INSPIRAÇÃO PARA NOIVAS
Tudo sobre a fotografia
do casamento
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Introdução

Uma fotograﬁa é capaz de eternizar um momento. Um segundo
captado pela lente de uma câmera pode ser relembrado e
revisitado centenas de vezes depois que aconteceu. Por isso, essa é
uma parte tão importante de momentos especiais, como os
casamentos. Um bom fotógrafo consegue captar imagens únicas
como uma troca de olhares espontânea entre os noivos, por
exemplo.
Existem algumas práticas que ajudam a deixar o álbum de
casamento personalizado e exclusivo. Estas são duas
características fundamentais para garantir que a lembrança ﬁque
com a cara dos noivos. Os registros fotográﬁcos podem
acompanhar o casal por toda a vida, por isso devem ser tratados
com atenção especial.
Por isso, trouxemos dicas e sugestões para que as fotograﬁas
tiradas sejam ﬁéis à personalidade dos noivos. Também reunimos
algumas ideias criativas e tendências, que são ótimas fontes de
inspiração para o álbum de casamento. Este é um momento
especial e único na vida do casal, então os registros fotográﬁcos
também devem ser!

Sessão pré-casamento

As fotos tiradas antes do evento são mais do que um treino de poses e expressões faciais.
Este é o momento em que fotógrafo e noivos começam a se conhecer melhor. É na sessão
antes do casamento que o proﬁssional pega alguns detalhes importantes, que garantem
boas fotograﬁas, como o gosto pessoal do noivo e da noiva.
As imagens captadas neste momento serão utilizadas nos convites, nas lembranças e
também farão parte do álbum de casamento. Por isso, os detalhes são essenciais. Conﬁra
alguns dos elementos e cuidados que devem ser tomados antes e durante esta sessão:

Cenários
O lugar escolhido para as fotograﬁas faz toda a diferença. Podem ser deﬁnidas duas ou três
locações, internas e externas. Ambientes ao ar livre rendem imagens com um efeito visual
mais natural. Mas é preciso conversar com o fotógrafo sobre as melhores condições de luz
e clima, para garantir um bom resultado.
Para que o álbum seja um reﬂexo dos noivos, é recomendado que os cenários escolhidos
seja um acordo entre eles. Uma praia especial ou uma praça na cidade natal dão um toque

especial e pessoal às fotograﬁas. O
ideal é que ambos se sintam à
vontade e relaxados no local
escolhido.
São muitas as opções de cenários.
Praias são locações comuns,
especialmente porque as imagens
captadas neste local costumam
ﬁcar muito bonitas. Mas os noivos
podem explorar outras opções,
como um parque de diversões, por
exemplo.

Cabelo e maquiagem
As fotograﬁas feitas antes do casamento costumam ter um ar mais solto e descontraído. Por
isso, as roupas e maquiagem utilizadas geralmente são mais leves do que no dia do
casamento. Para as noivas, o cabelo é um caso à parte. Mesmo um penteado simples pode
ser resultado de horas de hidratação, escova e chapinha. Por isso, esse planejamento deve
ser feito com antecedência.

A maquiagem deve combinar com o local em que forem feitas as fotos. Na praia, produtos
para uniformizar o tom da pele, blush e rímel são o suﬁciente. Para as fotos internas ou
noturnas, lápis de olho e sombra são bem-vindos.

Roupas
Tudo depende do gosto dos noivos e da
proposta das fotograﬁas. Podem ser roupas
mais clássicas ou mais descontraídas. O
importante é que os fotografados estejam se
sentindo bem. A sessão pré-casamento pode
seguir diferentes estilos. Se a ideia for fazer
algo bem diferente, uma sugestão é tirar fotos
divertidas, com fantasias de casais famosos ou
em um estilo que represente a personalidade
do casal, por exemplo.
Independentemente do tema e do estilo
escolhidos, uma coisa é certa: não se pode
esquecer da roupa do noivo. Ela também ﬁcará
registrada no álbum de fotograﬁas e merece
tanta atenção quanto a roupa da noiva.

Acessórios
Objetos ajudam a criar um clima mais descontraído e relaxado. As opções são muitas,
coloridas, personalizadas e divertidas. Itens que remetam ao lugar ou à maneira como os
noivos se conheceram são uma forma de contar a história do casal nas fotograﬁas. Uma
conversa entre o fotógrafo e os noivos é essencial para escolha de elementos que vão
compor as imagens.
O casal pode segurar placas com frases engraçadas ou que se complementem,
guarda-chuvas coloridos, almofadas de coração, balões grandes e alegres e uma inﬁnidade
de outras coisas que combinem com a personalidade dos dois.

Durante a cerimônia

Então chega o grande dia! Os preparativos começam cedo, para o noivo e para a noiva.
Cabelo, roupas, maquiagem, recepcionar parentes e amigos que vêm de longe e muitas
outras tarefas fazem parte do casamento. Estes também são momentos importantes e que
valem o registro. Por isso, o fotógrafo pode ﬁcar presente desde cedo para clicar todas as
emoções do casal. Durante a cerimônia, alguns detalhes acertados com antecedência
ajudam o trabalho do proﬁssional e resultam em imagens melhores. Todas essas
fotograﬁas fazem parte do álbum de casamento, que é uma das lembranças mais ﬁéis de
tudo que aconteceu no dia.

Making Of
Este é o momento em que o casal está longe um do outro, para se preparar para o grande
momento. A noiva faz cabelo e maquiagem, o noivo veste o terno. Junto com eles estão
membros da família e amigos mais próximos. É uma hora propícia para capturar imagens
espontâneas do casal conversando com os convidados e abraçando parentes. As imagens
com os preparativos podem render um bom vídeo com imagens emocionantes e
descontraídas, que pode ser compartilhado mais tarde com os convidados.

O making of mostra a hora em que a noiva faz a
maquiagem, conversa com as amigas e se prepara
para começar a vida de casada. Os preparativos
do noivo também rendem boas fotos, com os
padrinhos e com a família.

Cerimônia
É chegada a hora de entrar na igreja, um grande momento para os noivos. Nesse momento,
os fotógrafos devem estar a postos, prontos para captar rapidamente imagens especiais.
Para que as fotos saiam do jeito que o casal espera, é essencial uma conversa que prepare
bem o fotógrafo. É nesse momento que o casal conta mais sobre suas expectativas e sobre
o que ambos gostariam que fosse registrado no casamento. Dessa forma, o proﬁssional
sabe quais pontos devem ter prioridade e quais os momentos indispensáveis para os
noivos.

Também é importante que o fotógrafo receba
um cronograma completo e seja avisado
sobre possíveis alterações. Assim, ele estará
sempre no lugar certo para tirar as melhores
fotograﬁas do evento. Enquanto a recepção
rende fotos divertidas, a cerimônia é o
momento em que são registradas as imagens
mais emocionantes do dia.

Durante a festa

Depois
da
cerimônia,
é
hora
dos
recém-casados recepcionarem os amigos e
familiares que vieram testemunhar a união.
Geralmente, há um jantar mais tranquilo
primeiro. É o momento em que os convidados
recuperam as energias com uma boa refeição e
os noivos passam em cada mesa para
cumprimentar todo mundo. Também é durante
o jantar que são feitas as fotograﬁas oﬁciais,
com todos os padrinhos, amigos e familiares
presentes.

Depois, acontece a festa. Esse é o momento de maior animação, que rende as fotograﬁas
mais coloridas e engraçadas. O casal está bem descontraído, aproveitando para comemorar
com as pessoas queridas.

Acessórios para fotos divertidas
Uma prática comum nos casamentos é distribuir objetos coloridos e engraçados para
deixar as fotograﬁas mais divertidas. Muitos casamentos utilizam essa prática porque o
resultado são imagens que reﬂetem bem o clima do momento. Entre os itens mais
populares estão as pulseiras de neon, que brilham no escuro, os arcos com estrelas e
antenas, os óculos de coração e de estrela e as coroas. Também podem ser distribuídas
perucas coloridas e o que mais o casal achar interessante.
Uma ideia que ﬁcou popular com as redes sociais são as plaquinhas com frases leves e
divertidas. Alguns exemplos: "Já posso comer o bolo?", "Cadê meu copo?" e "Santo Antônio,
ajuda eu". É mais um componente para alegrar as fotos.

Câmeras descartáveis nas mesas

As fotograﬁas proﬁssionais são indispensáveis para captar
momentos com qualidade. Porém, uma ideia divertida é
também registrar o casamento pelo ponto de vista dos
convidados. Como isso é feito? Com câmeras descartáveis
distribuídas antes da festa. Funciona assim: cada mesa de
jantar recebe pelo menos uma câmera, junto com um
bilhete dos noivos explicando a brincadeira. Assim, cada

convidado, ou grupo de convidados, pode registrar os melhores momentos segundo sua
percepção.
Depois da festa, os noivos revelam ou baixam as fotos e têm acesso a diferentes
perspectivas do casamento. É uma ideia diferente e bem interessante.

Foto cabine
Essa é uma sugestão bem charmosa que geralmente resulta em fotograﬁas descontraídas.
A ideia é colocar uma cabine de fotos instantâneas no local da festa e deixar que os
convidados tirem as fotos que desejarem. São várias imagens captadas em um pequeno
intervalo de tempo. O resultado são poses mais espontâneas e divertidas entre amigos.
A melhor parte é que os convidados podem levar uma cópia para casa, como lembrança do
dia. Quando a festa termina, os recém-casados recebem cópias de todas as fotograﬁas
tiradas na cabine, junto com um scrapbook cheio de dedicatórias.
A Papel Vivo Entretenimento Fotográﬁco oferece esse serviço. Além da foto cabine,
adereços divertidos e o álbum de assinaturas personalizado fazem parte do pacote.

Depois do casamento

Um registro completo do casamento conta também com as imagens capturadas depois que
a cerimônia acaba. Duas tendências que podem servir como inspiração para os noivos são
o Trash the dress e o Day after. A ideia é também guardar no álbum os momentos que
acontecem logo após a cerimônia. Ou seja, os primeiros momentos do casal depois que a
união é oﬁcializada. Saiba mais sobre o que signiﬁcam essas práticas.

Trash the dress
Traduzindo do inglês, esta tendência signiﬁcaria
algo como "destrua o vestido". Mas não é bem essa
a proposta. A ideia é que a noiva tire fotos usando
o vestido do casamento, mas em lugares bem
incomuns e até um pouco radicais. As fotos captam
um momento de desapego com o vestido, porque
ele aparece sujo, molhado e até pintado. Os
cenários usados são montanhas, praias, lugares
abandonados, praças e qualquer lugar alternativo.
As poses mostram a noiva e seu vestido branco em poses bem relaxadas, dentro da água
ou sentada no chão. O resultado são imagens bem descontraídas e diferentes.

Day after
O Day after, ou dia seguinte, pode ser feito
logo depois do casamento ou na volta da
lua de mel. É comum os noivos usarem as
roupas do casamento neste ensaio. A ideia
não é detonar o vestido, como acontece no
Trash the dress, mas, como o casamento já
aconteceu, não precisam ser tomados
tantos cuidados com a roupa. Assim, é
possível fazer bonitas fotograﬁas do casal
no campo ou até em uma praia. É um
ensaio interessante, porque assim os novos
casados têm mais tempo e mais
possibilidades para tirar as fotos
desejadas.

Conclusão

O casamento é um evento que começa no
planejamento. Cada passo deste percurso é
especial para os noivos e merece ser
registrado. O primeiro ensaio fotográﬁco,
que acontece antes do grande dia, marca o
começo do relacionamento entre os noivos
e o fotógrafo. É desse proﬁssional a
responsabilidade
de
registrar
os
acontecimentos mais importantes do
casamento.
As fotograﬁas do álbum devem reﬂetir a personalidade do casal, para que o resultado seja
algo verdadeiro. Personalizar as sessões de fotos é uma maneira de fazer com que as
imagens captadas sejam únicas. Por isso, todo o processo deve ser discutido entre os
proﬁssionais que organizam o evento, o fotógrafo e os noivos.

Sobre a Papel Vivo Entretenimento Fotográfico
A Papel Vivo é uma empresa que busca transformar datas comemorativas em eventos
inesquecíveis. Para isso, oferece serviços criativos de fotos instantâneas, foto lembrança e
totem.
Formaturas, casamentos, festas de 15 anos e bodas de ouro ﬁcam muito mais divertidas
com as opções oferecidas pela Papel Vivo. São ideias criativas para surpreender seus
convidados. O resultado são lembranças espontâneas de festas especiais.

Acesse nosso site e saiba mais

