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IZVLEČEK
Diplomsko delo predstavlja možnosti izdelave črno-belih fotografij v temnici, pri čemer je
postopek poenostavljen tako, da je fotografiranje z analognimi fotoaparati zamenjano z
mobilno fotografijo, v postopku razvijanja pa je film zamenjan z zaslonom telefona. Na začetku
se diplomsko delo dotakne razvoja fotografije vse do zadnje fotografske revolucije. Zaradi
nenehnega izboljševanja telefonskih kamer in njihove priročnosti je mobilna fotografija postala
nepogrešljiv del naših življenj. V nadaljevanju delo predstavi klasični postopek razvijanja
fotografij s filmov na fotografski papir, ki je osnova za nadaljnje eksperimentiranje. V tem delu
predstavimo temnico z opremo, analiziramo delovanje fotografskega povečevalnika ter
raziščemo, kakšni fotopapirji so najbolj primerni za uporabo in kako poteka postopek izdelave
kopij. Na koncu je predstavljen še Enfojer, naprava s podobno idejo o razvijanju fotografij
neposredno s telefona. V eksperimentalnem delu so opisani materiali, ki so bili uporabljeni, ter
metode, s katerimi je bil prilagojen klasičen postopek razvijanja. To so prilagoditve
povečevalnika, uporaba dodatnih pripomočkov in urejanje fotografij. Vidimo lahko nekaj
primerov napak, ki so se zgodile pri delu in bi se jim lahko v prihodnje izognili. Na koncu so
predstavljeni še rezultati razvijanja in kratki opisi fotografij, ki so po upoštevanju in izboljševanju
prejšnjih napak dale odlične rezultate.

Ključne besede: razvijanje fotografij, temnica, mobilna fotografija, črno-bela fotografija,
pametni telefon
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ABSTRACT
This diploma thesis showcases possibilities of developing black and white photographs in the
darkroom with a technique in which pictures are taken with a mobile phone instead of an
analogue camera. In the development process, the film is replaced by a phone screen. The
first part of the thesis talks about the history of photography up until its last revolution. Due to
the constant improvements of mobile cameras and their usefulness, mobile photography has
become indispensable part of our lives. Second part of the thesis presents the classical
procedure of making photographs with films on photographic paper, which is the basis for the
further experiments. In this section, we present darkroom and its equipment, analyse working
of a photo magnifier, explore which photo papers are the most suitable to use and how
traditional copying process takes place. At the end we present Enfojer, a device which follows
the same idea of developing photos directly from the mobile phone. In experimental part we
firstly present used materials, followed by the methods, which were used to adapt the classical
development process: adjustments on the magnifier, the use of additional accessories and
photo editing. We can see some mistakes that were made during the process and can be
avoided in the future. At the end results of photo development are followed by short
descriptions of the photographs, which gave great results after considering and correcting
previously recognized mistakes.

Key words: photo development, darkroom, mobile photography, black and white
photography, mobile phone
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1 UVOD
Zadnje desetletje je večina ljudi preživela s pametnim telefonom v roki. Ker smo ljudje
prilagodljiva bitja, podvržena sentimentalnosti in estetiki, smo začeli v ta namen izkoriščati
priročnost in kakovost teh naprav. Iz leta v leto boljše kamere, ki jih imajo mobilni telefoni, so
sprožile revolucijo na področju fotografije. Vsak lahko v nekaj sekundah iz žepa potegne
kamero, ki se lahko primerja s profesionalnimi fotoaparati, in z njo posname tisoče fotografij.
Te pa pogosto pristanejo na rezervnem disku ali v fotogaleriji telefona, obsojene na pozabo.
Če nismo disciplinirani z nenehnim brisanjem fotografij, se nam začnejo nabirati, kakovostne
pa se nam izgubijo med balastom nepomembnih in ponesrečenih.
Zaradi poplave informacij in številnih stimulacij, ki nas bombardirajo vsak dan, se vse več ljudi
na različne načine zateka v preteklost. Analogna fotografija je ena izmed teh poti, ker da
fotografijam večjo vrednost in pomen, razvite fotografije pa imajo posebno patino. Fotografske
filme lahko skeniramo, in tako nismo prikrajšani niti za digitalno obliko fotografij, ki jih lahko
delimo prek spleta ali jih pošljemo prijateljem. Težavo predstavljata teža in nepriročnost starih
analognih fotoaparatov, ki jih prav zaradi tega ne nosimo vedno s seboj, torej jih nimamo pri
roki. Velikokrat se znajdemo v situaciji, ko bi želeli ovekovečiti neki trenutek, pri sebi pa imamo
samo mobilni telefon.
Kaj se zgodi, če namesto digitalizacije fotografskih filmov obrnemo proces in poskušamo razviti
digitalne fotografije v temnici? To nas spodbudi, da iz arhivov izluščimo manjše število dobrih
posnetkov, ki jim s procesom razvijanja damo dodatno vrednost in jih naredimo trajnejše.
Glaven namen tega diplomskega dela je raziskati možnosti izdelave klasičnih črno-belih
fotografij s pomočjo mobilnega telefona v temnici. Zanima nas, kako poteka pozitivno
razvijanje filma in kako lahko prilagodimo opremo in nastavitve, da bi lahko v istem postopku
film nadomestili s fotoaparatom.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 RAZVOJ FOTOGRAFIJE
Najboljša stvar pri fotografiji je, da se nikoli ne spremeni, tudi če se spremenijo ljudje na njej.
Andy Warhol
Že v času pred našim štetjem so ljudje opazovali pot svetlobe skozi majhno odprtino in
ugotovili, da lahko tako projicirajo narobe obrnjeno sliko na površino nasproti nje. Kamero
obskuro so skozi zgodovino postopoma nadgrajevali do fotoaparata, kot ga poznamo danes.
Skozi stoletja so odprtini dodali lečo, meh, objektiv, zrcala ... Razvijali so nove postopke in
materiale za zajemanje in ohranjanje fotografij (1). Že leta 1840 je bil izumljen prvi negativnopozitivni postopek, poimenovan kalotipija, ki je omogočil izdelavo poljubnega števila kopij
fotografij. Sledil je hiter razvoj tehnik, materialov in pripomočkov, ki so prispevali k temu, da so
se v 80. letih 19. stoletja odprla vrata amaterski fotografiji (2). Fotografija se ni več uporabljala
zgolj kot pripomoček za natančnejše in enostavnejše portretiranje ter ovekovečenje pokrajine.
Prešla je v ljubiteljsko rabo ter postala cenovno in tehnično dostopna milijonom ljudi. »Vi samo
pritisnite gumb, za ostalo poskrbimo mi,« je bil Estmanov slogan leta 1888, ko je na tržišču
predstavljal prvo enostavno boks kamero, ki je imela film vgrajen že ob nakupu. Z njo je želel
v ljudeh zbuditi željo po ovekovečenju osebnih spominov (1). Njegov cilj se je v naslednjih
desetletjih tudi uresničil. Fotografija je postala del vsakdanjika, prodrla je na vsa področja –
zasebno, znanstveno, umetniško, komercialno, politično, dokumentarno in novinarsko.

2.1.1 Digitalna fotografija
Največji tehnološki preskok se je zgodil v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja z novo
tehnologijo digitalne fotografije. Svetlobno občutljive filme in fotografske papirje so nadomestili
svetlobno občutljivi senzorji, ki zapisujejo podatke o sliki na pomnilniške kartice; te shranjujemo
v obliki datotek in jih reproduciramo s tiskalniki. Kljub začetnemu nezaupanju profesionalnih
fotografov so ti kmalu ugotovili, da z analogno fotografijo ne zmorejo slediti hitremu,
spreminjajočemu, kapitalističnemu trgu. Začeli so izkoriščati prednosti digitalne fotografije:
možnost takojšnjega ogleda fotografij, večje število zajetih fotografij brez višje cene, hitrejši
postopek od zajema do objave fotografij, več možnosti za manipulacijo ter obdelavo fotografij
in nenehen tehnološki napredek na področjih velikosti senzorjev, številu zajetih megapikslov,
objektivov, ohišij (3).
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Do leta 2009 je digitalna kamera dosegla eksponenten vzpon in razvoj, še vedno pa je na neki
način ostala nedostopna za veliko ljudi, ker zahteva drag in zaradi tega mučen proces izbire
zrcalno refleksnega ali brezzrcalnega fotoaparata, učenje upravljanja z njim ter nošenje težke
in velike naprave s seboj (4).

2.1.2 Fotografija s pametnim telefonom
Zaradi strme rasti prodaje in uporabe mobilnih telefonov se je pozornost začela usmerjati prav
tja. Naprava, ki je bila včasih namenjena izključno komunikaciji na daljavo, je z izboljševanjem
kakovosti kamere začela dobivati nove funkcionalne in družbene razsežnosti. Ker nas spremlja
na skoraj vsakem koraku našega življenja, je postala najboljši in najpogosteje uporabljeni
pripomoček za ustvarjanje spontanih fotografij. V dveh desetletjih so kakovost telefonskih
kamer privedli do te stopnje, da se lahko kosa s profesionalnimi kamerami. V telefone so začeli
dodajati več visokoločljivih sprednjih in zadnjih kamer, ki omogočajo združevanje več
posnetkov v enega. Zaradi tega lahko dosegajo visok dinamični razpon, manj težav pri nizki
svetlobi in razločevanje različno oddaljenih objektov (4).
Ljubiteljski fotografi zaradi priročnosti in diskretnosti telefonske kamere danes ne fotografirajo
več samo posebnih, načrtovanih dogodkov, za katere se jim je v preteklosti zdelo vredno vzeti
v roke fotoaparat. V večen spomin si želijo vtisniti trenutke vsakdanjih življenj – nasmeh
prijatelja, okusno večerjo, informacije, ki jih ne želijo pozabiti, koncert priljubljene izvajalke,
grafit z ulice ... Tako je v 21. stoletju fotografija postala jezik sporazumevanja oziroma način
komunikacije. Začela je novo fotografsko revolucijo, saj lahko vsak izmed nas postane fotograf.
Pripomočke že ima, samo naučiti se mora ozaveščeno opazovati svet okoli sebe skozi
dvodimenzionalen okvir (4; 5).

2.2 NEGATIVNO RAZVIJANJE FILMA
Za začetek se dotaknimo analogne fotografije, ki je osnova za naše nadaljnje eksperimentalno
delo.
Oblikovanje slike se začne s spuščanjem svetlobe skozi objektiv na film, vendar ta še ni vidna
našim očem in je nestabilna. Film moramo na tej točki razviti z različnimi kemikalijami, potem
pa še fiksirati, da dobimo film za poznejšo reprodukcijo. Postopki razvijanja filma so enostavni,
vendar lahko že vsak prašni delec ali praska povzročita nepopravljivo škodo na filmu, ki se
potem prenese tudi na kopije. Pri delu moramo zato biti natančni in skrbno slediti postopkom.
Ko pa te dobro poznamo, lahko z adaptacijami popravimo nekatere napake, ki so nastale pri
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fotografiranju. Cilj teh popravkov je doseganje optimalnih kontrastov in gostot kovinskega
srebra na sliki (1).

2.3 POZITIVNI POSTOPEK KOPIRANJA
Ko imamo negativne slike fiksirane na negativnem filmu, sledi izdelava pozitivov. Od tukaj je
postopek manj tehničen in bolj umetniški. Ukvarjamo se samo z reprodukcijami in se ob
nezadovoljivem rezultatu lahko vrnemo na negativ na filmu in postopek ponovimo. Postopek
ni tako specifičen in tog kot pri razvijanju filma, saj lahko fotograf na lastne oči opazuje potek
in se odloči, kaj bi rad spremenil oziroma izboljšal.
Fizikalni in kemični postopki so podobni kot pri prvih stopnjah fotografiranja – osvetlitvi filma in
razvijanju negativa. Gre za projiciranje negativa na svetlobno občutljiv papir skozi povečevalnik
(6). Tako kot film je tudi fotopapir premazan s srebrovim halidom, ki se obarva črno, če je
izpostavljen svetlobi. Na filmu so svetli deli končne fotografije obarvani temno, kar onemogoča
svetlobi, da bi na teh mestih prišla do fotopapirja. Na mestih, kjer je film svetlejši, prepušča več
svetlobe, ki osvetli srebrov halid. Ko sliko razvijemo, so tukaj delci gostejši in predstavljajo
temnejše dele našega motiva (7).

2.3.1 Povečevalnik
Povečevalnik (slika 1) je najpomembnejši pripomoček za izdelavo pozitivnih povečanih
fotografij z razvitega negativnega filma. Omogoča nam, da negativne slike s filmov povečamo
na večje formate, dele slike osvetljujemo različno dolgo, odpravimo spačenost ali celo
spremenimo perspektivo. To je enostavno sestavljen aparat, podoben fotoaparatu, po
delovanju pa navpično postavljenemu diaprojektorju. Sestavljen je iz glave, temeljne plošče in
stebra. Ta nosi glavo povečevalnika in spreminja njeno oddaljenost od temeljne plošče. S
spreminjanjem položaja glave glede na temeljno ploščo uravnavamo velikost slike, ki se
projicira nanjo. V njem je tudi protiutež, ki skrbi za stabilnost celotne naprave.
V glavi je na vrhu vir svetlobe, ki je lahko navadna žarnica ali neonska cev, ki daje mehkejšo
svetlobo. Luč opravlja isto funkcijo kot sonce ali kakšen drug vir svetlobe pri fotografiranju. Pod
njo je kondenzor oziroma set dveh konveksnih leč, ki skrbi, da se svetloba, ki pride iz luči,
enakomerno porazdeli po negativni sliki filma, ki je pod njim. Film postavimo v kaseto za film,
ki skrbi za vodoravno in pravilno lego negativa, ki ga povečujemo. Količino svetlobe, ki
prepotuje skozi kondenzor in filmski negativ, uravnavamo z odprtostjo zaslonke. Bolj ko je ta
odprta, več svetlobe prepušča.
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Med negativom in zaslonko je prostor obdan z mehom, ki ga lahko zmanjšamo ali povečamo
s premikanjem objektiva po vertikalni osi, s tem pa ostrimo sliko, ki jo projiciramo na fotografski
papir. Ta prostor spreminjamo z obračanjem izostritvenega ročaja, ki je po navadi na desni
strani glave. Zadnja ovira svetlobi pred dotikom fotografskega papirja je objektiv, ki poveča
sliko in jo takšno projicira na papir (1; 7).

glava

ročaj za nastavljanje
kaseta za film

višine glave

meh

izostritveni ročaj

leče

steber

temeljna plošča

Slika 1: Povečevanik, prilagojeno po (8)

2.3.2 Temnica
Temnica je prostor, v katerem razvijamo filme in izdelujemo pozitivne kopije. Kot nam pove že
ime, je to temen prostor, v katerega ne sme prodirati svetloba. Ker za delo vseeno potrebujemo
nekaj te, lahko temnico osvetlimo z rdečo ali oranžno svetlobo. Različni papirji so občutljivi na
različne dele barvnega spektra, vendar rdeča svetloba na večino črno-belih ne vpliva in ne
zamegli slike. Zavedati se moramo, da noben vir svetlobe ni povsem varen. Paziti moramo, da
moč svetlobnega vira ni prevelika in da je filter, ki ga damo čez, primerne barve. Luči morajo
biti od delovnih površin oddaljene vsaj dober meter, po možnosti usmerjene v stene, od katerih
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se svetloba odbija v prostor (9). Če želimo preveriti varnost luči, lahko položimo nekaj malih
predmetov na fotografski papir in jih pustimo stati nekaj minut na povečevalniku. Če lahko na
razvitem papirju vidimo, kje so stali predmeti, svetlost ali barva luči ni primerna za naš papir
(10).
Temnica je lahko stalen prostor, namenjen le tej dejavnosti, lahko pa v temnico spremenimo
kar domačo kuhinjo, kopalnico ali omaro. Priročno je, če imamo blizu tekočo vodo, ki jo
potrebujemo za izpiranje kopij. Prostor mora biti redno prezračevan zaradi uporabe kemikalij
(9).
Najbolje je, če imamo pripomočke za delo razvrščene po pultu ali sobi tako, kot si sledijo
postopki. Če imamo na levo povečevalnik, sledijo tri kadi s tekočinami, ki morajo biti večje od
našega fotografskega papirja, na desni strani pa imamo kad za izpiranje ali tekočo vodo. V
temnici moramo pripraviti še prostor za sušenje, ki je lahko vrvica s ščipalkami, na katero
pripnemo mokre kopije, ali pa brisača na pultu, na katero zlagamo fotografije (2).

2.3.3 Postopek povečave
Postopek povečave negativnega filma poteka v treh stopnjah. Začnemo s kontaktnim
kopiranjem celotnega filma brez povečave, da se ob ogledu kopij odločimo, katero fotografijo
želimo povečati. Ko vemo, katera fotografija s filma je dovolj kakovostna, da jo želimo razviti,
postavimo že uporabljen fotopapir na temeljno ploščo, ki nam bo služil kot šablona za določitev
velikosti fotografije in izostritve. Omejimo ga z vodili, da se nam med osvetljevanjem ne
premakne in da nimamo težav s postavljanjem fotopaprirja na isto mesto. Razvit fotografski
film vstavimo v kaseto, to pa v glavo povečevalnika. To spuščamo in dvigamo po stebru, dokler
se velikost fotografije ne ujema s papirjem na temeljni plošči. Ko to dosežemo, odpremo
zaslonko povečevalnika v največji možni meri in izostrimo sliko (2; 7).
Ko smo zadovoljni s položajem in ostrino slike ter imamo v temnici pripravljene vse kemikalije
in pripomočke, kot smo jih opisali v poglavju Temnica, ugasnemo luč, prižgemo rdečo, na
temeljno ploščo postavimo fotografski papir in izvedemo poskusno osvetlitev.
Ko je fotopapir osvetljen, je slika na njem še nevidna, vendar pa je svetloba povzročila kemijske
spremembe v emulziji papirja. Sledi obdelava fotopapirja s kemikalijami. Razvijalec spremeni
emulzijo srebrovih halidov v kristale kovinskega srebra sorazmerno s stopnjo osvetlitve. Z
izbiro razvijalca lahko vplivamo na kontrast in temperaturo barve končne kopije. Papir je
najbolje položiti v tekočino z osvetljenim delom navzdol, da se celotna površina omoči
istočasno. Rob posode moramo dvigovati in spuščati – s tem ustvarimo gibanje tekočine in
enakomerno razvijanje. Po pretečenem času razvijanja prestavimo kopijo v prekinjevalno kad,
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v kateri je rahlo kisla tekočina (velikokrat kar voda). Ta prekine postopek razvijanja in spere s
papirja razvijalec, da se ta ne prenese v zadnjo kad. V kadi je fiksir, ki raztopi ostanke
srebrovega halida in poskrbi, da slika ne zbledi. Po teh postopkih lahko prižgemo luč ali si
fotografije ogledamo na dnevni svetlobi. Na koncu jih moramo še dobro sprati pod tekočo vodo
ali v večji posodi, ki ji redno menjamo vodo (7; 10).

2.3.4 Poskusna osvetlitev
Poskusna osvetlitev je natančen postopek za ocenjevanje pravilnega časa osvetlitve za
najboljšo možno kakovost kopije. Kljub temu da obstajajo merilci osvetlitve, ki objektivno
določijo čas osvetlitve, ti ne upoštevajo naših subjektivnih želja za končni izdelek. Ko negativ
vstavimo v nosilec, fotopapir položimo na masko povečevalnika, sliko izostrimo in nastavimo
zaslonko na srednjo vrednost, lahko začnemo s postopnim osvetljevanjem odsekov papirja.
Osvetljujemo jih z večkratnikom nekega števila, na primer 5. To pomeni, da bomo prvi odsek
osvetljevali 25 sekund, naslednjega 20, nato 15, 10 in 5 sekund. Dobili bomo 5 odsekov, ki
morajo biti dovolj široki, da lahko s prostim očesom ocenimo njihovo kakovost (11).
Pri tem imata največji pomen gostota in kontrast sivin na kopiji. Z gostoto poimenujemo stopnjo
temnosti in svetlosti pozitiva. Nanjo vplivamo s spreminjanjem osvetlitve – z močnejšo
osvetlitvijo dosežemo gostejšo posrebritev, ki jo zaznamo kot temnejši pozitiv. To pomeni, da
s krajšo oziroma manjšo osvetlitvijo dobimo svetlejši pozitiv. Kontrast pa nam pove, kakšne so
sivine med skrajnimi vrednostmi (črno in belo). Če je fotografija bleda ter ji manjkajo prave
črnine in beline, pomeni, da je slabo kontrastna. Prekontrastna pa je trda slika, ki ji manjkajo
sivine, podrobnosti, sence in strukture. Najboljša povečava s primerno gostoto in kontrastom
ima globoke črnine, spekter sivin in sijoče beline (1).
Da bi se odločili, katera osvetlitev je najbolj primerna, moramo poskusno fotografijo razviti in
jo pogledati pri dnevni ali normalni sobni svetlobi. Najprej na vzorcu opazujemo gostoto, in
sicer na najsvetlejših mestih fotografije, ki ne smejo biti presvetljeni. Če so vsi odseki presvetli,
po navadi zmanjšamo količino svetlobe z zaprtjem zaslonke in ponovimo postopek poskusne
osvetlitve. Ko smo zadovoljni z najsvetlejšimi deli na enem poskusnem odseku, se posvetimo
senčnim delom. Če so ti pretemni ali pa je sivinskih senc premalo, je povečava prekontrastna,
zato moramo uporabiti drugačen papir. Prav tako so lahko sence premedle in potrebujemo
višje kontrastni papir. Včasih pa se zgodi, da tudi s spreminjanjem vseh teh parametrov ne
moremo doseči najboljših osvetlitev. Takrat si lahko pomagamo z delnim osvetljevanjem, ki pa
zahteva veliko praktičnih izkušenj (1).
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2.3.5 Črno-beli fotografski papir
Fotopapir za kopiranje črno-belih fotografij je sestavljen iz osnovne plasti, ki je prevlečena s
tanko plastjo svetlobno občutljive emulzije. Glede na osnovno plast delimo fotopapir na dve
vrsti – RC in FB. Izbira je stvar posameznika, vendar je pomembna za izgled in obstojnost
končnega izdelka.
Papir RC (reisin-coated) ima osnovno plast z obeh strani prevlečeno s tanko vodoodporno
plastjo plastike. Priljubljen je pri večini ljudi, ki se ukvarjajo z razvijanjem fotografij, ker
potrebuje krajši osvetlitveni čas ter čas obdelave, izpiranja in sušenja. Postopek je polovico
krajši od drugega. Kopije so po sušenju manj zvite.
Papir FB (fiber-base) pa je izdelan na osnovi vlaken, kot pove že ime. Po gramaturi je težji od
RC-papirja. Zagotavlja nam širši spekter sivih odtenkov, površina papirja je manj odsevna in
ima manj sintetični izgled. Čas osvetljevanja je za isti rezultat kot pri RC-papirju veliko daljši,
vendar to ni vedno slabo. Daje nam namreč več prostora za majhne spremembe
osvetlitvenega časa. Če fotografije na FB-papirju pravilno shranimo, so te manj podvržene
bledenju in uničenju.
Pri povečevanju in razvijanju črno-belih fotografij je pomembna kontrastnost kopije, ki jo
spreminjamo z izbiro papirja ali filtra. Papirji so glede na kontrastnost razdeljeni v stopnje, ki
so ne glede na proizvajalca vedno naraščajoče glede na kontrastnost. Papirji z oznako 0 ali 1
so manj kontrastni, 2 in 3 povprečno, 4 in 5 močno. Papirji različnih proizvajalcev z oznako 2
ne bodo nujno dali enake kontrastnosti, bodo pa nedvomno manj kontrastni, kot če bi jih
natisnili na papir istega proizvajalca 4. stopnje.
Papirji VC (variable-contrast) ali večstopenjski (multigrade) papirji so papirji s spremenljivim
kontrastom, ki lahko proizvedejo vse stopnje kontrastnih papirjev (od 0 do 5). Za spreminjanje
moramo pred vir svetlobe dodati filtre, ki spremenijo barvo svetlobe, ki jo spustimo skozi film
na papir, in s tem vplivajo na kontrastnost končne kopije. Magenta film ga poveča, rumen pa
zmanjša. Prednost tega papirja je, da nam ni treba kupiti več paketov papirja različnih stopenj,
ker jih reguliramo s filtri. Omogoča nam tudi manjše spremembe kontrastov kot stopenjski
papir.
Fotopapirji se razlikujejo tudi po barvnem tonu, na katerega vplivata sestava emulzije in barva
papirnate osnove. Tako poznamo tople in hladne papirje. Topli nam dajo rumenkasto-rjavkaste
črnine in kremasto osnovo, hladni pa nevtralne črnine s prav takšno osnovo. Na temperaturo
papirja lahko vpliva tudi izbira razvijalca.
Površina papirja je lahko sijajna (da nam najbolj kontrastne fotografije), polmotna (semi-mat)
in motna (mat; manj oster, nižje kontrasten izgled) (2; 7).
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2.4 ENFOJER
Enfojer (slika 2) je naprava, ki so jo zasnovalci poimenovali prenosna temnica, s katero lahko
izdelujemo klasične staromodne črno-bele fotografije (slika 3). Z njo so želeli poenostaviti
klasičen postopek razvijanja fotografij in ga približati širšemu občinstvu. Na neki način je to
povečevalnik, ki nam skupaj z istoimensko aplikacijo kar se da olajša postopek razvijanja črnobelih fotografij v temnici. Poleg povečevalnika dobimo še rdečo LED-lučko, štiri posode za
kemikalije in štiri prijemalke za delo s papirjem (12; 13).
Na aplikacijo naložimo fotografije, ki jih želimo razviti, in jih z orodji za urejanje uredimo.
Nastavimo želeni čas osvetljevanja, razvijanja, prekinitve in fiksiranja. Ko pripravimo temnico,
pripomočke in fotografije, lahko začnemo z razvijanjem. Aplikacija je zasnovana tako, da ob
tlesku prstov zatemni ekran in nam da priložnost, da položimo fotopapir na temeljno ploščo,
ne da bi ga predosvetlili. Ob vnovičnem tlesku se na ekranu pokaže slika, ki se projicira na
papir. Ko nastavljeni čas osvetljevanja poteče, telefon spusti zvočni signal in nas opozori, da
prestavimo papir v razvijalec, nato v prekinjevalec in na koncu v fiksir. Razvijamo lahko
fotografije, velike do 20 × 20 cm (12; 13).
Projekt je prvič prišel v javnost leta 2013 na platformi Indiegogo. Podprlo ga je veliko ljudi,
vendar lahko zaradi pomanjkanja novih podatkov in delujoče spletne strani sklepamo, da jim
ni uspelo razviti prave produkcije. Do danes pa je zaradi vse večjih dimenzij telefonov izvirni
nosilec za njih postal premajhen.

Slika 2: Enfojer in pripomočki (12)

Slika 3: Slika, razvita z Enfojerjem (13)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 MATERIALI IN METODE
Za klasično razvijanje črno-belih fotografij v temnici s pomočjo telefona smo potrebovali telefon
z dobro kamero in ekranom z dovolj močno svetlostjo. Uporabili smo iPhone X s 5,8-inčnim
super retina HD-zaslonom. Njegova največja svetlost zaslona je 625 cd/m2, ločljivost pa 458
ppi. Ima dve kameri, ki zajemata 12 MP fotografije. Ena je širokokotna 28 mm kamera z
zaslonko f/1,8, druga pa ima teleobjektiv z goriščno razdaljo 52 mm in zaslonsko f/2,4 (14).
Uporabljen telefon je imel na ekranu nekaj vidnih prask, ki niso vplivale na kakovost končnih
izdelkov.
Eksperimentalni del diplomske naloge smo opravili v temnici Naravoslovnotehniške fakultete
(slika 4), ki ima Kaiserjev povečevalnik VPM 7005 multigrade. Odstranili smo mu kaseto za
film, na njeno mesto pa postavili debel, svetlobno neprepusten karton, ki je služil kot stojalo za
telefon in preprečeval, da bi svetloba z ekrana ob straneh uhajala na fotopapir in ga dodatno
osvetljevala (slika 5). Ker nismo mogli povsem preprečiti poti svetlobi, smo izvedli preizkus, če
ta majhna količina svetlobe vpliva na končni izdelek. Razvili smo povsem belo sliko. Ker je bila
končna kopija res bela, smo vedeli, da svetloba, ki uhaja ob straneh, ni posivila naših fotografij.

Slika 4: Temnica

Slika 5: Postavitev telefona v povečevalniku
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Uporabili smo Ilfordov razvijalec Multigrade, vodo iz pipe kot prekinjevalec in Ilfordov Rapid
Fixer (hitri fiksir). Razvijalec in fiksir smo po priporočilu proizvajalca razredčili z vodo v razmerju
1:9. Pri tem smo bili pozorni, da je imela voda, s katero smo razredčevali, primerno
temperaturo (18–20 °C). Fotografije smo razvijali na Ilfordov RC Multigrade IV DE LUXE glossy
papir dimenzije 10,5 × 14,8 cm, ki je bil dostopen na fakulteti. Razvite fotografije smo na koncu
skenirali z Epsonovim Perfection V370 Photo Scannerjem.
Pred začetkom dela v temnici smo fotografije izbrali in uredili. Na začetku smo jih urejali v
Adobovem programu Lightroom, potem pa kar z vgrajenim urejevalnikom fotografij na telefonu,
da bi postopek čim bolj poenostavili ter ga omejili na telefon in temnico. Tudi na ta način smo
lahko fotografije spremenili do želenih rezultatov. IPhonov urejevalnik fotografij omogoča
obrezovanje, zasuk, zrcaljenje ter poravnavo navpičnega in vodoravnega pogleda. V drugem
meniju pa lahko upravljamo z nastavitvami kontrasta, sijaja, osvetlitve, svetlosti, črne točke, z
nasičenostjo barv, izgledom svetlih in temnih delov fotografije ter še z nekaterimi drugimi
nastavitvami, ki jih za naš postopek nismo potrebovali. Predvidevali smo, da potrebujemo
kontrastne črno-bele fotografije z izrazitimi črnimi in belimi toni. Doseči smo morali tudi obratne
barve – takšne, kot so na filmu pri navadnem postopku razvijanja. To bi lahko naredili v
Photoshopu, vendar smo zaradi praktičnosti in enostavnosti uporabili iPhonovo funkcijo za
obračanje barv (ang. Invert Colors), ki preobrne vse barve na ekranu. Sledili smo trem
korakom, predstavljenim na slikah 6a, 6b in 6c, nato pa trikrat kliknili na gumb za zaklepanje
telefona, da smo funkcijo vključili.

Slika: 6a

Slika: 6b

Slika: 6c

Slika 6: Postopek vključitve orodja za obrnitev barv
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Za doseganje dovolj močne osvetlitve smo morali nastaviti svetlost ekrana na najvišjo možno
vrednost in odpreti zaslonko na povečevalniku, da je ta prepuščala največ svetlobe (f4).
Samodejno zapiranje zaslonke smo nadomestili s preprostim pokrovom škatle, ki smo ga pred
vstavljanjem papirja pridržali pred mehom, skozi katerega je prihajala svetloba s telefona
(slika 7). Po želenem času osvetljevanja smo meh spet prekrili s pokrovom, da se fotografija
na papirju ni zamaknila in zameglila, kot se je zgodilo na nekaterih prvih poskusih (slika 8).

Slika 7: Škatla, ki je služila kot

Slika 8: Rezultat neprimerne

zapiranje zaslonke

prekinitve osvetljevanja

Pri prvih poskusih smo imeli nekaj težav z
nastavitvijo

telefona

na

karton

v

povečevalniku. Ekrani pametnih telefonov
so zelo občutljivi na vsak dotik. Če je bil pod
njim kos lepilnega traku, s katerim smo
pritrdili karton na povečevalnik, se je
fotografija pri nameščanju premikala ali pa
so se odpirala neželena okna. Pomembno
je bilo, da je bila kartonska podlaga trdna,
Slika 9: Kartonska podlaga za telefon

lepilni trak pa ni bil na mestu, kamor smo
postavili ekran telefona (slika 9).
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3.2 ISKANJE PRIMERNIH NASTAVITEV

3.2.1 Postavitev fotografije
Ko smo pripravili fotopapir, povečevalnik, kemikalije in posodo z vodo za izpiranje, smo ugasnili
glavno luč in vstavili telefon na karton, nameščen v povečevalnik. Fotografijo, ki se je pokazala
na temeljni plošči povečevalnika, smo morali izostriti. Ob tem se je projicirana fotografija malo
pomanjšala ali povečala, zato smo poiskali pravo odmaknjenost glave povečevalnika od
plošče, da ni prevelik del fotografije ostal izven fotografskega papirja, ali pa bil telefon preveč
oddaljen in del papirja neosvetljen, kot je to vidno na sliki 10. Pri natančni postavitvi pa je lahko
večji format fotografskega papirja od fotografije služil tudi kot bel okvir (slika 11).

Slika 10: Nenatančna postavitev fotografije

Slika 11: Bel okvir

Odprtina povečevalnika, ki je namenjena kaseti s filmskim trakom, mi pa smo jo zamenjali s
telefonom, je merila 6,3 × 8,1 cm. To ni v istem razmerju z merami fotografij na telefonu, pri
katerih se višina prilagaja največji širini ekrana, ki je 7,1 cm. Del fotografije je zato ostal za
svetlobno neprepustnim kartonom. Pri večini fotografij to ni bilo moteče, pri nekaterih, ki so bile
ožje in zaradi tega daljše, pa je bil manjkajoči del opaznejši (slika 12). V teh primerih smo
fotografiji dodali črn rob na vsaki strani in tako dosegli pravo dolžino za zajem celotne
fotografije (slika 13).
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Slika 12: Preozka fotografija

Slika 13: Dodatek črnega roba

3.2.2 Poskusna osvetlitev
Izvedli smo več poskusnih osvetlitev s 5-sekundnimi intervali (sliki 14 in 15). Ker pri našem
poskusu nismo imeli zaslonke, ki bi jo odpirali s pritiskom na gumb kot pri klasičnem razvijanju
s filmom, in smo namesto tega uporabljali pokrov kartonaste škatle, je bil ta postopek nekoliko
manj natančen in uporaben kot po navadi. Papir smo po odsekih prekrivali z drugim, vendar
se je med premikanjem ta neprekinjeno osvetljeval.

Slika 14: Poskusna osvetlitev

Slika 15: Poskusna osvetlitev
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Po nekaj poskusnih osvetlitvah smo ugotovili, da je bil v večini primerov najboljši čas
osvetljevanja od 10 do 15 sekund. Z nekaj pridobljenimi izkušnjami smo lahko v nadaljevanju
določali čas osvetljevanja brez poskusnega osvetljevanja.

3.2.3 Izbira fotografij
Izbirali smo bolj kontrastne fotografije z izrazitimi svetlimi in temnimi deli, saj nismo vedeli,
kako uspešno bomo lahko razvijali sivine. Ugotovili smo, da je kljub večstopenjskemu papirju
in omejeni svetlobi mogoče razvijati tudi fotografije z manj izrazitimi črnimi in belimi deli
(sliki 16 in 17).

Slika 16: Nebo zmajev

Slika 17: Sivine in meglice
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3.2.4 Urejanje fotografij
Ker smo razvijali fotografije s telefona, smo lahko manipulirali z detajli s pomočjo urejevalnika.
Ni nam bilo treba uporabljati klasičnih metod, kot sta delno osvetljevanje ali osvetljevanje skozi
filter. Na slikah 18 in 19 lahko opazujemo, kako smo z zadimljanjem najsvetlejših delov
fotografij zmanjšali svetlobo, ki je padala skozi okno, in preprečili preosvetljenost tega dela
fotografije.

Slika 18: Preosvetljen del fotografije

Slika 20: Neobdelana fotografija

Slika 19: Popravljen preosvetljen del

Slika 21: Obdelana fotografija

Na tak način smo lahko sivinskim, nekontrastnim fotografijam (slika 20) povečali kontrast in
črno točko do te stopnje, da je ta postala primerna za razvijanje z našim postopkom (slika 21).
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3.3 NAPAKE
Najbolj pogoste napake, ki so se pojavljale pri določenih kopijah, so bili odtisi prstov na robovih
fotografij (slika 22). Ti so nastali, ker si pred delom s papirjem nismo dovolj umili ter osušili rok
in je fotografski papir prišel v stik s kemikalijami, preden je bil osvetljen.

Slika 22: Prstni odtis

Slika 23: Porumenitev

Zaradi prekratkega fiksiranja se z določenih fotografij ni izpral ves srebrov halid in je pustil
rumene lise (slika 23).

Nekajkrat smo fotografije zložili eno na drugo, ko še niso bile popolnoma suhe, pri tem pa so
se zlepile in se nato pri ločevanju poškodovale (slika 24).

Slika 24: Zalepljen papir

Slika 25: Dvojna osvetlitev
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Ob nepozornem delu s pokrovom, ki je služil kot zapiranje zaslonke, smo premaknili telefon in
osvetlili papir s sliko na dveh mestih (slika 25).

Pred razvijanjem fotografij nismo smeli pozabiti vključiti funkcije za obrnitev barv, saj so bili v
tem primeru svetli deli izvirne fotografije na kopijah črni in obratno (slika 26).

Slika 26: Neobrnjene barve

Slika 27: Prejeto obvestilo

Pred razvijanjem je bilo pomembno vključiti letalski način delovanja telefona, da smo preprečili
odtise dobljenih obvestil na končni kopiji, kot se je zgodilo pri sliki 27.

Slika 28: Prekratek čas razvijanja

Slika 29: Pravilen čas razvijanja
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Nekatere fotografije smo pustili v razvijalcu prekratek čas, saj so pod rdečimi lučmi delovale
že dovolj razvite in temne. Na svetlobi se je pokazalo, da bi jih morali pustiti v razvijalcu dlje
časa, saj so črnine ostale sive. Slika 28 je primer fotografije s 30-sekundnim razvijanjem, pri
sliki 29 pa je bil ta čas podvojen. Svetli deli se niso spremenili, temni pa so na desni fotografiji
veliko bolj poudarjeni in realni. Pomanjkanje kontrasta smo na začetku pripisovali
večstopenjskemu papirju, ki mu kontrastnost določamo s filtri. Teh v našem postopku nismo
mogli uporabiti, saj je bil naš vir svetlobe telefon in ne luč v povečevalniku, pred katero so
postavljeni filtri. Po nekaj poskusih smo ugotovili, da je uporabljen fotopapir dovolj kontrasten,
če nekaj sekund osvetljevanja nadomestimo z razvijanjem. Spremembo v kakovosti
podrobnosti in črnin lahko vidimo tudi na slikah 30 in 31.

Slika 30: Prekratek čas razvijanja

Slika 31: Pravilen čas razvijanja
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3.4 KONTAKTNA KOPIJA
Izvedli smo tudi kontaktno kopijo, ki je pri razvijanju s filma zelo uporabna in služi kot
predogled. Ker pa smo mi razvijali fotografije, ki jih lahko ogledamo in izberemo že na telefonu,
v našem postopku to ni imela smisla. Poskus smo vseeno izvedli, saj bi ob dobrih rezultatih to
še dodatno poenostavilo postopek. Rezultati so bili kljub uporabi temnice precej slabi. Čas
smo morali znižati na 2 sekundi, svetlost ekrana pa skoraj na najnižjo vrednost, vendar je bila
fotografija še vedno pretemna (slika 32). Prav tako se je večkrat odprl drsnik ali urejevalnik
fotografij zaradi nenatančne postavitve telefona na fotopapir (slika 33).

Slika 32: Kontaktna kopija

Slika 33: Neuspela kontaktna kopija
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3.5 SIVINSKA LESTVICA

Slika 34: Sivinska lestvica (15)
Za analizo kakovosti prenosa odtenkov na kopije smo poskusno osvetlili vzorec sivin
(slika 34). Zgornji vodoravni odsek smo osvetljevali 25 sekund, naslednjega 20, 15 in 10
sekund, kot je vidno na sliki 35. Pri nizkem osvetlitvenem času so se sivinski odtenki najbolj
enakomerno in resnično stopnjevali, težava je bila črna, ki je ostala temno siva. 15-sekundni
čas osvetljevanja je zagotovil vse odtenke od črne do bele, vendar pa se je pri temnejših že
lahko opazilo težje ločevanje med posameznimi odtenki. Pri 20- in 25-sekundni osvetlitvi so
svetla polja ostala sprejemljiva, med temnejšimi polji pa skoraj ni bilo razlike. S tem smo
potrdili, da je v večini primerov najbolj primeren čas osvetljevanja približno 10 sekund, saj s
tem najbolje ohranimo podrobnosti fotografij. Če pa so te svetlejše, z bolj kontrastnimi
podrobnostmi, lahko osvetljujemo fotografski papir 15 sekund.

25
s
20
s
15
s
10
s

Slika 35: Poskusna osvetlitev sivinske lestvice
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
V zadnjem delu diplomske naloge je predstavljenih nekaj fotografij, ki so dale najboljše
rezultate. Vse fotografije smo razvijali 60 sekund, izpirali 10, fiksirali pa vsaj 120 sekund. Časi
osvetljevanja so navedeni pod komentarjem slik.

Temačen geometrijski odsev Namine stavbe v izložbi je svetlobno in strukturno nasprotje
belima lutkama v ospredju (slika 36). Ti predstavljata vedrino in eleganco mladosti ter zreta v
zaslepljujočo prihodnost, za njima pa odsevajo sivina, struktura in red preteklosti. Kompozicija
je diagonalna s prepletajočimi se elementi mehkobe in trdote, ravnih linij in krivulj, svetlobe in
senc.
Čas osvetljevanja: 10 sekund

Slika 36: Eleganca
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Geometrija (slika 37) je fotografija olimpijskega stadiona. Svetloba prihaja od zgoraj in se lomi
na površinah betona, kovine in stekla. Opazimo lahko razgibanost sivinske lestvice in
geometrije – vzporednice, pravokotnice, trikotniki. Kompozicija je diagonalna in odprta, saj se
vsak element nadaljuje izven okvirja fotografije.
Čas osvetljevanja: 15 sekund

Slika 37: Geometrija
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Na sliki 38 vidimo dolg zapuščen hodnik, ki je postal domovanje osamljenega kolesa.
Temačnost razbijajo osvetljeni reklamni panoji, ki visijo s stropa in kličejo po pozornosti, tako
kot je bila to včasih njihova funkcija. Svetloba se odbija od tal, ki predstavlja spodnji vodoravni
pas, vmes pa je še temnejši pas zamreženih izložb prodajaln. Kljub simetrični navpični
kompoziciji in sredinski postavitvi je na fotografiji dovolj elementov, ki ustvarjajo svetlobno in
kompozicijsko razgibanost.
Čas osvetljevanja: 10 sekund

Slika 38: Zapuščenost
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Zlati rez in žabja perspektiva poudarjata težo in veličino grškega kipa, ki stoji v ospredju slike
39. Kip je osvetljen s sončnimi žarki, ki so se prebili skozi oblačno nebo in poudarjajo
razgibanost in strukturo njegovih oblačil. S trikotno silhueto in pogledom usmerja pozornost v
nebo. Dramatičnost fotografije je dosežena s prednevihtnimi oblaki, ki pritiskajo na zemljo in
napovedujejo spremembe. Za kipom stoji težak, masiven zid, kot bi ščitil dragocenost pred
nevihto, ki prihaja.
Čas osvetljevanja: 10 sekund

Slika 39: Spremembe
25

Vodoravna kompozicija v tretjinskem razmerju deli sliko 40 na tri pasove – svetlo nebo,
sivinske gore in najtemnejši prednji plan. Ujet je trenutek metuljevega pristanka na nožnem
palcu. Njegova lahkotnost je nasprotje težkim, utrujenim nogam po prehojeni poti.
Čas osvetljevanja: 10 sekund

Slika 40: Svoboda

26

Sredinska kompozicija mačke je na sliki 41 še dodatno izpostavljena s svetlobo, ki pada nanjo.
Žival je ob naši podobi vidno presenečena in gleda naravnost v objektiv, kot da se ne bi zmogla
odločiti med begom in napadom. Skriva se v gošči rastlin, ki jih je deloma osvetlilo sonce.
Fotografiji dajejo globinsko razgibanost, saj so tiste, ki so bliže objektivu, neizostrene.
Čas osvetljevanja: 10 sekund

Slika 41: Preplah
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Na sliki 42 je motiv čakajočega gospoda v galeriji. Prostor je zaradi osvetljene notranjosti in
uokvirjenosti z robom oken sam po sebi umetniško delo. Okna delijo prostor na tri dele. V
vsakem stoji en večji objekt – miza, vrata in gospod. Opazno je stopnjevanje barv od belih sten
prek sivih tal do črnih razstavljenih umetnin in gospoda. Fotografija visi malenkost v levo, kar
je posledica nenatančnosti pri polaganju fotopapirja na ploščo razvijalca.
Čas osvetljevanja: 12 sekund

Slika 42: Čakajoč
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Slika 43 je bila posneta v Rižarni v Trstu. Ženska gleda proti svetlobi, ki pada čez visoke zidove
taborišča – kot neko nevidno, oddaljeno upanje, ki ne ugaša. Prevladujeta dve strukturi –
surovost sivih sten in trdnost zasenčenih tal. Izstopa trikotniška oblika osvetljenega dela, ki
nosi objekt in njegovo senco. Majhnost ženske simbolizira njeno nemoč in nemoč življenj, ki
so bila izgubljena na tem kraju.
Čas osvetljevanja: 12 sekund

Slika 43: Ujetost
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Most, ki na severu povezuje polotok Peloponez s celino, je dolg in mogočen, kar izžareva tudi
na sliki 44. Občutek imamo, da jeklene vrvi, ki ga držijo nad morjem, segajo do neba. Na most
mečejo zanimive sence in dajejo občutek neskončnosti. Tudi pri tej fotografiji lahko opazimo
rahlo nagnjenost v desno, ki je nastala pri razvijanju.
Čas osvetljevanja: 12 sekund

Slika 44: Konstrukcija
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Lebdeči flamingi na umetnem jezeru v Rusiji ponosno lebdijo na gladini vode (slika 45). Njihov
edini namen je dekorativni in onesnaževalni, za človeško zabavo so nedostopni. S svojo
razpršenostjo zbujajo spomine na mladost in razigranost. Čisti kontrast temni, umazani vodi
pod njimi.
Čas osvetljevanja: 12 sekund

Slika 45: Kič
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Na atenskih ulicah se sodobnost pogosto prepleta s tradicijo, narava z betonom in sonce s
sencami. Vse to se odraža na sliki 46. V odsevu sodobne steklene stavbe vidimo obsijano hišo
in palmo, ki raste med visokimi zgradbami. Nad ulico je napeljana javna razsvetljava, ki stoji
na fotografiji vzporedno z robom stavb. Prepletajo se različni sivi odtenki, elementi pa
sestavljajo diagonalno kompozicijo.
Čas osvetljevanja: 10 sekund

Slika 46: Preplet
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Na sliki 47 je ujet trenutek po trku dveh avtobusov. Kot je v Grčiji navada, se je okrog nesreče
takoj zbralo nekaj mimoidočih moških, ki so zaskrbljeno opazovali situacijo, se spraševali po
vzrokih in iskali rešitve. O tem govorijo njihovi pogledi in napeta drža teles. Na sredini
fotografije je nekaj več senc, zaradi katerih se je pri razvijanju izgubilo nekaj podrobnosti.
Čas osvetljevanja: 10 sekund

Slika 47: Nesreča
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Mladost (slika 48) je portretna fotografija mladenke, ki sramežljivo gleda v tla. Pas svetlobe
njen obraz osvetljuje diagonalno, v smeri njenega pogleda. Na fotografiji se prepletajo različne
teksture stekla, plastike, senčnikov, las in tekstila. Sence različnih vzorcev bogatijo razgibanost
fotografije. Zaradi ožjih dimenzij smo ji morali dodati črna pasova na zgornji in spodnji strani,
ki pa delujeta kot okvir.
Čas osvetljevanja: 10 sekund

Slika 48: Mladost
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5 ZAKLJUČEK
Človeštvo se že stoletja ukvarja s projiciranjem, zajemanjem in fiksiranjem fotografij.
Fotografija je postala nepogrešljiv del naših življenj, saj jo uporabljamo kot komunikacijsko in
umetniško sredstvo, z njo beležimo trenutke, zbiramo informacije in dokumentiramo dogodke.
Vsak dan nastane nešteto novih fotografij, zaradi česar se kakovostne izgubljajo med množico
nepomembnih.
Če želimo imeti fotografije v fizični obliki ter jim želimo dodati pridih in šarm starosti, lahko
uporabimo postopek razvijanja klasičnih črno-belih fotografij v temnici, pri katerem film in vir
svetlobe zamenjamo s pametnim telefonom. Ideja se je izkazala kot uspešna. Za dobre
rezultate potrebujemo nekaj natančnosti, kakovosten povečevalnik ter telefon z dobro kamero
in zadostno svetlostjo ekrana, s katerim osvetljujemo fotografski papir. Proces klasičnega
razvijanja prilagodimo tako, da povečevalniku odstranimo kaseto za film, na njeno mesto pa
postavimo debel karton z luknjo, ki je enaka odprtini za kaseto. Na karton položimo telefon in
poskrbimo, da so linije na fotografiji vzporedne z robom fotopapirja, da ne bodo razvite slike
neporavnane. Vključen moramo imeti letalski način, največjo svetlost zaslona in funkcijo za
obrnjene barve. Zaslonko povečevalnika odpremo do konca. Pred polaganjem fotopapirja na
temeljno ploščo povečevalnika in po končanem osvetljevanju moramo prekiniti pot svetlobi, da
se fotografija ne zamaže. Za to se je izkazala koristna uporaba kartonastega pokrova škatle,
ki s svojimi robovi omeji svetlobo. Zavedati se moramo, da odprtina kasete za film ni enakih
dimenzij, kot je slika na telefonu. V nekaterih primerih to ni moteče, v drugih pa moramo vložiti
nekaj dodatnega časa v to, da fotografijam dodamo obrobo. Zaradi te je slika na ekranu manjša
in se cela projicira na fotopapir. Za postopek lahko uporabimo večgradacijski fotopapir, čeprav
kontrastnosti ne moremo uravnavati s filtri. V ta namen lahko izkoristimo urejevalnik fotografij
na telefonu in z njim povečamo kontrastnost. Priporočljivi sta tudi povečava briljantnosti in
poglobitev črnih barv, da dobimo dramatične fotografije, ki dajejo najboljše rezultate. Tako kot
pri klasičnem postopku razvijanja moramo biti pozorni, da ravnamo s fotografskim papirjem
previdno, s čistimi rokami. Najboljši čas osvetljevanja je v večini primerov od 10 do 15 sekund.
V razvijalcu moramo pustiti fotografije vsaj eno minuto, jih dovolj časa fiksirati, z njih dobro
izprati ostanke kemikalij in počakati, da se fotografije popolnoma posušijo, preden jih zložimo
eno na drugo.
Rezultat dela je serija črno-belih fotografij, posnetih z uporabo pametnega telefona ter razvitih
po klasičnem, črno-belem postopku. Tako je predstavljena povezava starih in novih tehnologij,
ki predstavljajo most med klasiko in novim, digitalnim svetom.
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