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Kamera to oko widza. Zdarzyło Ci się zapewne kiedyś,

klikając na telefonie, włączyć przez przypadek widok z

przedniej kamerki - to jest właśnie ten efekt, którego

chcemy uniknąć. Kamery w laptopach są montowane

standardowo nad monitorem. Mając laptop na biurku - siłą

rzeczy patrzymy na kamerę z góry. Warto więc na czas

rozmowy ustawić laptopa wyżej - podłożyć książki czy

cokolwiek innego, żeby kamera była na poziomie naszych

oczu. Podobnie w przypadku zwykłej kamery na statywie -

niezależnie, czy siedzimy, czy stoimy - zawsze powinniśmy

ustawić kamerę na wysokości wzroku lub minimalnie

powyżej.
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USTAWIENIE
KAMERY
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W przypadku takiego prostego ujęcia najlepiej ustawić się

na środku kadru i mówić wprost do kamery. Trzeba też

pilnować, żeby nie zostawiać za dużo miejsca z góry czy z

dołu kadru. Jeśli ustawimy się w centrum kadru - będziemy

w centrum zainteresowania widza.

ODPOWIEDNI
KADR
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To, jak wyglądamy w kamerze, zależy w ogromnym stopniu

od oświetlenia. Jest to temat rzeka i można o nim napisać

oddzielnego ebooka (co zresztą mam w planach). Czy

oznacza to, że musisz wydać ogromne pieniądze na

profesjonalne oświetlenie, żeby dobrze wyglądać w kadrze?

Nie koniecznie. Najważniejsze, to znać kilka podstawowych

zasad.

Po pierwsze - postaraj się ustawić kamerę lub laptopa z

kamerką internetową na przeciwko okna w taki sposób,

żeby padające zza szyby światło oświetlało Twoją twarz z

przodu.

Po drugie - nigdy nie ustawiaj się “pod światło”, czyli ze

źródłem światła za plecami. Jeśli tak zrobisz - twoja twarz

będzie ciemna i niewidoczna.

Po trzecie - jeśli nagrywasz wideo czy prowadzisz

wideokonferencję po zmroku i nie możesz skorzystać ze

światła dziennego - ustaw kamerę czy laptopa tak, żeby

źródło światła było przed Tobą.

Częstym błędem jest zapalanie zwykłego górnego światłem

które mamy bezpośrednio nad głową - powoduje to mocne

oświetlenie czubka głowy i stworzenie nieestetycznych cieni

przy oczodołach - z takim oświetleniem na pewno będziesz

wyglądać efektownie, ale nie o efekt z horroru nam chodzi.

Jeśli masz możliwość - użyj do oświetlenia twarzy lampki

biurkowej - ustaw ją przed sobą, obok kamery, lub lekko z

boku. Eksperymentuj w ten sposób aż uzyskasz optymalny

efekt.

WŁAŚCIWE
OŚWIETLENIE
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Zwróć uwagę na to, co jest za Toba. Czy nie ma w tle jakiś

rozpraszających obiektów, które mogą odwrócić uwagę

rozmówcy czy widza? Czy w kadrze widać fotel, na którym

ułożona jest wielka sterta prania? A może stół suto

zastawiony pustymi butelkami w wczorajszej imprezy?

Takie “detale” mogą wpłynąć odbiór Twojego wideo.

Najlepiej postawić na tło neutralne - no chyba, że chcemy

“podprogowo” przekazać coś naszemu widzowi. Wiele osób

lubi pokazywać się na tle ściany książek - jest to już mocno

wyeksploatowany pomysł, ale nadal stosowany. Najlepiej

postawić na prostotę - tło ma po prostu nie odwracać uwagi

od Ciebie.

NEUTRALNE
TŁO
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Nie szata zdobi człowieka, ale… no właśnie. W zależności od

tego, czy idziemy na spotkanie mniej czy bardziej formalne -

ubieramy albo t-shirt, albo garnitur. Podobnie jest w

przypadku występu przed kamerą. Warto dobrać strój

odpowiedni do nagrania czy rozmowy online. Nawet, jeśli

pracując na ‘home office” siedzisz cały dzień w szlafroku czy

dresie (jak 90% osób pracujących z domu), do rozmowy

ubierz coś bardziej formalnego.

Jeśli masz za sobą ciemne tło i ubierzesz się w czarne kolory

- możesz dosłownie zniknąć w kadrze i zlać się z tłem. Widz

będzie miał wrażenie, że patrzy na lewitującą w ciemności

głowę.

Warto też wiedzieć o tym, że wiele kamer ma problem z

tzw. efektem moira (czym jest efekt moira możesz

przeczytać tutaj: https://bit.ly/2MQyTpP). Pojawia się on

szczególnie na prążkowanych ubraniach. Jest to

nieestetyczne zjawisko, które może rozpraszać uwagę

widza, bo mocno przyciąga wzrok. Najlepiej używać ubrań

w stonowanych kolorach, bez kolorowych wzorów.

ODPOWIEDNIE
UBRANIE
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Wbrew temu, co mogłoby się wydawać większości panów -

ten temat dotyczy także mężczyzn. Najważniejszy efekt jaki

chcemy uzyskać to matowa twarz - refleksy lamp na

spoconej twarzy wyglądają źle w kamerze. Niezależnie od

płci należy zastosować transparentny, matujący puder. A

jaki rodzaj makijażu sprawdzi się w przypadku pań? O kilka

zdań na ten temat poprosiłem Martę Szymkowicz -

doświadczoną makijażystką, z którą współpracujemy przy

okazji produkcji filmowych i sesji fotograficznych:

Współpraca z fotografami oraz filmowcami to nieodłączna część pracy
wizażystki. Podstawą każdej udanej sesji jest wspólne działanie
między makijażystką i fotografem, a odpowiedni makijaż wpływa na
efekt realizowanej sesji fotograficznej, bądź nagraniowej. Jak jednak
wykonać makijaż w domu, gdzie obok nie ma profesjonalisty?

W celu osiągnięcia pożądanego efektu możemy zastosować wiele
technik makijażowych, ale ja zamierzam przedstawić Ci kluczowe
zasady, dzięki którym Twoja twarz będzie prezentowała się
fenomenalnie. Wystarczy Ci jedynie parę produktów w tym: lekki krem
nawilżający, podkład, korektor, róż, bronzer, maskara, matowa
pomadka, dwie kredki (jasną/cielistą oraz brązową) oraz twój najlepszy
przyjaciel - puder.

POPRAWNY
MAKIJAŻ
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Wszystko zaczyna się od oczyszczenia twarzy poprzez przemycie jej
płynem micelarnym. Ma on za zadanie zebrać z niej wszelkie
zanieczyszczenia, pozostałości po makijażu, czy naturalnej
wydzielinie skóry (sebum).

Teraz przechodzimy do pielęgnacji - kluczowej w tym temacie. Ten
krok można porównać do przygotowania podobrazia przez malarza.
Odpowiednio zagruntowane płótno (uszczelnione, o gładkiej fakturze
i lepszej sprężystości) stanowi idealną warstwę ochronną o dobrej
przyczepności dla farb. Nasza „farba”, czyli podkład będzie
prezentowała się znacznie lepiej na nawilżonej, przygotowanej
wcześniej, skórze. Fajnie, jeśli znasz swój typ cery - pomoże Ci to w
dobraniu odpowiedniej pielęgnacji, jeśli nie - pomoże Ci w tym
internet, bądź Pani w drogerii. Warto jednak pamiętać, że pod makijaż
stosujemy lekki, nawilżający krem - tłusty spowodowałby nadmierne
wyświecanie się twarzy po pewnym czasie.

Podkład dobrany do koloru naszej karnacji jest znaczący. Zazwyczaj
jedno naciśnięcie  pompki butelki podkładu powinno wystarczyć na
pokrycie nim całej naszej twarzy (oczywiście bez okolicy pod oczami,
dla której jest on zbyt ciężki). Jego zadaniem jest wyrównanie kolorytu
skóry, a także ukrycie wszelkich niedoskonałości. Jeśli jesteś w tym
temacie laikiem nakładaj podkład gąbeczką - wcześniej zwilżoną i
odciśniętą z wody.

Korektor, jako następny krok, powinien być przynajmniej o ton
jaśniejszy od podkładu. Nakładamy go na okolice pod oczami,
tuszując cienie, a także dodatkowo na jakiekolwiek przebarwienia
skóry, czy niedoskonałości. Jeśli pod Twoimi oczami znajdują się
fioletowe cienie, przyda ci się korektor zawierający różowy pigment.
Zneutralizuje on fiolet pod spodem. Nakładanie jasnego, wręcz
białego korektora na fioletowe cienie sprawi, że po czasie fiolet spod
spodu będzie przebijał, a okolica pod oczami stanie się szara.
Matowy, transparentny puder nakładamy na kluczowe miejsca naszej
twarzy: nos oraz jego okolice, środek czoła, a także brodę. Nie
zapomnij także o okolicy pod oczami :) Puder nakładaj sporym,
puchatym pędzlem.

Róż - produkt, który niekoniecznie cieszy się popularnością, a stanowi
gwóźdź programu w nakładaniu kolorowych kosmetyków. Dodaje on
świeżości, lekkości oraz sprawia, że nasza buzia staje się mniej
„surowa”. Róż nakładamy pędzlem (może być ten sam, którego
używałaś do pudru) na szczyty kości policzkowych, uśmiechając się
do siebie w lustrze :)
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Bronzer, jako następny w kolejce, ma za zadanie podkreślić rysy naszej
twarzy i nieco ocieplić buzię. Pędzlem wykonujemy ruch omiatający
zaczynając od góry naszego ucha i kierując się w kierunku łuku
kupidyna (mniej więcej). Przed nałożeniem bronzera należy dokładnie
wyczuć u siebie kości jarzmowe, policzkowe - każda twarz jest inna!
Nie ma tutaj konkretnej instrukcji, która będzie dedykowana dla
każdego. "Wydotykaj"  swoją twarz, naucz się jej na tyle dobrze, aby
wiedzieć, gdzie nakładać kosmetyki. Zobacz jak w trakcie dnia słońce
pada na twoją twarz - gdzie tworzy się naturalny cień, a gdzie skóra się
błyszczy? Taka obserwacja pozwoli ci na znalezienie u siebie miejsc,
w których m.in. możesz stosować bronzer czy rozświetlacz.PS.
bronzer, jak i róż można równie dobrze nakładać na oko - zamiast
bawić się w cienie i różne kolory na oczach, przenieś resztki produktu
z pędzla na swoje powieki. Całość będzie dzięki temu spójna,
ponieważ kolory zostaną utrzymane w jednej tonacji ;)

Oko - im mniej, tym schludniej. Przy linii rzęs od zewnętrznej części
oka do mniej więcej do 1/3 jego długości (bardzo blisko rzęs) nałóż
brązową/czekoladową, miękką kredkę, a następnie delikatnie rozetrzyj
ją pędzelkiem, bądź czystym palcem. Nada to głębi oczom, a także
delikatnie je powiększy. Miękką jasną/cielistą kredkę nałóż na linię
wodną oka. Jeśli masz wrażliwe oko - zastosuj w tym celu pędzelek
zdejmując z kredki część produktu. Ten zabieg również ma za zadanie
powiększenie oka. Na koniec maskara - używaj takiej, jaką lubisz.

Na usta nałóż matową pomadkę w kolorze zbliżonym do koloru
Twoich ust. Pomadka ma za zadanie delikatnie podkreślić nasze usta
oraz uzupełnić miejsca, w których pigment wokół ust już się wchłonął,
bądź zanikł (widoczne m.in. u kobiet dojrzałych).

Twarz na koniec możesz delikatnie przypudrować w miejscach, które
według Ciebie potrzebują jeszcze zmatowienia.

To wszystko może wydawać się skomplikowane, jednak tak naprawdę
przy użyciu gąbki oraz dwóch pędzli jesteście w stanie wyczarować
szybki, schludny makijaż, który nada się na spotkanie przed kamerą.
Złota zasada? Im mniej, tym lepiej. Umiar jest niezwykle ważny przy
nakładaniu kosmetyków kolorowych na twarz. Będzie to nie tylko
efektowne, ale szczególnie dobre dla naszej skóry, która w swej
naturze, nie przywykła do nakładania na nią dodatkowego obciążenia,
jakim jest makijaż.

Fanpage Marty: www.facebook.com/pomalujmniemarta/
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Niezależnie, czy nagrywasz vloga, rozmawiasz przez Skype,

Zooma czy prowadzisz webinar - mów do widza patrząc w

kamerę.

Podczas wideokonferencji bardzo często automatycznie

patrzymy na siebie albo na naszego rozmówcę widocznego

na monitorze komputera. Kamera jednak nie jest za

ekranem, a nad nim. Jeśli chcemy sprawić wrażenie u

odbiorcy, że patrzymy na niego - musimy patrzeć w

obiektyw kamery. Pomoże to skupić uwagę widza na nas i

na tym, co mamy do przekazania.

Oczywiście, prowadząc np. Webinar, od czasu do czasu

zerkam to na prezentację, to na komentarze uczestników.

To oczywiście nie jest żadnym błędem. Jednak nie

powinniśmy robić tego przez cały czas. Kontakt wzrokowy

podczas wideokonferencji jest równie ważny, jak podczas

spotkania “offline”.

WIDZ TO
ROZMÓWCA
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Staraj się mówić wyraźnie i spokojnie. Prowadząc webinar

czy rozmawiając podczas wideokonferencji - nie masz

gwarancji, że wszyscy mają szybkie łącza światłowodowe.

Czasami pojawiają się jakieś przerwy czy zacięcia obrazu i

dźwięku.

Mówiąc wolno i wyraźnie unikniesz kilkukrotnego

powtarzania danego zdania, gdy jednemu z rozmówców

zatnie się internet na kilka sekund. Będziesz również

brzmieć bardziej profesjonalnie - jak osoba opanowana,

która wie o czym mówi i spokojnie swoją wiedzę przekazuje

słuchaczom.

Kiedy musisz z chwilę się zastanowić nad dalszą częścią

wypowiedzi - nie mów ‘yyy’. Wymaga to trochę wprawy, ale

praktyka czyni mistrza.

DYKCJA TO
PODSTAWA
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Wydawać by się to mogło oczywistością, ale nie zawsze tak

jest. Niezależnie, czy czeka nas rozmowa na zoomie,

prowadzenie webinaru online czy nagranie vloga - musimy

się odpowiednio przygotować.

W przypadku rozmowy będzie to zapewne zapoznanie się z

materiałami dotyczącymi tematu rozmowy itp. W

przypadku webinaru - odpowiednie przygotowanie

merytoryczne, estetyczna prezentacja itd. Kiedy natomiast

realizujemy nagranie vloga czy inne prosto do kamery -

należy albo przygotować sobie plan wypowiedzi w

punktach (jeśli mówimy “z głowy”), albo nauczyć się tekstu.

W przypadku tego rodzaju nagrań bardzo pomocny jest

prompter.

Trzeba jednak pamiętać, że nauczenie się płynnej pracy z

prompterem wymaga trochę czasu. Tekst z promptera

należy również uprzednio przećwiczyć, w innym wypadku

możemy się w nim pogubić, kilkukrotnie pomylić i wybić się

z rytmu.

NAJWAŻNIEJSZE
PRZYGOTOWANIE

P O R A D A  9 :

Jaki dobrze wypaść przed kamerą? - strona 11



Nie ma sensu się stresować! Pewna trema czy napięcie

działają na nasz organizm mobilizująco, ale w większej

dawce - potrafią mocno uprzykrzyć życie. Jeśli realizujesz

nagranie samodzielnie - zawsze możesz je powtórzyć, i nikt

się nawet o tym nie dowie. Jeśli nagrywasz wraz z ekipą

filmową - uwierz, 2-3 duble (powtórne nagranie danego

ujęcia) są całkowicie normalne, a rekordziści dochodzą

nawet do kilkudziesięciu. My filmowcy widzieliśmy już

wszystko i jeśli wydaje Ci się, że nagranie zajmuje Ci

wyjątkowo długo - uwierz, nie zajmuje.

Kiedy prowadzisz webinar czy wystąpienie na żywo - to

normalne, że czasami się zająkniesz czy pomylisz. Postaraj

się obrócić to w żart i po prostu iść dalej. Nikt nie będzie

miał do Ciebie pretensji.

TO TYLKO
WIDEO ;)
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Janusz Pietroszek - reżyser, operator, montażysta oraz fotograf. Autor 
książki "Wideo reklamowe na social media". Filmem i fotogra�ą
zajmuje się od 2005 roku. Ukończył studia dziennikarskie na
Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie wykłada przedmioty związane
z wideo marketingiem i produkcją �lmową. Współpracuje również
z Institute for IDEA na Uniwersytecie Amerykańskim w Waszyngtonie. 
Założyciel studia �lmowego Vireo Media, specjalizującego się w
tworzeniu �lmowych materiałów reklamowych, e-learningowych oraz 
content marketingowych. Autor podcastu "Zdanie w onlajnie",
współzałożyciel grupy �lmowej "Drobne Poprawki". Miłośnik �lmu,
fotogra�i i podroży.
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