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„KÉPEKBEN
RÓLATOK”

Balajti Mariann: esküvő- és storytelling fotós

T

ulajdonképpen nem új
dolog, hiszen a történet mesélés már az őskorban is létezett, csak
a fényképeket a barlangrajzok helyettesítették. A mese ma is nagyon fontos, gondoljunk csak a
gyerekekre, akiknek a szülei este
mesét mondanak.
Mi a helyzet velünk, felnőttekkel?
Szeretjük a meséket, a történeteket?
Ha most megkérdezném, mi a
kedvenc filmed, mit mondanál?
Gondolj csak bele..., az is egy vagy
akár több történetet mond el. Biztos vagyok benne, a ti szerelmetek is egy igazi tündérmese, hiszen
minden szerelem az. Mégis éppen
azt felejtik el sokan az esküvőjük
napján, hogy honnan indult az a
varázslat és hogyan bontakozott
ki eddig, amikor éppen az esküvőtökre készültök. Én ezt teszem az
esküvői storytelling fotózásokon:
képekben mesélek rólatok.
Kíváncsi vagy, milyen ez? Most képekben és szövegben is mondok
egy ilyen tündérmesét.
Élet egyszer két gyerek, akik nem
laktak messze egymástól: egy cserfes kislány és egy huncut kisfiú. Édesek, aranyosak voltak, kicsit csintalanok, mint minden gyerek, de elválaszthatatlan jó barátok. Sokat játszottak együtt és az élet teli volt kalanddal, feledhetetlen pillanatokkal.
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Ám egy nap a lány szülei közölték,
hamarosan el kell költözniük. Kitalálta hát a gyermek, hogy játékból
házasodjanak össze a fiúval, így
együtt maradhatnak örökre. Kilopta édesanya cipőjét a szekrényből,
felvette a legszebb kisruhácskáját.
Elővette anyukája régi fátylát is,
amivel olyan sokszor játszott otthon. A kisfiú élvezte a játékot, a fűben szaladgáltak és nevetgéltek.
Tudták mind a ketten, semmi nem
változtatja meg a felnőttek döntését, de nekik sokat jelent mégis ez a
játék. A kisfiú kihozott két gumicukorból készült cumit, és gyűrűként
felhúzták egymás ujjára, pont úgy,
mint a „nagyok”. Az élet messzire sodorta őket egymástól. Talán el is felejtették ezt a gyerekkori barátságot, amikor egy üzleti ebéden megpillantották egymást...
Hogy mi lett velük? Nézd meg a képeket és fejezd be te a meséjüket.
A saját képeitek különlegességét
ti magatok adjátok, nem kell hozzá profi színésznek vagy modellnek lenni. Mivel a történet rólatok
szól, kényelmesen érzitek magatokat benne. Az elkészült képek
nézegetésekor pedig átélitek,
hogy végre valami, ami igazán ti
vagyok, ami igazán rólatok szól!
Ha kíváncsi vagy, rólatok mit mesélnének a képek, keressetek meg
bátran és beszélgessünk!
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Az első kérdés a kölcsönös bemutatkozás
után mindig az, mi is az a storytelling...
Egyszerűen lefordítva: egy
történet elmesélése, képekben.
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