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MOĆ SLIKE : Uloga fotografije u medijskim sadržajima - prezentacija 

https://spark.adobe.com/page/lXnKXppDTjQrj/  

 

Kako slike utječu na nas? 

"Vidio sam vlastitim očima!" – često je upotrebljavana uzrečica. To kažemo kad želimo biti 

vjerodostojni i uvjeriti druge da je ono što im kažemo istina. U medijima se također koristi 

isti trik.  

 

Slika vrijedi tisuću riječi. Poznato je da je slika vrlo koristan alat novinarima, stvaraocima 

reklama, igranih filmova ili animacija, koji znaju kako slika može utjecati na pratitelje 

medijskih sadržaja. Oni koji se bave marketingom i promocijom proizvoda također su svjesni 

ove činjenice. Za njih je fotografija "pristupni ključ" povjerenju kupca, zato svaki potrošač 

mora biti svjestan kako slika može utjecati na njega i njime manipulirati.  

 

Slike imaju snažan utjecaj na ljude jer izražavaju privlačnu, brzu i važnu  poruku.  Čitatelji to 

cijene jer u mnoštvu informacija u različitim medijima njihovu pažnju često privlače samo 

naslove i popratne fotografije. (Što poručuje ova fotografija?)  

Da bi fotografija imala veći utjecaj na primatelja mogu se koristiti programi koji omogućuju 

fotomanipulacije (npr. Photoshop, Gimp, Pixrl, Sumopaint….) 

TEHNIČKO RETUŠIRANJE - podešavanje boje, kontrasta, bijele boje, oštrine, uklanjanjem 

elementa ili vidljive nedostatke na koži ili materijala i sl. (Što uočavate na ovoj fotografiji?)  

Primjer tehničkog retuširanja  (Što uočavate na ovoj fotografiji?) 

Primjer tehničkog retuširanja  (Što uočavate na ovim fotografijama? Za) 

KREATIVNO RETUŠIRANJE – koristi se kao umjetnost ili za komercijalne svrhe, za stvaranje 

elegantnijih i zanimljivijih slika za reklame ili kao humor. 

(Koji detalji su na ovoj fotografiji je izrazito važni?) 

Primjer kreativnog retuširanja  (Što bi ova fotografija mogla reklamirati?)  

Za doživljaj fotografije važno je kako je snimljena (svjetlost, kompozicija, rakurs, boja...)  

(Što mislite koju je od ove dvije fotografiju snimio profesionalni fotograf?) 

(Koja bi od ove dvije fotografije  bila primjerenija za katalog za prodaju stanova?) 
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(Koja bi od ove dvije fotografije bolje utjecala na moguće kupce?) 

Boje također imaju značajnu ulogu u prenošenju poruke. Npr. crvena boja simbolizira strast, 

energiju, život. Plava simbolizira uravnoteženost, razumijevanje, istinu. 

 

Mediji koriste slike kako bi potaknuli pažnju i znatiželju pratitelja medijskih sadržaja. 

Međutim, utjecaj slike na osobu ovisi o vrijednostima, vjerovanjima, iskustvima te osobe.  

(Na primjer, na majke ima utjecaj svaka sliku koja predstavlja djecu. Od ova dva proizvoda - 

jednog koji na ambalaži ima sretnu bebu i drugog koji sadrži neutralnu sliku, kojeg bi majke 

radije izabrale?)  

(Za koju ciljanu skupinu bi bila pogodna ova fotografija?)  

Važno je biti svjestan da većina slika u medijima ima poruku koja ima određeni cilj. 

Gledatelji, čitatelji ili kupci proizvoda svaki puta  trebali bi se zapitati što pošiljatelj poručuje 

nekom slikom: provocira li ga, očarava ili možda manipulira? Važno je analizirati sadržaj i 

podrijetlo slike. 
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