EGY TÖRTÉNET
KÉPEKBEN ELMESÉLVE
AMIKOR BALAJTI MARIANN ESKÜVŐ- ÉS STORYTELLING FOTÓST
MEGKÉRDEZIK, MI AZ A STORYTELLING FOTÓZÁS, MITŐL MÁS EZ, MINT
A HAGYOMÁNYOS, NAGYON NEHÉZNEK TALÁLJA MEGFOGALMAZNI...
HADD MESÉLJE INKÁBB EL STORYTELLING FORMÁBAN!
Amikor egy pár megkeres, az első lépés mindig az, hogy beszélgetek velük, hogy
megtudjam, mit szeretnének, mi az elképzelésük. Ahogy az is, hogy megmutassam
a referenciáimat, és hogy megismerjem a szerelmüket, tündérmeséjüket.
Az itt látott képsor is egy ilyen beszélgetéssel indult, majd egy igazi mesével
ért véget…
Egy lány és egy fiú éppen egy időben és egy helyen voltak nyaralni. Bár nem
ismerték egymást, egy sivatagi túra során egymás mellé keveredtek, majd a lány
elaludt. A fiú pedig engedte, hogy a lány a vállán pihentesse a fejét. Amikor a
lány felébredt, szelíden egymásra mosolyogtak, és már akkor tudták, ez
a pillanat végleg megpecsételte a sorsukat.
Kíváncsi vagy a történetükre úgy, ahogyan én látom, képekben? Nézd meg,
milyen csodálatos volt a találkozásuk... A lány elalszik hazafelé a villamoson, és közben egy idegen férfinak dől. Álmában eltéved egy kietlen, zord
sivatagban, majd ájultan esik össze kétségbeesésében. Nem tudja, hol van,
kifáradt a reménytelen bolyongás közepette. Ez akár egy rémálom is lehetne, ha éppen nem jön arra az a helyes idegen, aki megmenti őt.
ÉS A MESÉM A KÉPEK MELLÉ...
Volt egyszer egy gyönyörű lány, törékeny, a haja olyan szőke, akár a nyári
búza. Egy forró nyári napon egy sivatagban ébredt, és nem találta az
utat. Szomjas volt és kimerült, egyre gyengébbnek érezte magát, míg ös�szeesett. Egy idegen „herceg” járt éppen arra, a karjaiba emelte és kivitte
a sivatagból. Amikor a lány felébredt, feje egy idegen férfi vállán pihent,
miközben egy zötykölődő villamoson ült. A férfi megszólalásig hasonlított a
hercegre, aki álmában megmentette.
Így lesz egy majdnem rémálomból tündérmese, akár az életben. Eltévedünk,
és nem találjuk az igaz szerelmet, de amikor ránk talál, az élet is csodás
lesz. Hol máshol lehetne egy ilyen esküvő, mint egy igazi sivatagi
helyszínen? (Elárulok egy titkot: ez a helyszín Magyarországon van.)

A ti történetetek
mi legyen?
Megosztjátok
velem?
Segíthetek elmesélni
képekben?

PAMEX PHOTO · Balajti Mariann · www.pamexphoto.com · +36 70 425 0435

