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IZVLEČEK
Portretna fotografija je zelo izrazna in gledalcu sporoča določena čustva. Pomembno je, da
je fotograf pozoren na vse posebnosti in poteze osebe, ki jo fotografira. Na kakšen način
bomo osebo prikazali, temelji na zgodbi, ki jo želimo s fotografijo predstaviti. Prav zaradi tega
ločimo veliko zvrsti portretne fotografije, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju
diplomskega dela.
Namen diplomskega dela je bil raziskati področje portretne fotografije in se dotakniti tudi
samih začetkov fotografiranja. V teoretičnem delu je najprej predstavljena fotografija na
splošno, nato so predstavljeni različni elementi, ki so pomembni za nastanek portretne
fotografije, najrazličnejši parametri na fotoaparatu, poudarjena pa je tudi pomembnost
izbire objektiva in opisani so zunanji dejavniki ter ovire in soočenje z njimi samimi.
V eksperimentalnem delu je predstavljenih 10 barvnih portretov prebivalcev Gambije, ki so
nastali z zrcalnorefleksnim fotoaparatom Canon EOS 750D. Vsi so nastali ob naravni svetlobi,
brez uporabe bliskavice. Skozi vse fotografije je mogoče opaziti določeno konsistentnost. Na
fotografijah so starejši ljudje ali ljudje srednjih let, vsem pa je skupno prebivanje na
podeželju. Pod vsakim portretom so zapisani parametri, ki so bili nastavljeni na fotoaparatu
ob zajemu fotografije in krajši opis ter likovna analiza. Vse fotografije so bile dodatno urejene
v programu Adobe Lightroom oz. Adobe Photoshop. Na splošno je bila pri vseh fotografijah
potrebna korekcija svetlobe, presvetljenih tonov in barvne temperature. Ozadja na
fotografijah so tudi dodatno zameglena, da subjekt bolj pritegne našo pozornost.
Teoretično znanje je bilo osnova za raziskave pri eksperimentalnemu delu. Ugotovili smo, da
je le-to še kako pomembno če želimo doseči vrhunske rezultate. Poleg teoretičnega znanja
pa je zelo pomembna tudi iznajdljivost, saj v določenih situacijah nekaterih motečih
dejavnikov ne moremo predvideti.
Ključne besede: fotografija, Gambija, objektiv, portret, svetloba
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ABSTRACT
Portrait photography is very expressive and conveys the viewer some emotions. It is
important for the photographer to pay attention to all the special details and expressions of
a person which he photographs. The way we chose to portrait a person is based on a story
we want to tell with the photographs. Which is why we can distinguish different portrait
photography styles, which are presented in more detail during this diploma thesis.
The aim of the diploma thesis was to research the field of portrait photography as well as
touch on the beginning of photography. The theoretical part starts with an explanation of
photography in general and then it talks about different elements which are important for
the creation of portrait photography, different camera parameters, and it focuses on the
importance of lens selection as well as that, there are described the external factors and
obstacles and how to deal with them.
In the experimental part, there is the representation of 10 colored portraits of inhabitants
of Gambia which were made with the digital single lens reflex camera Canon EOS 750D. All
of them were created with natural light without the use of flash. Throughout all the pictures
we can see a certain consistency. On the photos there are elderly or middle-aged people,
what they all have in common is that they are all from the countryside. Under each portrait,
there are all the camera settings including a short description and a visual analysis. All the
pictures were additionally edited in Adobe Lightroom or Adobe Photoshop. In general most
of the pictures needed the light correction, tone correction, and correction of color
temperature. The backgrounds of the pictures are additionally blurred so the subject draws
more of our attention.
The theoretical knowledge was the base for research in the experimental part We
discovered that is very important if we want to achieve exceptional results. Besides the
theoretical knowledge, it is also important to be resourceful, because in some situations
exterior factors can't be foreseen.

Keywords: Gambia, lens, light, photography, portrait
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UVOD

Portretna fotografija je ena izmed najbolj razširjenih smeri v fotografiji. Prav tako je tudi ena
težjih. Fotograf mora namreč znati vzpostaviti sproščeno vzdušje s portretirancem. Marsikdo
se pred fotografskim objektivom ne počuti sproščeno, zato se lahko pripeti, da je napetost
vidna tudi na fotografijah. Zaradi tega je vzpostavitev prijetnega vzdušja ključna. Poleg tega
so pomembni tudi ostali dejavniki. Preden se fotograf loti samega fotografiranja, mora biti
tudi teoretično dobro podkovan in vešč pri uporabi svojega fotoaparata ter drugih
pripomočkov.
Glede na slog portretiranja portretno fotografijo v grobem ločimo na formalno in sodobno.
Pri formalnem slogu gre za fotografiranje pri točno določeni postavitvi, standardnih pozah
in ozadjih. Pri sodobnem slogu pa gre za bolj sproščeno fotografiranje, pri čemer postopek
ne poteka načrtovano. Uporaba stojala ni nujna, prav tako ni pomemben kraj fotografiranja.
Bistveno je predvsem, da dosežemo čim bolj izpovedne fotografije.
Fotografiranje drugih kultur predstavlja svojevrsten izziv. Biti moraš zelo spoštljiv in
previden, saj ljudje zelo različno odreagiramo, ko nas nekdo želi fotografirati. Potrebno se je
zavedati, da imamo ljudje različen odnos in pogled na fotografijo.
Teoretični del je bil opravljen v Gambiji. Tja smo se odpravili kot prostovoljci, hkrati pa smo
poleg prostovoljnega dela fotografirali celotno dogajanje. Za diplomsko nalogo smo si izbrali
portrete tamkajšnjega prebivalstva. Njihova kultura je popolnoma drugačna od naše in
izžareva drugačno energijo. Vse fotografije so nastale ob naravni svetlobi. Pri fotografiranju
smo se srečali z mnogimi izzivi, kajti pogoji za fotografiranje niso bili vedno idealni. Poleg zelo
močnega sonca, smo imeli kar nekaj težav s peskom in prahom. Zaradi pogostega
menjavanja objektivov so bile nekatere fotografije precej neostre, saj nam je v fotoaparat
stopilo kar nekaj prahu. Gambijska tla so namreč po večini precej suha, zato se prah
neprestano dviga v zrak.
Na začetku diplomskega dela bo predstavljenih nekaj splošnih stvari o fotografiji in portretih,
v eksperimentalnem delu pa bodo podrobneje opisane fotografije, ki so nastale v Gambiji.
Zajeti so bili predvsem portreti ljudi iz podeželja, fotografije pa so bile urejene v programih
Adobe Photoshop in Lightroom.
1

NAMEN:


serija portretov gambijskega prebivalstva,



uporaba teoretičnega znanja v praksi,



ureditev fotografij v programski opremi Adobe Photoshop in Illustrator.

CILJI:


preučitev portretne fotografije,



soočenje s težavami, ki se lahko pojavijo pri zajemu fotografije,



analiza lastnih izdelkov,



predstavitev lastnih izdelkov.
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2

TEORETIČNI DEL

2.1

FOTOGRAFIJA

Fotografija je tehnika trajnega zapisovanja slike na različne načine: kemično, mehansko ali
digitalno (1). Fotografija se je z leti drastično razvila. Začetki segajo v leto 1519, ko so izumili
camero obscuro. Poznamo jo tudi pod imenom temna škatla (Slika 1), gre pa za optično
napravo, ki ima na enem delu škatle luknjo, skozi katero se posveti svetloba in na drugem
delu škatle se prikaže narobe obrnjena slika. Barva in perspektiva se pri tem ne spreminjata.

Slika 1: Camera Obscura (1).

Leta 1827 je Joseph Nicéphore Niepce izumil fotografijo, kot jo poznamo še danes (1). Iznašel
je material, ki se je ob stiku s svetlobo strdil. Ta material je moral nato tudi osvetljevati,
vendar je bil čas osvetljevanja bistveno daljši. Če v digitalni dobi govorimo o stotinkah, je
takrat čas osvetljevanja trajal kar 8 ur.
Preskok v digitalno dobo je pomenil veliko prelomnico. Vse več ljudi se je začelo ukvarjati s
fotografijo. V 21. stoletju je precej upadlo razvijanje fotografij. Namesto foto albumov se
ljudje poslužujejo modernejših fotoknjig, velikokrat pa fotografije ostanejo zgolj na različnih
digitalnih medijih (USB, trdi disk, SD kartice itd.).
Sodobni fotoaparati imajo veliko funkcij in dodatnih pripomočkov. Zagotovo je
najpomembnejši del fotoaparata objektiv, saj brez njega fotografija ne bi nastala. Na voljo
imamo veliko različnih objektivov, izbira le-tega pa močno vpliva na kakovost fotografije.
Pomembno je, da objektiv izberemo glede na vrsto fotografiranja in prostor, ki ga imamo na
voljo.
3

2.1.1 NAJPOMEMBNEJŠI PARAMETRI PRI FOTOGRAFIJI
Na digitalnih zrcalnorefleksnih fotoaparatih imamo na voljo fotografiranje v različnih načinih,
kot prikazuje

slika 2. Če uporabljamo fotoaparat zgolj amatersko, je najbolje, da

fotografiramo v avtomatskem načinu. V primeru, da s fotografijo želimo doseči nekaj več in
ji dodati kanček svoje kreativnosti, pa je najboljša izbira fotografiranje v manualnem načinu.

Slika 2: Gumbi za spreminjanje načinov (2)

Najpomembnejši parametri oz. nastavitve so:


ISO občutljivost,



odprtost zaslonke,



čas osvetljevanja,



nastavitev bele točke.

ISO občutljivost določa občutljivost senzorja na svetlobo. Vrednosti se po navadi gibljejo
nekje med 100 in 3200. Nižja kot je ISO občutljivost, manj je senzor občutljiv na svetlobo,
večja kot je, bolj je senzor občutljiv na svetlobo. V praksi se to kaže tako, da so fotografije, ki
so bile posnete z nižjo vrednostjo, veliko bolj izčiščene, saj se z večanjem ISO občutljivosti
povečuje tudi zrnatost fotografije (3). ISO občutljivost se pri večini digitalnih kamer podvoji,
in sicer začne se pri 100, nadaljuje pri 200, nato 400 itn. Vedeti moramo, da se z vsakim
povečanjem občutljivosti za en korak, podvoji tudi občutljivost senzorja. Večjo ISO
občutljivost uporabimo predvsem takrat, ko smo v temnejših prostorih in ne želimo uporabiti
bliskavice. Včasih to ni najboljša izbira, saj se kakovost fotografije ob preveliki izbiri ISO
vrednosti lahko močno poslabša (4). Zrnatost se da v določenih programih kot sta Adobe
4

Photoshop in Lightroom zmanjšati, vendar moramo resnično paziti, da z ISO občutljivostjo
ne pretiravamo. Včasih fotografija kljub naknadni obdelavi ne bo uporabna.
Poleg ISO vrednosti je pomembna tudi odprtost zaslonke. Pri zaslonki se srečamo z
vrednostmi, kot so f/1.4, f/2, f/2.8 pa vse do nekje f/22. Nižja kot je vrednost, bolj je zaslonka
odprta in manjša bo globinska ostrina (Slika 3). To pomeni, da bodo pri nižjih vrednostih
izostrene samo nekatere podrobnosti, medtem ko bo pri večji vrednosti, npr. f/11 večja
globinska ostrina, kar pomeni, da bo izostreno tudi ozadje, ne le stvar, ki jo ostrimo (Slika 4).
Za pravilno osvetlitev je potrebno odprtost zaslonke kombinirati še s časom osvetljevanja.
Nižja kot je vrednost f, več svetlobe objektiv prejme.

Slika 3: Izostrena samo oseba (Zaslonka: f/2.2)
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Slika 4: Izostrena oseba in del ozadja (Zaslonka: f/5.6)

Tretji parameter je čas osvetljevanja. Pove nam, kako dolgo bo odprt zaklop fotoaparata in
s tem, koliko časa bo svetloba osvetljevala medij. V kombinaciji z zaslonko bo čas
osvetljevanja kratek, če bo zaslonka precej odprta, medtem ko zaprta zaslonka potrebuje
daljši čas osvetljevanja. Srečamo se s številkami, kot so 30 s, 4 s,... 1/8 s, 1/15 s, kar
predstavlja dele sekunde (5).
Ena najpomembnejših lastnosti pri fotografiji je nastavitev bele točke. Na fotoaparatu
imamo kar nekaj že vgrajenih možnosti, kot so bela točka pri oblačnem vremenu, pri dnevni
svetlobi, v senci itd., vendar so to zgolj možnosti, narejene iz nekih povprečnih vrednosti. Če
želimo nastaviti lastno belo točko, moramo fotografirati nekaj belega in kasneje to nastaviti
kot privzeto belo točko za nadaljnje fotografije. Razlog, da nastavimo belo točko po meri, je
predvsem v tem, da želimo zajeti čim realnejše barve, lahko pa tudi zato, da ustvarimo
kreativnejše fotografije (5).

6

2.1.2 ZAČETKI FOTOGRAFIJE V AFRIKI
Fotografija se je za razliko od večine ostalih stvari po svetu širila skoraj istočasno. Leta 1938
so na afriško celino prišli prvi dagerotipi, s katerimi so francoski in švicarski umetniki pričeli
dokumentirati zgodovinske zgradbe Egipta. V zahodni Afriki so raziskovalci in vladni uradniki,
kot sta npr. Francoza Louis Bouët in Jules Itier, med prvimi uporabili to tehnologijo, ko so
potovali vzdolž atlantske obale v zgodnjih 1840-ih (6).
Afriški podjetniki so zelo hitro prevzeli novo tehnologijo. Fotografija se je naglo razširila
preko nacionalnih in etničnih meja. Prvi studii so bili največkrat začasni, saj so se fotografi, ki
so jih ustvarili, hitro selili iz enega urbanega središča v drugega. To je veljalo tudi za afriškega
Američana Augustusa Washingtona, ki se je razočaran nad ravnanjem Amerike s svojimi
črnimi državljani preselil v zahodnoafriški del Liberije, kjer je leta 1853 odprl prvi studio v
prestolnici Monrovia (6). Selil se je vzdolž atlantske obale in obiskal kar nekaj afriških
prestolnic. Leta 1860 je prispel v Senegal in tu odprl prvi dokumentirani studio v državi. Do
70. let prejšnjega stoletja so številni fotografi, kot so Sierra Leonean, Francis W. Joaque in
Gambijec John Parkes Decker, prevzeli to dejavnost in delali za evropske ter afriške stranke.
S tem se omenja tudi začetek fotografije v Gambiji.
Do začetka 20. stoletja je imela večina zahodnoafriških prestolnic svoje studie in sčasoma so
se razvile različne zvrsti fotografiranja. Po podatkih je bila priljubljena zlasti portretna
fotografija.
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2.2

PORTRETNA FOTOGRAFIJA

Portretna fotografija je ena najrazvitejših zvrsti v fotografiji. Poleg fotografiranja narave so
pogost motiv tudi ljudje. Portretna fotografija je namreč zelo raznolika. Portreti lahko
nastanejo v studiu, torej v bolj formalnih okoljih ali pa tudi v bolj neformalnih okoljih. Glede
na to, kaj želimo pri portretu poudariti, izberemo tudi objektiv. Načeloma izbira širokokotnih
objektivov za portretno fotografijo ni najbolj priporočljiva, saj lahko pride do popačenja.
Fotografi se velikokrat poslužujejo teleobjektivov, da se lahko od osebe nekoliko umaknejo.
Na ta način ustvarimo bolj sproščeno vzdušje. Vse to pa je mogoče le, če imamo na razpolago
dovolj prostora, prav pa nam pridejo tudi razni drugi objektivi. Kadar želimo zamegliti ozadje,
je priporočena predvsem izbira objektivov, ki imajo možnost zelo odprte zaslonke.
Portretna fotografija je po definiciji zvrst v fotografiji, katere glavni namen je prikaz
človeškega obraza. Obraz lahko prikažemo z najrazličnejšimi čustvi ali značajskimi potezami,
lahko pa se usmerimo v bolj umetniške vode. Vse to je odvisno od našega cilja, ki ga želimo
s portretom prikazati (7). Portreti so lahko posneti za različne namene in poznamo različne
zvrsti portretne fotografije, kot lepo prikazuje Slika 5 (8). V glavnem jih delimo na:


TRADICIONALNE PORTRETE (Bistvo je samo obraz in ozadje je navadno enobarvno.
Portretiranec gleda naravnost v kamero. Primer tradicionalnega portreta je
fotografija za osebni dokument.),



OKOLJSKE PORTRETE (Oseba je spontano fotografirana v njenem naravnem okolju
(8) . V okolju, v katerem dela, v čemer uživa, kjer živi, kar jo pravzaprav
predstavlja.),



NEPRISTRANSKE oz. ISKRENE PORTRETE (Portreti, ki so zajeti »skrivaj«, medtem ko
portretiranec tega sploh ne pričakuje. Sem lahko uvrstimo reportažno, potovalno in
ulično fotografijo.),



GLAMUROZNE PORTRETE (Portreti ljudi, ki živijo v bogatejših razmerah in so zelo
urejeni.),



PORTRETE, KI PRIKAZUJEJO NAČIN ŽIVLJENJA (Tehnično gre za kombinacijo
okoljskega portreta in iskrenega portreta. Sem lahko uvrstimo fotografiranje družin,
nosečnic itd.),
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UMETNIŠKI PORTRETI (Kot pove že samo ime, gre za portrete s pridihom umetnosti.
Sem uvrščamo konceptualne, abstraktne in surrealne portrete.).

PORTRETNA FOTOGRAFIJA

TRADICIONALNI
PORTRETI

OKOLJSKI PORTRETI

ISKRENI PORTRETI

GLAMUROZNI
PORTRETI

PORTRETI "NAČIN
ŽIVLJENJA"

UMETNIŠKI
PORTRETI

OSEBNI
DOKUMENT

NOVINARSKA
FOTOGRAFIJA

DRUŽINSKA
FOTOGRAFIJA

SURREALNI
PORTRETI

PASUŠ

REPORTAŽNA
FOTOGRAFIJA

FOTOGRAFIJA
OTROK

KONCEPTUALNI
PORTRETI

ULIČNA
FOTOGRAFIJA

FOTOGRAFIJA
NOSEČNIC

ABSTRAKTNI
PORTRETI

Slika 5: Grafičen prikaz zvrsti in podzvrsti portretne fotografije

Eni najbolj priznanih portretnih fotografov na svetu so Steve McCurry, Rehahn Croquevielle
in Jimmy Nelson (9). Njihove portrete bi glede na slog lahko uvrstili med okoljske ali
reportažne portrete. Fotografije so primer vrhunskih portretov. Slika 6 nam prikazuje portret
z naslovom Afghan girl, ki ga je ustvaril Steve McCurry. Gre za najprepoznavnejšo fotografijo
revije National Geographic. Pri njegovem portretu gre za izjemno izpovedno zgodbo in
kontrast med barvami, odlična pa je tudi sama kompozicija. Prav tako sta izjemni tudi Slika 7
in Slika 8, fotografov Rehahna Croqueviella in Jimmyja Nelsona. Za razliko od Slika 6 gre pri
njunih portretih za centralno kompozicijo. Vsem portretom je skupna močna izraznost in
čudovito poudarjene linije obraza.

9

Slika 6: Steve McCurry portrait example (9)

Slika 7: Rehahn portrait example (9)
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Slika 8: Jimmy Nelsson portrait example (9)

2.2.1 OKOLJSKI PORTRETI
Okoljski portreti so natančneje fotografije ljudi, ki predstavljajo njihovo vsakdanje življenje,
oz. osebo samo (10). Namen fotografije je, da gledalec ob pogledu nanjo dobi vpogled v
določen del življenja osebe, oz. predvsem v njen življenjski slog. Če pogledamo iz več zornih
kotov, lahko vidimo, da gre pri okoljskem portretu za mešanico med iskrenim in studijskim
posnetkom (iskrenim zato, ker je posnetek narejen v okolju, kjer oseba deluje, studijskem pa
zato, ker gre vseeno za neko vnaprej določeno kompozicijo). Pri zajemu fotografije moramo
biti ves čas pozorni na dejavnike iz okolja (10). Pomembno je namreč, da je ozadje
poudarjeno, vendar je zelo tanka meja med tem ali ozadje fotografijo izboljša ali pa je hudo
moteče. Ko govorimo o okoljskih portretih, je zaželena uporaba rekvizitov. Z rekviziti je prav
tako kot z ozadjem. Le-ti so zelo uporabni, vendar z njimi ne smemo pretiravati, saj je še
vedno glavni namen fotografije oseba sama. Najpomembneje je, da se osredotočimo na to,
kar želimo prikazati in se vsaj v grobem poizkušamo izmakniti vsem motečim dejavnikom.
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2.2.2 KLJUČNI ELEMENTI PORTRETNE FOTOGRAFIJE
Ključni elementi (11) pri portretni fotografiji so:


SVETLOBA (Svetloba je temeljni element vseh portretov. Od nje je odvisno, kako
bodo izpadle poteze obraza in ali bodo sence mehke ali trde. Svetloba pomaga
ustvariti posebno razpoloženje na obrazu. Prav tako svetloba ustvari globino in
teksture na sliki z mešanjem svetlih in temnih tonov (12).),



BARVA (Kot svetloba tudi barva pomaga ustvariti razpoloženje na fotografiji. Igra
pomembno vlogo pri gledalcu fotografije na čustveni ravni. Barva je eden od
glavnih dejavnikov, ki povzroča, da fotografija postane skrivnostna, razburljiva,
žalostna ali mračna (4). Izražanje čustev je pomembno pri ustvarjanju močnih zgodb
in barva je eno od največjih orodij za doseganje le-tega.),



KOMPOZICIJA (Kompozicija je postavljanje predmetov in oseb v nek določen okvir.
Lahko je zelo subjektivna, v glavnem pa obstaja veliko pravil, principov in smernic za
ustvarjanje bolje kompozicioniranih fotografij (12). Ustvarjanje ustrezne
kompozicije je ključni element vrhunskih portretov.).

2.2.3 OBJEKTIVI, PRIMERNI ZA PORTRETNO FOTOGRAFIJO
Izbira objektiva temelji na različnih dejavnikih. Izberemo ga glede na prostor, ki ga imamo na
voljo, svetlobne pogoje in glede na želeni rezultat. Poznamo fiksne in zoom objektive.
Fiksni objektivi, kot so Canon 35mm f/1.4, Canon 50mm f/1.4 ter Canon 85mm f/1.4, so zelo
priljubljeni. Dobra izbira so, kadar imamo na voljo dovolj prostora, saj ne moremo
spreminjati goriščne razdalje (13). Za razliko od zoom objektivov so zelo priljubljeni tudi zato,
ker dosegajo večjo ostrino.
Prednost zoom objektivov je reguliranje goriščne razdalje. Uporabni so takrat, kadar nimamo
dovolj časa, da bi menjavali objektive. Posebna vrsta zoom objektivov so teleobjektivi. Ti nam
pridejo prav za fotografiranje oddaljenih subjektov. Ob zelo odprti zaslonki in veliki goriščni
razdalji so idealni za doseganje učinka bokeh.
Eden od najpomembnejših dejavnikov pri izbiri objektiva je naš fotoaparat. Paziti moramo,
ali ima naš fotoaparat crop ali full frame senzor (primerjavo med njima nam prikazuje Slika
12

9). Canon je označil objektive za crop senzor z oznako EF-S. Sprva so bili fotoaparati s crop
senzorjem izdelani predvsem zato, ker je bila izdelava večjih senzorjev predraga. Objektivi s
crop senzorjem so kljub veliki izbiri full frame objektivov še vedno glavna tržna niša (14).

Slika 9: Razlika med Crop in full-frame senzorjem (1).

Pri portretni fotografiji so glede na statistiko najbolj priljubljeni naslednji Canonovi objektivi:


Canon EF 85mm f/1.2L II USM ,



Canon 70-200mm f/2.8L IS II USM,



Canon EF 50mm f/1.4 USM,



Canon EF 35mm f/1.4L II USM,



Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM
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2.2.4 POSTAVITEV OSEBE V ODNOSU DO OZADJA
Kot pravi Harold Davis v knjigi Creative portraits (19), je zelo pomembno kako postavimo
sceno in kakšno je ozadje portretiranca. Najprej se moramo odločiti, ali želimo temnejše ali
svetlejše portrete. Zelo pomembna so kontrastna razmerja med modelom in samim
ozadjem. Pred fotografiranjem je dobro, da imamo v glavi že vnaprej določeno sceno (11) in
da se odločimo, katera čustva želimo izpostaviti. Na ta način bo fotografija resnično odražala
zgodbo, ki smo jo želeli predstaviti.
Paziti moramo, da je ozadje izostreno v ravno pravšnji meri, da ni moteče. Kadar je v ozadju
veliko elementov, imamo na voljo nekaj rešitev. Ena od možnosti je, da izberemo večjo
odprtost zaslonke – priporočljive vrednosti so predvsem pod f/4. Manjša kot je številka, bolj
bo ozadje zamegljeno. Druga možna rešitev je, da spremenimo kot fotografiranja. Če nič od
naštetega ne deluje, je najbolje, da se oseba premakne ali poskusi s kakšno drugo pozo. Svetli
elementi pritegnejo veliko pozornosti, zato moramo paziti, da jih je za osebo čim manj.
Dobrodošli so le v primeru, ko so namerna odločitev naše kompozicije (npr. sonce iz strani,
ki ustvari mehke tone. Tak primer prikazuje Slika 10).

Slika 10: Presvetlitev z namenom
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Najpomembnejše stvari, ki jih lahko pred fotografiranjem naredimo, so (20):


ozadje preverimo, preden posnamemo fotografijo,



premaknemo osebo,



spremenimo kot fotografiranja,



uporabimo bolj odprto zaslonko,



uporabimo objektiv z večjo goriščno razdaljo (teleobjektiv),



postavimo osebo pred čim bolj enobarvno ali prazno ozadje,



zapolnimo celoten okvir z našo fotografijo,



izdelamo lastno ozadje,



si že vnaprej izberemo ozadje, predčasno preverimo okoliščine.

2.2.5 SNEMANJE FOTOGRAFIJ OB NARAVNI SVETLOBI
Brez svetlobe fotografije ne bi bilo. Beseda fotografija pravzaprav pomeni risanje s svetlobo
(21). Vsaka svetloba ima določeno kakovost, barvo in smer. Od nje so odvisne oblike,
teksture in čustven odziv na fotografije.
Ob naravni svetlobi se velikokrat, predvsem v zgodnjih jutranjih in večernih urah, pojavijo
meglice, ki imajo na fotografijo poseben učinek (21). Objekt lahko precej izolirajo od ozadja.
Megla ima tako kot oblaki nežnejše sence, saj se svetloba skozi meglo razprši.
Svetloba ima čez dan različne lastnosti. Najbolj mehka je takoj po sončnem vzhodu in tik pred
sončnim zahodom. Pravimo ji »zlata« ura in fotografiji daje zelo lepe rumenkaste tone (Slika
11).
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Slika 11: Tik pred sončnim zahodom

Poleg mehke svetlobe poznamo tudi trdo. Ta se po navadi pojavi okoli 12. ure. Za
fotografiranje portretov ni primerna, saj na obrazih ustvarja trde sence (22). Uporabna je
zgolj v primeru, ko želimo poudariti določene nepravilnosti, npr. gube na obrazu starejših
ljudi. Trdim sencam se ob poldnevu lahko delno izognemo z uporabo bliskavice, saj na ta
način izničimo moč svetlobe sonca. Ena od možnih rešitev je umik v senco, ker je tam
svetloba bolj razpršena (23). Mehkejša svetloba se pojavi tudi ob oblačnih dnevih, saj je
svetloba, ki prodre skozi oblake razpršena in posledično so tudi sence mehkejše. Možni
rešitvi, ki se ju še lahko poslužimo, sta odbojniki svetlobe in difuzorji.
Kot pravi Scott Kelby v svoji 4. knjigi Digitalne fotografije (24), je svetloba zaradi difuzorja
mehkejša. Različno od odbojnika, ki je po navadi zlat ali srebren, je difuzor bel in prozoren.
Tako kot difuzor tudi odbojnik običajno premika fotografov pomočnik. Difuzor se lahko drži
zelo blizu portretiranca, vendar moramo paziti, da ga ne zajamemo v kader. Poleg difuzorjev
so odlična izbira tudi odbojniki svetlobe. Uporabljajo se predvsem za osvetlitev sence na
modelu (23).
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

Eksperimentalni del diplomske naloge smo opravili v Gambiji. Večina portretov je bila zajetih
zelo spontano in vse fotografije so nastale v naravnem okolju. Največ težav pri fotografiranju
sta nam povzročala močna svetloba in prah. V želji, da združimo fotografijo tudi s
prostovoljnim delom, smo se za opravljanje eksperimentalnega dela odločili odpraviti v
Gambijo.
3.1

MATERIALI

Pri opravljanju eksperimentalnega dela smo uporabili naslednje materiale:

3.2



DSLR fotoaparat Canon eos 750D,



objektiv Canon 50mm f/1.8 STM,



objektiv Canon EF-S 18–55mm f/3.5–5.6 IS STM,



prenosni računalnik ASUS,



programsko orodje (Adobe Photoshop CC 2015, Adobe Lightroom CC).
METODE

Glavna metoda dela je bila narediti serijo desetih portretov Gambijcev, ki bodo med seboj
vsebinsko povezani. Portreti so nastali na podeželju, zajemajo pa različne starostne skupine.
Prevladujejo ženski portreti in večina fotografij je nastala spontano.
Po samem zajemu fotografij je sledil izbor in naknadna obdelava v programski opremi. Za
postprodukcijo smo uporabili programa Adobe Lightroom in Photoshop. Pri vseh fotografijah
je bila potrebna korekcija svetlobe in barvne temperature, pri nekaterih pa tudi retuširanje.
Pri večini fotografij smo okrog glavnega subjekta uporabili dodatno zameglitev, da smo ga
še bolj poudarili. Največ korekcij je bilo potrebnih zaradi presvetljenih tonov, predvsem na
obrazu in prsnem predelu.
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

Kot rezultat je nastala serija 10 portretov. Vse fotografije so bile posnete na gambijskem
podeželju. Fotografije so nastale ob naravni svetlobi brez uporabe bliskavice.

Slika 12: Gospa na vogalu hiše
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SLIKA 12: Gospa na vogalu hiše
Občutljivost: ISO 200
Čas: 1/640 s
Goriščna razdalja: 50 mm
Zaslonka: f/2.8

Na fotografiji je gospa, ki sedi pred svojo hišo in v roki drži telefon. Gre za tipičen prizor v
gambijskih vaseh in mestih. Skoraj vsi domačini imajo mobilne telefone, medtem ko nimajo
nekaterih osnovnih dobrin. Večna uganka.
Fotografija je nastala ob naravni svetlobi v zgodnjem popoldnevu. Sončna svetloba je bila
takrat še vedno močna, vendar že dosti nežnejša kot na sredini dneva. Zaradi tega sence na
fotografiji niso preveč moteče, ampak lepo poudarijo podočnjake in ostale nepravilnosti na
obrazu gospe. Nekaj pozornosti pritegne svetloba iz leve strani, ki je mogoče malce moteča.
Pri tej fotografiji sem upoštevala pravilo tretjin. Vse črte se stekajo v točko, kjer gospa sedi
in jo tudi najprej opazimo. Vidno je, da je gospa bližje kot vsi ostali elementi na fotografiji.
Opazimo lahko tudi kar nekaj različnih linij in oblik, ki lepo sovpadajo. Grobe in ravne linije
ozadja razbijejo nežne oblike ženskega telesa. Barve na fotografiji so zelo različne. manjši
problem se pojavi med barvo kože in barvo zidu, saj med njima ni velikega kontrasta. Oseba
ima na sebi zelo pisana oblačila, ki so tipična za gambijsko kulturo. Največji kontrast se pojavi
med barvo pokrivala in ozadja. Večina barv na fotografiji je toplih, zato ustvarjajo zelo
pozitivne občutke.
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Slika 13: Zazrta kdo ve kam
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SLIKA 13: Zazrta kdo ve kam
Občutljivost: ISO 200
Čas: 1/640 s
Goriščna razdalja: 50 mm
Zaslonka: f/2.8

Gospa na fotografiji je ujeta v momentu, ko liže liziko. Pred zajeto fotografijo smo namreč
domačinom v eni izmed vasic razdelili lizike, ki so jih zelo razveselile. Fotografija je nastala
čisto spontano. Gospa kamere sploh ni opazila, ker je bila povsem osredotočena in zazrta.
Fotografija je nastala ob naravni svetlobi. Ker sonca ni bilo, je bila svetloba, ki je prosevala
skozi oblake, veliko bolj razpršena in nastale so mehke sence, ki na njenem hrbtu in vratu
lepo poudarijo oblike ženskega telesa. Tudi pri tej fotografiji je upoštevano pravilo tretjin.
Na fotografiji najdemo veliko linij – srečamo se z ravnimi in krivi črtami, ki se med seboj
mehko prelivajo. Barve so večinoma hladne in sovpadajo z njenim resnim ter zamišljenim
izrazom na obrazu. Med seboj lepo prehajajo in so nežne. Na fotografiji ni velikih kontrastov.
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Slika 14: Nasmeh na obrazu
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SLIKA 14: Nasmeh na obrazu
Občutljivost: ISO 200
Čas: 1/640 s
Goriščna razdalja: 50 mm
Zaslonka: f/2.8

Tudi ta fotografija je nastala na gambijskem podeželju. Gospa izraža zadovoljstvo, ravno se
vrača iz dela. Njena pozitivna čustva so v kontrastu s slabim vremenom. Ob pogledu na
fotografijo lahko doživimo različna čustva. V grobem fotografija predstavlja tipično življenje
žensk na podeželju.
Fotografija je nastala pozno popoldne ob oblačnem vremenu. Svetloba je mehka, saj se je
razpršila skozi oblake, zato ni bilo potrebno uporabiti bliskavice. Gospa je oblečena v tipična
gambijska oblačila. Barve na fotografiji so hladne, največji delež zavzame zelena barva.
Kontrasti med barvami niso veliki, največjega lahko opazimo med barvo njene kože in
oblačilom. Oseba je v ospredju, za njo pa je zamegljeno ozadje, ki sem ga še dodatno
zameglila v Photoshopu, da pride gospa bolj do izraza. Na fotografiji je veliko oblik in linij.
Najbližje nam deluje njena roka, saj je najbolj izostrena. Poleg tega nam roke pritegnejo
pogled tudi zato, ker gospa z njimi nekaj počne. Pozornost pa pritegne tudi dokaj svetlo nebo
na desni strani, ki je za gledalca rahlo moteče.
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Slika 15: Začuden pogled
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SLIKA 15: Začuden pogled
Občutljivost: ISO 200
Čas: 1/800 s
Goriščna razdalja: 50 mm
Zaslonka: f/2.8

Mlada mamica na podeželju v roki drži svojega otroka, on pa izraža začudenje ob pogledu na
fotoaparat. Iz fotografije je razvidno, da tamkajšnji otroci niso vajeni na to vrsto tehnologije.
Mati ravno miži in nekaj govori svojemu otroku. Čustva na fotografiji so zelo močna,
začutimo lahko materinsko ljubezen in zaščitništvo do otroka.
Fotografija je nastala ob oblačnem vremenu brez uporabe bliskavice. Ob pogledu nanjo nas
najbolj pritegneta otrok in mama, saj sta v ospredju, ozadje pa je zamegljeno. Na levi strani
lahko opazimo tudi figuro moškega, ki delno dobi našo pozornost. Barve so izrazite in prav
tako je barvna paleta velika. Na fotografiji so hladne in tople barve, v večini pa prevladujejo
hladne, najbolj izrazita je zelena. Opazimo lahko kar nekaj kontrastov med svetlim in temnim.
Močan kontrast se pojavi pri ženski med barvo rute in njene kože. Na fotografiji lahko
zaznamo precej oblik in linij. Na oblačilu ženske so vidne trikotne in okrogle linije, v ozadju
pa ravne linije na hišah in tleh. Gospa in otrok delujeta v nasprotju z ozadjem mehko. Zgodba,
ki jo izražata z izrazi na obrazu, je močna. Čuti se globoka povezanost med njima.
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Slika 16: V množici ljudi
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SLIKA 16: V množici ljudi
Občutljivost: ISO 100
Čas: 1/250 s
Goriščna razdalja: 50 mm
Zaslonka: f/5

Fotografija je nastala v ribiški vasici. Mama na hrbtu nosi svojega otroka in se prebija skozi
množico ljudi. V tej vasici se ljudje, kot lahko razberemo že iz imena, večinoma preživljajo z
ribolovom. Življenje tam ni enostavno, zaskrbljenost in turobnost lahko opazimo že na izrazu
gospe in pa tudi na izrazu ljudi v ozadju.
Fotografijo sem posnela v deževnem in oblačnem vremenu. Svetloba je prijetna in na
fotografiji ni trdih senc. Najprej opazimo gospo, ki se prebija skozi veliko množico ljudi, če pa
bolje pogledamo, lahko vidimo, da na hrbtu nosi otroka. Gospa je oblečena v tipična
gambijska oblačila. Ozadje namenoma ni zamegljeno, saj je prav tako kot oseba v ospredju
pomembno za nastanek zgodbe. Na fotografiji je veliko barv, vendar so bolj nežne in otožne.
Sama fotografija ustvarja turobno vzdušje. Največji kontrast na fotografiji ustvarja živo rdeča
ruta na glavi portretiranke. Veliko je zaobljenih elementov in linij in le nekaj grobih ravnih
linij. Dogajanje se odvija od leve proti desni. Na levi strani lahko vidimo množico ljudi, ki se
proti desni, kjer je morje, počasi razkropi. Fotografija je sestavljena iz centralne kompozicije,
saj je najpomembnejša oseba na sredini. Fotografija je zelo zgovorna in odraža močna
čustva. Prenatrpane trgovine pri nas so v velikem nasprotju z bojem za hrano med
gambijskim prebivalstvom. Izrazi na obrazih ljudi so občutno zaskrbljeni in utrujeni.
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Slika 17: Sam svoj kapitan
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SLIKA 17: Sam svoj kapitan
Občutljivost: ISO 100
Čas: 1/100 s
Goriščna razdalja: 55 mm
Zaslonka: f/6.3

Fotografija je bila narejena na podeželju ob reki Gambiji. Gospod je sedel na čolnu in se vozil
po reki. Prikazano je življenje ljudi ob reki in njihovo vsakodnevno opravilo – ribolov.
Fotografija je nastala v oblačnem vremenu, a sredi dneva, zato so sence na fotografiji zelo
trde. Posebno močna svetloba prihaja iz desne strani. Najbolj je osvetljen gospodov nos in
lica. Močna svetloba je ustvarila trde sence tudi na njegovih vidno utrujenih rokah. Za razliko
od ostalih fotografij je ta pokončnega formata. Gospod zajema skoraj celo fotografijo. Ker
ozadje ni moteče in našega pogleda ne odvrne od gospoda, ga nisem dodatno zameglila.
Pogled pritegnejo pisane barve na njegovem oblačilu. Bogata majica je precej v kontrastu z
revnimi in umazanimi kavbojkami. Prav tako lahko velik kontrast opazimo med barvami na
majici. Gospod ima v ustih cigareto in zamišljeno strmi v daljavo.
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Slika 18: Sproščenost in veselje
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SLIKA 18: Sproščenost in veselje
Občutljivost: ISO 100
Čas: 1/200 s
Goriščna razdalja: 46 mm
Zaslonka: f/5

Fotografija je bila posneta med ogledom safarija. Na fotografiji je naš voznik, ki je sedel na
avtomobilu. Ob pogledu nanj, nas je spomnil na pevca Boba Marleyja.
Fotografija je nastala sredi dneva, zato je svetloba trda. Trde sence lahko opazimo na obrazu
osebe pa tudi na avtomobilu. Tudi na tej fotografiji zopet prevladuje zelena barva. Večinoma
lahko vidimo hladne barve. Kar nekaj je linij in geometrijskih likov. Oseba je na sredini
fotografije, zato govorimo o centralni kompoziciji. Svetloba prihaja z leve. Oseba izraža
veselje. Na fotografiji je veliko elementov, največ jih je od sredine proti desni. Naša
pozornost je usmerjena na osebo, ki je v sredini fotografije. Deluje umirjeno in spontano,
zato tudi v nas pogled na fotografijo vzbudi pozitivna čustva.
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Slika 19: Neznanci pred hišo
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SLIKA 19: Neznanci pred hišo
Občutljivost: ISO 100
Čas: 1/320 s
Goriščna razdalja: 50 mm
Zaslonka: f/2.8

Gospa je pogledala izza svojega dvorišča, ker je slišala veselje otrok na ulici, katerim smo
razdeljevali sladkarije. Za nas gospa prihaja iz skromnih okoliščin, za Gambijo pa so te
razmere že zelo dobre.
Fotografija je nastala pozno popoldne ob šibki sončni svetlobi. Na levi strani lahko opazimo
siva vrata z veliko udrtinami. Na sredini fotografije je gospa, oblečena v tipična gambijska
oblačila. Najbolj osvetljen je njen prsni predel in čelo. Sončni žarki so padali v notranjost
njenega dvorišča. Barve so zelo tople in živahne, največ je rumene in oranžne. Dajejo nam
občutek domačnosti in topline. Izraz na obrazu gospe je zelo močan. Začudeno strmi v tujce,
ki se sprehajajo mimo njene hiše. Sicer izraža zanimanje, a hkrati opazimo rahlo nesigurnost.
Na desni strani fotografije vidimo vhod v notranji prostor in kokoši na dvorišču. Fotografija
je sama po sebi zelo močna, saj nam pogled nanjo vzbudi zanimanje, kaj se skriva za vrati.
Opazimo ravne in mehke linije ter trikotne oblike. Vso to grobost razbijejo nežne linije
ženskega telesa.
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Slika 20: Pristno veselje
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SLIKA 20: Pristno veselje
Občutljivost: ISO 200
Čas: 1/800 s
Goriščna razdalja: 50 mm
Zaslonka: f/2.8

Gospa je tik pred nastalo fotografijo prejela zvezek od prostovoljcev. Bila je izjemno vesela
in ganjena. Ker sama stanuje v zelo slabih pogojih in otrokom težko omogoči potrebne stvari
za šolo, ji je ta gesta še toliko več pomenila.
Gospa je na podeželju. Obdana je z naravnimi barvami, predvsem z rjavo in zeleno. Na obrazu
lahko opazimo osvetljene dele, ki so ravno prav poudarjeni. Svetloba, ki je prišla čez oblake
je razpršena in tako dosti boljša za fotografiranje. Fotografija je grajena na pravilu tretjin.
Gospa se nahaja na desni strani in naš pogled se ustavi na njej, saj tudi beremo iz leve proti
desni. Najprej jo opazimo tudi zato, ker nam je najbližje in ozadje je zamegljeno. Na
fotografiji so tako hladne kot tudi tople barve. Opazimo lahko velik kontrast med rdečo in
zeleno, ki sta komplementarni barvi. Na fotografiji prevladujejo mehke linije. Tako kot pri
ostalih, lahko tudi pri tej fotografiji opazimo trikotne in ravne oblike. Pot za gospo se steka v
skupno bežišče. Izraz na njenem obrazu izraža močno hvaležnost in srečo. Poseben čar
fotografiji dajo iskrice v njenih očeh. Zelo zanimivo delujejo tudi nepravilnosti na njenih
zobeh. Za tamkajšnjo kulturo je gospa zelo nenavadno oblečena, Gambijci namreč precej
močno zagovarjajo pokrivanje ramen in so zvesti svoji tradiciji.
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Slika 21: Na čudovitem podeželju
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SLIKA 21: Na čudovitem podeželju
Občutljivost: ISO 200
Čas: 1/800 s
Goriščna razdalja: 50 mm
Zaslonka: f/2.8

Gospa z loncem na glavi predstavlja afriško tradicijo. Tamkajšnje gospe še vedno veliko stvari
nosijo na glavah. Nahaja se v čudovitem naravnem okolju in v rokah drži mobilni telefon, kar
je, kot že povedano, zelo tipično za tamkajšnje prebivalstvo.
Gospa je iz obeh strani enakomerno osvetljena. Na njenem telesu zaradi zelo mehke in
razpršene svetlobe skoraj ne vidimo senc. V ozadju lahko opazimo veliko elementov in linij.
Zelo močna je predvsem diagonalna linija, ki loči zemljo od dreves. Barve so zelo prijetne,
vidimo lahko nežno oranžno, turkizno, rjavo in zeleno. Največji kontrast je opazen med barvo
njene kože in njenega oblačila. Prav tako je videti velik kontrast med zemljo in drevesi. Gospa
hodi proti nam in zdi se, kot da se odvija posebna zgodba. Desno roko je rahlo privzdignila,
kot bi želela nekaj povedati. Glede na oblačila, telefon in nakit lahko sklepamo, da gre za
osebo bogatejšega sloja. Gospa deluje zelo mirno, njene obrazne linije so umirjene in le
nežno poudarjene.
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ZAKLJUČKI

Portretna fotografija je meni ena najljubših zvrsti v fotografiji. Predstavlja nam svojevrsten
izziv. Vedno znova se učimo in srečamo z določenimi ovirami, vendar je občutek, ko ti
fotografije uspejo, neprecenljiv.
Portreti, predstavljeni v eksperimentalnem delu, so nastali z znanjem, pridobljenem pri
teoretičnem delu. Nekaterih nasvetov zaradi oteženih okoliščin nismo mogli upoštevati.
Največji izziv nam je predstavljala močna svetloba. Ob zelo močni svetlobi bi sicer lahko
uporabili vgrajeno bliskavico, vendar sem se jo poskušala čim bolj izogibati. Sama sem pristaš
prenosne bliskavice, saj ima več nastavitev in svetloba deluje veliko bolj naravno in mehko.
Zaradi možnosti kraje in nerodnosti pri prenašanju je s seboj nisem vzela. Sredi dneva smo
se močni svetlobi izogibali predvsem tako, da smo portrete zajeli v senci. Prav tako sta nam
veliko težav povzročala tudi prah in vlaga. Prah je bil zelo moteč pri menjavanju objektivov,
kar nekajkrat mi je vstopil v fotoaparat in posledično so bile nekatere fotografije neizostrene.
Tudi vlaga je bila velikokrat krivec neostrih fotografij, saj se mi je leča rosila.
V eksperimentalnem delu je nastala serija 10 portretov, ki so večinoma nastali na podeželju,
pozno popoldne. Za vsakim portretom se skriva določena zgodba. Fotografije so bile dodatno
obdelane v programih Adobe Photoshop in Adobe Lightroom. Osnovne popravke, kot so
urejanje barvne temperature, svetlosti, spreminjanje barv in ostrenje smo opravili v
Lightroomu, fotografije, ki pa so bile potrebne zahtevnejše obdelave ali retuširanja večjih
predmetov, so bile urejene v Photoshopu. V Photoshopu sem se naučila, kako se s pomočjo
plasti in maskiranja doseže dodatno zamegljenost ozadja. Uporabili smo jo pri urejanju skoraj
vseh fotografij.
Nekateri portreti so dosegli moja pričakovanja, drugi žal ne. Pred samim odhodom v Gambijo
smo si v glavi naredili okviren načrt. Zadali smo si, da bomo naredili več portretov, kot nam
jih je potem dejansko uspelo narediti. Ko smo prišli v Gambijo, smo zelo hitro ugotovili, da
se veliko ljudi ob pogledu na kamero prestraši, zato smo morali biti pri fotografiranju zelo
pazljivi. Če so se bili ljudje pripravljeni fotografirati, je bilo vse skupaj veliko lažje. Večino časa
smo ljudi fotografirali zgolj skrivaj ali z večje razdalje. Kljub težavam, s katerimi smo se
soočali, smo s serijo fotografij zelo zadovoljni. Nastala serija prikazuje tipično življenje na

38

podeželju. Večinoma prevladujejo ženski portreti, na fotografijah pa lahko opazimo njihove
tradicionalne obleke, predvsem pa kulturno razliko z našo državo.
Z izdelavo diplomskega dela sem pridobila veliko novega znanja. S fotografiranjem sem
spoznala novo kulturo in dobila povsem drugačen pogled na nekatere stvari. Poleg znanja,
ki smo ga pridobili na ravni fotografiranja, pa sem dobila tudi nekaj zame pomembnejšega –
življenjskega znanja. Tamkajšnji ljudje so me naučili predvsem, da v življenju štejejo drobne
malenkosti in da za pravo srečo zares ni potrebno veliko. Dobila smo tudi veliko novega
zagona, da še naprej počnemo to, kar me veseli, se izboljšamo v fotografiranju, predvsem pa
veliko željo po tem, da se izboljšam tudi kot osebnost.
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