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IZVLEČEK
Diplomsko delo z naslovom Portretna fotografija z UV-svetlobnim učinkom obravnava
portretno fotografijo, posneto pod UV-lučjo.
Namen diplomskega dela je uporabiti znanje, ki je bilo pridobljeno med raziskovanjem
teoretičnega dela, pri izvedbi eksperimentalnega dela. Cilji diplomskega dela so bili preučiti
portretno fotografijo, preveriti katere nastavitve fotoaparata najbolj ustrezajo pri
fotografiranju z UV-svetlobo in spoznati delovanje fluorescentnih barv pod UV-svetlobo.
Teoretični del vsebuje kratek pregled portretne fotografije, posebnosti, ki veljajo pri njeni
izdelavi, opis UV-svetlobe in fluorescentnih barv.
Eksperimentalni del predstavlja sklop desetih portretov z UV-svetlobnim učinkom, posnetih z
zrcalnorefleksnim fotoaparatom. Fotografije prikazujejo modele, ki imajo po telesu različno
nanesene fluorescentne barve za telo in so bile v večini osvetljene le z UV-lučjo. Posnete so
bile v studiu in so tudi malo računalniško obdelane. Vsaka fotografija je ovrednotena z
likovno analizo, ki omogoča različna opazovanja in vrednotenja le-te, navedene pa so tudi
tehnične lastnosti fotografij.
Z implementacijo teoretičnega dela v eksperimentalni je bilo ugotovljeno, da osnovne
zapovedi fotografije ostajajo enake pri vseh fotografijah, na končni rezultat pa vpliva
predvsem videnje avtorja in njegovih preferenc.

Ključne besede: fluorescentne barve, likovna analiza, portretna fotografija, UV-svetloba
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ABSTRACT
The diploma thesis entitled Portrait Photography with UV-light Effects deals with a portrait
photoshoot under a UV-light.
The purpose of the diploma thesis was to use the knowledge acquired during the research of
the theoretical work in carrying out the experimental work. The aim of the diploma thesis
was to examine portrait photography, to check which camera settings best fit when
photographing under UV-light and to learn about fluorescent colours.
The theorethical part contains a brief overview of portrait photography, special features that
apply to its production, a description of UV-light and fluorescent colours.
The experimental part represents a set of ten portraits with UV-light effect photographed
with a mirror-reflex camera. Photographs show models that have different fluorescent body
colours applied on their body and are illuminated mostly with UV-light only. They were taken
in the studio and were afterwards photoshoped to adjust the colours. Each photograph was
evaluated by visual analysis, which allows different observations and evaluations of the
photographs; each of the photographs was also described with the technical characteristics.
By implementing the theoretical part in the experimental it was found that the basic rules of
photography remain the same in all photographs, but the final result was influenced
primarily by the vision of the author and his preferences.

Key words: fluorescent colour, visual analysis, portrait photography, UV light
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1 UVOD

Portret ni le preprosta fotografija, ampak čudovita izkušnja, ki nas spominja na trenutke
sreče, veselja ali žalosti. Portret lahko izpričuje našo pravo identiteto (npr. slika za potni list),
izpolnjuje zasebni namen (npr. »snapšoti«, uradni studijski portreti) (1), ali pa izpolnjuje
katerikoli družbeni namen (npr. v umetnosti, politiki, zdravstvu …).

Portreti, ki smo jih posneli v sklopu diplomske naloge, izpolnjujejo družbeni namen.
V teoretičnem delu bomo najprej na kratko predstavili fotografijo in digitalno fotografijo,
temu pa bo sledila predstavitev portretne fotografije, posebnosti, ki veljajo pri fotografiranju
portretov, ter materialov, ki jih bomo uporabili pri izvedbi diplomskega dela.

Teoretičnemu delu sledi analiza sklopa desetih kreativnih portretov, na katerih so modeli,
naličeni z UV-barvo za telo in fotografirani pod UV-svetlobo.

Namen diplomskega dela je uporabiti znanje, ki smo ga pridobili med raziskovanjem
teoretičnega dela, pri analizi fotografij.

Cilji diplomskega dela so:


preučiti portretno fotografijo,



preveriti, kateri objektiv je bolj primeren za portretno fotografijo,



spoznati, kako delujejo UV-barve za telo in kako se obnašajo pod UV-svetlobo.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1

DEFINICIJA IN POMEN FOTOGRAFIJE

Že davno je človek želel, da bi svoje poglede na svet in dogodke, ki jih doživlja in opazuje, na
nek način trajno ohranil. Tako mu je uspelo priti do najpopolnejšega načina ohranjanja svojih
vtisov, dogodkov, doživetij in opažanj iz okolice in življenja, ki ga živi – fotografije (2).

Fotografija je tehnika trajnega zapisovanja slike na različne načine: kemično, mehansko ali
digitalno (3). Beseda fotografija je grškega izvora in pomeni pisanje s svetlobo (photos –
svetloba, graphein – pisati) (2).

Od leta 1888, ko je George Eastman poslal na trg svojo prvo boks kamero, se je fotografija
pokazala ne le kot eden najbolj revolucionarnih izumov na svetu, temveč tudi kot
najpopularnejša umetniška oblika. Bila je pomembna, danes še bolj kot kdajkoli poprej, za
zgodovino, znanost, umetnost, industrijo. Kot taka pa nosi s seboj poleg informativnih in
vsebinskih posebnosti tudi in predvsem estetsko vrednost, ki nas posredno in neposredno
povezuje s ponotranjeno ter pozunanjeno lepoto tega sveta in tudi nas samih ter nas s tem
plemeniti, dopolnjuje, izobražuje in hkrati počasi, pa vendar vztrajno, vpliva na našo
vsesplošno duhovno rast (2).

2.2

DIGITALNA FOTOGRAFIJA

Digitalna fotografija je oblika fotografiranja, ki uporablja nize svetlobno občutljivih senzorjev
za zajem slike, na katero je osredotočen objektiv v nasprotju z izpostavljenostjo na svetlobno
občutljiv film (4). Zajeta slika se shrani kot digitalna datoteka, ki si jo je možno kasneje
ogledati, jo digitalno obdelati (retuširanje, uravnavanje barv, rezanje …), pošiljati ali natisniti.

Digitalna fotografija ima številne praktične, tehnične, ustvarjalne in celo ekonomske
prednosti pred klasično fotografijo (5). Pri digitalni fotografiji je največji strošek le nakup
fotoaparata in objektivov, saj lahko fotografije posnamete in shranite brez kakršnihkoli
stroškov, nekaj denarja porabite le še za tiskanje le-teh, vendar je tudi to dandanes postalo
2

zelo poceni. Pri klasični fotografiji fotograf ni imel veliko možnosti za izkazovanje svoje
ustvarjalnosti, a s prihodom digitalnih fotoaparatov je meja ustvarjalnosti postala le
fotografova domišljija.

2.3

PORTRETNA FOTOGRAFIJA

Portretna fotografija je fotografija osebe ali skupine ljudi, ki zajame osebnost subjekta z
uporabo svetlobe, ozadij in poz (6). Dober fotograf premisli, kako bo v objektiv ujel
človekovo osebnost. Premislimo, zakaj je nekdo nekaj posebnega, potem pa ga namestimo v
položaj, ki poudarja te lastnosti. Poskusimo ujeti naraven izraz, ki kaj pove o človeku (7).
Glavno je, da se ljudje pred objektivom počutijo sproščeno, zato je dobro, da si pred
fotografiranjem vzamemo čas in portretiranca spoznamo, med fotografiranjem pa naj le-ta
sedi.

Kot sem že zapisala, portret lahko izpričuje našo pravo identiteto (npr. slika za potni list),
izpolnjuje zasebni namen (npr. »snapšoti«, uradni studijski portreti …) ali katerikoli drug
družbeni namen (npr. v umetnosti, politiki, zdravstvu …) (1). Fotografija št. 1 predstavlja
primer portreta, ki je bil posnet za zasebni namen.

Slika 1: Portret posnet za zasebni namen (osebni arhiv)
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2.3.1 SLOG PORTRETIRANJA
Na splošno portrete delimo na dve skupini: formalne in sodobne. Formalni slog portretiranja
fotografi uporabljajo od samega začetka fotografije. Temelji na natančno določeni postavitvi
– studijska bliskavica, nekaj standardnih poz in ozadje, ki je običajno del hiše (npr. kamin), ali
lisast zastor (8). Na samem začetku portretne fotografije in pred razvojem hitre emulzije so
morali portretiranci pred fotoaparatom v enakem položaju stati več minut, da pa ne bi bila
fotografija zaradi premikanja videti razmazana, so pri portretiranju uporabljali posebna
stojala oz. opore za glavo.
Sodobni slog portretiranja je postal priljubljen v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Kot
nakazuje že ime, gre za bolj sproščen pristop tako za portretiranca kot za fotografa s ciljem,
da prikaže tudi življenjski slog človeka na fotografiji (8). Pri sodobnem slogu se fotografira ob
razpoložljivi svetlobi ali v skrajnem primeru ob zunanji bliskovki, kraj fotografiranja pa je
razmeroma nepomemben. Tako posnamemo fotografije, ki delujejo bolj sveže in so
upravičeno popularnejše od formalnih. Sodobno portretiranje se je še posebno uveljavilo pri
poročni fotografiji, kjer sproščeni slog vedno bolj izriva toge tradicionalne fotografije (8).

2.3.1 ELEMENTI PORTRETA
Že bežen pogled v zgodovino nam razkrije, da skoraj vsako portretno fotografijo sestavljajo
štirje ključni elementi:


obraz (vključno z izrazom, lasmi …) – osebni videz:
obraz je bistven element portreta in lahko zelo vpliva na to, kako gledalci določamo
pomen določenega portreta. Iz izraza na obrazu je mogoče razbrati razpoloženje, značaj
in tudi odnos portretiranca. Samo če pogledamo oči ali ustnice, lahko razberemo, ali je
portretiranec vesel, jezen, žalosten, začuden, užaljen …
Iz portretnih fotografij poskušamo razbrati, kaj leži onkraj teh površinskih značilnosti, saj
vemo, da to niso stalna stanja, temveč zgolj začasna, morda celo samo maske (5). Pri
opazovanju portreta iščemo identiteto osebe na fotografiji, ta pa sega onkraj samega
portreta – po svoji presoji pa upoštevamo kombinacijo vseh elementov portreta;
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drža – vedenje in odnos, »vzgoja«:
element drže sestavljajo vzravnanost osebe, postavitev rok in postavitev nog. Večinoma
se v neko držo postavimo namenoma, da bi z njo izrazili našo duševno, telesno ali
družbeno identiteto (npr. moč ali nemoč, zdravje ali bolehnost, metalca ali menedžerja
…). Drža vedno označuje in dober portretist prepozna ta, retorični, vidik slik. Tako kot
spada izraz obraza v retoriko razpoloženja, drža označuje značaj, odnos in družbeni
položaj osebe. Kako »nosimo« svoje telo – se pravi drža – in kako se to izraža z gestami,
lahko beremo kot »utelešenje« psihološkega odnosa, ki izkazuje družbeno ali sociološko
pripadnost in razkriva antropološke (etnično-kulturne) običaje (5);



oblačila – družbeni status, spol, kulturne vrednote in moda:
obleka in modni dodatki nam povedo veliko o družbeni identiteti portretiranca, v drži pa
vidimo kako jo sprejema;



lokacija (ali prizorišče v ozadju) – družbeno okolje osebe na sliki:
prizorišče ali lokacija postavi portretiranca v »kontekst«; osebo umesti v družbeno
okolje, iz česar sklepamo o položaju te osebe. Portret lahko fotografiramo v studiu ali na
pravih lokacijah, kot so dom, delovno mesto, potovanje … Prizorišča so ravno tako
raznolika kot naročniki fotografij. Vedno pa se mora med lokacijo in figuro v ospredju
vzpostaviti neki odnos, kontrast, ki je ključen za to, kako ju vidimo (5).

Različne vrste portretov (lahko bi jim rekli tudi podžanri) dajejo vsakemu od teh elementov
drugačen poudarek. V skupnem pomenskem potencialu vsak od njih vpliva na vse preostale
(1).

2.4 OSVETLITEV
Osvetlitev je vitalnega pomena na vseh področjih fotografije, še posebno pri portretiranju.
Način osvetlitve portretiranca namreč določa njegov videz na fotografiji (8).
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Čeprav veliko fotografov meni, da je za portretiranje najboljša dnevna svetloba, moramo biti
pozorni, kje portretiranec stoji. Najslabše za končno fotografijo je, če ljudi fotografiramo na
soncu, saj sončna svetloba, ki prihaja od zgoraj, na obraz vrže trde sence in očesni loki z
obrvmi zasenčijo oči, ki tako postanejo pretemne, neizrazite in brez leska (7). Če
fotografiramo zunaj ob močnem soncu, je najbolje, če je portretiranec v senci, obraz pa mu
osvetli od tal odbita svetloba. Drugače pa so najprimernejše vremenske razmere za
portretiranje takrat, ko je nebo prekrito z belimi oblaki, skozi katere prehaja razpršena
sončna svetloba.

Pri portretiranju v notranjih prostorih ima kakovostna osvetlitev ključno vlogo. Pri tem nam
pomaga skozi okno prepuščena naravna svetloba, vgrajena ali dodatna bliskavica. Za dobro
studijsko osvetlitev je ključno, da postavitev in lastnost svetlobe nadgrajujeta motiv. Najbolj
priljubljen pripomoček pri portretiranju je svetlobno okno (softbox), ki zagotavlja mehko,
enakomerno razpršeno svetlobo (8). Pri fotografiranju portretov, ki izpričujejo našo pravo
identiteto (osebni dokumenti …), uporabljamo bliskavice, da se znebimo senc na obrazu, ki
jih povzroča okoliška svetloba. Razliko pri končni fotografiji brez ali z uporabo bliskavice
lahko vidimo na fotografijah, ki jih predstavljata sliki št. 2.

Slika 2: Portret posnet brez in z bliskavico (osebni arhiv)
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2.5 IZBRANI PORTRETNI FOTOGRAFI
2.5.1 RICHARD AVEDON
Richard Avedon (1923–2004) je bil ameriški modni in portretni fotograf. V osmrtnici,
objavljeni v The New York Times, je pisalo: »Njegova modna in portretna fotografija je
pripomogla k opredelitvi ameriške podobe sloga, lepote in kulture v zadnjem pol stoletja«
(9).

Rodil se je v New Yorku, kjer je tudi živel. Med drugo svetovno vojno se je pridružil
oboroženim silam kot pomočnik fotografa v ameriški trgovski mornarici (10). Pri oboroženih
silah je deloval dve leti. Pri dvaindvajsetih letih je začel delati kot svobodni fotograf,
predvsem za Harper's Bazaar. Pod vodstvom Alexeya Brodovitcha je kmalu postal vodilni
fotograf za Harper's Bazaar (10).

Navdušen je bil nad zmožnostjo fotografije za nakazovanje osebnosti in vzbujanje življenja
njegovih subjektov. Poze, odnose, frizure, oblačila in dodatke je registriral kot elemente
razodetja fotografije. Imel je popolno zaupanje v dvodimenzionalno naravo fotografije,
katere pravila je kršil za svoje stilske in pripovedne namene. Kot je sam rekel: »Moje
fotografije ne gredo pod površje. Imam veliko zaupanje v površine. Dobra je polna namigov.«
(10).

Poleg revije Harper's Bazaar je sodeloval tudi z Vogueom, The New Yorkerjem, s Calvin Klein,
z Revlonom, Versacejem in mnogimi drugimi podjetji. Njegovo delo je pripomoglo k nastanku
nekaterih najbolj znanih oglaševalskih kampanj v ameriški zgodovini. Poznan je predvsem po
portretiranju ameriškega gibanja za človekove pravice, vietnamske vojne in slavnega cikla
fotografij svojega očeta, Jacoba Israela Avedona. Eno od fotografij, ki je nastala med
fotografiranjem vietnamske vojne, predstavlja slika št. 3.
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Slika 3: žrtev Napalm, Saigon, Južni Vietnam, 29. april 1971 (11)

Portretiral je kar nekaj znanih osebnosti tistega časa, kot so Samuel Beckett, Linda
Evangelista, Bob Dylan, Chet Baker, Andy Warhol, George Bush, Twiggy, Janis Joplin, Malcom
X, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn in Brigitte Bardot, katere portret prikazuje slika št. 4.

Slika 4: Brigitte Bardot, Pariz, 27. januar 1959 (11).
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2.5.2 ANNIE LEIBOVITZ
Annie Leibovitz je slavna ameriška fotografinja, najbolj poznana po svojih privlačnih in
dramatičnih portretih znanih osebnosti. Spretna je pri zajemanju osebnosti in notranjega
življenja subjektov, njene fotografije reflektirajo intimne ali uprizorjene trenutke, ki
razkrivajo razigranost in ekspresivnost njenih subjektov, kot je to razvidno v njenih
Disneyjevih portretih (2011). Nekoč je rekla: »Ne verjamem več, da še obstaja stvar, kot je
objektivnost. Vsak ima svoje stališče. Nekateri ljudje to imenujejo slog, toda, o čemer
govorimo, je pogum fotografije. Ko zaupaš svojemu stališču, potem začneš
fotografirati.«(12).

Rojena je 2. oktobra 1949 v Waterrburyju. Leta 1970 je začela delati kot komercialna
fotografinja pri reviji Rolling Stones in kmalu postala prva ženska, ki je bila imenovana za
glavno fotografinjo. Zapustila je publikacijo in začela delati pri Vanity Fairu, kjer je razvila svoj
slog uprizorjenih in svetlo osvetljenih portretov. K reviji prispeva še danes, prav tako k
Vogueu (12).

Leibovitzova je posnela zadnje fotografije, eno izmed njih predstavlja slika št. 5, Johna
Lennona in Yoko Ono, pred Johnovo smrtjo leta 1980.

Slika 5: John Lennon in Yoko Ono, The Dakota, New York, 8. december 1980 (13).
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2.5.3 PHILIPPE HALSMAN
Philippe Halsman, rojen 1906 v Rigi, je znan kot eden najinovativnejših in originalnejših
portretnih fotografov 20. stoletja (14).

Halsman je bil zaradi domnevnega umora očeta (kasneje se je izkazalo, da je umrl med
planinarjenjem) štiri leta zaprt, leta 1931 pa je bil izpuščen pod pogojem, da za javno dobro
zapusti Avstrijo in se nikoli več ne vrne. Odšel je v Francijo, kjer je začel sodelovati z modnimi
revijami, kot je npr. Vogue in kmalu postal znan kot eden najboljših fotografov v Franciji,
prepoznaven po svojih ostrih in natančno obrezanih fotografijah, ki so odražale odklon od
starega načina, t. i. videza mehkega fokusa. Ko so Francijo napadli, je pobegnil v Marseille in
kasneje uspešno pridobil ameriški vizum, pri pridobitvi vizuma pa ga naj bi podprl družinski
prijatelj, Albert Einstein. Halsman je Einsteina leta 1947 upodobil na slavnem portretu, ki ga
prikazuje slika št. 6) (14).

Slika 6: profesor Albert Einstein v svojem kabinetu na Princetonu, 1947 (15).

V času svoje kariere je fotografiral veliko talentiranih in legendarnih posameznikov, kot so
Louis Armstrong, Audrey Hepburn in Albert Einstein. Kakorkoli pa je njegov najbolj opazen
subjekt Salvador Dalí zaradi njunega partnerstva v ustvarjanju fotografij, ki so bile izven tega
sveta, kot je znameniti Dali Atomicus (16), ki jo vidimo pri sliki št. 7.
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Slika 7: Dali Atomicus (17).

Leta 1961 je svoje delo in vpliv popeljal še korak dlje in objavil Halsman on the Creation of
Photographic Ideas, da bi spodbudil fotografe k ustvarjanju neobičajnih fotografij z
upoštevanjem naslednjih šestih pravil:


pravilo direktnega pristopa,



pravilo nenavadnih tehnik,



pravilo dodane nenavadne značilnosti,



pravilo manjkajoče značilnosti,



pravilo sestavljenih značilnosti,



pravilo dobesedne ali ideografske metode.

2.5.4 DIANE ARBUS
Diane Arbus, rojena 14. marca 1923, je bila ameriška fotografinja, najbolj znana po intimnih
črno-belih portretih. Pogosto je fotografirala ljudi na robu družbe, pa tudi transseksualce,
mentalno bolne in cirkuške izvajalce (18). Arthur Lubow v svojem članku, objavljenem v New
York Times Magazine leta 2003, o Diani Arbus zapiše: »Fascinirali so jo ljudje, ki so vidno
ustvarjali lastne identitete – nudisti, nastopajoči, v stranskih predstavah, tetovirani moški,
bogati, oboževalci filmskih zvezd – in tisti, ki so bili ujeti v uniformi, ki ni več zagotavljala
varnosti ali udobja (19).
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Arbusin portret Identični dvojčici, ki ga prikazuje slika št. 8, hkrati zajema osnovne razlike in
fizične podobnosti sester dvojčic. Nekoč je razmišljala: »Fotografija je skrivnost o skrivnosti.
Več kot ti pove, manj veš.« (18).

Slika 8: Identični dvojčici, Roselle, N. J., 1966 (20).

Leta 1972, leto po tem, ko je naredila samomor, je Arbusova postala prva fotografinja, ki je
bila vključena v Beneški bienale, kjer so bile njene fotografije »osupljiva senzacija ameriškega
paviljona. Če je naravna težnja nekoga, da je skeptičen o legendi, je potrebno povedati, da je
vsak sum zbledel v prisotnosti njenega dela, ki je izjemno mogočno in zelo čudno.« (19).

2.5.5 STEVE MCCURRY
Steve McCurry, ki se je rodil leta 1950, je bil ameriški fotograf, svobodni delavec in
fotoreporter (21).

Po enemu letu dela v Indiji je odpotoval v severni Pakistan, kjer se je srečal z dvema
Afganistancema, ki sta mu povedala o vojni v Afganistanu. McCurryjeva kariera se je začela,
ko je preoblečen v afganistansko obleko, tik pred sovjetsko invazijo, prečkal pakistansko
12

mejo v območje Afganistana, ki je bilo pod nadzorom upornikov. Območje je zapustil z
rolicami filma, zašitimi v njegov turban in zatlačenimi v nogavice. Te fotografije so kasneje
objavili The New York Times, Time in Paris Match ter mu pridobile Robert Capa zlato medaljo
za najboljšo fotoreportažo iz tujine (21).

Leta 1984 je National Geographic zaprosil McCurryja za fotografiranje begunskih taborišč ob
afganistansko-pakistanski meji. V taborišču Nasir Bagh je našel šotor, ki je bil postavljen kot
dekliška šola. Opazil je dekle s še posebej presenetljivimi zelenimi očmi. Spominja se, da je
imela intenziven, strašen, resnično prodoren pogled, čeprav je bila stara komaj okoli
dvanajst let. Verjetno je bila ona prav tako radovedna o njem, kot je bil on o njej. Po nekaj
trenutkih je vstala in odšla, toda za trenutek je bilo vse v redu – svetloba, ozadje in izraz v
njenih očeh. Ravno ta trenutek je prinesel verjetno eno najprepoznavnejših fotografij
dvajsetega stoletja. To fotografijo prikazuje slika št. 9.

Slika 9: Afganistansko dekle, Steve McCurry, 1984 (23)

V naslednjih treh desetletjih je McCurry potoval po svetu in iskal najpomembnejše kraje, iz
katerih bi lahko poročal v fotografskih zgodbah. Zajel je številna območja mednarodnih in
civilnih konfliktov, vključujoč Burmo, Šrilanko, Kambodžo, Filipine, zalivsko vojno in nekdanjo
Jugoslavijo. Namesto da bi fotografiral boj, se je raje osredotočil na posledice, ki jih ima
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vojna za človeka, tako da ne prikaže samo, kako vojna vpliva na pokrajino, ampak tudi, kako
vpliva na obraze žrtev (22).

2.5.6 ANTONIO GIBOTTA
Antonio Gibotta, rojen leta 1988, je kmalu razvil strast do fotografije s pozornim
opazovanjem dela svojega očeta, znanega profesionalnega fotografa. Svojo strast je kmalu
spremenil v poklic, saj je zbral veliko izkušenj pri ustvarjanju del in poročil o potovanjih, v
Italiji in predvsem v tujini. Magistriral je iz umetnosti, in sicer iz umetnostne sekcije
oglaševalske grafike in fotografije (24).

Je večkrat nagrajeni fotoreporter, čigar projekti vključujejo dokumentiranje življenja
imigrantov, verskih romarjev in odvisnikov od iger. Vseeno pa so njegove zadnje fotografije
daleč od njegovega ostalega dela. Rezultat je bila presenetljiva in barvita serija fotografij
modelov, prekritih s fluorescentno barvo za telo, in fotografiranih pod UV-lučjo (25).
Fotografijo iz omenjene serije predstavlja slika št. 10.

Slika 10: Antonio Gibotta, fotografiranje z UV-svetlobo (25)

Serijo fotografij s fluorescentno barvo za telo sta navdihnili dve njegovi prejšnji
fotoreportaži. Ena je serija fotografij Holi festivala, letno tridnevno hindujsko praznovanje,
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kjer udeleženci drug po drugem mečejo svetlo obarvane praške ter s tem simbolizirajo konec
zime in zmago dobrega nad slabim. Druga inspiracija je bila Flour War, 200 let star festival v
Alicantu v Španiji, kjer so ljudje razdeljeni v dve skupini in se bojujejo z moko, vodo, jajci in
obarvanim dimom (25).

Serija fotografij, posnetih s fluorescentnimi barvami, je bila objavljena v času nastajanja
diplomskega dela.

2.6 DIGITALNI ZRCALNOREFLEKSNI FOTOAPARAT
Digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat (znan tudi pod kratico DSLR za angleški izraz Digital
Single Lens Reflex) je vrsta fotoaparata z optičnimi elementi in mehaniko zrcalnorefleksnega
fotoaparata ter elektronskim tipalom namesto filma za zajem svetlobe. Refleksni sistem
zrcal, leč in prizem je glavna značilnost, ki ga loči od drugih digitalnih fotoaparatov (26).

Digitalne zrcalnorefleksne kamere SLR so ergonomsko oblikovane, kar omogoča preprosto in
hitro delo z vsemi nastavitvenimi gumbi, ne da bi pri tem kamero morali odtegniti od očesa.
Telesa teh kamer so čvrsta in dovolj robustna, da zlahka kljubujejo vsakodnevni profesionalni
uporabi. Tudi objektiv in vsi dodatki so visoko kakovostni (27).

V ohišju fotoaparata je ogledalo, ki odbija svetlobo, ki prihaja iz objektiva navzgor v optično
iskalo, bodisi s prizmo (višji razredi DSLR fotoaparatov) bodisi z vrsto dodatnih zrcal (nižji
razredi DLSR fotoaparatov). Tako lahko vidimo, kaj fotografiramo direktno skozi objektiv in
od tu prihaja izraz »refleks«, ki se nanaša na odsev zrcala. Ko pritisnemo na sprožilec, se
zrcalo obrne navzgor, zaklop se odpre in svetloba, ki prihaja iz objektiva, potuje naravnost do
slikovnega senzorja, kjer se posname fotografija (28). Potovanje svetlobe od objektiva do
našega očesa v digitalnem zrcalnorefleksnem fotoaparatu prikazuje slika št. 11.
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Slika 11: Prikaz poti svetlobe pri DSLR fotoaparatu (29)

2.7 OBJEKTIVI ZA PORTRETIRANJE
Pri portretni fotografiji se lahko uporablja katerikoli objektiv, vendar se najbolj uporabljajo
tisti z goriščno razdaljo med 50 mm in 200 mm. Prvi namenski portretni objektiv je bil
objektiv Petzval, ki ga je leta 1840 razvil Joseph Petzval. Imel je relativno ozek zorni kot (30°),
goriščno razdaljo 150 mm in goriščno razmerje v f/3.3 - 3.7 območju (6). Kako je objektiv
izgledal, vidimo na fotografiji, ki jo predstavlja slika št. 12.

Slika 12: Petzval objektiv (30)
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Pri izbiri objektiva za portretiranje je najpomembnejša goriščna razdalja, saj ima največji
učinek na delovanje in učinkovitost objektiva. Določa ali je portret ozek posnetek glave in
ramen ali je širok posnetek od pasu navzgor ali posnetek celotne dolžine telesa. Goriščna
razdalja določa, kako blizu subjektu mora stati fotograf, kako subjekt zapolni prostor na
fotografiji in, najpomembnejše, ali ima goriščna razdalja velik učinek na značilnosti subjekta
– ob izbiri napačnega objektiva lahko fotografije izpadejo popačene ali pretirane (31).

Za klasične portrete večinoma uporabljamo objektive od 50 mm navzgor (vse do 200 mm).
Pri teh objektivih ne pride do neželenih popačenj, ki jih prinašajo širokokotni objektivi (pod
50 mm), saj si ne želimo, da si naši portretiranci na fotografijah ne bi bili všeč. In nikoli ne
podcenjujte tega kančka narcisoidnosti, ki ga v sebi nosimo prav vsi. Objektivi nad 200 mm
pa imajo zelo majhno globinsko ostrino, zato je včasih težko izostriti dovolj velike dele
obraza, predvsem pa obe očesi naenkrat. Pri portretih so najpomembnejše ravno oči, ki
najbolje odražajo človekov značaj. Zato morajo biti vedno ostre in pravilno osvetljene (7).

2.8 ULTRAVIJOLIČNA SVETLOBA
Nemški fizik Johann Wilhelm Ritter je UV-sevanje odkril leta 1801. Opazil je pospešeno
temnenje papirja, potopljenega v srebrov klorid, ko ga je izpostavil nevidnim žarkom, tik za
vijoličnim delom vidnega spektra (32).

Ultravijolično valovanje (kratica UV) je elektromagnetno valovanje z valovno dolžino, krajšo
od valovne dolžine vidne svetlobe, vendar daljšo od valovne dolžine rentgenskih žarkov (33).
Delitev spektra elektromagnetnega valovanja in kje v tem spektru se nahaja ultravijolična
svetloba je prikazano na grafiki, ki jo prikazuje slika št. 13.
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Slika 13: Spekter elektromagnetnega valovanja (34)

Spekter elektromagnetnega valovanja ultravijolične svetlobe se lahko razdeli na več načinov.
ISO standard o razdelitvi UV-svetlobnega spektra (ISO 21348) opisuje sledeče razpone (35):



ultravijolična (UV): 100 nm ≤ λ < 400 nm,



vakuum ultravijolična (VUV): 10 nm ≤ λ < 200 nm,



ekstremna ultravijolična (EUV): 10 nm ≤ λ < 121 nm,



hydrogen lyman-alpha (H Lyman-α): 121 nm ≤ λ < 122 nm,



daljna ultravijolična (FUV): 122 nm ≤ λ < 200 nm,



ultravijolična C (UVC): 100 nm ≤ λ < 280 nm,



srednja ultravijolična (MUV): 200 nm ≤ λ < 300 nm,



ultravijolična B (UVB): 280 nm ≤ λ < 315 nm,



bližnja ultravijolična (NUV): 300 nm ≤ λ < 400 nm,



ultravijolična A (UVA): 315 nm ≤ λ < 400 nm (36).

Ultravijolična svetloba je za človeško oko nevidna, zato jo imenujemo tudi »črna svetloba«.
Druge živali, med njimi nekateri ptiči, plazilci in žuželke (npr. čebele), zaznavajo tudi bližnje
ultravijolično območje spektra. Številni sadeži, cvetovi in semena v primerjavi z barvnim
vidom človeka dosti močneje izstopajo od ozadja v ultravijoličnem delu spektra (33). Večina
naravne UV-svetlobe, s katero se srečujemo ljudje, prihaja od sonca. Vendar pa je le okoli 10
% sončne svetlobe UV in le približno tretjina te prodre v ozračje in doseže tla, glede na
ameriški Nacionalni toksikološki program (NTP) (37). Poleg sonca so vir UV-sevanja tudi črne
sijalke, kratkovalovne UV-sijalke, plinske UV-sijalke, laserji, svetleče diode, fluorescenčne
svetilke …
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2.8.1 ČRNA SVETLOBA (ČRNE SIJALKE)
Črna svetloba je pogovorno ime za UVA-sevanje, ki ga proizvajajo posebne svetilke z UVAfiltrom. Črne sijalke so najbolj znan vir umetne UV-svetlobe. Običajne črne sijalke oddajajo
valove UVA z zelo malo vidne svetlobe (32).

Ločimo dve vrsti sijalk, ki proizvajajo ultravijolično svetlobo. Prve imajo vijolični filtrirni
material bodisi na žarnici bodisi v ločenem steklenem ohišju. Ta filtrirni material blokira
večino vidne svetlobe in prepušča le UV-svetlobo, tako da svetilka ob uporabi sveti vijolično.
Pri takšnih sijalkah se lahko uporabi optično filtrirno steklo, imenovano Woodovo steklo, ki
ga je leta 1903 razvil ameriški fizik Robert Williams Wood. Druge sijalke pa proizvajajo
ultravijolično svetlobo brez uporabe filtrirnega materiala, tako da prepušča več vidne
svetlobe, ob uporabi pa sveti modro.

Viri črne svetlobe so lahko posebej oblikovane fluorescenčne sijalke, žarnice z živosrebrno
paro, svetleče diode (LED), laserji ali inkadescentne žarnice – a ker žarnice ne proizvajajo
skoraj nič črne svetlobe (nekoliko več le halogenske žarnice), jih ne štejemo za prave vire
črne svetlobe. V medicini, forenziki in nekaterih drugih znanstvenih področjih se tak vir
svetlobe imenuje Woodova svetilka, poimenovana po Robertu Williamsu Woodu (38).

2.8.2 FLUORESCENTNA BARVA
Fluorescentna barva je svetleča barva, ki sveti pod črno oz. UV-svetlobo. Temelji na
pigmentih, ki se odzivajo na svetlobo v ultravijoličnem delu elektromagnetnega spektra (39).
Fluorescentne barve ne smemo zamenjati s fosforescentnimi, ki se svetijo v temi. Čeprav je
fluorescentna barva vidna tudi na naravni svetlobi, pa se manj sveti oz. ima tudi drugačen
odtenek, kot pod UV-svetlobo.

Izum fluorescentne barve pripisujejo bratoma Josephu in Robertu Switzerju v tridesetih letih
prejšnjega stoletja (39).
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2.8.3 FLUORESCENCA
Fluorescenca je fizikalni pojav, pri katerem snov seva fotone z daljšo valovno dolžino, kot je
valovna dolžina absorbiranega vzbujevalnega sevanja oz., pri katerem je energija sevanih
fotonov manjša od absorbiranih fotonov. Razlog za to je, da fotoni ne prehajajo direktno v
osnovno stanje pač pa preko dveh ali več vzbujenih stanj (40).

Načeloma lahko fluorescira vsaka snov, pogoj je le nekaj ostro definiranih in razmaknjenih
energijskih stanj oz. odsotnost zveznega emisijskega spektra. V slednjem primeru lahko
ločena energijska stanja ustvarimo z dodatkom aktivatorjev. Barva fluorescirane svetlobe je
seveda odvisna od vrste snovi, kemične narave in koncentracije aktivatorjev ter vrste
vpadnega sevanja. Tako antracen fluorescira vijolično pri obsevanju z UV-žarki, z dodatkom
naftalina pa zeleno. Organske snovi, kot so npr. človeški lasje ali zobje, fluorescirajo bledo
modrikasto svetlobo (40).
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3 EKSPERIMENTALNI DEL

3.1 MATERIALI IN METODE DELA
Pri portretiranju smo uporabili digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat Nikon D5300. Uporabili
smo objektiv z goriščnico 35 mm in zaslonko f/1.8G ter objektiv z razponom goriščnice 18 –
140 mm in zaslonko f/3.5-5.6G.

Fotografiranje je potekalo v fotografskem studiu na Naravoslovnotehniški fakulteti v
Ljubljani. Da bi fluorescentne barve, ki smo jih uporabili za slikanje po obrazu, prišle najbolje
do izraza, smo kot glavni in pri večini fotografij edini vir svetlobe uporabili le svetilo z
Osramovo UV-A ''blacklight'' žarnico (moč žarnice: 18 W). Kasneje smo pri nekaterih
fotografijah uporabili še bliskavico mobilnega telefona. Vse fotografije smo na koncu s
pomočjo prenosnika ASUS ROG in programa Adobe Photoshop Lightroom še obdelali.

Izmed 412 fotografij smo izbrali 10 najboljših in jih likovno analizirali. Fotografije so bile
posnete v fotografskem studiu, portretiranci pa so bili znanci, saj je bilo fotografiranje tako
bolj sproščeno. Barvo smo portretirancem nanašali sami, za navdih pa so nam služile
fotografije različnih ozvezdij. Nanašanje barve nam je predstavljalo izziv, saj so barve pod
belo svetlobo izgledale drugače kot pod črno. Po končanem fotografiranju smo naredili izbor
fotografij, ki smo jih naknadno obdelali v programu Adobe Lightroom in Adobe Photoshop
CC.

Znanje, pridobljeno med raziskovanjem in pisanjem teoretičnega dela, je bilo v veliko pomoč
tako pri fotografiranju kot tudi analizi fotografij. Najpomembnejša je bila mirna roka, saj
zaradi lažjega premikanja okoli modela, stativa nismo uporabili. Pri vseh fotografijah je bilo
potrebno več poizkusov. S številom posnetkov nismo varčevali, tako da smo imeli na koncu
zelo velik izbor fotografij. To je privedlo do naslednjega izziva; izbor desetih fotografij.
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO
Pri eksperimentalnem delu diplomskega dela je nastal sklop 10 portretnih fotografij. Znanje,
ki smo ga pridobili pri pisanju teoretičnega dela, nam je pomagalo pri portretiranju in
doseganju želenih rezultatov. Fotografije smo na koncu le minimalno obdelali.
V nadaljevanju diplomskega dela smo fotografijam pripisali tehnične lastnosti in jih
ovrednotili z likovno analizo.
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Slika 14: Fotografija 1 - Sombrero
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Tehnične lastnosti fotografije 1:


fotoaparat: Nikon D5300,



objektiv: AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8G,



goriščna razdalja: 35 mm,



odprtost zaslonke: f/4,



osvetlitveni čas: 1/160 s,



ISO občutljivost: ISO 4000.

Model na sliki št. 14 je namazan le z modro fluorescentno barvo, zaradi katere fotografija
deluje hladno.

Inspiracija za fotografijo je bila spiralna galaksija Sombrero, ki je znamenita zaradi skoraj
povsem stranskega profila s širokim prstanom zastirajočih prog prahu (41). Modre krivulje na
fotografiji spominjajo na proge prahu in na obliko prstana.

Astronomi menijo, da je v jedru galaksije Sombrero supermasivna črna luknja (41), ki jo
asociiramo s črno ploskvijo na obrazu in jo omejujejo modre krivulje. Črno ozadje pa
povezujemo z neskončnim vesoljem okoli galaksije.

Če na fotografijo gledamo z vidika zgodovinarjev likovne umetnosti, nas asociira tudi na
serijo slik Henrija Matissa z naslovom Blue Nudes iz leta 1952.
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Slika 15: Fotografija 2 - Antena A

25

Tehnične lastnosti fotografije 2:


fotoaparat: Nikon D5300,



objektiv: AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8G,



goriščna razdalja: 35 mm,



odprtost zaslonke: f/4,



osvetlitveni čas: 1/160 s,



ISO občutljivost: ISO 4000.

Za portret na sliki št. 15 je bil inspiracija trk galaksij, imenovanih Anteni. Trk je pred več kot
sto milijoni leti sprožil rojstvo milijonov zvezd, oblakov plina in zvezdnega prahu. Najbolj
masivne mlade zvezde so že porabile svoje zaloge goriva in v nekaj milijonih let eksplodirale
kot supernove (42).

Sam trk galaksij je predstavljen kot trk dveh barv: modra, ki je na modelu ostala od prejšnje
poslikave in rožnata, ki sem jo nanesla na novo. Zabrisana modra asociira na oblake plina in
zvezdnega prahu, ki nastane pri trku dveh galaksij. Večje rožnate točke nad obrvjo
predstavljajo večje vesoljske objekte, ki nastajajo pri trkih galaksij, manjše točke pa
predstavljajo novo nastale zvezde.

Če fotografijo povežemo z umetniškimi obdobji, se lahko naslonimo na obdobje
modernizma, natančneje na avantgardo, imenovano akcijsko slikarstvo (»action painting«),
ki se je uveljavilo v sredini dvajsetega stoletja.
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Slika 16: Fotografija 3 - Hoagovo telo
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Tehnične lastnosti fotografije 3:


fotoaparat: Nikon D5300,



objektiv: AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8G,



goriščna razdalja: 35 mm,



odprtost zaslonke: f/4,



osvetlitveni čas: 1/160 s,



ISO občutljivost: ISO 4000.

Model na fotografiji, ki jo predstavlja slika št. 16, je osvetljen samo z UV-lučjo, in sicer s
sprednje strani.

Inspiracija za fotografijo in nanos barv je bilo Hoagovo telo. To je obročasta galaksija v
ozvezdju Kače. V galaksiji skoraj popoln obroč mladih vročih modrih zvezd kroži okrog
starejšega rumenega jedra (43).

Zelena barva na čelu modela ponazarja ozvezdje Kače. Linija, ki poteka po nosu in ustih,
asociira na rumeno jedro Hoagovega telesa, iz tega sledi tudi postavitev nosu na sredino
fotografije. Rdeče in modre točke po obrazu prikazujejo obroč modrih zvezd, kar bi bilo še
bolj razvidno, če bi bila fotografija posneta iz profila.
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Slika 17: Fotografija 4 – Maffei 1
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Tehnične lastnosti fotografije 4:


fotoaparat: Nikon D5300,



objektiv: AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8G,



goriščna razdalja: 35 mm,



odprtost zaslonke: f/4,



osvetlitveni čas: 1/160 s,



ISO občutljivost: ISO 4000.

Pri portretu, ki ga predstavlja slika št. 17, je bil edini vir svetlobe UV-luč, ki je bila postavljena
pred modelom. Fotografijo sem naknadno obdelala v Adobe Lightroomu. S posvetlitvijo
fotografije sem želela poudariti modelov izraz na obrazu, saj je poleg barv tudi ta pomemben
del fotografije.

Maffei 1 je velika eliptična galaksija v ozvezdju Kasiopeje. Sestavljena je predvsem iz zvezd,
bogatih s kovino, in ima majhno modro jedro, v katerem nastajajo nove zvezde. Galaksija leži
v Coni izogibanja in je močno zakrita z zvezdami in prahom Rimske ceste. Če je le-ta ne bi
zakrivala, bi bila galaksija Maffei 1 ena največjih, najsvetlejših in najbolj poznanih galaksij na
nebu (44).

Inspiracija pri nastajanju portreta je bil predvsem posnetek galaksij Maffei 1 in Maffei 2 ter
meglice Srce. Izbor barv je povezan z modrimi zvezdami v galaksiji. Galaksiji Maffei 1 in 2 v
nekaterih virih imenujejo tudi Galaksiji onkraj Srca, kar lahko povežemo z motivom. Ali je pri
povezavi motiva in poimenovanja galaksij kakšen globlji pomen ali ne, lahko vsak presodi
zase.
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Slika 18: Fotografija 5 - Kipar
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Tehnične lastnosti fotografije 5:


fotoaparat: Nikon D5300,



objektiv: AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8G,



goriščna razdalja: 35 mm,



odprtost zaslonke: f/4,



osvetlitveni čas: 1/160 s,



ISO občutljivost: ISO 4000.

Slika št. 18 prikazuje portret, pri katerem je bil model osvetljen le z UV-lučjo, fotografiran pa
iz stranskega profila.

Fotografija asociira na galaksijo NGC 300, ki je v ozvezdju Kiparja. Spiralna galaksija NGC 300
je ena najbližjih galaksij Krajevni skupini in je najsvetlejša od glavnih petih spiral v smeri
skupine Kiparja.

Fotografija je prav tako pisana kot galaksija, s katero jo asociiramo. Na posnetkih galaksije
lahko vidimo modre zvezde, ki so skoncentrirane v spiralnih rokah, rumeni madeži so žareči
vroči plini, ki jih segrevajo bližnje zvezde, rdeči madeži pa so meglice. Pri nastajanju
fotografije sem z omenjeno galaksijo bolj ali manj povezovala le izbiro barv, motiv pa je bil
naslikan spontano.
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Slika 19: Fotografija 6 - Eridan
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Tehnične lastnosti fotografije 6:


fotoaparat: Nikon D5300,



objektiv: AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8G,



goriščna razdalja: 35 mm,



odprtost zaslonke: f/4,



osvetlitveni čas: 1/160 s,



ISO občutljivost: ISO 4000.

Edini vir svetlobe pri fotografiji, ki jo predstavlja slika št. 19, je bila UV-luč, ki je bila
postavljena rahlo desno (iz vidika modela), pred modelom.

Inspiracija za zgornjo fotografijo je bila galaksija NGC 1232, ki jo najdemo v ozvezdju Eridan.
Galaksija NGC 1232 je velika spiralna galaksija, pri kateri na vidnem prevladujejo milijoni
zvezd in temen prah, ujet v gravitacijski vrtinec spiralnih rokavov, ki krožijo okoli centra.
Odprte kopice s svetlimi modrimi zvezdami so posejane vzdolž spiralnih rokavov, temne
proge gostega medzvezdnega prahu pa lahko vidimo med njimi (45).

Odebeljena linija, ki poteka diagonalno po obrazu modela, predstavlja del spiralnega rokava,
ki kroži okoli centra galaksije. Sledi modre barve okoli linije pa predstavljajo odprte kopice s
svetlimi zvezdami, ki so posejane okoli spiralnih rokavov.
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Slika 20: Fotografija 7 - I Zwicky 18
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Tehnične lastnosti fotografije 7:


fotoaparat: Nikon D5300,



objektiv: AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8G,



goriščna razdalja: 35 mm,



odprtost zaslonke: f/4,



osvetlitveni čas: 1/160 s,



ISO občutljivost: ISO 4000.

Model na sliki št. 20 je bil osvetljen le z UV-lučjo, ki je bila postavljena pred njim. Fotografija
je bila posneta s strani tako, da so vidne tudi sence oz. neosvetljen del obraza. Osvetlitev in
pogled navzdol dajeta fotografiji pridih skrivnostnosti, kar asociira na vesolje, ki je v veliki
meri še neraziskano in zato nanj gledamo kot na nekaj skrivnostnega.

Pri nastajanju fotografije je bila inspiracija galaksija I Zwicky 18. Za to galaksijo so nekoč
domnevali, da je ena najmlajših znanih galaksij. Zanimiva je bila, ker je spominjala na
nastanek galaksij v zelo mladem vesolju. Pa tudi skrivnostna je, ker je tako blizu – oddaljena
je samo 59 milijonov svetlobnih let in obkrožena je s precej starejšimi galaksijami. Nedavno
pa so odkrili populacijo starih šibkih zvezd, pomešano s populacijo svetlih zvezd. Zato zdaj
domnevajo, da je I Zwicky 18 enako stara kot njene sosede, vendar z razmeroma burnim
obdobjem nastajanja novih zvezd (46).

Modra barva predstavlja dejansko starost in umirjenost galaksije, oranžna barva pa nedavno
burno epizodo nastajanja svetlih zvezd v tej galaksiji.
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Slika 21: Fotografija 8 - Bodejeva galaksija
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Tehnične lastnosti fotografije 8:


fotoaparat: Nikon D5300,



objektiv: AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8G,



goriščna razdalja: 35 mm,



odprtost zaslonke: f/4,



osvetlitveni čas: 1/160 s,



ISO občutljivost: ISO 4000.

Pri nastajanju fotografije, ki jo predstavlja slika št. 21, je bil ponovno edini svetlobni vir UVluč, ki je osvetljevala sprednji profil modela.

Inspiracija za izbor barv in motiv na obrazu modela je bila Bodejeva galaksija oz. Messier 81.
Messier 81 je spiralna galaksija, ki jo zaradi njene velikosti, bližine do Zemlje in njenega
aktivnega galaktičnega jedra (v katerem je 70 milijonov M ☉ supermasivne črne luknje)
obsežno proučujejo poklicni astronomi. Prav zaradi njene velikosti in razmeroma visoke
svetlosti pa je priljubljena tudi med amaterskimi astronomi (47).

Točke okoli oči in po ključnicah asociirajo na spiralno obliko in svetlo jedro galaksije, rožnata
linija na ramenu modela pa na spiralne roke v galaksiji. Modre točke okoli oči lahko asociirajo
tudi na kratkotrajne modre zvezde, ki se nahajajo v območju nastajanja zvezd.
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Slika 22: Fotografija 9 - Mali Magellanov oblak
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Tehnične lastnosti fotografije 9:


fotoaparat: Nikon D5300,



objektiv: AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8G,



goriščna razdalja: 35 mm,



odprtost zaslonke: f/4,



osvetlitveni čas: 1/50 s,



ISO občutljivost: ISO 1000.

Pri fotografiji, ki jo predstavlja slika št. 22, je bila kot svetlobni vir poleg UV-luči uporabljena
tudi bliskavica mobilnega telefona. Dodaten svetlobni učinek je bil dosežen z uporabo bele
majice, ki je bila postavljena v naročje modela (bela majica pod UV-lučjo žari modro).

Inspiracija za fotografijo je bila pritlikava galaksija, imenovana Mali Magellanov oblak.
Klasificirana je kot pritlikava nepravilna galaksija, vsebuje pa nekaj sto milijonov zvezd (48).
Razpršenost teh mnogih zvezd predstavljajo oranžne točke na obrazu modela.
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Slika 23: Fotografija 10 - Rimska cesta
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Tehnične lastnosti fotografije 10:


fotoaparat: Nikon D5300,



objektiv: AF-S DX Nikkor 35 mm f/1.8G,



goriščna razdalja: 35 mm,



odprtost zaslonke: f/4,



osvetlitveni čas: 1/30 s,



ISO občutljivost: ISO 1000.

Na fotografiji, ki jo predstavlja slika št. 23, je bila prav tako poleg UV-luči kot svetlobni vir
uporabljena tudi bliskavica mobilnega telefona.

Za inspiracijo pri nastajanju fotografije je služila galaksija Rimska cesta, ki je spiralna galaksija
s prečko v Krajevni skupini. Njeni spiralni rokavi so vidni z Zemlje kot pas svetlobe na nočnem
nebu. Rimsko cesto, ki jo vidimo na nočnem nebu kot megličast pas bele svetlobe, ki se vije
prek celotne nebesne krogle, ustvarjajo zvezde in drugo gradivo v galaktični ravnini (49).

Modre točke po obrazu in vratu modela predstavljajo zvezde, ki ustvarjajo Rimsko cesto. S
fotografiranjem s stranskega profila in posejanostjo točk barve le po eni strani je
predstavljena oblika Rimske ceste, kot jo vidimo iz Zemlje – kot pas milijonih zvezd.
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Fotografiranje smo začeli z uporabo Nikkor objektiva z razponom gorišča 18 - 140 mm in
zaslonko f/3.5 – 5.6G, saj se tako ni bilo potrebno preveč približati modelom. Ko je vzdušje v
studiu postalo bolj sproščeno in smo se modelom lahko bolj približali, smo uporabili Nikkor
objektiv z goriščnico 35 mm in zaslonko f/1.8G, ki je pripomogel k boljšim rezultatom.

Pri posameznih fotografijah bi lahko povečali nasičenost barv, vendar se zato nismo odločili,
ker bi celotna fotografija delovala preveč umetno. Med samim fotografiranjem, bi lahko
nekoliko zmanjšali ISO občutljivost, kar bi zmanjšalo zrnatost fotografij.
Pri slikah št. 22 in št. 23 smo, zaradi uporabljenega dodatnega svetlobnega vira, podaljšali
osvetlitveni čas. Dodatni svetlobni vir je bil uporabljen z namenom, da do izraza pride tudi
obraz modela in ne samo barve, kakor pri ostalih slikah.

Sprva so nam problem povzročale barve za telo. Na telo smo jih nanašali pod belo svetlobo,
pod katero ni bila videna vsa nanešena barva. Pri nekaterih fotografijah je pod UV svetlobo
postala vidna tudi barva predhodnega nanosa, za katero smo mislili, da smo jo v celoti
očistili. Kar nam je sprva povzročalo problem, ob pregledu fotografij pa smo ugotovili, da je
končni rezultat izpadel boljše kot pričakovano.

Sklop fotografij nam je uspel boljše od pričakovanega. Barve in linije obrazov pridejo dobro
do izraza. Z več znanja, izkušenj in tudi drugačno opremo, bi bile fotografije lahko še veliko
boljše in bolj izostrene.
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5 ZAKLJUČEK

V diplomski nalogi smo se posvetili portretni fotografiji z UV-svetlobnim učinkom.
Fotografiranje z uporabo fluorescentnih barv je še najbolj razširjeno na tematskih zabavah, v
umetnosti pa je, vsaj pri nas, dokaj nepoznano. Prav zaradi tega smo se lotili raziskovanja
omenjene tematike in izdelave takšnih fotografij.

Fotografiranje portretov z UV-svetlobnim učinkom se razlikuje od fotografiranja portretov za
zasebni namen ali od portretov, ki izpričujejo našo pravo identiteto. Pri nastajanju fotografij
so nam bile pomembne predvsem barve. Ker smo hoteli, da barve kar se da izstopajo, smo
pri večini fotografij uporabili le en svetlobni vir, in sicer UV-A svetilo, ki nam je nudilo slabe
svetlobne pogoje. Če želimo pri slabi svetlobi posneti kakovostne fotografije, moramo biti
zelo pozorni na nastavitve fotoaparata. Tu ni dovolj, da imamo nastavljeno avtomatske
nastavitve fotoaparata, kot na primer pri fotografiranju portretov za zasebni namen.

Literatura, ki smo jo preučili med nastajanjem teoretičnega dela, nam je pomagala, da smo
dosegli boljše končne rezultate, kot bi jih sicer. Poznavanje portretne fotografije, delovanja
fotoaparata, UV-svetlobe in fluorescentne barve nam je olajšalo in skrajšalo celoten
postopek nastajanja fotografij. Dodatno smo obravnavali tudi izbrane fotografe Richarda
Avedona, Annie Leibovitz, Philippa Halsmana, Diane Arbus, Steva Mccurrya in Antonia
Gibotta. Še posebno smo pregledali eno izmed zadnjih del Antonia Gibotta. Kot ambasador
znamke Canon je posnel serijo fotografij z UV-svetlobnim učinkom, članek o fotografiranju
pa je izšel prav med nastajanjem našega diplomskega dela.

Na fotografije, ki so nastale v sklopu diplomskega dela, lahko gledamo vsak drugače.
Primerjava z ozvezdji je le eden od pogledov, s katerim smo želeli poudariti skrivnostnost ki
jo vidimo v fotografijah.
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