FOTÓSULI

Folytatjuk az előző számban elkezdett
portréfotózás fortélyait. Ezúttal a technikai
részét ecseteljük.

PORTRÉFOTOGRÁFIA II.
Kompozíció

A kép megszerkesztésére is figyelnünk kell. A helyes kompozícióval sok mindent kifejezhetünk. A fekvő kép nyugalmat, az álló már
mozgalmasabb érzetet is kelthet.
Komponálhatjuk átlósan is a képet, az izgalmasabb, ha végigfut
átlósan a képen például a keze, vagy egy meglóbált mackó.
A képkivágásra ügyelhetünk a kép készítése közben is, de utólag
képszerkesztő programmal is. Az a fontos, hogy ne az ízületnél
vágjunk bele a képbe, mert az csonkoló hatást kelt. Tehát ne vágjunk térdnél, könyöknél, csuklónál stb.
Az aranymetszés szabályát itt is alkalmazhatjuk, jelen esetben a
modell fejét vagy a szemét helyezzük el a kép 2/3-os arányaiban.

Expozíció

A jó portrénál a technikai beállításokra is figyelnünk kell. A portrénál
az az előnyösebb, ha minél nagyobb
rekeszt választunk. 2,8... 3,5... 4...
5... 5,6... – így elmosott lesz a háttér, mivel a mélységélesség kicsi
lesz, és jobban leválik a modell a
képen.
Ami a záridőt illeti, 1/60 s alatti beállításnál könnyen bemozdíthatod a
gépet, aminek következtében életlen lesz a kép. Így válassz rövidebb
záridőt. Pl. 1/80, 1/100, 1/125...

Megvilágítás

Mindig használjunk vakut. Tévhit, hogy csak sötétben kell. A vakut napfénynél
derítésre használjuk, kivillantja a szem alatti sötét zugot és az árnyékos részleteket. Ha nem rendelkezünk otthon stúdiólámpákkal, célszerűbb a szabadban, a
napfény adottságait felhasználva elkészítenünk a képet. A legalkalmasabb időszak erre a reggeli vagy a késő délutáni napfény. Olyankor ugyanis oldalról jön a
fény, ami szépen megvilágítja modellünk arcát. Ha csak az arc egyik felére esne
fény, használjunk derítőlapot, ha ez nincs, akkor természetes fényvisszaverőt,
mint például a fehér fal vagy a víz.
Ha kicsit az arca mögül jön a fény, gyönyörű élfényt rajzol a modellünk körvonalaként. Ilyenkor mindenképpen kell a derítés. Az ellenfény még jobban leválasztja őt a háttérről.
A déli fény nem előnyös, mert fentről érkezik, és az árnyékok nagyon csúnyán vetülnek az arcra. Ha mindenképpen a déli órákban kell elkészítenünk a képet, keressünk árnyékos helyet. Az árnyékban, vagy borús időben
készült képeken természetes hatású a bőrszín, mert a
szórt fény nagyon előnyös. Ha nappal szemben állítjuk a
modellt, az nem lesz kedvező számára, mert hunyorogni
fog. Maradjunk hát az oldalról jövő fénynél, mert ez fogja
adni a legtermészetesebb hatást.
Remélem, hasznos tanácsokkal láttalak el benneteket a
portréfotózásról. Ha mégsem sikerül olyan képet készítenetek, amilyet szeretnétek, ne keseredjetek el. Gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. Ha még ezután sem megy,
keressetek fel egy fényképészt!
Fotó: Hivert Daniella (www.alkalmifoto.hu)
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