 
să se vadă silueta noastră care se mișcă, așa 
că trebuie să fim foarte atenți la acest aspect. 
Așezarea unui ascunzători în câmp deschis este 
mereu o provocare și se poate întâmpla ca speciile 
din jur să nu o accepte foarte repede.  Acolo unde 
este posibil, putem să o construim și să o lăsăm 
câteva zile ca animalele să se obișnuiască. Nu 
uitați că o ascunzătoare, fie ea una specializată 
sau una improvizată, trebuie să fie confortabilă, 
pentru că vom petrece foarte mult timp înăuntru.

Ascunzătorile fixe sunt mult mai interesante, pe 
de o parte pentru că sunt mult mai confortabile, 
iar pe de altă parte pentru că animalele sunt deja 
obișnuite cu ele. Pot varia în funcție de specia 
vizată sau de metoda de a atrage animalele. 
Unele au inclusiv locuri de dormit sau baie, iar 
altele pot fi construite cu o mică piscină în față 
pentru a atrage păsările care vor să bea sau să 
se spele. Totul depinde de ideea de la care s-a 
pornit. În anumite cazuri, astfel de ascunzători au 
un geam prin care se fotografiază, lucru ce face ca 
animalele de afară să nu simtă chiar deloc prezența 
oamenilor din interior. Dezavantajul în acest caz 
este că geamul mai scade din luminozitate și 
claritate și se poate aburi destul de ușor.

Indiferent de tipul de ascunzătoare folosit, este 
important să nu facem zgomot, să nu folosim 
parfumuri, în special în cazul mamiferelor, să avem 
haine care să nu contrasteze cu ascunzătoarea și 
să nu scoatem mâinile pe afară sau să ieșim, decât 
atunci când am terminat ședința de fotografiat. 
Acomodarea animalelor cu o ascunzătoare mobilă 
nouă cere timp, așa că  ar fi bine să intrăm în 
ascunzătoare cu două ore înainte dacă este ziuă 
și suntem vizibili, sau pe întuneric dacă intrăm 
dimineața.

De foarte multe ori mi s-a întâmplat să îmi fac o ascunzătoare pentru a fotografia ceva, iar în fața 
camerei de fotografiat să apară complet altă specie. Am construit ascunzătoarea din prima imagine 
din dreapta pentru a fotografia niște păsări de apă, însă, la un moment dat, la doar un metru de 
mine a apărut pupăza de mai sus. Tot atunci, un iepure a venit în fugă și aproape că a intrat sub 
plasa de camuflaj. M-a văzut în ultima clipă și și-a schimbat direcția.

Așa cum spuneam, o ascunzătoare bună trebuie realizată cu grijă. Când eram în primul camuflaj 
din dreapta, am observat că toate păsările care veneau în fața mea în partea stângă se comportau 

complet natural, însă toate cele care veneau în dreapta erau foarte atente și zburau speriate destul 
de repede. M-am tot gândit care să fie motivul, însă l-am aflat doar după ce am ieșit și am fotografiat 
ascunzătoarea. Dintr-o anumită poziție silueta mea era proiectată peste salcia din spate, însă din altă 

poziție silueta nu se proiecta pe nimic, iar contrastul și mișcarea erau cele care mă dădeau de gol. 
În câmp deschis, pentru a evita această problemă, este cel mai bine să stați pe burtă, așa cum se 

poate vedea în a doua imagine, deși poziția nu este tocmai confortabilă. (Parcul natural Lunca Joasă a 
Prutului Inferior; Parcul național Munții Măcin)
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SFAT: Atunci când un animal vine în fața ascunzătorii, este important 

să îl lăsați un pic să se acomodeze înainte de a declanșa. Dacă vă 

apucați să fotografiați imediat ce a venit, este posibil ca acesta să fie 

speriat de sunetul declanșării. Nu începeți din prima cu rafale lungi, 

ci mai degrabă cu declanșări individuale.

Un alt aspect de care trebuie să ținem cont, și 
despre care nicio carte nu ne prea vorbește, 
este cel legat de problemele fiziologice. Dacă 
avem norocul să fim într-o ascunzătoare fixă 
care să aibă și baie, atunci totul este în regulă, 
însă dacă suntem într-o ascunzătoare mobilă nu 
mai este la fel de simplu. Băieții sunt oarecum 
privilegiați aici pentru că uneori o sticlă poate fi 
o soluție salvatoare când stai ore bune într-un 
hide, însă dacă este nevoie să ieșim, trebuie să 
luăm în considerare faptul că putem compromite 
toate orele de așteptat de dinainte. Nu uitați că 
urina este folosită de mamifere pentru marcarea 
teritoriului, iar dacă folosim zonele alăturate 
ascunzătorii pentru a rezolva anumite urgențe 
este posibil să ținem departe mamiferele din jur.

De foarte multe ori, pentru a fotografia la pândă 
se folosesc foișoarele de vânătoare. Acestea au 
avantajul că animalele sunt deja obișnuite cu locul, 
însă la unele dintre ele hrănirea excesivă duce la 
antropizarea nenaturală a zonei. Astfel de foișoare 
nu sunt neapărat cele mai bune variante pentru 
fotografie și din cauza unghiului de abordare, care 
de cele mai multe ori este de sus în jos. După 
părerea mea, ar trebui să evităm fotografierea din 
foișoarele dedicate vânătorii, pentru a descuraja 

anumite practici legate de hrănirea excesivă sau 
cu hrană neadecvată a animalelor, și ar trebui să 
căutăm observatoare dedicate observării faunei 
și fotografiei. Chiar și la acestea, dacă observați 
probleme de etică, ar fi bine să discutați cu cei 
care le întrețin și să le explicați viziunea voastră. 
Cu cât susținem mai puțin practicile neetice, cu 
atât putem ajuta mai mult la educarea acestui 
domeniu.

Nu putem să nu amintim că fotografia wildlife, 
mai ales cea realizată la pândă, se face cu multă 
răbdare și dedicare. Chiar și atunci când se 
folosesc diverse metode de a atrage subiectul, 
nu trebuie să uităm că animalele au propria lor 
voință și sunt influențate de foarte multe condiții 
naturale sau de natură umană. Nimeni nu îți poate 
garanta nimic în acest domeniu.

Uneori, chiar și cu cel mai bun camuflaj, 
animalele își dau seama imediat că este ceva 

nou în habitatul lor și vă vor repera relativ 
repede. În astfel de momente, în care animalul 

este atent la zona în care vă aflați, este 
important să nu mai declanșați și să nu vă 

mișcați. Tentația este însă destul de mare. (Cerb 
lopătar, Parcul natural Lunca Mureșului)

Așa cum spuneam, foișoarele nu sunt foarte 
utile pentru fotografie din cauza unghiul de 
abordare, însă baza acestora poate fi folosită 
pentru a improviza o ascunzătoare, așa cum 
se poate vedea în această imagine. Tot aici, 
putem observa că un cort este mai bun în acest 
caz decât o plasă, pentru că oferă o mai bună 
protecție, iar contrastul generat de silueta 
fotografului din spatele plasei de camuflaj, este 
mult mai ușor de văzut. Imaginea rezultată din 
acest camuflaj este cea din dreapta, unde puteți 
vedea chiar momentul în care ciuta m-a simțit.
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Observatoarele de animale ne oferă ocazia să 
fim martorii unor momente greu de observat 
altfel, cum este și această gâlceavă între 
doi urși. Probabil că dacă într-un astfel de 
moment nu aș fi avut un geam în față și un 
adăpost sigur, gândul nu mi-ar fi stat neapărat 
la fotografie. Forța de care au dat dovadă în 
scurta lor încăierare, m-a făcut să privesc cu alți 
ochi aceste animale. (Observator de urși, Băile 
Tușnad)
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Dintr-un hide plutitor lumea păsărilor de apă 
se observă cu siguranță altfel. Ești în mijlocul 
acțiunii și poți să îți alegi mai bine unghiul și 
fundalul, lucru destul de greu de făcut atunci 
când stai într-o ascunzătoare obișnuită, fie ea 
fixă sau mobilă. (Piciorong, Sărături, Murighiol)
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Dacă îți faci un camuflaj bun, păsările pot fi atât 
de prietenoase încât vin foarte aproape. În acest 
caz provocarea va fi să poți focaliza la o distanță 
foarte mică, în timp ce încerci să ai o compoziție 
interesantă. (Piciorong, Sărături, Murighiol)
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Lumina naturală

Fotografia este despre lumină, iar controlul 
acesteia aduce foarte multe avantaje. În natură 
însă, singurul lucru pe care îl putem controla este 
momentul din zi în care mergem să fotografiem 
și direcția din care fotografiem. Deși pare puțin 
lucru, dacă ne comparăm cu un fotograf de studio 
care are la dispoziție mult mai multe opțiuni pentru 
controlul luminii, avantajul în natură este că trebuie 
să cunoști mai puțină tehnică și să te descurci cu 
ce ai la îndemână. Chiar dacă lucrurile sunt mai 
simple în natură, lumina poate fi tare sau moale, 
rece sau caldă și poate cădea pe subiect dintr-o 
multitudine de direcții. Toate aceste aspecte sunt 
importante atunci când vrem să fotografiem, 
pentru că fiecare tip de lumină și fiecare direcție 
aduce unele avantaje și dezavantaje.

În natură, lumina vine de la soare și poate cădea 
direct pe subiectul nostru, poate fi reflectată către 
acesta sau poate fi filtrată, obținându-se astfel o 
lumină difuză. Filtrarea se face prin nori sau ceață, 
iar reflectarea poate fi obținută atunci când soarele 
este reflectat de o suprafață, fie ea un perete de 
stâncă, o pantă cu zăpadă sau chiar luna. Fiecare 
situație în parte poate conferi o altă atmosferă 
cadrului nostru.

În funcție de puterea luminii, aceasta poate fi de 
două feluri: moale sau tare. Lumina tare este cea 
care poate da un plus de dramatism fotografiei, 
în timp ce lumina moale creează atmosferă. Nu 
există însă o regulă strictă în acest sens, așa că 
trebuie să experimentăm.

Lumina moale provine în general de la o sursă 
mare și difuză. Este cazul zilelor înnorate, când 
lumina soarelui nu mai este direcțională și învăluie 
subiectul din toate părțile. Într-o astfel de lumină 
contrastul este redus, iar umbrele vor fi șterse, 
cu detalii pe toată suprafața lor. Se pune astfel 
în valoare o întreagă gamă de tonuri de culoare. 
Desigur că, în acest caz, nu putem discuta despre 
o direcție clară a luminii, ci mai degrabă de o 
lumină uniformă, ambientală, uneori destul de 
plată. Este lumina ideală pentru situațiile în care 
vrem să vedem anumite detalii la un animal sau la 
habitatul acestuia.

Lumina tare provine direct de la soare și este o 
lumină puternică și direcțională. În astfel de condiții 
avem contraste puternice, cu zone de umbre adânci 
și zone de luminozitate mare. Culorile sunt redate 
în general bine, dar se vor pierde detalii în zonele 
cu un contrast ridicat.

În imaginea de sus putem vedea o lumină 
moale, ambientală, care ne redă detalii pe toată 

suprafața cadrului. În imaginea de jos lumina 
este tare, de sus, iar contrastul este mai mare. 

În anumite zone de pe glob, cum ar fi zona 
ecuatorială de exemplu, lumina tare este mult 

mai prezentă, mai ales în zonele aride, deșertice. 
În astfel de zone nu avem foarte multe opțiuni, 

așa că imaginile noastre vor fi mai tot timpul 
într-o astfel de lumină. (Vulpe, Covasna; Zebră, 

Parcul național Etosha, Namibia)

SFAT: Recunoașterea diferitelor 

tipuri de lumină și mai ales 

înțelegerea acestora aduce mari 

avantaje în acest gen fotografic 

unde nu putem controla lumina.
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În cele patru imagini de mai sus putem vedea aceeași specie, fotografiată în patru situații de 
iluminare diferită. În prima imagine avem lumină frontală pe subiect și se poate vedea cum pasărea 

are detalii pe toată suprafața penajului, fiind redată destul de bine. În al doilea caz avem lumină 
laterală, iar imaginea capătă mai multă profunzime, existând zone de umbră pe subiect. Imaginea a 
treia are lumină din spate, iar pasărea este complet în umbră cu un contrast destul de mare. Ultima 
imagine, deși este realizată tot în contralumină, ne aduce mai multă culoare, soarele fiind acum mai 

aproape de apus. Cu siguranță această imagine este cea mai spectaculoasă.
(Notătiță cu cioc subțire, Vadu, Constanța)

În prima imagine din stânga putem vedea un exemplu de lumină de sus, foarte tare, care nu pune 
foarte mult în valoare subiectul. Animalul este redat clar, corect, însă fără nimic spectaculos. A 
doua imagine aduce o lumină frontală, caldă, care separă foarte bine pasărea de fundal, oferind 
mai multă perspectivă cadrului. Așa cum spuneam, fiecare tip de lumină în parte poate influența 
diferit fotografia, aportul nostru fiind mai degrabă acela de observatori. Cu cât suntem mai atenți la 
variațiile luminii și la modul cum acestea influențează imaginea, cu atât o să putem intui mai bine 
momentele fotogenice. (Iepure, Reci, Covasna; Stârc pitic, Rotbav, Brașov)

Când discutăm despre direcția luminii, trebuie să 
ne gândim în primul rând la o lumină tare, puternică 
și direcțională. Lumina moale învăluie subiectul, 
direcția acesteia fiind mai greu de stabilit. Soarele 
poate influența foarte mult o fotografie, deoarece 
prin poziționarea noastră față de acesta și față 
de subiect putem obține direcția luminii. Există 
foarte multe direcții din care lumina poate cădea 
pe subiect, însă există patru cazuri particulare 
despre care putem discuta: lumină de sus, lumină 
frontală, lumină laterală și contralumină (sau 
lumină din spate).

Lumina de sus se obține ziua la amiază și este bine 
de evitat. Într-o zi însorită lumina va fi plată, rece 
și fară profunzime. Umbrele obținute sunt scurte 

și întunecate, iar contrastele sunt foarte mari. 
Lumina de sus se folosește mai ales în fotografia 
subacvatică, unde are avantajul că razele soarelui, 
ce cad perpendicular pe apă se reflectă mai puțin 
și trec mai ușor de suprafața acesteia, luminând 
mai mult viețuitoarele din adâncuri.

Lumina frontală este lumina în care se lucrează 
cel mai ușor și se obține atunci când fotograful se 
află între sursa de iluminare și subiect. Umbrele 
sunt însă ascunse în spatele subiectului, iar 
din cauza luminii plate se pierd dimensiunea și 
profunzimea cadrului, ceea ce reduce semnificativ 
perspectiva imaginii. Ambele direcții de lumină, 
cu mici excepții, nu aduc foarte multe avantaje în 
fotografia wildlife.

SFAT: Atunci când fotografiem în lumină tare și rece, putem alege 

să avem în fața obiectivului  diverse elemente prin care lumina să 

se filtreze, iar astfel să putem obține un efect interesant în imagine. 

Această abordare ajută la simplificarea imaginii, subiectul fiind 

conturat printre părțile neclare din cadru.
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Lumina laterală este mult mai fotogenică și 
păstrează un oarecare balans între dificultate 
tehnică și spectaculozitate. Umbrele și contrastele 
apărute într-o astfel de iluminare accentuează 
formele și texturile din cadru și, chiar dacă uneori 
se pot pierde detaliile din zonele cu un contrast 
ridicat, efectul de dimensiune dat de umbrele 
lungi este foarte interesant. Cea mai frumoasă 
lumină laterală este la răsărit și apus, atunci când 
lumina este mai puțin dură și mai caldă, culorile 
fiind și ele mai frumoase.

Lumina din spate mai poartă numele de 
contralumină, iar în acest caz sursa de iluminare 
este în spatele subiectului, acesta fiind redat de 
foarte multe ori ca o siluetă. Lumina poate fi directă 
și provine de la soare, sau poate fi reflectată de 
o suprafață. Orice imagine de răsărit sau apus, în 
care soarele apare în cadru, este o fotografie în 
contralumină.

Lumina laterală poate ajuta și ea la separarea 
subiectului de fundal, uneori mai subtil însă 

decât atunci când separarea se face prin lumina 
frontală. Perspectiva în acest caz este mai bine 

conturată de umbrele lungi.
(Leoaică, Masai Mara, Kenya) 

Dacă spuneam despre lumina frontală că este cel 
mai ușor de stăpânit, ei bine lumina din spate este 
cu siguranță cel mai greu de utilizat, din cauza 
contrastului puternic creat. Expunerea corectă 
se realizează mai dificil în acest caz, iar lentilele 
obiectivului pot crea un efect de flare în fotografie. 
În funcție de ceea ce dorim să scoatem în evidență, 
trebuie să măsurăm expunerea pe acea zonă, 
restul fotografiei suferind însă prin pierderea 
detaliilor. Cu toate acestea însă, contralumina este 
dramatică și extrem de spectaculoasă, mai ales 
când folosim lumina caldă de răsărit sau apus. 

Siluetele pot fi foarte interesante atunci când sunt fotografiate corect. Dacă în prima imagine avem 
două siluete de păsări care sunt poate un pic mai greu de determinat, în a doua imagine silueta unui 
pelican este inconfundabilă. Aceeași specie este prezentă și în prima imagine, însă unghiul diferit 
nu reflectă forma clasică. Atunci când fotografiați siluete este bine ca acestea să poată fi ușor de 
recunoscut, dacă asta vă doriți. Bănuiesc că nu este nevoie să vă spun ce animale sunt în imaginea 
din dreapta. Acolo însă, mi-aș fi dorit să nu mai am în cadru și zebrele care aglomerează inutil 
fotografia. (Pelican comun, Delta Dunării - jos; Girafă, Masai Mara, Kenya - dreapta)
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Lumina moale scoate în evidență culorile mai 
puțin vibrante și pune mai bine în valoare 
nuanțele. În imaginea alăturată avem un astfel 
de exemplu, în care culorile mai subtile sunt mai 
conturate. În lumină tare ar fi fost culori mai vii, 
însă nuanțe mai puține. (Yellow-necked spurfowl, 
Masai Mara, Kenya)

Indiferent că discutăm despre lumină tare sau 
moale și indiferent de direcția din care aceasta 
cade pe subiect, nu trebuie să uităm de culoarea 
luminii. În natură, culoarea luminii se schimbă 
pe parcursul unei zile, de la tonurile calde ale 
dimineții, la lumina rece de la mijlocul zilei, 
revenind la lumina caldă spre seară.

Roșu are cea mai mare lungime de undă din 
spectrul vizibil, iar violet pe cea mai scurtă. Cu 
cât lungimea de undă este mai mare, cu atât 
culorile trec mai ușor prin atmosferă, acest fapt 
jucând un rol important în natură. La răsărit și 
la apus, razele soarelui traversează o distanță 

mai mare prin atmosferă, iar lumina începe să 
se descompună. Culorile calde ajung mai ușor la 
noi în aceste momente, pentru că au lungimea de 
undă mai mare. Cu cât soarele urcă mai sus pe 
boltă, lumina parcurge o distanță mai mică prin 
straturile atmosferice și lungimile de undă scurte 
reușesc și ele să treacă, obținându-se astfel 
lumina albă ce conține toate nuanțele spectrului.

Ochiul uman este mai sensibil la lumina caldă, 
așadar mai atras de aceste tonuri. Deși culorile 
suferă modificări de nuanțe, în special la răsărit 
și la apus, lumina din aceste momente este mult 
mai fotogenică și mai spectaculoasă.

Lumina rece este prezentă în natură la orele amiezii 
și înainte de răsăritul și după apusul soarelui, 
în așa-zisa „oră albastră”. Lumina din aceste 
momente tinde să capete o nuanță albăstruie, 
deși lumina din mijlocul zilei este lumină albă. La 
altitudini ridicate predomină lumina rece, datorită 
aportului mare de radiații ultraviolete.

Așa cum spuneam, lumina caldă este mai atractivă pentru ochiul uman, iar din acest motiv suntem 
tentați să apreciem mai mult imaginile realizate într-o astfel de lumină. Asta nu înseamnă neapărat 

că lumina rece nu este interesantă. (Lebădă, Sărături, Murighiol; pescăruș râzător, Delta Dunării)

SFAT: Pentru a obține fotografii cât mai interesante, încercați să 

fotografiați, pe cât posibil, în lumina caldă de dimineață sau seară. 

Majoritatea animalelor sunt mai active în aceste momente ale zilei, 

așadar o să aveți și mai multe șanse să le găsiți. Nu uitați că uneori 

lumina bună trebuie așteptată.
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Înțelegerea acestor aspecte legate de lumină 
ne poate ajuta să fim mai atenți atunci când 
fotografiem. Animalele ne ajută oarecum în 
acest caz, pentru că majoritatea dintre ele sunt 
mai active dimineața și seara, atunci când atât 
culoarea luminii, cât și direcția acesteia sunt mai 
interesante din punct de vedere fotografic. Asta 
nu înseamnă că în alte momente ale zilei nu putem 
fotografia. Dacă avem o zi înnorată, atunci lumina 
va fi difuză și ne va ajuta pe toată durata zilei. La 
fel de importantă este zona geografică în care 
ne aflăm, lumina variind foarte mult în funcție de 
acest aspect. La ecuator, lumina caldă de la răsărit 
sau apus durează foarte puțin, iar lumina care 
predomină este o lumină dură și rece. La capătul 
opus, dacă fotografiem în zonele arctice, lumina 
caldă durează mult mai mult, oferind mai mult 
timp de fotografiat. În țara noastră putem simți 
oarecum aceste diferențe dacă o să comparăm 
anotimpurile. Vara avem lumină caldă mai puțină 
dimineața și seara, iar iarna lumina bună de 
fotografiat se extinde pe o mai mare parte din 
zi. În ambele exemple, diferențele dintre tipurile 
de lumină vin de la poziția soarelui pe cer. Cu cât 
acesta urcă mai sus, vara și în zonele ecuatoriale, 
cu atât lumina este mai dură și mai rece mai 
mult timp din zi. Cu cât soarele rămâne mai jos 
pe parcursul zilei, iarna și la poli, cu atât lumina 
este mai moale și mai caldă. După cum vedeți în 
acest exemplu, un studiul al luminii trebuie făcut 
nu numai în funcție de perioadă, dar și în funcție 
de zona pe care o fotografiați.

În  Uganda, țară aflată pe ecuator, lumina caldă 
trece foarte repede, așa că a trebuit să profit la 

maxim de orice răsărit și apus. (Antilopă de apă, 
Parcul național Queen Elisabeth, Uganda) 
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Am surprins această familie de gheparzi în mijlocul 
zilei, pe o lumină de sus, tare și rece. Poate că 
imaginea nu este cea mai spectaculoasă din punct 
de vedere al luminii, însă un astfel de moment 
este rar, așa că merită fotografiat în orice condiții.
(Gheparzi, Samburu, Kenya)



În zonele arctice, lumina caldă este mult mai 
generoasă, fiind prezentă pe aproape toată durata 
zilei, mai ales primăvara și toamna. În astfel de 
condiții este mult mai interesant de fotografiat, 
presiunea timpului fiind mai puțin importantă. 
(Balenă albastră, Husavik, Islanda)



Atunci când fotografiem în lumină tare, putem alege 
să încadrăm printre diferite suprafețe translucide, 
cum este iarba în acest caz, pentru a atenua din 
puterea luminii și pentru a reda un prim-plan mai 
interesant și creativ. (Marmotă, Munții Făgăraș)



Contralumina oferă unele dintre cele mai dramatice 
imagini. Chiar dacă este mai dificil de lucrat în astfel 
de lumină, din cauza expunerii mai greu de realizat,  
efectul este unul care merită efortul. (Fluierar de 
mlaștină, Delta Dunării)
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Intuirea unui anume moment ține de două aspecte importante. Primul dintre ele este legat de 
habitat. Trebuie să fim atenți la ce se află în jurul nostru și să ne imaginăm ce cadre putem realiza. 
Dacă luăm exemplul primei imagini de mai jos, am intuit care o să fie direcția în care o să zboare 
stârcul după poziția acestuia, așa că m-am uitat în jur să văd care este cel mai bun fundal pe care 
să îl suprapun. Astfel am reușit această abordare, care înrămează oarecum pasărea. Al doilea aspect 
ține de cunoașterea speciei. La chirele din a doua imagine, nu era foarte greu de intuit momentul în 
care masculul îi aduce femelei un pește în dar, în perioada de împerechere, pentru că agitația ei îți 
spunea când acesta era în apropiere. Cunoașterea unui astfel de comportament și observarea lui în 
teren a ajutat foarte mult în acest caz. (Stârc cenușiu și chire de baltă, Delta Dunării)

Surprinderea momentului

Dincolo de orice altceva, fotografia wildlife 
este despre imortalizarea unui moment. În 
lumea animalelor există evenimente care pot fi 
documentate și care se întind de obicei pe termen 
mai lung, cum ar fi migrația păsărilor sau perioadele 
de hibernare la anumite specii, și momente unice, 
irepetabile, care se întâmplă extrem de rapid, cum 
ar fi o secvență de vânătoare sau un gest matern. 
În primul caz putem avea desigur un timp mai lung 
pentru pregătire, însă în cel de-al doilea caz totul 
ține de reacția instantanee. Deși am putea crede 
că este vorba doar despre viteza noastră de a 
acționa, eu consider că este mai degrabă despre 
puterea de a intui. Dezvoltarea acestei capacități 
de a intui anumite momente vine în timp, după 
ce am studiat mai mult un anume loc sau specie, 

sau dacă avem suficient de mult noroc. Nu uitați 
că fotografia wildlife înseamnă 50% noroc și 50% 
tot noroc. Ne place să credem însă că acest ultim 
procent este despre cunoștințele noastre. Mai în 
glumă sau mai în serios, norocul este esențial în 
surprinderea unui moment spectaculos.

Dacă ne gândim la acțiunile care se întâmplă 
rapid, atunci, pe lângă viteza noastră de reacție, 
contează și setările aparatului, ba chiar aparatul în 
sine. Nu avem cum să surprindem o mișcare foarte 
rapidă fără un sistem de focalizare performant 
și o rafală de imagini decentă. Dar cum despre 
aceste aspecte tehnice am discutat în prima parte 
a acestui articol, aș vrea să mă concentrez acum 
mai degrabă pe partea creativă din spate.

Mi se întâmplă foarte des, mai ales atunci când sunt într-o zonă în care am șansa să fotografiez o 
specie nouă și interesantă pentru mine, să îmi imaginez foarte multe scenarii. În India, în una dintre 
zile am trecut pe lângă această zonă de pădure și i-am spus colegului meu cât de fain ar fi să avem 

un tigru care să meargă printre copacii rari de aici. Normal că m-a crezut prea visător și m-a adus 
cu picioarele pe pământ. A doua zi însă, întâmplarea a făcut să găsim două tigroaice în apropiere. 
Mai multe mașini erau de-a lungul drumului și încercau să zărească câte ceva printre aglomerația 

vegetală. La un moment dat, cele două femele au plecat și au început să urce pe o pantă. Toate 
mașinile s-au grăbit să plece către vârful dealului pentru a vedea tigrii de cealaltă parte. Ghidul 

nostru a vrut să facă același lucru, însă l-am oprit. Cum nu aveam o certitudine că se va întâmpla 
asta, am preferat să aștept lângă pădurea care mi-a plăcut și să îmi încerc norocul. Fiind aproape 

singurii rămași, am putut să ne căutăm o poziție cât mai bună, iar la un moment dat, una dintre 
femele s-a întors din drum și a venit chiar în cadrul pe care eu mi l-am imaginat. Cu siguranță că 

am fost norocos, însă uneori este bine să vă urmați intuiția. Tot în tura asta am găsit și un buștean 
interesant pe care ar fi fost perfect un leopard, însă oricât de mult mi-am dorit să îl găsesc acolo în 

lumina dimineții, nu s-a întâmplat. Deci norocul este și el limitat. (Tigru, Bandhavgarh, India)
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Uneori este important să nu vă opriți după prima declanșare așa că, deși trebuie să recunosc 
că nu încurajez rafalele de imagini la nesfârșit, este bine să continuați să fotografiați atât timp 
cât subiectul vostru este într-o poziție bună. În primele trei imagini am obținut cadre destul de 

aglomerate, în care fundalul nu m-a ajutat deloc să separ mai bine subiectul de elementele din jur, 
însă din a patra imaginea lucrurile au început să se schimbe. În ultimul cadru putem vedea egreta 

proiectată complet peste fundalul întunecat, lucru ce a oferit o imagine foarte interesantă. Aceasta 
a fost prima mea fotografie în care am obținut acest efect, iar ulterior am continuat să fotografiez 

în acest fel. Nu este complicat, trebuie doar să subexpuneți mai mult imaginea și să găsiți subiectul 
potrivit. Acesta trebuie să se afle într-o zonă de lumină, iar în spate trebuie să fie umbră.

O astfel de abordare funcționează destul de bine atunci când fotografiați în contrastele puternice 
generate de o lumină tare. (Egretă mică, Delta Dunării)

SFAT: În fotografia de natură nu putem avea control asupra luminii 

sau asupra condițiilor climatice, însă putem avea control asupra 

perspectivei și a unghiului de abordare, așa că țineți mereu cont de 

aceste aspecte care vă pot îmbunătăți considerabil imaginile.
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Încercarea de a surprinde acțiunea clară, trebuie corelată cu un timp de expunere scurt. Cu cât 
acțiunea este mai rapidă, cu atât și timpul trebuie să fie mai scurt. 1/1600s în prima imagine și 
1/640s în a doua, a fost suficient. Problema, de cele mai multe ori, este că nu avem timp să facem 
aceste reglaje când suntem în fața acțiunii pe care vrem să o surprindem. Așadar, camera noastră 
trebuie reglată fie pentru cadre de acțiune, fie pentru imagini creative. Unele camere performante ne 
ajută cu un buton configurabil, care să comute pe alt profil de setări, atunci când avem nevoie. Acest 
lucru ne oferă mai multă manevrabilitate și control asupra imaginii. (Gazelă Springbok, Namibia; 
Lișiță, Rotbav, Brașov)

Atunci când alegem să lucrăm cu un timp 
foarte scurt de expunere, orice mișcare din fața 
camerei va fi înghețată în cadru. Dinamismul este 
destul de limitat în acest caz, dacă nu reușim să 
redăm ideea de mișcare prin surprinderea unor 
momente în imponderabilitate, sau a unor acțiuni 
spectaculoase. Aici intră din nou în ecuație viteza 
de reacție și intuiția. Majoritatea momentelor 
expuse în acest fel sunt acțiuni pe care ochiul 
uman nu le percepe, iar detaliile surprinse pot fi 
extrem de spectaculoase.

Un timp mai lung de expunere va accentua mișcarea, 
însă fiecare subiect în parte va avea nevoie de un 
timp specific pentru cea mai bună redare. Putem 
ști acel timp sau putem experimenta foarte mult. 
Imaginile creative, în care subiectul să fie neclar, 
pot fi interesante, însă încercați să nu exagerați 
și să nu rămâneți cramponați în această metodă, 

deși un fotograf celebru, căruia i-am uitat numele, 
spunea că „o imagine neclară este o greșeală, 
zece imagini neclare sunt un experiment, iar o 
sută de imagini neclare constituie un stil”.

Alăturat, aveți două exemple de abordare atunci 
când vine vorba de timpul de expunere. În 

primul caz am folosit un timp scurt (1/1000s) 
pentru a reda acțiunea. A doua imagine este la 

fel de dinamică, însă de data aceasta printr-o 
redare creativă a mișcării păsării, realizată 

cu un timp mai lung de expunere (1/60s). Din 
punctul meu de vedere, ambele imagini pot 

fi interesante, așa că decizia vă aparține. Cu 
siguranță că a doua abordare este un pic mai 

creativă și, chiar dacă nu are nicio parte complet 
clară, redă acțiunea într-un mod la fel de 

eficient. (Pelican comun, Delta Dunării)
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Un mod interesant de a folosi un timp mai lung 
de expunere îl constituie tehnica de panning 
(panoramare). Dacă alegem un timp mai lung 
și urmărim mișcarea subiectului, păstrându-l în 
același loc în cadru, atunci putem avea un efect 
frumos, în care animalul este redat clar, iar restul 
imaginii este mișcat. Neclaritatea din fundal nu 
este aceeași cu cea redată printr-o profunzime 
de câmp redusă, ci emulează ideea de mișcare 
datorită efectului generat de panoramarea din 
timpul expunerii.

Secretul acestei tehnici este experimentarea, 
deoarece nu există niște reguli foarte stricte ce 
trebuie urmate. Nu este totuna să fotografiezi o 
rață în zbor sau o lebădă în zbor, așa că, în acest 
caz, trebuie să vă alegeți timpul de expunere 
corespunzător. Un panning reușit la o rață poate fi 
realizat chiar și cu 1/500s, în timp ce la o lebădă, 
care zboară mai lent, funcționează un timp de 
1/125s. Vă recomand să începeți cu păsările 
care zboară mai lent pentru început, ca să vă fie 
mai simplu. Aaa… și în procesul acesta creativ, 
încercați să nu fugăriți toate păsările care vă apar 
în cale de dragul artei.

În această imagine am folosit un timp de 
expunere de 1/125s, suficient de scurt pentru 
a îngheța mișcarea gazelei prin urmărirea 
subiectului, dar suficient de lung pentru ca 
fundalul să fie neclar. Liniile orizontale generate 
în fundal, prin mișcarea de panoramare a 
camerei, redau ideea de viteză și pun și mai 
bine în valoare acțiunea. Am avut noroc în acest 
caz, pentru că prin fața noastră au trecut foarte 
multe gazele în fugă, iar astfel am avut suficient 
timp să experimentez pentru a obține cel mai 
bun rezultat. (Gazelă Impala, Masai Mara, Kenya)

www.photolife.ro


CUPRINS  |  DESPRE NOI  |  RETROSPECTIV 2019  |  CALENDAR 2020  |  GALERIE  |  ARTICOLE  |  129PHOTOLIFE magazine 2019  |  www.photolife.ro

Așa cum spuneam, timpul de expunere ar 
trebui corelat cu specia fotografiată. În 
această imagine rațele au aripile în mișcare 
chiar și la 1/1000s. Imaginea este însă foarte 
interesantă așa, mai ales că se vede și apa în 
imponderabilitate. (Rață cu ciuf, Delta Dunării)
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Aceasta este imaginea de panning perfectă. 
Pelicanul este complet clar, iar fundalul emulează 
foarte bine mișcarea acestuia. Imaginea este 
realizată cu 1/60s, însă succesul ei ține mai degrabă 
de zborul liniar al păsării la nivelul apei și de faptul 
că am reușit să țin pelicanul exact în același loc 
în cadru pe măsură ce am mișcat aparatul și am 
realizat expunerea. (Pelican comun, Delta Dunării)
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Posibilitățile creative sunt nenumărate când 
vine vorba de abordarea animalelor cu timp 
lung de expunere. Însă trebuie să vă înarmați cu 
răbdare, pentru că nu este deloc ușor. Această 
imagine a rezultat după vreo câteva mii de 
cadre ratate. Nu am făcut nimic special, ci pur 
și simplu am fotografiat păsări în zbor cu 1/10s, 
încercând să le urmăresc mișcarea. (Pescăruș 
râzător, Delta Dunării)
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Compoziția și
abordarea creativă

La început, fiecare dintre noi a realizat o fotografie 
prin care a documentat un moment, fiind departe 
de a avea o viziune artistică asupra a ceea ce a 
creat. Nu am ținut cont de reguli sau de compoziție 
și armonie vizuală, ci pur și simplu am surprins un 
moment. Poate că la început fotografia ne-a plăcut, 
însă, după ce a trecut ceva timp, aceasta nu a mai 
fost la fel de interesantă. Undeva pe parcurs și-a 
pierdut esența și mesajul, iar asta pentru că nu am 
mai fost la fel de implicați emoțional în amintirea 
vie a momentului imortalizat. Această problemă 
apare și reapare frecvent în munca oricărui 
fotograf, mai ales atunci când uităm să înțelegem 
ceea ce fotografiem și ne concentrăm doar pe cum 
să redăm tehnic ceea ce vedem.

Am întâlnit deseori, mai ales la fotografii aflați la 
început de drum, ideea de a realiza cât mai multe 
fotografii pentru a avea de unde alege. Este însă 
un principiu eronat, pentru că o fotografie bună se 
face doar atunci când te concentrezi mai mult pe 
ceea ce vrei să fotografiezi și când începi să vezi 
și să gândești fotografic. Da, știu, poate este mult 
spus, însă diferențele dintre fotografi nu sunt date 
de cunoștințele tehnice sau de editare ale unei 
imagini, ci de această înțelegere a subiectului, a 
ceea ce vrei să exprimi și a viziunii pe care o ai. 

Un alt fotograf celebru, căruia îi știu numele de 
această dată, Ansel Adams, spunea că „nu există 
nimic mai nefolositor decât o imagine clară a unui 
concept neclar”. Acest lucru stă la baza oricărei 
idei de compoziție. Dacă noi nu știm ce vrem să 
spunem cu o imagine, de ce le cerem altora să 
înțeleagă ceva de acolo? Valoarea unei fotografii 
stă în povestea și mesajul acesteia, fără aceste 
lucruri imaginea este lipsită de substrat, chiar 
dacă este realizată impecabil din punct de vedere 
tehnic. Normal că nu toate fotografiile pe care le 
facem trebuie să fie capodopere, mai avem nevoie 
și de imagini documentare, însă asta nu înseamnă 
că nu trebuie să încercăm să depășim anumite 
bariere.

Dacă privim cele două imagini de aici, putem 
vedea două abordări diferite. Cea de sus ar 

putea trece mai degrabă ca o abordare creativă, 
artistică, o reinterpretare personală a imaginii 

de jos, care are caracteristicile de abordare 
documentară. Pentru mine, cele două stiluri merg 

împreună. Fotografia documentară are rolul ei, 
iar abordarea artistică poate fi o exteriorizare 

personală. Nu se exclud, însă cu siguranță se pot 
completa. (Capră neagră, Parcul național

Piatra Craiului)

SFAT: Fotocompoziția se învață în timp și nu trebuie grăbită, pentru 

că trebuie să se sedimenteze treptat. Nu se învață numai din 

acumulare de cunoștințe, ci și prin educarea unui simț vizual, pe care 

îl putem dezvolta dacă privim fotografii bune.
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Orice fotografie este formată din două elemente 
cheie: subiectul și mediul care îl înconjoară. Atunci 
când aceste elemente se combină și formează un 
tot unitar, în care subiectul este bine delimitat, iar 
mediul din jur conduce privirea către acesta, putem 
spune că avem o compoziție reușită. Simplu, nu? 
Să continuăm atunci!

Subiectul este acel element din cadru care este 
cel mai bine redat și care are o importanță 
deosebită în compoziție. Întregul cadru trebuie 
să se subordoneze subiectului și nu trebuie să 
existe alte elemente care să distragă atenția de la 
acesta. Ne apropiem de înțelegerea compoziției? 
Ce bine ar fi dacă practica ar fi la fel de simplă ca 
și teoria. Din păcate însă, cel mai mare inamic al 
fotografului de wildlife este însăși subiectul ales. 
Animalele se vor așeza rareori în punctul dorit, iar 
fundalul va fi mai mereu aglomerat. Acțiunea se va 
petrece mereu prea departe de noi, iar momentele 
cele mai frumoase ne prind cu garda jos sau, și 
mai rău, cu aparatul de fotografiat prin portbagaj. 
Vi s-a întâmplat și vouă asta, nu? Cine să se mai 
gândească la compoziție în astfel de cazuri?

Ei bine, cu timpul și cu multă perseverență, lucrurile 
se vor așeza. Dar să o luăm pas cu pas.

Haideți să analizăm ce am spus în definiția 
compoziției, în timp ce privim această imagine. 
Înainte de toate, să vedem care este subiectul. 

Nu cred că există dubii în acest caz, maimuța 
fiind cel mai important element din cadru. 

Mediul este habitatul animalului.

Să studiem acum un pic acest mediu. Este el 
subordonat subiectului? Avem elemente care să 
distragă atenția de la acesta? Păi, nu prea. Din 

punctul meu de vedere, chiar dacă imaginea 
este ușor aglomerată de toate acele elemente, 

acestea pun în valoare subiectul și arată 
habitatul speciei fotografiate. Partea neclară din 
față ajută la redarea unei mai bune perspective, 

iar în zona îndepărtată din fundal nu avem 
elemente care să distragă atenția. Desigur că 

această imagine nu este o capodoperă, însă 
compoziția funcționează și pune în valoare 

subiectul într-o abordare documentară. (Maimuță 
Colobus cu coadă roșie, Uganda)

Acesta este primul meu animal sălbatic 
fotografiat. Să vă mai las să îl căutați? Dacă 
urmăriți linia stâncilor către dreapta, pe micul 
tăpșan înierbat, proiectată pe cer, se află o 
capră neagră. La vremea respectivă, în vara lui 
1999, a fost tot ce am putut face cu o cameră 
compactă pe film. Pozam de doar câțiva ani, iar 
realizarea aceasta era una măreață, chiar dacă 
acum pare o glumă. Trebuie să apreciați însă, că 
deși atunci nu aveam habar de nicio regulă de 
compoziție, subiectul meu este poziționat într-
un punct forte. Să fie oare un semn că eram pe 
drumul cel bun? (Valea Cerbului, Bucegi)

Spre deosebire de un pictor, care începe cu o pânză 
goală, un fotograf are în față un întreg peisaj din 
care să aleagă ceea ce este important pentru 
imaginea lui. Dacă pictorul își folosește imaginația 
pentru a umple pânza, fotograful trebuie să o 
folosească pentru a simplifica fotografia și pentru 
a elimina din cadru toate acele elemente care ar 
putea distrage atenția de la subiect. Elementele 
care sunt foarte aproape de marginea cadrului sau 
care sunt tăiate de acesta, nu mai sunt importante 
vizual în imagine și mai mult încurcă decât ajută. 
Liniile pot conduce ochiul către subiect, însă în 
același fel, pot îndepărta privirea de la ceea ce 

este important în imagine sau chiar o pot scoate 
afară din cadru. Culorile sau tonurile luminoase pot 
și ele distrage atenția de la subiect, așa că trebuie 
să fim mereu atenți la toate aceste aspecte, atunci 
când compunem o fotografie.

Ceea ce scoatem din compoziție poate fi la fel de 
important ca și ceea ce includem în compoziție. 
Cu cât avem mai puține elemente, care să nu 
concureze între ele și care să se pună unele pe 
celelalte în evidență, cu atât imaginea noastră 
va fi mai interesantă. Cu alte cuvinte, trebuie să 
căutăm simplitatea cu orice preț.
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Compoziția nu începe de la elementele din imagine, 
ci de la forma cadrului. Majoritatea aparatelor foto 
ne oferă un cadru în format 3:2. Deși ar părea că 
nu avem prea multe opțiuni, putem să folosim 
acest cadru orizontal sau vertical, putem să facem 
un decupaj, sau putem să unim mai multe cadre 
într-o panoramă.

Prima și cea mai simplă alegere este orientarea 
cadrului clasic și nu implică nimic altceva în afară 
de rotirea camerei. Compoziția imaginii va fi destul 
de mult influențată de această decizie. Cadrele 
orizontale sunt mai apropiate de vederea ochiului 
uman, care funcționează prin panoramare, așadar 
ar fi abordarea normală atunci când avem un animal 
în peisaj. Un astfel de cadru are un caracter mai 
liniștit și mai așezat.

Cadrele verticale se folosesc mai rar în fotografia 
wildlife, însă favorizează subiectele înalte. Aceste 
cadre sunt mai instabile și mai dinamice, oferind o 
perspectivă diferită de a vedea lucrurile.

Alegerea cadrului poate fi făcută și în funcție de 
animalul pe care îl fotografiem, mai ales atunci 
când trebuie evidențiate anumite caracteristici. 

Gazela Gerenuk este o specie extrem de 
interesantă, ce s-a adaptat să se hrănească din 
partea superioară a arborilor la care alte specii 

nu pot ajunge. Pentru a pune în valoare acest 
comportament specific și gâtul foarte lung al 

gazelei, o abordare în format vertical ajută mai 
mult imaginea. Într-un cadru orizontal am fi 

văzut mai mult din peisaj, însă s-ar fi diminuat 
silueta animalului. (Gerenuk, Samburu, Kenya)

În cele două imagini de aici, girafa este așezată 
atât într-un cadru vertical, cât și într-unul 
orizontal. Care vi se pare mai interesantă? În 
cadrul vertical putem observa destul de ușor 
că silueta girafei pare mai bine pusă în valoare, 
în timp ce în cel orizontal, aceasta pare mai 
mică. În această ultimă abordare vedem mai 
mult din peisaj, chiar dacă aici acest lucru nu 
ajută foarte mult imaginea. Din punctul meu 
de vedere, imaginea verticală accentuează mai 
bine subiectul în acest caz și îi pune mai bine în 
valoare înălțimea.  (Girafă, Masai Mara, Kenya)
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subiect. Trebuie să ținem cont de faptul că animalul 
nu trebuie să se miște foarte mult, atunci când 
realizăm panorama, pentru a nu apărea în mai 
multe părți din cadru. Atunci când fotografiem, 
acesta ar trebui să fie redat într-un singur cadru 
dintre cele care alcătuiesc panorama, pentru a nu 
exista probleme la montarea ulterioară a imaginii 
finale. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie 
să realizăm cadrele panoramei cât mai rapid, 
înainte ca animalul să se miște foarte mult. Astfel 
o să limităm problemele generate de nepotrivirea 
dintre cadre.

Să revenim la girafe, nu de alta, dar sunt 
exemplul perfect pentru a studia forma cadrului. 

Panorama de mai jos a fost realizată din trei 
imagini, animalul fiind surprins în prima dintre 

ele. În acest format panoramic, putem vedea 
că girafa pare mai mică, lucru conturat de 

forma cadrului fotografic. Se pune astfel în 
valoare peisajul în care animalul își desfășoară 
activitatea și în care acesta are rol de subiect, 
dar mai puțin specia în sine. Astfel de imagini 

sunt mai puțin obișnuite în acest gen fotografic. 
(Girafă, Samburu, Kenya)

O imagine are uneori nevoie de o reîncadrare, atât 
pentru a elimina anumite părți care distrag atenția, 
cât și pentru a aduce subiectul în punctul dorit din 
cadru. Atunci când facem un decupaj însă, trebuie 
să ne gândim că vom pierde din rezoluția imaginii 
finale, iar dacă rezoluția aparatului folosit nu 
este foarte mare, atunci putem influența negativ 
calitatea fotografiei. Cel mai adesea este nevoie de 
un astfel de decupaj atunci când suntem obligați 
să compunem cu subiectul în mijlocul cadrului, 
din cauza timpului scurt de reacție și a punctelor 
de focalizare poziționate central. De asemenea, 

suntem nevoiți să decupăm atunci când distanța 
focală folosită este prea scurtă pentru a avea 
subiectul mai mare în imagine. Decuparea trebuie 
întotdeauna făcută cu moderație și nu trebuie 
utilizată ca un mijloc de a compune acasă ceea 
ce nu am reușit în teren.

Imaginile panoramice, obținute prin unirea mai 
multor cadre, sunt mai puțin folosite în fotografia 
wildlife, dar asta nu înseamnă că nu pot fi 
interesante. În acest caz, animalul este o parte 
din peisajul nostru, cel mai adesea având rolul de 
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O regulă de bază în fotografie ne spune că este bine să lăsăm loc în fața subiectului, atunci când 
acesta se deplasează într-o anumită direcție, sau pentru a se putea desfășura o anumită acțiune. 
Prima imagine se potrivește cu această regulă. Dar ce ziceți de a doua? Ursul de acolo nu mai are 
foarte mult loc în față pentru a merge, însă privirea lui întoarsă cere mai mult loc în stânga imaginii 
mai degrabă, pentru a vedea unde se uită, decât în partea dreaptă, în care se deplasează. Astfel de 
idei duc de fapt la o armonie a elementelor din imagine și ajută la o redare mai bună a subiectului, 
indiferent dacă acesta este static sau dinamic. (Piciorong, Sărături, Murighiol; Urs brun, Covasna)

Așa cum probabil bine știți, în fotografie există 
mai multe reguli de compoziție. Indiferent că vrem 
să le folosim sau nu, ar fi bine să le cunoaștem. 
Am auzit adesea fotografi zicând că ei nu vor 
să știe care sunt regulile, pentru că nu vor să le 
respecte. Bine, bine, dar dacă nu știi care sunt 
aceste reguli, atunci cum știi dacă le încalci sau 
nu? Înainte de a încerca să fim excentrici, să nu 
uităm că aceste reguli au ajuns în fotografie din 
pictură, iar în pictură au apărut după studii din 
antichitate bazate, în cea mai mare parte, pe 
studiul naturii. Așadar, a compune în fotografia de 
natură după regulile de compoziție este oarecum 
ceva firesc. Cel puțin așa cred eu. Pe de altă 
parte, sunt atâtea variante de a compune după 
reguli, încât la un moment dat, singurul mod de 
a le încălca este să îți plasezi subiectul în centrul 
imaginii. Lucru care funcționează uneori. Dar să 
revenim la reguli.

Plasarea subiectului în imagine ar trebui să fie 
justificată de un echilibru vizual și de o armonie 

a celorlalte elemente din imagine, nicidecum 
de idei excentrice și din dorința de a nu urma 
niște reguli. Putem oricând să sfidăm anumite 
idei de încadrare, însă acest lucru ar trebui să 

fie justificat. În prima fotografie din dreapta, 
plasarea păsării destul de sus în imagine, foarte 
aproape de marginea cadrului, a fost justificată 

de faptul că aceasta este aplecată în față, iar 
direcția corpului și a privirii ne conduc înspre 
imagine. Partea neclară din față completează 
frumos cadrul și ne oferă adâncime în spațiu.

În a doua fotografie, plasarea centrală a 
animalului nu deranjează foarte tare, pentru că 

acesta privește către cameră. Dacă se uita în 
altă parte, nu ar mai fi fost la fel de echilibrată 

imaginea. (Cocor, Uganda; Vulpe, Munții Făgăraș)
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Dacă împărțim cadrul în trei părți egale, atât 
orizontal, cât și vertical, putem obține cea mai 
simplă și folosită regulă de compoziție: regula 
treimilor. Plasarea subiectului pe oricare dintre 
aceste linii sau în punctele de intersecție, va oferi 
o compoziție echilibrată și armonioasă. Un alt mod 
de a folosi regula treimilor, ce favorizează mai ales 
compozițiile simple, este folosirea regulii linie-
punct. În acest caz se folosesc două linii forte ale 
cadrului, elementele putând fi poziționate pe una 
dintre linii și unul dintre punctele celeilalte linii 
forte.

Desigur că mai există și alte reguli de compoziție, 
însă acestea sunt mai puțin utilizate în fotografia 
wildlife.

A folosi o regulă nu este de ajuns, pentru că, dincolo 
de acest aspect, mai trebuie să avem în vedere și 
alte lucruri importante. Poziționarea subiectului în 
cadru ține strict de armonia vizuală a imaginii, însă 
modul în care este influențată statura subiectului, 
spre exemplu, ține de unghiul din care fotografiem.

SFAT: Când fotografiați animale în mișcare asigurați-vă că acestea 

au loc de deplasare în cadru. Nu îngrămădiți subiectul în imagine și 

lăsați loc în jurul acestuia, pentru ca imaginea să fie mai aerisită.

Dacă privim prima imagine din stânga putem vedea o aplicare perfectă a regulii treimilor, unde 
pasărea este plasată în punctul forte din dreapta sus. Pe verticală putem vedea cele trei treimi, 
ocupate oarecum de cele trei culori de fundal din imagine. Desigur, pasărea are loc să zboare în 
cadru. În a doua imagine, unde subiectul nu mai este unul punctiform, animalul este plasat pe o linie 
forte, respectând regula cu loc de privit în cadru. La final, dincolo de reguli contează estetica vizuală. 
(Chirighiță cu obraz alb, Delta Dunării; Căprior, Parcul natural Lunca Mureșului)

În această imagine putem vedea o aplicare a 
regulii linie-punct, unde partea de stuf de sus 
este plasată pe o linie forte, iar pasărea într-
un punct forte al celeilalte linii. Echilibrul din 

imagine este dat de faptul că silueta pelicanului 
este ținută în contra-balans de  cei doi arbori 

care ies în afara liniei de stuf. Se conferă astfel 
un echilibru vizual interesant. Dacă nu ar fi fost 
acele elemente, imaginea ar fi atârnat mai greu 
pe partea stângă și ar fi fost mai dezechilibrată. 
Aceste subtilități fac cu adevărat diferența într-o 

fotografie armonioasă. (Delta Dunării)
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Descentrarea ușoară a subiectului din această 
imagine este accentuată de faptul că animalul 
are mai mult loc în direcția privirii, iar astfel 
compoziția este armonioasă, fără a folosi o 
aplicare rigidă a regulii treimilor. Uneori nu 
trebuie să folosim liniile și punctele forte 
matematic, ci doar ca pe niște simple ghidaje 
orientative. (Gazelă Impala, Nakuru, Kenya)



Chiar dacă tigrul din imagine este poziționat 
destul de centrat, structura cadrului, cu această 
înrămare printre arborii din lateral, îmi oferă o 
compoziție armonioasă. Poziția corpului dusă 
către dreapta imaginii cere mai mult spațiu în 
stânga subiectului, acolo unde, de altfel, este 
oarecum îndreptată acțiunea. O a doua înrămare 
este cea oferită de cei doi arbori din planul 
secund, lucru care creează o adâncime și mai 
bună în imagine, accentuată și de profunzimea 
de câmp diferită. (Tigru, Bandhavgarh, India)
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În prima imagine de mai jos, se poate vedea cum un unghi de jos în sus face ca silueta iedului să pară 
mai mare și mai impunătoare decât este în realitate. O abordare de sus în jos, așa cum este cea din 
a doua imagine, este exact opusul. Pasărea pare mai mică, înălțimea ei fiind influențată de această 
abordare. Uneori, astfel de metode sunt bune pentru a influența statura subiectului, însă alteori ele 

mai mult încurcă decât ajută. (Capră Ibex, Alpi, Franța; Cârstel de baltă, Dumbrăvița, Brașov) 

Pentru a obține această perspectivă de la nivelul subiectului, am fost nevoit să fotografiez culcat pe 
burtă, cu camera pe sol. Chiar și de la câțiva centimetri mai sus, nu aș mai fi avut aceeași perspectivă, 
iar prim-planul mai clar nu ar mai fi pus la fel de bine în valoare subiectul. În a treia imagine din stânga 
se poate vedea destul de bine acest lucru. Un astfel de unghi de la nivelul subiectului nu numai că 
oferă o mai bună perspectivă a animalului fotografiat, dar oferă și o simplificare a cadrului atunci când 
ai elemente care pot fi redate neclar în prim-plan. (Câine de preerie, Parcul național Badlands, SUA; 
foto 2 - Laurent Lefèvre)

Cea mai normală abordare a unui subiect este 
de la nivelul acestuia, pentru că în acest fel nu 
îi modificăm cu nimic mărimea sau perspectiva. 
Subiectele care au nevoie, cel mai adesea, de o 
astfel de abordare sunt animalele de talie mică, 
nu de alta, dar va fi mai greu să fotografiem o 
girafă de la nivelul ei. Nivelul subiectului poate 
fi considerat ca fiind în dreptul ochilor acestuia. 
Astfel, avem o perspectivă asemănătoare cu cea 
a animalului pe care îl fotografiem.

Abordarea de jos în sus este mai puțin întâlnită și 
favorizează înălțimea subiectului acolo unde este 
cazul. Cel mai adesea, o să fotografiem cu această 

metodă păsările în zbor, unde este mai greu să te 
afli la nivelul lor.

Ultima variantă vine desigur de la abordarea 
aeriană. Această metodă este poate cel mai 
greu de realizat, dar poate oferi o perspectivă 
interesantă, uneori abstractă. Pentru a avea o 
astfel de abordare putem apela la o dronă, însă 
atenție la animalele pe care le fotografiați, pentru 
că nu toate vor tolera zgomotul produs de aceasta. 
Este important să nu hăituim niciodată animalele, 
indiferent cât de spectaculoase vor fi imaginile pe 
care le vom putea realiza.
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Voi știați că ariciul are picioare? Da, normal că are, 
dar le-ați văzut vreodată? Eu până la imaginea asta 
nu le-am observat, iar asta pentru că de fiecare 
dată vedeam animalul de sus, fără a mă apleca la 
nivelul lui. Iată cum, cu o abordare de la nivelul 
subiectului, nu numai că avem o perspectivă mai 
interesantă, dar aducem în imagine și caracteristici 
noi. (Reci, Covasna)



O abordare de jos în sus este ceva normal pentru 
păsări, pentru că așa le vedem poate cel mai des, 
mai ales în zbor. Acesta este motivul pentru care 
unele determinatoare au desene cu coloritul de pe 
interiorul aripilor, pentru o mai ușoră recunoaștere a 
speciilor. (Erete de stuf, Delta Dunării)



Sunt destul de rare momentele în care putem avea 
ocazia să fotografiem o pasăre în zbor de sus în jos. 
Este interesant pentru că un astfel de unghi este 
diferit și oferă o mai bună perspectivă a locului în 
care trăiește specia fotografiată. (Vultur pleșuv, 
Gorge du Verdon, Franța)
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În procesul de simplificare a imaginii putem să ne 
ajutăm de multe tehnici, printre care și profunzimea 
de câmp redusă. Izolarea subiectului de restul 
cadrului este uneori destul de interesantă, mai 
ales atunci când punem accent pe un portret sau 
detaliu și mai puțin pe mediul în care trăiește 
specia respectivă. Atenție însă la cât din animal 

este clar. Dacă acesta este foarte aproape, este 
posibil să avem unele părți importante neclare. 
În mod normal, focalizarea se face pe ochi, însă 
pot exista și excepții creative. Părțile neclare pot 
exista și în fața subiectului nu numai în spatele 
acestuia, în acest fel simplitatea fiind poate și mai 
pronunțată.

Creativitatea în fotografia wildlife trebuie mereu căutată, iar uneori profunzimea de câmp redusă  
este de ajutor în tot acest proces. O diafragmă deschisă și o altă pasăre aflată în fața subiectului, 

m-au ajutat să obțin acest efect interesant în imagine. Uneori, astfel de lucruri se pot gândi direct în 
procesul creativ, alteori vin cu puțin noroc. Trebuie doar să fiți deschiși la orice idee și oportunitate. 

(Stăncuță alpină, Dolomiți, Italia)  

Un fundal neclar este de dorit atunci când vrem să scoatem subiectul mai bine în evidență. Este 
interesant ca fundalul să nu fie o pată simplă de culoare, ci să aibă gradații, așa cum se vede și în 
imaginea de mai jos. Un alt aspect interesant vine de la culoare. Un contrast cromatic între animal și 
fundal va scoate mult mai bine subiectul în evidență. În cazul de față, portocaliul păsării contrastează 
foarte bine cu albastrul din fundal. Contrastul este atât unul rece-cald, cât și unul general, fiindcă 
portocaliu și albastru sunt culori complementare. (Forfecuță, Iezer-Păpușa)

SFAT: Încercați să folosiți profunzimea de câmp cât mai creativ, 

pentru a vă pune în valoare subiectul. Planurile neclare aflate în fața 

și în spatele subiectului pot fi extrem de interesante în procesul de 

simplificare al imaginii.
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În anumite condiții, puteți să vă folosiți de 
elementele din jur pentru a delimita subiectul 
printr-o înrămare creativă. Acestă abordare este 
foarte interesantă, deoarece delimitează spațiul 
vizual și accentuează ideea de trei dimensiuni 
a acestuia. Este foarte important ca atunci 
când înrămăm subiectul să nu avem elemente 
importante în afara ramei, pentru a nu distrage 
atenția de la subiect. Orice înrămare trebuie 
făcută cu grijă, deoarece rama în sine trebuie să 
ducă privirea către subiect și nu să atragă atenția 
asupra ei.

O înrămare se poate face cu orice elemente 
din cadru, însă dacă acestea sunt neclare, așa 
cum sunt în această imagine, efectul pare mai 

interesant. Pentru ca rama să nu fie întunecată 
și să încarce prea tare imaginea, este bine ca 

elementele cu care înrămăm să fie translucide, 
pentru a fi mai luminoase și mai colorate, acolo 

unde este cazul. O ramă întunecată va crea însă 
mai mult dramatism. (Ciuf de pădure, Covasna)

SFAT: Atunci când aveți lumini în 

fața sau în spatele subiectului, 

acestea pot fi redate foarte 

creativ dacă alegeți o diafragmă 

deschisă.
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Este foarte interesant cum uneori putem încălca anumite reguli, atât timp cât altele ne fac să privim 
lucrurile cu alt sens. Să explic un pic. În general, atunci când fotografiem un animal este bine ca 
acesta să nu fie redat cu spatele la privitor, pentru a nu se induce ideea că animalul a fost agresat și 
fuge de fotograf. Există însă și excepții, iar eu cred că imaginea de față este una dintre ele.

Antilopa de apă este o specie destul de comună în savanele africane, așadar nicio problemă în 
găsirea unui astfel de subiect. Lumina caldă de apus este cea care pune în valoare cadrul, însă, 
dincolo de lumină, fundalul este cel care creează această atmosferă deosebită. Partea din spate ne 
arată habitatul acestei specii, învăluit în lumină și parcă și într-un pic de mister, lucru ce conturează 
atmosfera din imagine. Faptul că antilopa privește și ea acest peisaj, parcă ne îndeamnă și pe noi 
să facem același lucru. Acesta este motivul pentru care trecem cu vederea faptul că animalul este 
cu spatele și ne bucurăm de apusul de soare. Sunt rare momentele în care chiar se aliniază niște 
planete și putem să ne bucurăm de toate aceste elemente, de la subiect la lumină și fundal, într-o 
armonie perfectă, ce se transpune într-o imagine de care să ne bucurăm dincolo de experiență. 
(Antilopa de apă, Masai Mara, Kenya)

Importanța fundalului este vitală într-o fotografie wildlife, pentru că această zonă din imagine ne 
pune în valoare subiectul. Dacă nu mă credeți, haideți să privim imaginile de mai jos.

În prima dintre ele, fundalul este atât de texturat și vibrant, încât este foarte greu să te concentrezi  
pe subiect. Chiar dacă avem doar pasărea și fundalul în cadru, delimitarea dintre cele două părți este 

greu de făcut. În a doua imagine, fundalul este simplu și uniform, frumos colorat, și pune în valoare 
pasărea prin simplitatea lui. Nu aduce foarte multe informații despre habitat, însă cu siguranță ajută 

la conturarea subiectului și la simplificarea fotografiei. (Corcodel mare și pescărel albastru,
Delta Dunării) 

În urmă cu ceva timp, m-am întâlnit la o tură foto 
în Delta Dunării cu Manuel Presti, un apreciat 
fotograf italian. Mi-a spus atunci un lucru care 
mi-a rămas mult timp în minte și la care mă întorc 
adesea. Pentru el, cele mai importante lucruri 
într-o imagine sunt: fundalul, lumina și subiectul. 
Da, perfect de acord, însă ordinea este cea 
interesantă, pentru că este exact asta.

Poți avea cel mai inedit subiect, însă dacă lumina 
nu te ajută, nu o să ai o imagine prea interesantă. 
La fel poți avea și cea mai spectaculoasă lumină, 
iar fundalul să nu te ajute să îți pui subiectul 
în valoare. Interesant, nu? Iată cum, uneori, o 
imagine bună poate avea un subiect relativ banal, 
atât timp cât restul de elemente sunt acolo unde 
trebuie și așa cum trebuie.

Uneori fundalul este o simplă masă amorfă de 
culoare, iar în acest caz subiectul este cel care 
trebuie să fie spectaculos, iar alteori fundalul 
poate aduce în completare elemente din peisaj, 
care să pună în valoare subiectul. Deși la început 
ne dorim imagini din prima categorie, acestea 
fiind oarecum mai tehnice și depinzând mai mult 
de un obiectiv luminos și cu o distanță focală mai 
lungă, care să creeze un fundal armonios, după o 
vreme parcă începem să realizăm că unele dintre 
cele mai spectaculoase imagini sunt cele pun 
animalul în context.

Pentru mine, ideal ar fi să am o foarte bună 
delimitare a animalului fotografiat, într-un decor 
care să pună în valoare locul în care am fotografiat. 
Cer prea mult?

www.photolife.ro


Fundalul din această imagine pare a fi generat 
în studio, însă dacă fotografiem cu o distanță 
focală mai lungă și cu o diafragmă deschisă, iar 
fundalul este suficient de departe de subiect, 
nu este nicidecum greu de obținut. De cele 
mai multe ori este mai greu să avem un cadru 
simplu, pentru că animalelor nu prea le place 
să se afișeze în spații deschise și preferă mai 
degrabă locurile umbrite și ferite. (Bulbul, 
Kazinga, Uganda)



Chiar și atunci când încercăm abordări creative, 
poate că nu ar fi rău să încercăm să arătăm 
totuși habitatul în care trăiește animalul 
fotografiat. În această imagine am încercat exact 
acest lucru. (Marmotă, Munții Făgăraș)
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Indiferent de ce și cum fotografiem, trebuie să 
știm că judecătorul final este cel care privește 
imaginea. Pentru a înțelege de ce o imagine 
pare uneori mult mai interesantă în momentul 
fotografierii decât acasă pe monitor, haideți să 
mai lămurim câteva aspecte legate de dominanța 
elementelor din cadru.

Creierul uman privește un peisaj sau o situație, 
se concentrează pe ceea ce i se pare interesant și 
tinde să ignore restul. Această reacție diferă de la 
o persoană la alta, în funcție de anumite preferințe 
sau experiențe. Atunci când fotografiem însă, 
orice element care domină imaginea va avea o 
anume importanță, pentru că fotografia nu face 
selecții, ci ne redă totul așa cum a fost surprins. 
Acesta este motivul pentru care anumite obiecte 
capătă o mai mare importanță în fotografia finală 
decât în cadrul pe care noi îl avem în amintirea 
noastră. Aparatul de fotografiat captează de fapt 
realitatea și nu experiența noastră vizuală.

Anumite elemente, precum mărimea subiectului în 
cadru, culoarea diferită, luminozitatea mai mare, 
forma sau unicitatea, pot face ca o anumită parte 
din imagine să fie dominantă în defavoarea alteia. 
Astfel, atunci când fotografiem ar trebui să ținem 
cont ca subiectul nostru să fie elementul dominant 
și nu altceva. Această triere vizuală a elementelor 
din cadru este uneori destul de complicată și ne 
cam încurcă procesul creativ, mai ales atunci când 

fotografiem dintr-o ascunzătoare și nu ne putem 
deplasa. Normal că nici animalele nu sunt mereu 
prietenoase atunci când ne mișcăm în jurul lor 
pentru cel mai bun unghi. Pentru ca totul să fie 
așa cum ne dorim, ar trebui să nimerim în poziția 
bună de la început sau animalul să vină în locul 
perfect din compoziția noastră.

A zis cineva că acest gen fotografic este ușor? 
Vedeți, la final, ajungem la același noroc.

Prima imagine ne arată un element dominant  
care nu poate concura cu nimic altceva. Este 

desigur vorba despre maimuță, subiectul în 
sine. Faptul că nu sunt și alte elemente clare 
în cadru ajută foarte mult, deoarece creierul 

nostru caută mereu claritatea iar atunci când o 
găsește rămâne cramponat acolo. Ajută desigur 

și mărimea subiectului în acest caz.

În a doua imagine  sunt mai multe zone clare, iar 
subiectul meu nu mai este la fel de mare, așa că 

de data aceasta ne ajută unicitatea lui. Silueta 
specifică unei păsări, alături de un contrast bun 

care să o pună în valoare, ne atrage privirea 
și o reține pe acest punct de interes. A văzut 

cineva țânțarul atârnat între frunze la care 
se uită pasărea? Probabil doar acum, după ce 

v-am atras atenția. Înțelegeți cum funcționează 
dominanța?  (Langur, India; Pițigoi pungar, 

Rotbav, Brașov) 

SFAT: Priviți cadrul pe care îl fotografiați prin vizorul aparatului 

și analizați și marginile, nu numai zona în care se află subiectul. 

O să puteți vedea astfel anumite detalii mai puțin dominante, pe 

care uneori creierul nostru le ignoră, dar care pot fi importante în 

compoziție.

www.photolife.ro
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Să nu încheiem într-o notă pesimistă. Dacă suntem 
perseverenți și dacă încercăm mereu să fim 
creativi, vor veni și rezultatele. Compoziția este 
un proces care se învață în timp, cu multă răbdare 
și prin studiu individual. Practica este foarte 
importantă, dar la fel este și dezvoltarea unui simț 
estetic. Această ultimă parte se dezvoltă urmărind 
fotografie de calitate și studiind fotografii care vă 
plac. Cred cu tărie că imaginile cele mai bune nu 
le faci, ci mai degrabă ți se oferă atunci când ești 
pregătit să le primești. Nu uitați că, măcar din 
când în când, este bine să mai dați și ceva înapoi. 
Dar despre cum putem face asta și despre cum 
putem folosi fotografia pentru a sprijini eforturile 
de conservare ale naturii, discutăm în articolul 
următor. Până atunci, să aveți lumină bună și 
experiențe de neuitat în lumea animalelor.

Pe curând!

Mi-am dorit de mult să fotografiez un buhai 
de baltă, o pasăre relativ comună dar extrem 

de greu de văzut, deoarece își petrece întrega 
viață în stuf. În iernile grele, când apa îngheață 

și nu se mai poate hrăni în stuf, pasărea iese 
să pescuiacă pe marginea canalelor mai mari 

care rămân dezghețate. În astfel de momente 
ai cele mai mare șanse să o vezi. Așadar, după 

cum spuneam, dacă ai cunoștințele necesare 
despre comportament și ești perseverent, o să 

ai și noroc la un moment dat. Aveți însă răbdare 
până când vi se va oferi imaginea dorită, pentru 

că deși merg în Deltă de peste 10 ani, în mai 
multe ture în fiecare an, și deși am fost de multe 

ori iarna, am văzut buhaiul doar de două ori. 
Camuflajul lui este perfect, iar dacă nu se mișcă 
este uneori imposibil de văzut, ce să mai zic de 

fotografiat. (Buhai de baltă, Delta Dunării)
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Atunci când vedeți o oportunitate, aveți răbdare 
să obțineți o imagine interesantă pe măsura 
acesteia. Am așteptat ceva timp până când 
soarele a ajuns în punctul dorit, iar pescărușii 
s-au aliniat așa cum trebuie, atât cei de pe 
creangă, cât și cei din zbor, dar a meritat.
Nu uitați că, de cele mai multe ori, o imagine 
interesantă nu ține de viteza noastră de a 
surprinde un moment, ci mai degrabă de intuirea 
acestuia înainte de a se întâmpla. (Delta Dunării)



Dacă am judeca după reguli, imaginea de față 
parcă nu se prea potrivește în tipare. Maimuța 
are fața întoarsă într-o direcție în care are mai 
puțin loc de privit, deși corpul este pe direcția 
bună a compoziției. Reușesc aceste lumini verzi 
din dreapta, care formează un fundal interesant, 
să compenseze această abatere de la regulă? 
Păi... vă las pe voi să apreciați. Uneori mai 
contează și ce ne place nouă, nu doar criticilor 
de artă. (Maimuță Vervet, Masai Mara, Kenya)
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PhotoLife magazine 2/2016

Peisaje Britanice
incursiune fotografică în Anglia, Scoția
și Irlanda de Nord

Ratări fotografice
sau cum să învățăm din greșelile noastre

Kenya
safari foto cu 400mm f/2.8

Culorile Vietnamului
povești din cea mai provocatoare tură a noastră

PhotoLife magazine 3/2017

Tărâmurile Islandei
galerie foto despre țara de gheață și foc

Luminile nordului
o incursiune în lumea de dincolo de Cercul Polar

La nivelul apei
cum să fotografiezi dintr-un hide foto plutitor

Parcurile americane I
despre aventura noastră în parcurile naționale 
din SUA

PhotoLife magazine 4/2018

Imaginarium
galerie foto Raluca Arhire

Despre fotografia culinară
incursiune în acest domeniu cu Diana Popescu

Fotografia wildlife I
echipamentul și cunoștințele de bază

Parcurile americane II
continuarea aventurii noastre din SUA

PhotoLife magazine 1/2015

Safari în deșertul namibian
povestea aventurii noastre din Namibia

Despre fotografia nud
incursiune în acest gen fotografic
cu Anca Cernoschi

Filtrele în fotografia de peisaj
tot ceea ce trebuie să știi despre filtre

Deșertul Iordaniei
despre fotografie și călătorie
cu Dan Dinu și Luiza Boldeanu

Edițiile anterioare
Ideea revistei noastre a apărut în 2015, când am editat primul număr. Mai jos găsiți toate numerele 

editate până acum, pe care le puteți descărca gratuit de pe site-ul nostru. Lectură plăcută!
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