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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je skozi fotografijo prikazati vsaj del lepot glavnega mesta
Porstugalske – Lizbone. Diplomska naloga je torej raziskovalno delo na področju fotografije.
Delo je sestavljeno iz dveh glavnih poglavij, teoretičnega in praktičnega dela.

V teoretičnem delu je predstavljena oprema, ki je bila uporabljena med samo izdelavo
diplome, opisane pa so tudi vrste in značilnosti različnih drugih fotoaparatov. Sledi opis
posameznih delov fotoaparata in pa razlaga osnovnih nastavitev, ki jih je treba poznati, da
lahko posnamemo dobro fotografijo. Kljub temu, da so vse fotografije posnete z enim
objektivom, je fokus tudi na ostalih vrstah objektivov, saj le-ti igrajo veliko vlogo pri
pokrajinski fotografiji in fotografiranju okolice.

V praktičnem delu je preko petnajstih fotografij predstavljeno potovanje po Lizboni, vsaka
fotografija posebej pa je tudi predstavljena in analizirana. Vse fotografije so posnete s
fotoaparatom Nikon d5100 in objektivom z gorisčno razdaljo 18–200 mm.

Ključne besede: fotografija, Lizbona, popotniška fotografija, fotografije Lizbone, ulična
fotografija.
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ABSTRACT
The aim of the thesis is to show at least a part of the beauty of the capital city of Portugal –
Lisbon, through photos. The thesis is therefore a research work in the field of photography.
The work is separated in two main parts. Theoretical and practical.

Theoretical part presents eqipment which was used during the travel as well as describing the
type and characteristic of different cameras. Below is a description of the individual parts of
the camera and basic explanations, which are required to take a good photo. Despite the fact
that all photos were taken with one lens, is the focus also on other type of lenses, as they play
a big role in landscape photography.

The practical part contains 15 photos, presenting trip to Lisbon. Every photo is analyzed and
have a description. All photos were taken with Nikon D5100 camera and lens with a focus
lenght of 18 – 200 mm.

Key words: photography, Lisbon, travel photography, photography of Lisbon, street
photography.
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1 UVOD
Kot že omenjeno, bom skušal s pomočjo petnajstih fotografij ujeti utrinke Lizbone.
Fotografija je zapis slikovne informacije na določen medij. Lahko bi rekli, da s fotografijo
lahko ujamemo trenutek, ki ga nikoli več ne bo. Pri tem je za dobro fotografijo potrebno
določeno predznanje iz fotografije in znanje o samem fotoaparatu in njegovih nastavitvah.
Odločil sem se, da bom tako poskušal ujeti lepote Lizbone skozi fotografski objektiv. Pri
fotografiji mi je všeč ravno to, da lahko trajno ujamemo delček sekunde, oziroma zgodbo, ki
ne bo nikoli več ista. Te zgodbe sem poskušal ujeti tudi med svojimi fotografijami v
diplomskem delu, ki so predstavljene v drugem delu same naloge. Prvi del temelji na teoriji,
ki nam pomaga pri ustvarjanju dobrih fotografij. Pred tem sem različne vrste fotoaparatov tudi
ustrezno razvrstil, jih opisal in obrazložil njihovo namembnost. Sledi anatomija fotoaparatov,
glave vrste objektivov in pa seveda tudi opis oziroma razlaga osnovnih fotografskih pojmov,
ki jih moramo razumeti, da jih lahko v praksi z ustreznimi nastavitvami kar najboljše
izkoristimo.
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2 TEORETIČNI DEL
2. 1 Vrste digitalnih fotoaparatov
Seveda so tudi analogne kamere napredovale in tako se je razvila digitalna fotografija. Le-ta
je v zadnjih letih izjemno napredovala, to pa se odraža tudi pri vsakdanji uporabi. Tako ima
dandanes praktično vsak »v žepu« digitalno kamero. S tem mislim seveda na mobilne
telefone, ki so zmožni posneti tudi dokaj solidne fotografije. Pojavile so se tudi druge nove
digitalne kamere, kot so kamere za enkratno uporabo, vodoodporne kamere, kamere na
mobilnih telefonih ... Vidimo lahko torej, da je razvoj digitalne fotografije v polnem zagonu,
prav tako pa je vedno večja uporaba novih tehnologij in digitalnih kamer povzročila padec
cen digitalnih kamer.

Sam bi iz različnih segmentov kamer rad izpostavil štiri po mojem mnenju najbolj splošne
razrede.

2. 1. 1 Kamera razreda »nameri in sproži«
Tu bi najbolj izpostavil kamere z nizko ločljivostjo, ki se zaradi tehnologije bolj kot ne
umikajo iz trga. Govorim o kamerah, ki lahko izdelajo sliko z ločljivostjo 300.000 pikslov pri
velikosti 640 x 480 pikslov. Fotografije take kakovosti lahko danes dosežemo tudi z
mobilnimi telefoni. Večje podrobnosti zaradi majhnega števila pikslov tu sicer niso ostre,
vseeno pa so lahko primerne za uporabo na spletnih straneh ali za majhne nizkokakovostne
odtise. Poleg visoke ostrine nastane problem tudi pri zajemanju občutljivih motivov in
ekstremnih kontrastov. Te pomankljivosti lahko pripišemo lečam, ki so v tem razredu zgolj
plastične ter zato ne omogočajo tako dobrih rezultatov. Dobra plat teh kamer pa sta priročnost
in cena [1].

Slika 1: Mobilnik s kamero "nameri in sproži" (vir slike: [7])
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2. 1. 2 Digitalni kompaktni fotoaparati
Tu gre za cenovno malo dražje digitalne kamere, katerih cena se giblje od cca. 60€ dalje.
Namenjeni so fotografskim začetnikom, družinam ter mlajšim, katerim več kot neka pretirana
kakovost fotografije pomeni zgolj fotografija sama. S pomočjo svetlobnega tipala, ki
zagotavlja slike velikosti nekje do 10 megapikslov, lahko dosežemo relativno boljšo kakovost
slik kot pri kamerah nižjega razreda, ki sem jih opisal v prejšnjem poglavju. Dobra lastnost
teh kamer je tudi sicer skromen objektiv, ki pa nam omogoča pomoč pri fotografiranju tako v
zaprtih prostorih kot tudi na prostem. Proizvajalci poskušajo preko dodatnih fukncij, kot so
smemanje video posnetkov v formatu MPEG, zvočne opombe in časovno nastavljiv
sprožilnik, premamiti kupce v nakup fotoaparata takšnega razreda. Omogočajo torej
razmeroma veliko funkcionalnosti za malo denarja. Seveda pa tu ne moremo pričakovati
vrhunskih fotografij, videov, zvočnih posnetkov ter ostalih funcij, ki jih ponuja sama kamera
[1].

Slika 2: Digitalni kompaktni fotoaparat (vir slike [8])

2. 1. 3 Brezzrcalni fotoaparati
Za razred boljše kamere so profesionalne kompaktne digitalne kamere. Te se odlikujejo po
močnejšem ohišju in pa svetlobnem tipalu, ki zmore več kot 10 megapikslov. Kamere tega
razreda tako lahko zagotavljajo boljše in večje posnetke kot kamere nižjih cenovnih razredov.
Ker zagotavljajo večje in boljše posnetke, jih lahko brez težav uporabljamo za publikacije
vseh vrst.

Omogočajo tudi fukncije za tehnično zahtevnejše situacije. Tako je možno ročno kontrolirati
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zaslonko in hitrost zaklopa. Te kamere omogočajo tudi večji razpon ISO občutljivosti in
nastavitve beline.

Prednost takih kamer je univerzalnost, vseeno pa je za dobre fotografije potrebno tudi znanje
klasičnih fotografskih tehnik, s katerimi lahko dosegamo optimalne rezultate [1].

Slika 3: Brezzrcalni fotoaparat (vir slike: [9])

2. 1. 4 Zrcalno refleksni fotoaparati
Najvišji oz najboljši razred digitalnih kamer predstavljajo zrcalnorefleksne kamere. Delimo
jih na dva razreda: analogne zrcalnorefleksne kamere SLR (ang. Single Lens Reflect) in
digitalne zrcalnorefleksne kamere DSLR (ang. Digital Single Lens Reflect). Največja razlika
med SLR in DSLR kamerami in ostalimi je izmenjivost objektiva. Kamera je torej sestavljena
iz snemljivega objektiva in pa samega ohišja.

Ergonomsko oblikovane digitalne zrcalnorefleksne kamere omogočajo lažjo uporabo ter
predvsem hitro delo z vsemi nastavitvenimi gumbi. Tako je mogoče spreminjati same
nastavitve, ne da bi morali kamero odtegniti od očesa. Ohišja teh kamer so zelo robustna, tako
da lahko zlahka kljubujejo dnevnim potrebam profesionalne fotografije tudi v zunanjih
prostorih in na terenu. Ne smemo pa pozabiti omeniti tudi visoke kakovosti objektivov in
ostalih profesionalnih dodatkov [1].

Svetlobno tipalo s tudi več kot 20 megapiksli nam omogoča snemanje fotografij najvišjega
kakovostnega razreda. Takšne fotografije lahko kasneje uporabimo tudi za komercialne
namene vključno s fotografijami za kataloge, portrete, fotoreportaže, reklamne panoje ... [1].
4

Zrcalnorefleksni fotoaparati omogočajo tudi shranjevanje fotografij brez kakršnega koli
stiskanja in poslabšanja kakovosti. Gre za RAW format oziroma surov posnetek, kakršnega je
zaznalo tipalo brez dodatnih elektronskih posegov v samo fotografijo. Posnetek v RAW
zapisu je torej nekakšen polizdelek, ki ga moramo pred tiskom obdelati z ustreznim grafičnim
programom. Priljubljen je predvsem pri poklicnih fotografih, saj omogoča naknadno
spreminjanje določenih funkcij, kot je naprimer ravnovesje beline [2].

Slaba stran surovega (RAW) formata je velikost fotografije. Te so pred računalniško obdelavo
zelo velike, zato je za hrambo večje količine takih fotografij potrebna tudi velka pomnilniška
kartica. Zaradi surovega formata fotografije je predogled mogoč le s posebnimi grafičnimi
programi, s katerimi lahko fotografijo obdelamo za točno določene namene.

Slika 4: Zrcalno refleksni fotoaparat (vir slike: [10])

2. 2 Anatomija digitalnega fotoaparata
2. 2. 1 Ohišje fotoaparata
Od oblike in velikosti samega fotoaparata je odvisno, kako dober oprijem bomo imeli med
samim fotografiranjem. Profesionalni fotoaparati so ergonomsko oblikovani, tako da je delo z
njimi lažje. Od kakovosti ohišja je odvisno tudi, kako dobro bo njegovo elektronsko drobovje
zavarovano pred prahom, vlago, udarci in drugimi negativnimi dejavniki, s katerimi se
vsakodnevno srečujemo pri delu na terenu [2].
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Slika 5: Golo ohišje fotoaparata (vir slike: [11])

2. 2. 2 Objektiv
Objektiv je optična naprava, sestavljena iz leč, ki preslika sliko na svetlobno občutljivo tipalo.
Poleg objektivov z nespremenjeno goriščno razdaljo poznamo tudi zum objektive, katerim
lahko spreminjamo goriščno razdaljo. V večini primerov imajo kamere nesnemljive objektive,
nekaterim zrcalno refleksnim kameram pa jih lahko tudi menjamo [2].

2. 2. 3 Iskalo
Iskalo je okence, skozi katerega fotograf vidi to, kar skozi objektiv vidi tipalo fotoaparata. Ob
pritisku na sprožilec torej zajamemo fotografijo, ki je bila vidna skozi iskalo. Enostavnim
iskalom lahko pravimo tudi kukalo [2].

2. 2. 4 Zaslon LCD
Dandanes imajo praktično vsi fotoaparati na zadnjem delu ohišja vgrajen LCD zaslon, ki je
lahko tudi premičen. Le-ta nam pomaga pri urejanju že narejenih posnetkov in pa pri
spreminjanju samih nastavitev pred fotografiranjem. Nekateri fotoaparati dopuščajo uporabo
LCD zaslona tudi namesto iskala [2].
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2. 2. 5 Svetlobno občutljivo tipalo
Svetlobno tipalo je elektronsko vezje z množico svetlobno občutljivih elementov. Ti
svetlobno sliko spremenijo v digitalni zapis. Svetlobno tipalo dandanes nadomešča film pri
klasičnih fotoaparatih [2].

2. 2. 6 Osrednji procesor in druga elektronika
Poleg tipala se v samem fotoaparatu skriva tudi druga elektronika, ki skrbi za pravilno
osvetlitev, ostrenje ter ostale nastavitve in zapisovanje samih posnetkov [2].

2. 2. 7 Sprožilec
Lahko bi dejali, da je najpomembnejša tipka na samem fotoaparatu sprožilec. S pritiskom nanj
posnamemo fotografijo oziroma film [2].

2. 2. 8 Krmilne tipke
Poleg sprožilca, ki je ponavadi največja tipka, imamo na samem fotoaparatu tudi veliko
drugih tipk s katerimi izbiramo različne nastavitve. Le-te se razlikujejo med seboj glede na
različne modele samega fotoaparata, vseeno pa lahko rečemo, da nekih pretiranih razlik med
njimi vendarle ni [2].

2. 2. 9 Pomnilniška kartica
Vse posnete fotografije se morajo po pritisku na sprožilec shraniti na določen medij. Tu
dobijo svojo vlogo pomnilniške kartice, ki omogočajo hiter zapis fotografij ter njihovih
nastavitev. Na voljo imamo kartice različnih formatov, hitrosti ter zmogljivosti, ki se med
seboj razlikujejo tudi po ceni [2].

2. 2. 10 Baterija ali akumulator
Časi, ko so fotoaparati delovali brez baterij, so minili. Današnji digitalni fotoaparati
uporabljajo baterije (AA), ali največrat po meri narejene Li-ION akumulatorje. Ti so zmožni
večkratnega polnjenja preko priloženega napajalnika [2].
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2. 2. 11 Bliskavica
Večina fotoaparatov ima že vgrajeno bliskavico. Ker vgrajena bliskavica za profesionalne
fotografije ni dovolj, imajo profesionalni fotoaparati nastavek za nadgradnjo zunanjih
bliskavic [2].

2. 2. 12 Tipalo
Tipalo je najpomembnejši del fotoaparata. Lahko bi rekli, da je le-ta srce vsakega digitalnega
fotoaparata. Zamenjal je namreč to, kar je v preteklosti pomenil fotografski film. V nasprotju
s filmom, ki smo ga lahko v vsakem trenutku vzeli iz fotoaparata in vanj vložili drugega,
svetlobnega tipala ne moremo zamenjati. Je namreč trajno vgrajen v ohišju samega
fotoaparata.

Lahko rečemo, da je napačna ali pa vsaj ne najboljša odločitev pri nakupu novega fotoaparata
predvsem prevelik poudarek na številu megapikslov. Tako se kupec bolj kot ne odloči za
večje število megapikslov misleč, da je to najbolj pomemben podatek o tipalu. Izkaže se, da
niso vsi megapiksli enaki, poleg tega pa niso edina pomembna lastnost tipala [2].

2. 2. 13 Ločljivost tipala
Ločljivost tipala označujejo torej že prej omenjeni megapiksli, ki naj jih nikoli nebi bilo
dovolj. Vsak megapiksel pomeni miljon svetlobno občutljivih elementov tipala. Več kot jih
je, večjo ločljivost bo imela fotografija. Velikost fotografije je torej povezana z njeno
ločljivostvjo. Pike morajo biti dovolj majhne, da jih s prostim očesom ob natisu na papir ne
opazimo. Razlike v ločljivosti se pokažejo predvsem pri povečevanju fotografije. Dokler
gledamo fotografijo na navadnem računalniškem zaslonu z ločljivostjo 1280 x 1024 pik,
razlike med 10 in 15 megapiksli pravzaprav ne bomo videli. Ločljivost takega zaslona je
namreč 1.3 megapiksla. Večje ločljivosti pridejo bolj do izraza pri samem povečevanju
fotografije. Tu odkrijemo vse prednosti boljše ločljivosti, ki jih v vsakdanjem življenju
opazimo šele, ko fotografije natisnemo na papir oziroma jih digitalno povečamo na
računalniku. Razlike postanejo opazne, če želimo imeti večjo fotografijo, na primer takšno, ki
jo obesimo na steno ali pa bi jo želeli objaviti na naslovni strani neke revije ali knjige. Na
listu formata A4 je pri ločljivosti 120 pik na centimeter dovolj prostora za 3600 x 2520 pik. V
tem primeru potrebujemo za dobro fotografijo 9 megapikslov. Če je pik na digitalnem
posnetku manj, bodo morale le-te biti večje, kar posledično pripelje do slabega rezultata. Slika
bo tako videti slabša in manj kakovostna. Sorazmerno pa tako upada tudi ostrina same
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fotografije[2].

2. 2. 14 Velikost tipala
Ena izmed pomembnih lastnosti tipala, ki zelo vpliva na kakovost posnetka je njegova
velikost. Ta je med manj izkušenimi uporabniki precej manj znana kot sama ločljivost.
Pomembna je torej velikost posameznega svetlobno občutljivega elementa in če jih
poskušamo na tipalo spraviti več, morajo biti manjši. Rezultat je torej manjša svetlobna
občutljivost in z njo povezan večji digitalni šum, saj na manjše elemente pade manj svetlobe,
poleg tega pa še elektronsko motijo drug drugega. Velikost je torej pomembna, večji
svetlobno občutljivi elementi pa so boljši. Dve tipali enake ločljivosti in različne velikosti
nista enako dobri, saj je rezultat večjega tipala praviloma boljši, ker so elementi na njem večji
[2].

2. 3 Glavne vrste objektivov
Objektiv je element optičnih naprav, ki ga sestavlja več leč (lahko tudi zrcal), ki prepuščajo in
lomijo svetlobo. Njegova naloga je zbiranje svetlobe in projeciranje slike na neko površino film oziroma tipalo [3].

Če smo v prejšnjem poglavju tipalo označili za »srce« fotoaparata, lahko rečemo, da je
objektiv njegovo oko. V nasprotju s tipalom je objektiv iz leč sestavljena optična naprava z
več kot stoletno tradicijo. To se odraža tudi glede samih izboljšav, saj se te iz leta v leto ne
spreminjajo tako drastično, kot se spreminjajo tiste na digitalnem področju [2].

2. 3. 1 Fiksni objektivi
Zaradi visoke kakovosti zoom objektivov se dandanes le malo fotografov odloča za fiksne
objektive. Vseeno pa fiksni objektivi nudijo mnogo boljšo optično kakovost, ki posledično
omogoča uporabo zelo širokih zaslonk. To je seveda velika prednost ob slabši svetlobi, slika v
iskalu pa je svetlejša [4].
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2. 3. 2 Standardni objektivi
Njihova goriščna razdalja običajno znaša 50 mm. Omogočajo podoben zorni kot kot človeško
oko. Običajno pokrivajo obseg 18–55 mm za digitalne SLR-je in 28–80 mm za filmske SLR-je
[4].

Slika 6: Objektiv goriščne razdalje 18–55 mm (vir slike: [12])

2. 3. 3 Zumovski objektivi
Dandanes nam sodobni zumovski objektivi ponujajo mnogo več kot le nekaj let nazaj. Lahko
bi rekli, da so ti objektivi vrhunec optike. Pokrivajo najrazličnejše goriščne razdalje – od ultra
širokih do močnih teleobjektivnih zumov. V praksi to pomeni, da lahko z enim objektivom
pokrijemo izredno širok goriščni obseg, kar je seveda mnogo ceneje, kot če bi to hoteli doseči
z nakupi posameznih fiksnih objektivov. Profesionalni zumovski objektivi zagotavljajo
izredno kakovostno optiko in se ponašajo s širokimi maksimalnimi zaslonkami. Vse te dobre
lastnosti pa terjajo svoj davek, ki se odraža glede dovzetnosti za sferično aberacijo [4].

2. 3. 4 Teleobjektivi
V skupino teleobjektivov uvrščamo vse objektive z goriščno razdaljo, večjo od 50 mm in
ozkim zornim kotom, kar omogoča fotografiranje oddaljenih motivov. Izredno priljubljeni
teleobjektivi med uporabniki SLR-jev so tisti z razdaljo 55–200 mm in pa 70–200 mm,
medtem ko so med uporabniki filmskih SLR-jev najbolj priljubljeni teleobjektivi z razdaljo
70–300 mm. Zmogljivejši razred teleobjektivov zajema obseg 135–400 mm in 170–500 mm.
Vsi ti objektivi torej omogočajo spreminjanje goriščne razdalje, fiksni teleobjektivi pa imajo
goriščnice 300 mm, 400 mm, 500 mm ... [4].
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Slika 7: Teleobjektiv (vir slike: [13])

2. 3. 5 Širokokotni objektivi
Ko govorimo o širokokotnih objektivih je v ospredju seveda zelo širok zorni kot. Ta je širši
kot pri človeškem očesu, saj omenjeni objektivi običajno pokrivajo obseg od 21 mm do 35
mm, najpogosteje pa imajo 28 mm obsega.

Poznamo tudi ultra širokokotne objektive, ki pokrivajo goriščni obseg 11–18 mm za digitalne
SLR-je in filmske fotoaparate z goriščnim obsegom 17–35 mm. Ti z izredno širokim zornim
kotom omogočajo zelo nenavadne perspektive. Zumovske različice širokokotnih objektivov
imajo razpon 16–35 mm, zelo pa so priljubljene med arhitekturnimi in popotniškimi fotografi
[4].

Slika 8: Širokokotni objektiv (vir slike: [14])

11

2. 4 Osnovni fotografski pojmi
2. 4. 1 Osvetlitev
Kakor starodobni fotografski film, ima tudi tipalo digitalnega fotoaparata omejeno svetlobno
občutljivost. Količina svetlobe, ki pade nanj je torej odvisna od pravilne osvetlitve fotografije.
Če bo na tipalo padlo preveč svetlobe, bo fotografija pretemna in obratno. Za dobro fotograijo
je torej pomembna ravno pravšnja količina svetlobe, ki jo uravnavamo z zaslonko in
osvetlitvenim časom. Bolj odprta zaslonka omogoča večjo osvetlitev ter tudi daljši
osvetlitveni čas [4].

2. 4. 2 Osvetlitveni čas
Osvetlitveni čas je čas, v katerem svetloba med zajemom fotografije skozi objektiv pada na
tipalo. Kot smo povedali že prej, mora na tipalo pasti dovolj svetlobe tudi, kadar je svetlobe
manj. To omogočimo z daljšim časom odprtosti zaklopa. Kadar fotografiramo ob sončnem
vremenu z zmanjšanim osvetlitvenim časom, omogočimo pravilno osvetlitev fotografije. Tu
mora biti osvetlitveni čas mnogo krajši, saj bi bila fotografija v nasprotnem primeru presvetla.
Osvetlitveni časi so izbrani tako, da je vsak naslednji za polovico krajši od prejšnjega. To
pomeni, da do tipala spusti pol manj svetlobe – fotografija je tako temnejša. Osvetlitveni časi
si lahko torej sledijo tako: 1 sekunda, ½ sekunde, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250,
1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 sekunde. Sodobnejši fotoaparati lahko omogočajo tudi
vmesne vrednosti, ter tako omogočajo bolj precizno odmerjanje osvetlitvenega časa. Le boljši
fotoaparati pa omogočajo zelo kratke in pa zelo dolge osvetlitvene čase. Te lahko znašajo tudi
30 sekund [4].

2. 4. 3 Osvetlitveni čas in ostrina
Od odsvetlitvenega časa pa ni odvisna samo osvetljenost posnetka temveč tudi njegova
ostrina. Tudi pri fotografiranju nepremičnih elementov je lahko ob dolgem osvetlitvenem času
fotografija neostra, če fotoaparat ne bo fiksiran na stativu. Krajši osvetlitveni čas nam torej
omogoča ostrejše fotografije, kar je tudi zelo pomembno pri športni fotografiji. Tu je za dobro
fotografijo potrebna hitrost, na primer 1/2000 sekunde osvetlitvenega časa. Hitreje kot se
predmet premika, krajši osvetlitveni čas moramo uporabiti, da bo fotografija ostra. Seveda
12

mora biti objekt posledično tudi bolj osvetljen, saj s krajšim časom prepustimo na tipalo manj
svetlobe.

Ob fotografiranju brez stativa je zelo pomembna tudi goriščna razdalja objektiva. Daljša kot
je goriščna razdalja, krajši mora biti osvetlitveni čas. Razlog za to je večja dovzetnost za
tresljaje, ki so kasneje na fotografiji lahko zelo izraziti. V takem primeru ponavadi
uporabljamo preprosto pravilo, ki pravi, da mora biti čas osvetlitve približno tako kratek, kot
znaša goriščna razdalja objektiva. Pri fotografiranju 50 mm goriščnice torej lahko uporabimo
1/60 al pa tudi 1/30 sekunde, če nam to dopušča osvetlitev. V primeru, da fotografiramo s
teleobjektivom, ki ima 300 mm, pa moramo uporabiti vsaj 1/250, še bolje pa seveda 1/500
sekunde, da fotografija ne bo zamazana. Kot je bilo že prej omenjeno, tu veliko vlogo igra
tudi svetloba, pri kateri fotografiramo [4].

2. 4. 4 Zaslonka
Tako kot človeške oči reagirajo na svetlobo s prilagajanjem velikosti zenice, podobno pri
fotoaparatih deluje zaslonka. Pravilno količino svetlobe, ki pade na tipalo lahko torej
uravnavamo tudi z zaslonko. To je mehanska naprava, s katero ožimo in širimo odprtino
objektiva. Odprtost ali zaprtost zaslonke merimo v vrednostih F, ki pomenijo razmerje med
goriščno razdaljo in premerom odprtine objektiva. Kadar je zaslonka popolnoma odprta, je
njena vrednost enaka svetlobni jakosti objektiva, po potrebi pa jo lahko tudi bolj zapremo ter
tako zmanjšamo količino svetlobe, ki pade na tipalo. Podobno kot pri osvetlitvenem času tudi
tu ponavadi uporabljamo že vnaprej določene korake odprtosti zaslonke. (F/2, F/2.8, F/4,
F/5.6, F/8, F/11, F/16, F/22 ...).
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Slika 9: Vrednosti zaslonke (vir slike: [15])
Če si številke zaslonke ogledamo nekoliko bolj pozorno, lahko opazimo, da je vsaka druga
vrednost še enkrat večja. Večja vrednost pomeni bolj zaprto zaslonko. Ugotovimo lahko, da je
pri vsaki drugi vrednosti premer zaslonke za polovico manjši.

Če ima torej objektiv goriščno razdaljo 100 mm in odprtost zaslonke F/2, pomeni, da je
premer zaslonke 50 mm. Pri isti goriščni razdalji in odprtosti zaslonke F/4 je premer 25 mm
in pri F/8 12,5 mm.

Podobno kot pri osvetlitvenem času vplivamo na končno svetlost fotografije in ostrino tudi z
zaslonko. Ne vplivamo pa samo na količino svetlobe, temveč tudi na globinsko ostrino [4].

2. 4. 5 Ostrina in globinska ostrina
Pri preslikavi slike iz narave na tipalo je ena izmed najpomembnejših stvari ostrina same
fotografije. Le-ta bo namreč ostra le ob določeni oddaljenosti objektiva od tipala. Ob
spremembi razdalje predmeta, ki ga fotografiramo, moramo spremeniti razdaljo objektiva do
tipala. Temu premikanju objektiva pravimo ostrenje. Današnji objektivi imajo nameščen tudi
elektromotorček, ki skrbi za to, da je slika vedno ostra. Seveda dopuščajo tudi možnost
ostrenja določene točke, ki jo vidimo skozi iskalo in pa ročno ostrenje [4].
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Globinska ostrina je odvisna od goriščne razdalje objektiva, oddaljenosti predmetov, ki jih
slikamo ter od uporabljene zaslonke. Daljša kot je goriščna razdalja, bližje kot so predmeti in
bolj ko je zaslonka odprta, manjša je globinska ostrina. To lahko torej povzamemo v primeru,
ko s širokokotnem objektivom fotografiramo pokrajino, kjer bo celotna fotografija ostra.
Problem nastane, če uporabimo teleobjektiv z goriščno razdaljo 200 mm in slikamo 10 m
oddaljen avtomobil. Pri zaslonki F/2,8 bo globinska ostrina samo en meter. Avtomobil na
fotografiji torej ne bo oster v celoti. Globinsko ostrino v tem primeru z zaslonko F/8
povečamo na približno 4 m. Precej manjšo globinsko ostrino seveda dobimo pri fotografiranju
bližnjih predmetov. Pri fotografiranju cvetlice s 100 mm objektivom iz pol metra je globinska
ostrina samo en centimeter ob predpostavki, da uporabimo zaslonko F/2,8. Seveda z uporabo
zaslonke F/16 precej povečamo globinsko ostrino.

2. 4. 6 Svetlobna občutljivost tipala
Tako kot smo imeli pri klasični fotografiji na izbiro več svetlobno občutljivih filmov, lahko
tudi danes te parametre spreminjamo, a na malo drugačen način. Spreminjamo torej
občutljivost tipala z ISO vrednostmi (recimo ISO 100, 200, 400 ...). Večja kot je torej
številka, bolj občutljivo je tipalo. Rezultat je možnost kvalitetnega fotografiranja v slabših
svetlobnih pogojih. Boljši fotoaparati dopuščajo večjo ISO občutljivost tako, da so fotografije
lahko dobre tudi ob slabših svetlobnih pogojih, prav tako pa lahko uporabimo tudi krajše
osvetlitvene čase ter bolj zaprte zaslonke. Na prvi pogled je to seveda odlična možnost, ki
nam omogoča boljše fotografije pri slabši osvetlitvi, a ni vse tako odlično kakor izgleda.
Večja ISO občutljivost poveča tudi digitalni šum. Fotografija bo torej manj ostra pri višji
občutljivosti. To je bolj opazno pri povečavi fotografije kjer je 'nazrnanost' oziroma digitalni
šum še toliko bolj opazen. Da bi le-tega zmanjšali, uporabljamo najmanjšo ISO vrednost, pri
kateri še lahko fotografiramo ter tako minimaliziramo digitalni šum.
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Slika 10: Prikaz različnih ISO vrednosti (vir slike: [16])
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3 PRAKTIČNI DEL
3. 1 Lizbona
Lizbona je glavno mesto Portugalske že od leta 1147, v katerem živi skoraj 600.000 ljudi.
Leži na zahodu države, ob izlivu reke Tejo v Atlantski Ocean. Od najbolj zahodne točke v
Evropi je Lizbona oddaljena le 30 kilometrov. Staro središče mesta je zgrajeno na sedmih
gričih, zato bomo med mestno hojo le stežka našli ravne poti. Strminam kljubujejo vzpenjače
in tramvaji. Mesto je zelo privlačno tudi zaradi svoje bogate arihtekture, med katero lahko
najdemo

romanske,

gotske,

baročne,

tradicionalne

portugalske

modernistične

in

postmodernistične zgradbe. Mesto je polno spomenikov, prečkajo pa ga široki bulvarji, med
katerimi je najbolj znana Avenida de Liberdade [5,6].

Razgibanost daje celemu mestu še poseben čar in doživetje. K temu pripomore tudi veliko
zelenja, parkov in raznolike stavbe različnih barv. Kljub temu, da velja Lizbona za eno izmed
toplejših evropskih prestolnic, tega med našim potovanjem v ta kraj nisem ravno izkusil.
Druga polovica maja je bila torej malo hladnejša in vetrovnejša kot po navadi. Dokaj slabo
vreme posledično pomeni tudi slabšo svetlobo. Zaradi bolj turobnega vremena je bilo
potrebno spreminjati tudi nastavitve med samim fotografiranjem. Tako sem si pomagal z
malenkost višjo ISO občutljivostjo, najkrajši ekspozicijski čas pa je znašal 1/400 sekunde. Ta
bi bil po potrebi in pa v dobrih svetlobnih pogojih lahko še krajši, a sem v večini primerov
fotografiral mirujoče elemente, tako da veliko potrebe po krajšem času pravzaprav ni bilo.
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3. 2 Opis in analiza avtorskih fotografij
3. 2. 1 Uvod
Vse fotografije so bile posnete z zrcalnorefleksnim fotoaparatom Nikon D5100 (slika 11) in
objektivom Sigma 18–200 mm 1 : 3,5 – 6,3 HSM (slika 12). Za ta objektiv sem se odločil ob
nakupu ohišja samega fotoaparata. Ima namreč dokaj velik razpon goriščnice ter je tako
primeren za popotniško fotografijo. Poleg polarizacijskega filtra je bil to celoten nabor
opreme, ki je bil uporabljen pri nastajanju fotografij. V mojem primeru gre seveda za
fotografije iz Lizbone v spomladanskem času.

Slika 11: Fotoaparat Nikon D5100 (vir slike: [17])

Slika 12: Objektiv Sigma 18-200 mm (vir slike: [18])
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3. 2. 2 Avenida da Liberdade (slika 13)
Fotoaparat: model Nikon D5100
Objektiv: model Sigma 18–200 mm 1 : 3,5–6,3
Zaslonka: f/6,3
Ekspozicijski čas: 1/160 s
ISO-vrednost: 160
Goriščna razdalja: 25 mm
Uporaba bliskavice: Ne

Fotografija je bila posneta v opoldanskem času v mesecu maju, sredi Avenide de Liberdade.
Kot sem že omenil, je Lizbona zelo živo mesto, v katerem ne manjka parkov, zelenja in stavb,
ki so polne živahnih barv, te pa med seboj tvorijo človeku na oko lepo celoto.

Lahko bi dejali, da so v tej fotografiji združene prav omenjene prvine, saj lahko skozi silhueto
dreves opazimo barvitost stavb v ozdadju. Krošnje dreves tvorijo bolj ali manj vzporedne
linije, ki se dvigajo proti nebu. V nasprotju z ne povsem čistimi linijami v naravi pa v ozadju
opazimo tudi povsem vzporedne horizontalne linije na zgradbi. Tu se nekako prepletata delo
človeških rok in pa same narave, že ob prvem pogledu na fotografijo pa izstopajo omenjene
povsem ravne vzporednice v ozadju. Zdi se, da je tudi tu človek (kot narava) nekako razbil
težko monotonost, saj lahko opazimo, da se linije med rumeno in rdečo stavbo ne ujemajo
povsem. Poleg že omenjenih nasprotij na sami fotografiji tj. svetlo-temno, naravno-umetno,
opazimo tudi sama nasprotja modernega sveta, ki se izražajo v kontrastnih barvah stavb v
sredini fotografije in pa neenakost med njimi preko različnih oblik oken ter samih vzorcev na
stavbi.
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3. 2. 3 Tramvaj (slika 14)
Fotoaparat: model Nikon D5100
Objektiv: model Sigma 18–200 mm 1 : 3,5–6,3
Zaslonka: f/7,1
Ekspozicijski čas: 1/320 s
ISO-vrednost: 160
Goriščna razdalja: 18 mm
Uporaba bliskavice: Ne

Fotografija je bila posneta v zgodnjem popoldanskem času tj. okoli trinajste ure. Močna
osvetlitev je dopuščala dokaj kratek čas osvetljevanja, ki je znašal 1/320 sekunde. Ta je
omogočal ostro fotografijo, saj je bil tramvaj v času fotografije že v počasnem gibanju,
goriščna razdalja pa je znašala 18 mm.

Na sami fotografiji lahko takoj opazimo tramvaj, saj s svojo centralno postavitvijo vzbuja
največje zanimanje. K temu pripomore tudi njegova velikost in pa močna rdeča barva, ki kar
kliče po pozornosti. Poleg rdečega tramvaja močno vlogo na fotografiji igra tudi rumena
barva, ki s svojimi linijami tvori več smernic. Prva je diagonala, ki jo tvorijo tabla na
tramvaju, informacijski drog za prihod tramvajev, tabla v ozadju na stavbi ter rumene
poslikave na desni stavbi. Ob že prej omenjeni diagonali teh elementov lahko opazimo, da se
le-ta na desnem delu fotografije konča v zlatem rezu. Prav tako zlati rez v vertikali tvori tudi
omenjena tabla, ki prikazuje prihode tramvajev. Vse predvidljive okenske linije, ki med seboj
tvorijo ravne vzporedne linije, razbija električna napeljava za tramvaj, ki tako daje fotografiji
še malenkost bolj dinamičen pridih.
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3. 2. 4 Enosmerna ulica (slika 15)
Fotoaparat: model Nikon D5100
Objektiv: model Sigma 18–200 mm 1 : 3,5–6,3
Zaslonka: f/5,3
Ekspozicijski čas: 1/200 s
ISO-vrednost: 160
Goriščna razdalja: 75 mm
Uporaba bliskavice: Ne

Fotografija je bila posneta v popoldanskem času okoli trinajste ure. Kljub sončnemu in skoraj
čisto jasnemu vremenu nisem uporabil izrazito kratkega časa osvetlitve, saj je zaradi
fotografiranja ulice, ki jo obdajajo dokaj visoke stavbe velik del fotografije v senci.
Ekspozicijski čas je torej znašal 1/200 sekunde. K temu, da so elementi v levem delu
fotografije še vedno vidni, je pripomogla tudi ISO vrednost, ki je znašala 160.

Fotografija prikazuje eno izmed mnogih strmih ulic Lizbone. Tamkajšnji prebivalci jih lahko
premagujejo tudi s pomočjo tramvaja, njegove tirnice in električne napeljave pa so vidne na
fotografiji. Tirnice in električna napeljava tvorita mnogo vporednih poševnih linij, ki dajejo
fotografiji poleg vseh ljudi in raznolikih barv še dodatno dinamičnost. Izstopajoče linije
vodijo v skupno točko, ki je nekje na sredini fotografije. Poleg vzporednih linij so na
fotografiji dokaj opazni tudi elementi v paru. Vertikalo tirnic, ki se razcepijo na levo in desno
stran ulice tako razbijeta horizontalna znaka na sredini fotografije. Ob povezavi le-teh tvorita
linijo v zlatem rezu. Par tvorita tudi gospe v ospredju, ki skupaj z znakoma označjeta najbolj
prazen prostor (kvadrat), ki se nahaja v spodnjem delu fotografije. To praznino uniči le par, ki
se v sredini »lika« sprehaja vzdolž ulice.
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3. 2. 5 Druženje (slika 16)
Fotoaparat: model Nikon D5100
Objektiv: model Sigma 18–200 mm 1 : 3,5–6,3
Zaslonka: f/6,3
Ekspozicijski čas: 1/160 s
ISO-vrednost: 160
Goriščna razdalja: 55 mm
Uporaba bliskavice: Ne

Fotografija je bila posneta v popoldanskem času okoli šestnajste ure. Kljub temu, da je bila
fotografija posneta v popoldanskem času, ko je bilo sonce še vedno dokaj močno, pa večjih
težav s preosvetljenimi elementi nisem imel. Zgodba same fotografije je v neposredni bližini,
tako da »prežgani« elementi v daljavi ne igrajo pretirane vloge. Ekspozicijski čas je znašal
1/160 sekunde, ISO vrednost je znašala 160, zaslonka pa je bila odprta na f/6,3.

Celotna zgodba fotografije je skrita v mimoidočih ljudeh, ki so se ustavili ob pogledu na
enega izmed mnogo razglednih točk samih Lizbonskih ulic. Opazna je zgodba treh parov. Dva
sta že združena v sredini fotografije, tretji pa se približuje skupnemu snidenju

–

starejši

gospod, ki na točki poleg ostalih dveh parov čaka svojo partnerico. To je vidno po njunih
obrazih, saj sta oba vesela, da sta se našla. Ob predpostavki, da so mladostniki na sredini
fotografije dejansko partnerji, tu lahko opazimo še eno zanimivost med mlajšimi in starejšimi
pari. Fotografija skriva sporočilo, ki se navezuje na spolno usmerjenost in pa trenutno dokaj
popularno tematiko glede istospolnih partnerjev. Gre torej za razlike med današnjim in
starejšim odnosom do partnerstva. Tudi vertikalna smer same fotografije odraža rast in
življenje. V tem primeru gre za zgodbo ljubezni, ki se odvija v sami fotografiji.
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3. 2. 6 Čakanje (slika 17)
Fotoaparat: model Nikon D5100
Objektiv: model Sigma 18–200 mm 1 : 3,5–6,3
Zaslonka: f/6,3
Ekspozicijski čas: 1/160 s
ISO-vrednost: 160
Goriščna razdalja: 34 mm
Uporaba bliskavice: Ne

Fotografija je bila posneta v popoldanskem času tj. okoli šestnajste ure. Prikazuje gospo, ki
čaka na tramvaj, da jo odpelje po stmem klancu. V tramvaju lahko opazimo tudi voznika, ki s
prekrižanimi rokami čaka na uro odhoda. Ker je do odhoda ostalo še nekaj časa, se je gospa
odločila, da raje počaka zunaj kot pa v gneči znotraj tramvaja, ki jo lahko vidimo v ozdaju.

Težišče motiva je v ospredju

–

ženska, ki čaka na tramvaj. Ta jo bo peljal v »neznano« pot

vzdolž ulice proti centru. Ulica s svojo močno svetlobo nekako označuje cilj potovanja
tramvaja. Kljub temu, da je točka zelo oddaljena zaradi svoje svetlosti ublaži občutek
oddaljenosti. Fotografija je dokaj statična, a nam njena vertikalna postavitev daje občutek
življenja. Tudi ženska na fotografiji s svojo poševno držo sovpada z vertikalo.
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3. 2. 7 Vlak na postaji (slika 18)
Fotoaparat: model Nikon D5100
Objektiv: model Sigma 18 – 200 mm 1 : 3,5 – 6,3
Zaslonka: f/6,3
Ekspozicijski čas: 1/125 s
ISO-vrednost: 160
Goriščna razdalja: 200 mm
Uporaba bliskavice: Ne

Fotografija je bila posneta v popoldanskem času tj. okoli četrte ure. Posneta je bila na eni
izmed železniških postaj, ki pelje ob obrobju mesta. Kljub slabši svetlobi ob oblačnem
vremenu je fotografija na izostritveni točki pri vstopu na vlak vseeno dokaj ostra. K temu
pripomore tudi ISO vrednost, ki je znašala 160. Odprtost zaslonke je bila f/6,3 ekspozicijski
čas pa je znašal 1/125 sekunde. Fotografiral sem brez stojala in pa uporabe bliskavice.

Sama fotografija že zaradi svoje pokončne postavitve izkazuje svojo dinamičnost, ki pa se
nekako odraža tudi v samem vlaku, ki je med drugimi tudi sinonim za hitrost. V oči bodejo
predvsem rdeče lučke na vlaku, ki se končajo v višini zlatega reza. Opazimo lahko tudi, da je
v isti višini tudi zaključek strehe, ki s svojo pravokotno obliko uravnovesi težišče fotografije v
pokončnem sredinskem prerezu. Poleg tega se diagonalno s svojo temno ploskvijo ujema tudi
s temnim vlakom. Prav tako pa se v nasprotju s temno, svetlostno ujemata tudi levi zgornji del
fotografije ter njena diagonalna ploskev.
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3. 2. 8 Lokvanji (slika 19)
Fotoaparat: model Nikon D5100
Objektiv: model Sigma 18 – 200 mm 1 : 3,5 – 6,3
Zaslonka: f/5,6
Ekspozicijski čas: 1/400 s
ISO-vrednost: 200
Goriščna razdalja: 122 mm
Uporaba bliskavice: Ne

Fotografija je bila posneta okoli pete ure popoldne in sicer v parku Praca do Imperio. Park se
nahaja v predelu Lizbone z imenom Belem, ki s svojimi 280 metri v dolžino ter širino spada
med enega izmed večjih parkov v Evropi.

Zaradi oblačnega vremena in posledično slabe osvetlitve je sama fotografija dokaj temna, pri
tem pa je delno pomagala tudi ISO vrednost, ki je znašala 200. Fotografija prikazuje eno
izmed mnogih skulptur v parku Praca do Imperio. Kljub temu, da gre tu za vrhunsko
arhitekturno podobo dveh konjev v ozadju, sem se odločil, da na sami fotografiji izostrim
lokvanje v vodi, ki s svojo močno rumenkasto barvo dodajo fotografiji življenje. Opazimo
lahko, da je ob pokončnem sredinskem prerezu fotografija skoraj popolnoma simetrična
(drogovi v ozadju, kip konjev, grmičevje in pa lokvanji v ospredju). Kljub temu, da zaradi
nemirne in nečiste vode težko vidimo lep odsev na gladini, je vseeno možno videti »svetlo
pot«, ki nas od skulpture konj popelje ravno do lokvajnev na začetku fotografije.
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3. 2. 9 Jeronimos Monastery (slika 20)
Fotoaparat: model Nikon D5100
Objektiv: model Sigma 18 – 200 mm 1 : 3,5 – 6,3
Zaslonka: f/10
Ekspozicijski čas: 1/400 s
ISO-vrednost: 2000
Goriščna razdalja: 18 mm
Uporaba bliskavice: Ne

Fotografija silhuete enega izmed obokov v samostanu Jeronimos Monastery je bila posneta v
popoldanskem času tj. okoli 17. ure. Mogočni samostan predstavlja portugalsko moč in
bogastvo med leti odkrivanja. Zgrajen je bil v spomin odkrivanj Vasca da Game in device
Marije. Ta veličastna stavba je tudi njegovo počivališče. Zaradi zelo slabih svetlobnih
pogojev je ISO vrednost znašala 2.000. Ekspozicijski čas je znašal 1/400 sekunde, zaslonka je
bila odprta na f/10, goriščna razdalja pa je znašala 18 mm.

Pri sami fotografiji sem poskušal preko močnega kontrasta ujeti nekakšno nasprotje med
notranjim temačnim ter zunanjim svetlim in pa predvsem luksuznim vzdušjem, ki ga ponuja
tamkajšnji samostan. Seveda bi bilo za tak stil fotografije boljše sončno vreme, ki bi dosti bolj
nazorno prikazalo še večje kontraste in razlike. V ozadju lahko opazimo da je v spodnjih
obokih veliko več zaprtih oblik, ki se odražajo v krožnih linijah. V nasprotju z le temi so v
zgornjem nadstropju nesklenjene oblike. Sklenjene oblike obokov so vidne tudi v ospredju
fotografije, kar daje celoti še dodatno moč kljub temu, da je fotografija v vodoravnem stanju.
Vidimo lahko torej ujemanja zaprtih oblik v spodnjem nadstropju ter v ospredju same
fotografije. Lahko bi rekli, da se tudi nesklenjene oziroma špičaste oblike iz drugega
nadstropja dopolnjujejo s špicami na vrhu same strehe samostana.
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3. 2. 10 Parque Eduardo VII (slika 21)
Fotoaparat: model Nikon D5100
Objektiv: model Sigma 18 – 200 mm 1 : 3,5 – 6,3
Zaslonka: f/8,0
Ekspozicijski čas: 1/250 s
ISO-vrednost: 200
Goriščna razdalja: 55 mm
Uporaba bliskavice: Ne

Kot je bilo omenjeno že v uvodu v praktični del, so bile vse fotografije narejene brez stativa.
Pri tej fotografiji sem si pomagal tako, da je bil fotoaparat postavljen na zid, tako da je celotna
fotografija povsem ostra. Fotografija je bila posneta med sedmo in osmo uro zvečer nad
parkom Parque Eduardo VII.

V prvem delu fotografije je torej že omenjeni park, v sredini pa lahko vidimo trg Marques de
Pombal. V ozadju se razprostirajo krošnje dreves Avenide da Liberdade. Kljub temu da je
fotografija v podolgovatem formatu, deluje sama kompozicija fotografije vertikalno. Tu
najbolj izstopajo linije, ki se oddaljujejo v globino fotografije kot so luči ob straneh parka,
urejeno grmičevje na sredini parka, postavitev skulpture na sredini in pa krošnje dreves,
katere obdajajo mestne stavbe. Celotno fotografijo bi lahko v horizontalnem prerezu razdelili
na tri dele in sicer zgornji, srednji in spodnji. Zgornji in spodnji del prikazujeta nebo in
naravo, medtem, ko srednji del fotografije prikazuje mestni del. Globina prostora se povečuje
tudi preko barv, saj tople barve v spodnjem in hladne v zgornem delu fotografije najbolj
ustrezajo naši izkušnji. Poševne linije spodnjega in srednjega dela rabije horizontala
oddaljenega gorovja in pa oblaki na nebu.
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3. 2. 11 Ulica Rua Augusta (slika 22)
Fotoaparat: model Nikon D5100
Objektiv: model Sigma 18 – 200 mm 1 : 3,5 – 6,3
Zaslonka: f/5,6
Ekspozicijski čas: 1/500 s
ISO-vrednost: 160
Goriščna razdalja: 102 mm
Uporaba bliskavice: Ne

Fotografija je bila posneta v opoldanski uri na ulici Rua Augusta. Ta vodi do trga Praca do
Comercio. Lepo sončno vreme mi je omogočalo kratek ekspozicijski čas, ki je znašal 1/500
sekunde. To je omogočilo dobro ostrino fotografije, kot tudi ljudi na njej kljub temu, da sem
fotografiral iz roke. Sama fotografija je postavljena v pokončni format, likovni elementi pa so
postavljeni pokončno (ljudje na fotografiji, stavbe, spomenik,...). Celotno vertikalno
kompozicijo uničijo le marele v levem delu fotografije.

Na fotografiji najbolj izstopa spomenik na sredini predvsem s svojo velikostjo. Gre za
spomenik Rua Augusta, ki je bil zgrajen v spomin obnove mesta po potresu leta 1755 [19].
Ob pogledu na fotografijo lahko opazimo tudi, da horizontala razpolovi fotogorafijo na
zgronjo in spodnjo polovico. V zgornji polovici prevladuje arhitektura, ki je vselej statična,
monotona in nepremična. V spodnjem delu fotografije nastopi pravo nasprotje saj je v njej
zajet mestni vrvež ljudi na ulici. Kljub temu, da ljudje na fotografiji ne mirujejo je fotografija
ostra. To mi je omogočil kratki ekspozicijski čas. Vseeno lahko opazimo v spodnjem delu
veliko dinamike in živahnosti.
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3. 2. 12 Pot v neznano (slika 23)
Fotoaparat: model Nikon D5100
Objektiv: model Sigma 18–200 mm 1 : 3,5–6,3
Zaslonka: f/4,0
Ekspozicijski čas: 1/60 s
ISO-vrednost: 320
Goriščna razdalja: 25 mm
Uporaba bliskavice: Ne

Fotografija je bila posneta okoli četrte ure v popoldanskem času. Tudi glede na gnečo na
ulicah lahko opazimo, da je promet v popoldanskih urah res gost, zato veliko domačinov
uporablja javni prevoz. Ena izmed možnosti javnega prevoza je tudi tramvaj na fotografiji, ki
potuje vzdolž ulice. Fotografija je zelo kontrastna, njena svetlost pa se povečuje v levi smeri,
tja namreč potuje tudi tramvaj. Svetloba, ki sili v ospredje, tako deluje kot da pot tramvaja
vodi v neko neznano skrivnostno destinacijo. Te detajle sem kasneje poizkušal na računalniku
še bolj poudariti tako, da fotografija preko svojih kontrastov intenzivnejše prikaže zgodbo.
Fotografija je zaradi tega razdvojena, saj lahko rečemo, da je sestavljena iz dveh delov. Na
desni polovici živahno vlogo poudarijo žive barve, h katerim še bolj pripomore drevo v
ozadju. Leva polovica je pravo nasprotje desne, saj je mnogo manj kontrastna, barve so
nenasičene, tudi sama ostrina pa je slabša. Tramvaj s svojim položajem nekako povezuje ta
dva različna svetova. Kljub celotni temačni zgodbi levega dela fotografije s svojo živo
rumeno barvo izstopa avtobus, ki še nekako opominja, da ni vse tako temačno, zdolgočaseno
in turobno, kot izgleda na prvi pogled.
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3. 2. 13 Drevored (slika 24)
Fotoaparat: model Nikon D5100
Objektiv: model Sigma 18–200 mm 1 : 3,5–6,3
Zaslonka: f/5,6
Ekspozicijski čas: 1/125 s
ISO-vrednost: 320
Goriščna razdalja: 18 mm
Uporaba bliskavice: Ne

Fotografija je bila posneta v popoldanskem času okoli tretje ure. Prikazuje drevored na ulici
Avenida da Liberdade. Krošnje dreves nekoliko zastirajo sončne žarke tako, da je bil ISO
nastavljen na 320. Ekspozicijski čas je znašal 1/125 sekunde, zaslonka pa je bila odprta na
f/5,6.

Te nastavitve so omogočile nekoliko svetlejšo fotografijo, ki vrhunec svoje svetlosti doseže
ravno v očišču. Lahko bi dejali, da je tam popolnoma »prežgana«. Sama pespektva je visoka,
saj je človek bližje in večji, drevesa ter avtomobili v ozadju pa so mnogo manjši. Z višjim
horizontom bi bilo to še bolj izrazito, vendar sem v sam kader hotel ujeti tudi krošnje dreves.
Tako je horizont postavljen na sredino fotografije, ki nekako loči dva popolnoma različna si
svetova. V zgornji polovici prevladujejo drevesa, ki odražajo naravo, v spodnjem delu
fotografije pa vlada pravo nasprotje. Lahko bi dejali, da horizontala nekako združuje dve
fotografiji. Zgornja polovica s svojimi naravnimi linijami razbije monotonost nenaravnih
vzporednih ravnih linij v spodnjem delu fotografije. Tudi to fotografijo še bolj razdvoji na dve
popolnoma različni si polovici.

42

43

3. 2. 14 Starodobna Lizbona (slika 25)
Fotoaparat: model Nikon D5100
Objektiv: model Sigma 18–200 mm 1 : 3,5–6,3
Zaslonka: f/7,1
Ekspozicijski čas: 1/200 s
ISO-vrednost: 320
Goriščna razdalja: 46 mm
Uporaba bliskavice: Ne

Fotografija je bila posneta okoli četrte ure v popoldanskem času. Malenkost višja ISO
vrednost je kljub dnevni a oblačni svetlobi pripomogla k temu, da je fotografija še vedno
dovolj svetla. Zaslonka je bila odprta na f/7,1 ekspozicijski čas je znašal 1/200 sekunde,
goriščna razdalja pa je znašala 46 mm.

Zaradi vertikalne kompozicije fotografije in pa velikosti samega tramvaja deluje ta zelo blizu.
Svetloba se stopnjuje od spodaj navzgor. K občutku bližine tramvaja pripomore tudi velikost,
hrapav asfalt pred njim, svetleče površine tramvaja ter pozicija le-tega ob levem robu, ki je
tudi v zlatem rezu. Kljub temu, da gre za novo fotografijo, ta deluje starinska. K temu
pripomore črno-bel videz, umazan obok v desnjem zgornjem delu fotografije, celotna
arhitektura, uničena cesta, starodobna luč na ulici in pa seveda tudi sam tramvaj s svojo
električno napeljavo. Stavbe v ozadju prav zaradi pretvorbe v črno-belo tehniko dajejo še bolj
starinski videz, saj kljub svoji starosti v barvnem načinu ne delujejo tako staro, ker so bile od
izgradnje že na novo prepleskane. Vse skupaj sem hotel z barvnim tramvajom še bolj
izpostaviti, saj ta s svojo rumeno barvo in pa starisnko podobo toliko bolj poudari celoten
namen fotografije.
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3. 2. 15 Alfama (slika 26)
Fotoaparat: model Nikon D5100
Objektiv: model Sigma 18–200 mm 1 : 3,5–6,3
Zaslonka: f/8,0
Ekspozicijski čas: 1/250 s
ISO-vrednost: 320
Goriščna razdalja: 55 mm
Uporaba bliskavice: Ne

Fotografija je bila posneta pri turistični razgledni točki Lizbone v predelu Alfama. Kot je
vidno v ozadju, je tudi tokrat je bilo vreme nekoliko bolj oblačno tako, da v trenutku
fotografije ni bilo močnega sonca. To je razvidno tudi iz senc, ki jih ni ali pa so zelo mehke.

Sama fotografija zelo lepo prikazuje Lizbono kot tako, saj so na fotografiji zajeti praktično vsi
elementi, ki krasijo to lepo mesto. Kljub temu, da naj bi na fotografiji najbolj izstopal tramvaj,
je tu še veliko drugih zanimivosti, ki nam kradejo pogled. Svojo dinamičnost na fotografiji
poleg same pokončne postavitve poudarjajo tudi močne barve fasade na eni in pa bolj letom
prepuščena hiša na drugi strani. Mnogo je tudi zelenja, ki krasi trg in okolico. Ta ob povezavi
tvori trikotno obliko, ki posledično daje občutek bližine. Trikotnik torej tvori zelenje nad
postajo, tramvajem ter rumeno hišo. Tudi vidnejši rumeni elementi tvorijo trikotnik med
tramvajem, rumeno stavbo ter reklamnim sporočilom ob postaji. Ti dve barvi (rumena in
zelena) pa sta tudi združeni na vozilu v ozadju.

46

47

3. 2. 16 Brezdomec (slika 27)
Fotoaparat: model Nikon D5100
Objektiv: model Sigma 18–200 mm 1 : 3,5–6,3
Zaslonka: f/6,3
Ekspozicijski čas: 1/400 s
ISO-vrednost: 160
Goriščna razdalja: 200 mm
Uporaba bliskavice: Ne

Fotografija je bila posneta v zgodnjem popoldanskem času v bližini parka Praca do Comercio.
Zaradi precej sončnega vremena sem hitrost zaklopa nastavil na 1/400 sekunde. Goriščna
razdalja je znašala 200 mm, tako da je hitri zaklop poskrbel za dobro ostrino fotografije kljub
maksimalni goriščni razdalji, ki mi jo omogoča objektiv. ISO vrednost je bila nastavljena na
160, zaslonka pa je bila odprta na f/6,3.

Fotografija prikazuje dva brezdomca, ki ležita ob obali na peščeni mivki. Zaradi svoje bližine
in same izostritve je veliko večja pozornost namenjena prvemu, ki z napol slečenimi hlačami
še bolj privablja poglede. Mislim, da si je tako hotel zaščititi spodnji del nog pred soncem, saj
lahko po njegovi polti na glavi opazimo veliko zagorelost. Teža fotografije je z obema
glavnima akterjema na desni strani, k temu pa pripomorejo tudi barve. Med njimi najbolj
izstopa rdeča, ki je opazna na večih delih fotografije (spodnjice, odeja, majica v ozadju in
napisi na zidu). V ozadju se ponavljajo vzporedne linije na stebrih, ki so vidne tudi na
spodnjicah prvega brezdomca. Prav tako pa se na obeh elementih poleg samih črt ponavlja
tudi svetlo-temna kombinacija le-teh.
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4 ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi sem se posvetil predstavitvi Lizbone skozi fotografski objektiv. Rezultat
so fotografije, ki prikazujejo vsaj kanček življenja, ki se dan za dnem odvija v portugalski
prestolnici. Vse fotografije sem podkrepil tudi z besedo oziroma zgodbo, ki je bila ujeta v
trenutku nastanka.

Dandanes je praktično že vsak lahko na svoj način fotograf, saj je fotografija prisotna na
vsakem koraku. Fotografije potovanj so v večini primerov narejene z mobilnimi telefoni ali pa
s kompaktnimi fotoaparati, vendarle pa narašča tudi število profesionalnih zrcalno refleksnih
fotoaparatov, saj so tudi ti že cenovno lažje dostopni. Posledica tega pa je tudi vse več
amaterskih fotografov. Vseeno mislim, da je za dobro fotografijo potrebno veliko več znanja
kot le pritisk na sprožilec. Tu je potreben predvsem občutek za samo kompozicijo in pa
primeren čas, ki ga ujame le pravi fotograf. Svoje znanje sem uporabil v praktičnem delu, a
vseeno vidim napake, odprava katerih bi izboljšala samo fotografijo. Seveda bom svoje
znanje, pridobljeno pri izdelavi diplomskega dela, uporabil v prihodnje, ga še naprej
izboljševal ter nenehno pridobival novo znanje, ki mi bo pomagalo dosegati vse boljše
rezultate. Dober fotograf potrebuje poleg vsega teoretičnega znanja in pa izbire prave opreme
(ponudba je danes izredno velika) tudi veliko prakse. Tako izboljšuje in pridobiva novo
praktično znanje in izkušnje, kar mu daje dober občutek za samo fotografijo. Čez čas
praktično ne razmišljamo več veliko o osnovnih nastavitvah, saj naša podzavest skrbi za
primerne nastavitve ob pravem času. Bolj smo osredotočeni na sam motiv, postavitev,
primerno svetlobo in pa zorni kot iz katerega bo fotografija videti boljša.

Ugotovil sem, da je izbira pravega trenutka fotografije ključnega pomena, ko govorimo o
popotniški in ulični fotografiji. Trenutek, ki se je zgodil ne bo nikoli več isti, zato je od nas
samih odvisno ali smo ga uspeli ujeti ali pa smo ga izpustili za vedno.
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