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Povzetek
V diplomski nalogi so opisani zgodovina, tehnike in motivi nočne fotografije. Nočna
fotografija je zvrst fotografije, ki se ukvarja s snemanjem ob šibki svetlobi, umetni svetlobi ali
v temi, in vanjo spadajo fotografije posnete v času med sončnim zahodom in vzhodom. V
prvem delu naloge so opisani osnovni pojmi nočne fotografije, predstavljeni so prvi avtorji in
njihova dela, ter opisane nastavitve fotoaparata za fotografiranje v nočnem času. Opisane so
nastavitve zaslonke, časa osvetlitve, ISO vrednosti in globinske ostrine. Značilni motivi nočne
fotografije so opisani ter prikazani s primeri lastnih fotografij. V končnem delu naloge je
prikazana osnovna obdelava fotografij v programu Adobe Photoshop.
Ključne besede: zgodovina, tehnike, motivi, nočna fotografija, nastavitve fotoaparata,
zaslonka, čas osvetlitve, ISO vrednost, globinska ostrina, Adobe Photoshop

Abstract
The thesis presents the concepts, history, techniques and motifs of night photography. The
first part of the thesis presents well-known authors and their works, basic photography
concepts, and typical camera settings, including aperture, shutter speed, ISO and depth of
field. In the second part of the thesis, typical night photography motifs are described and
presented by author's photographs. Basic night photograph post-processing and correction
techniques are presented using Adobe Photoshop software.
Key words: history, techniques, motifs, night photography, settings, aperture, shutter
speed, ISO value, depth of field, Adobe Photoshop

1. Uvod
V svoji diplomski nalogi vam bom predstavila nočno fotografijo. Nočna fotografija je vrsta
fotografije, posnete ob šibki svetlobi, oziroma umetni svetlobi – npr. luči, žarometi,
ognjemeti. Sem spadajo fotografije, posnete med sončnim zahodom, pa do sončnega vzhoda.
Predstavitev bo bolj splošna, ne bom se osredotočila le na eno vejo nočne fotografije, ampak
bom poskušala opisati in na primerih razložiti celotno področje. Sem spada fotografiranje v
različnih nočnih okoliščinah, različnem času noči in pod različnimi svetlobnimi pogoji.
Razložila bom osnovne pojme in nastavitve, ki so pomembne za nočno fotografiranje, ter jih
predstavila na svojih fotografijah. Del naloge bom posvetila tudi obdelavi v programu Adobe
Photoshop, kjer bom opisala predvsem postopek osnovne obdelave, npr. kontrast, svetloba,
obrezovanje, če je treba.

1.1 Namen in cilj
Sama se imam za ljubiteljskega fotografa, kar pomeni, da se s fotografijo ne ukvarjam preveč
podrobno, tako da sem se s tem diplomskim delom prvič preizkusila v nočni fotografiji.
Namen moje diplomske naloge je poglobiti svoje znanje o fotografiji, in podrobneje osvojiti
področje nočne fotografije, ter narediti nekaj uspešnih nočnih fotografij. Cilj je razumeti
načine in nastavitve, ki so potrebne, da nastane fotografija dobra, pravilno osvetljena in
izostrena, ter obvladati fotografiranje v slabih svetlobnih pogojih.
Cilj je narediti nekaj dobrih nočnih fotografij, z različnimi motivi, pod različnimi svetlobnimi
pogoji in se naučiti fotografije obdelati tudi v programu Adobe Photoshop.
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1.2 Pregled literature
Literature o fotografiji na splošno najdemo v knjižnici kar precej, vendar je področje nočne
fotografije največkrat zelo na kratko opisano. Potrebnega je precej brskanja po različnih
knjigah, da izvemo nekaj koristnega o tem.
Več gradiva o fotografiranju ponoči najdemo v internetnih člankih. Veliko je člankov s
splošnim opisom nočnega fotografiranja, če pa iščemo podrobneje, dobimo članke o tem,
kako fotografirati ponoči, da bodo fotografije res uspešne, ter kakšne nastavitve uporabimo za
fotografiranje motiva, ki ga želimo posneti.

V nadaljevanju je predstavljena strokovna literatura iz katere sem uporabila gradivo za svojo
nalogo:


Hedgecoe, John. The art of digital photography. DK Publishing (Dorling
Kindersley. 2006 [1]:
Zelo slikovita knjiga, v kateri so opisani različni elementi za fotografiranje, npr.
kompozicija, barva, globinska ostrina. Avtor govori tudi o osnovah svetlobe, kotu
kamere in različnih motivih, npr. o portretih, arhitekturi, pokrajini, naravi, športu,… V
knjigi najdemo tudi nekaj nasvetov o nočni fotografiji



Kelby, Scott. Digitalna fotografija, 1. knjiga. Založba Pasadena . 2009 [2]



Kelby, Scott. Digitalna fotografija, 2. knjiga. Založba Pasadena . 2009 [3]
Obe knjigi sta napisani kot priročnik z nastavitvami in triki, kako do kakovostne
fotografije. Glede nočne fotografije je sicer le nekaj uporabnih tem, saj so knjige bolj
splošne. V knjigah avtor odgovarja na vprašanja in svetuje, na kakšen način posneti
določeno fotografijo, ter kakšne nastavitve točno uporabiti, da bo fotografija takšna,
kot želimo .



Pečenko, Nikolaj. Fotografirajmo digitalno. Založba Pasadena . 2005 [4]:
Knjiga je napisana kot priročnik za začetnike. V njej so lepo razloženi osnovni
fotografski pojmi, naprednejše nastavitve, opisani so triki in motivi za dobre
fotografije. V začetku je opis fotoaparata, ter predstavitev različnih vrst digitalnih
fotoaparatov, zadnji del knjige pa je posvečen digitalni obdelavi fotografij in urejanju.
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Farace Joe, Staver Barry. Better available light digital photography. Focal Press.
2009 [5]:
Knjiga opisuje fotografiranje v slabih svetlobnih razmerah in fotografiranje ponoči.
Avtorja opisujeta svoje izkušnje ter navajata veliko praktičnih nasvetov kako posneti
dobro fotografijo. Vsaka prikazana fotografija ima svojo zgodbo in opis okoliščin. V
knjigi je tudi poglavje o digitalnem šumu, nastavitvah beline, ter kako se spopadati s
tem.



Adobe Creative Team. Adobe Photoshop CS5, Učilnica v knjigi. Založba Pasadena.
2010 [6]:
Knjiga opisuje delo s programom Adobe Photoshop CS5. V njej so razložene funkcije
programa, ter predstavljene s preprostimi koraki in primeri, na katerih se lahko učimo.
V začetku so lekcije z osnovnimi popravki fotografij, potem so pa predstavljene tudi
naprednejše funkcije in možnosti urejanja.

Veliko uporabnega sem izvedela tudi iz različnih spletnih virov:


Nočna fotografija,
https://sl.wikipedia.org/wiki/No%C4%8Dna_fotografija (članek o nočni fotografiji)
[7]



Nočna fotografija,
http://www.astrokaktus.com/

(stran

o

nočni

fotografiji,

zgodovina,

primeri,

zgodovini

nočne

fotografije,..) [8]


A History of Night Photography,
http://www.thenocturnes.com/resources/keimighx.html,

(o

fotografije) [9]


Razkrivamo skrivnosti nočnih fotografij,
http://www.samsung.com/si/discover/razkrivamo-skrivnosti-nocnih-fotografij,
(nasveti za različne vrste dobrih nočnih fotografij) [10]



Šum na sliki,
https://sites.google.com/site/tp4fotografija/e-skripta/sum-na-sliki, (razlaga digitalnega
šuma na fotografiji) [11]
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The golden hour in photography,
http://www.photographymad.com/pages/view/the-golden-hour-in-photography, (kdaj
je zlata ura za fotografiranje in nasveti kako fotografirati ob tem času) [12]



5 tips for capturing the magic of golden hour photography,
http://www.lightstalking.com/5-tips-for-capturing-the-magic-of-golden-hourphotography/, (nasveti za fotografiranje v času zlate ure) [13]



How to photograph the moon: an easy way to shoot moon pictures full of detail,
http://www.digitalcameraworld.com/2013/10/24/how-to-photograph-the-moon-theeasy-way-to-shoot-moon-pictures-with-amazing-detail/#null, (kako narediti dobro
fotografijo lune) [14]



9 quick tips for creating beautiful candlelight photos,
http://www.apnphotographyschool.com/tips-tricks/9-quick-tips-for-creating-beautifulcandlelight-photos/ (nasveti in nastavitve za fotografiranje svetlobe sveč) [15]



Nightscapes: Photographing the city at night,
http://digital-photography-school.com/nightscapes-photographing-the-city-at-night/,
(točke na katere je potrebno paziti pri slikanju mesta ponoči) [16]



Painting with light,
http://www.photographymad.com/pages/view/painting-with-light, (osnove risanja z
lučjo, tehnike in potrebna oprema) [17]



The magic of light painting photography,
http://blog.uniquephoto.com/magic-light-painting-photography/ (opis nastavitev za
risanje z lučjo) [18]



Sunset photography – 6 photography tips for great sunsets,
http://www.apnphotographyschool.com/tips-tricks/sunset-photography-6photography-tips-great-sunsets/ (kako se pripraviti za dober posnetek sončnega
zahoda) [19]



How to Photograph People at Night – Without Flash,
http://blog.gregdisch.com/2011/05/11/how-to-photography-people-at-night-withoutflash/ (blog o fotografiranju nočnih portretov brez uporabe fleša) [20]
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Na koncu pa še primer tutoriala:


Learn trick photography – trick photography light painting,
https://www.youtube.com/watch?v=9r3fUXdF0nY (video prikazuje kako fotografirati
z daljšimi osvetlitvenimi časi, ter pri tem predmet osvetliti le z manjšo ročno svetilko)
[21]
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2. Nočna fotografija
Nočna fotografija je način fotografiranja ob šibki oz. umetni svetlobi. Pod umetno svetlobo
spadajo npr. luči, žarometi, ognjemeti. Šibka svetloba je svetloba lune, mesečine, sončnega
zahoda in vzhoda. Med nočno fotografijo spadajo fotografije, posnete med sončnim zahodom,
ponoči, pa do sončnega vzhoda. Če želi fotograf posneti dobre nočne fotografije mora znati
izkoristiti pravo svetlobo, ki je v danem času na voljo.
Tudi ponoči je na izbiro ogromno zanimivih motivov. Fotografiramo lahko mesto z lučmi,
sledi avtomobilov na cestah, obrise predmetov v mesečini, ognjemete, zvezdne sledi in luno.
Ob sončnem vzhodu in zahodu nastanejo dobri posnetki silhuet proti soncu, ali pa pisanega
neba, polnega živih barv [1].
Zaradi slabe svetlobe je fotografiranje ponoči za začetnike kar zahtevno. Poglobiti se je treba
v razne nastavitve, kot so ISO vrednost1, hitrost zaklopa2 oz. osvetlitveni čas, fotografiranje z
bliskavico ali brez. Za uporabo in preizkušnjo teh nastavitev je najboljše fotografiranje v
načinu za ročne nastavitve – M, manual, ki omogoča ročne nastavitve vseh vrednosti. Tako
lahko sami določimo kakšno ISO vrednost bomo uporabili in kako dolg osvetlitveni čas
želimo nastaviti, da bo posnetek čim boljši, izostren in tudi dovolj osvetljen. Za dobro
osvetljen posnetek moramo izbrati primeren čas osvetlitve, poleg tega pa je treba pravilno
nastaviti zaslonko3 – če je zaslonka preveč zaprta imamo sicer manj svetlobe, je pa zato
globinska ostrina večja. Pozorni moramo biti na šum, ki se pri posnetkih v temi velikokrat
vidi. Manjša ISO nastavitev pomeni manj šuma, žal pa tudi slabšo osvetlitev. Sicer se da šum
nekoliko odpraviti tudi pozneje, ko fotografijo obdelujemo v računalniškem programu, npr.
Adobe Photoshopu.
Ko se odpravimo na nočno fotografiranje, je obvezni pripomoček, ki ga moramo vzeti s sabo
stojalo. Ker morajo biti osvetlitveni časi daljši, nastanejo fotografije posnete z roko stresene in
zamegljene. Fotoaparat mora biti popolnoma pri miru, če želimo, da je posnetek čist. Stojalo
nam omogoča popolno umiritev kamere, ki je ob daljših osvetlitvenih časih potrebna za ostre
fotografije.

1

ISO vrednost - nastavitev svetlobne občutljivosti tipala
Hitrost zaklopa – določa koliko časa pada svetloba na tipalo
3
Zaslonka – uravnava količino svetlobe, ki pade na tipalo
2
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Če stojala nimamo s sabo, si lahko pomagamo tako, da fotoaparat položimo na ravno
površino, npr steber, mizo, skalo.

2.1 Fotografiranje brez uporabe bliskavice
Pri fotografiranju nočnih posnetkov je po navadi najbolje, da ne uporabljamo bliskavice4.
Skoraj vsi digitalni fotoaparati imajo možnost za ročni izklop bliskavice. Na fotografiji brez
bliskavice je ohranjena naravna osvetlitev (npr. ogenj, cestna razsvetljava, mesečina, razne
luči). Bliskavica največkrat pokvari ambient. Poleg tega je njen domet omejen in lahko
nastanejo fotografije pretemne in nepravilno osvetljene. Ob izklopljeni bliskavici lahko
izberemo daljše osvetlitvene čase in s tem pravilno osvetlimo fotografijo.
Tudi pri svojih nočnih fotografijah nisem uporabljala bliskavice, pri vseh, v diplomski nalogi
prikazanih primerih, sem jo imela izklopljeno.

4

Bliskavica – ang. flash, fotoaparatu dobavlja dodatno svetlobo
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2.2 Začetek nočne fotografije in prvi avtorji
Zgodovina nočne fotografije sega daleč nazaj, ko je leta 1852, ameriški fotograf in izumitelj
John Adams Whipple, s postopkom dagerotipije5 naredil fotografijo lune skozi teleskop.
Dagerotipija je postopek fotografiranja na kovinsko ploščo. Princip dagerotipije je bil
fiksiranje posrebrene plošče z natrijevim hiposulfitom. Posnetek, oz. dagerotip, ki pri tem
postopku nastane, je iz mlečne usedline živosrebrne spojine v svetlih delih in iz srebrno črne
barve v temnih delih slike. Dagerotipija je omogočala izdelavo samo ene slike, ki je ni bilo
mogoče razmnoževati[8].

Slika 1: Luna, John Adams Whipple, 1852 (Vir: [1])

Naslednji fotograf, ki je malo več eksperimentiral z nočno fotografijo, je Alfred Steiglitz, ki je
okrog leta 1890 s postopkom suhe želatinske plošče6 ustvaril serijo fotografij z ulicami New
Yorka ponoči, za katere je bil tudi nagrajen.
Postopek s suho želatino je bil preprostejši od vseh prejšnjih postopkov in je še vedno
standard črno-bele analogne fotografije. Princip postopka je bila želatina iz kadmijevega

5
6

Dagerotipija – postopek fiksiranja slike
Postopek suhe želatinske plošče – naprednejši suhi postopek z uporabo želatine in steklene plošče
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bromida in srebrovega nitrata, s katero so premazali stekleno ploščo. Proces je bil kakovosten
ter bolj občutljiv na svetlobo.
Bolj resno so se z nočno fotografijo začeli ukvarjati šele po letu 1930, ko sta fotografa Brassai
in Bill Brandt ustvarila zbirko nočnih fotografij. Brassai je leta 1932 izdal knjigo s črnobelimi fotografijami Pariza ponoči. Brandt pa je med drugo svetovno vojno fotografiral ulice
Londona v mesečini. Okrog leta 1990 je britanski fotograf Michael Kenna uspel s črno-belimi
fotografijami narave, mest in koncentracijskih taborišč[7].
V nadaljevanju so predstavljeni nočni fotografi, ki so najbolj zaznamovali to zvrst
fotografiranja.

Brassai
Brassai oz. Gyula Halasz (1899 – 1984) je bil fotograf, pisatelj, kipar in režiser, rojen na
Madžarskem. Okrog leta 1930 se je začel poglobljeno ukvarjati s fotografijo. Izdaja njegove
druge knjige, Paris de Nuit, 1933, je pomenila prelomnico v nočni fotografiji. V knjigi so
zbrane fotografije, ki prikazujejo nočno življenje v Parizu. Njegovo knjigo so opredelili kot
dokumentarno, v njej so fotografije, ki prikazujejo utrip Pariza ponoči; osvetljene ulice, bare,
prostitutke in zvodnike ter različne druge zanimivosti, ki jih je zajel v noči [9].

Slika 2: Nočni posnetek fotografa Brassaia (Vir: [2])
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Bill Brandt
Bill Brandt (1904 – 1983) je bil fotograf in novinar, rojen v Nemčiji. Ukvarjal se je s
fotografiranjem aktov, portreti znanih umetnikov in pokrajin. Leta 1938 je izdal knjigo, A
night in London. Tudi Brandtove fotografije so bile, tako kot Brassaieve polne občutkov ter
so prikazovale neko razpoloženje, zato so bile tako posebne. Knjiga prikazuje zgodbo
nočnega življenja v Londonu.

Slika 3: Bill Brandt; Policeman in a Dockland Alley, Bermondsey, 1938 (Vir: [3])

O. Winston Link
Ogle Winston Link (1914 – 2001) je bil ameriški fotograf, znan po svojih črno-belih
fotografijah lokomotiv, vlakov in železnic. Bil je eden redkih fotografov v letih 1940 – 1970,
ki se je ukvarjal tudi z nočno fotografijo. Eden njegovih najboljših posnetkov je nočna
fotografija ''Hotshot Eastbound'' ki prikazuje vlak, ki pelje mimo drive-in kina.
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Slika 4: O.Winston Link, Hotshot Eastbound, 1956 (Vir: [4])

Steve Fitch
Steve Fitch je Američan, rojen leta 1949. Na začetku je fotografiral črnobelo, potem pa je
prešel na barvne fotografije. Znan je po svojih fotografijah starih avtomobilov, neonskih
reklam oz. znakov, ter simbolov, risanih v skale. Leta 1976 je izdal svojo prvo knjigo Diesels
and Dinosaurs, v kateri je primerjal stari zahod in sedanjo kulturo. V njegovi naslednji knjigi,
Marks in Place, ki jo je izdal leta 1987, so fotografije v barvni tehniki. Na fotografijah so
simboli iz preteklosti, petroglifi risani na skale.

Slika 5: Steve Fitch; Motel, Highway 66, Holbrook, Arizona, 1973 (Vir: [5])

Jan Staller
Jan Staller je ameriški fotograf, rojen leta 1952 v Mineoli, v New Yorku. Njegove fotografije
so drugačne, dramatične in abstraktne. V svoji prvi knjigi, Frontier New York (1988) je
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objavil fotografije iz predmestja New Yorka. Fotografiral je nenavadne pokrajine, ki jih je
spremenila človeška roka. Naslov druge knjige je On Planet Earth (1997), v kateri je objavil
fotografije različnih zapuščenih lokacij, npr. zapuščene tovarne, vojaška območja, čistilne
naprave, različne stroje in pozabljene konstrukcije, ki so videti nadrealno.

Slika 6: Jan Staller, Frontier New York, 1988 (Vir: [6])

Michael Kenna
Michael Kenna je angleški fotograf, rojen leta 1953. Zanimivo je, da Kenna v večini
fotografira le črno-bele fotografije. Motiv je največkrat narava, nebo, voda in razne
kostrukcije. Je eden bolj znanih nočnih fotografov, njegova posebnost so fotografije z daljšimi
osvetlitvenimi časi, tudi do 10 ur, posnete ob zori in ponoči.. Fotografije je objavil v več
knjigah, npr. Night Walk (1988), The Rouge (1995), Le NÙtre's Gardens (1997).

Slika 7: Michael Kenna, Full Moonrise, Francija 2007 (Vir: [7])
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William Lesch
William Lesch je bil rojen v Indianapolisu, glavnem mestu ameriške zvezne države Indiana,
leta 1951. William je znan po svojih fotografijah narave, največkrat puščave. Uporabljal je
tehniko risanja z barvnimi lučmi, s katerimi je osvetljeval svoje scene. Kombiniral je dnevno
svetlobo in svetlobo mesečine, ter uporabljal daljše osvetlitvene čase ponoči in vse združil na
isti film. To je precej zamudna tehnika, nastale fotografije pa osupnejo z živimi in
nadrealnimi barvami. Fotografije so bile objavljene v njegovi knjigi Expansions, leta 1992.

Slika 8: William Lesch, Thunderstorm (Vir: [8])
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3. Nastavitve fotoaparata v ročnem načinu
Fotografiranje v ročnem načinu (M - manual) nam omogoča, da sami spreminjamo hitrost
zaklopa in nastavitev zaslonke. Te nastavitve so zelo pomembne pri nočni fotografiji, saj je
svetloba po navadi slaba.
S pravo nastavitvijo zaslonke v kombinaciji s hitrostjo zaklopa dobimo pravilno osvetljeno
fotografijo. Lahko se odločimo, da bomo najprej nastavili hitrost zaklopa in potem prilagodili
zaslonko, ali pa obratno. Pri tem moramo biti pozorni na ekspozicijo – pravilno osvetlitev. Pri
PLUS ekspoziciji je slika svetlejša, pri MINUS ekspoziciji je slika temnejša. S spreminjanjem
zaslonke ali s spreminjanjem hitrosti zaklopa dosežemo, da je ekspozicija uravnotežena –
spodnja črtica mora biti pod ničlo na sredini.

Slika 9: Minus ekspozicija (Vir: [9])

Slika 10: Uravnotežena ekspozicija (Vir: [9])
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3.1 Zaslonka
Zaslonka deluje kot človeške oči, ki količino svetlobe uravnavajo z zenico. Je okrogla
odprtina v objektivu, ki jo lahko večamo in manjšamo (zapiramo in odpiramo), ter s tem
uravnavamo količino svetlobe, ki pade na svetlobno tipalo7 . Narejena je iz premičnih lamel.
Z zaslonko spreminjamo odprtino objektiva.

Slika 11: Odprtost objektiva pri različnih vrednostih f (Vir: [10])

Odprtost zaslonke merimo z vrednostmi f – to je razmerje med goriščno razdaljo in premerom
odprtine objektiva. Pri vrednostih f /1,4; f/2,8; f/3,5 je zaslonka bolj odprta in s tem
fotografija svetlejša. Pri bolj odprti zaslonki namreč senzorji dobijo več svetlobe. Ravno
obratno je pri bolj zaprti zaslonki npr; f/4, f/5,6, f/8,0, f/11, f/16, f/22. S temi nastavitvami je
zaslonka bolj zaprta, posledično senzorji ne dobijo toliko svetlobe in je tudi fotografija
temnejša.
Z nastavitvijo zaslonke poleg količine svetlobe uravnavamo tudi globinsko ostrino. Če želimo
na fotografiji poudariti glavni motiv in zabrisati ozadje mora biti zaslonka močno odprta
(f/2,8; f/4). Če pa želimo globoko globinsko ostrino in ostro sliko tudi v ozadju, moramo

7

Svetlobno tipalo – elektronski čip, ki pretvarja svetlobo v elektronske podatke
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nastaviti manjšo vrednost zaslonke (f/16; f/22). Najbolj ostri posnetki nastanejo pri nastavitvi
zaslonke na f/11, ki izostri skoraj vse, če ne izostrimo najbližje stvari na sliki [2].

3.2 Hitrost zaklopa – čas osvetlitve
Čas osvetlitve in hitrost zaklopa sta pojma, ki se navezujeta drug na drugega. Hitrost zaklopa
določa čas osvetlitve. Osvetlitveni čas je čas, ko svetloba pada na tipalo. Sprožilnik zaklopa
za točno določen čas odpre zaklop in svetlobo spusti na svetlobno tipalo. Hitrost zaklopa je
čas, v katerem je svetlobno tipalo izpostavljeno svetlobi. Pri krajšem času osvetlitve je hitrost
zaklopa večja, zaslonka mora biti bolj odprta, da pade na senzor oz. tipalo enaka količina
svetlobe.
Za fotografiranje v slabi svetlobi je boljše, da je zaklop dalj časa odprt, saj s tem pade več
svetlobe na svetlobni senzor in je posledično slika svetlejša. Pri nočni fotografiji so
osvetlitveni časi največkrat daljši od 1 sekunde, odvisno od tega, kako temna je noč in od
učinka, ki ga želimo doseči.
Čas osvetlitve nastavljamo v delčkih sekunde; 1 sekunda, 1/2 sekunde, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30,
1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,... vsak naslednji čas je za polovico krajši od
prejšnjega. Vrednost 1/1000 določa zelo kratek čas zaklopa, vrednost 1/2 pa daljši čas zaklopa
(pol sekunde) [4].
Osvetlitveni čas tako kot na osvetljenost posnetka vpliva tudi na ostrino. Če se objekt na
fotografiji hitro premika moramo uporabiti krajši osvetlitveni čas, npr. 1/500 ali 1/1000.
Objekti se namreč v tistih desetinkah sekunde, ko je svetlobno tipalo osvetljeno lahko
premaknejo, in če je osvetlitveni čas predolg nastane tudi fotografija neostra.

3.3 ISO
ISO vrednost določa svetlobno občutljivost tipala. Večja, kot je ISO vrednost, bolj je tipalo
občutljivo (ISO 100, 200, 400...). Večji ISO nam omogoča, da fotografiramo s krajšimi časi in
bolj zaprto zaslonko. V slabših svetlobnih razmerah bi tako lahko uporabili večjo ISO
vrednost, vendar se moramo zavedati, da je na takih fotografijah bolj opazen digitalni šum –
opazna je zrnatost in sprane barve. Najbolj kakovostne nastanejo fotografije z uporabo nizkih
vrednosti ISO (100, 200) [3].
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3.4 Globinska ostrina
Objektiv preslikuje slike iz narave na tipalo. Razdalja objektiva do tipala mora biti prilagojena
oddaljenosti predmeta od objektiva. Globinska ostrina je področje, v katerem so predmeti
ostri. Objektiv lahko izostri predmete v ožjem ali širšem pasu, izostri lahko tudi različno
oddaljene predmete. Odvisna je od goriščne razdalje8 objektiva, oddaljenosti predmetov in
vrednosti zaslonke. Globinska ostrina je manjša, če je goriščna razdalja daljša, predmeti bolj
blizu

in zaslonka bolj odprta. Če želimo na sliki poudariti le en element in zabrisati

nepomembno ozadje naredimo fotografijo z majhno globinsko ostrino. Tak učinek dosežemo,
če glavni element zelo približamo in zaslonko čim bolj odpremo (f/2,8 ali f/4).

Slika 12: Nena Žerjal, Primer majhne globinske ostrine; čas osvetlitve: 1/15 s, zaslonka: f/5,6, ISO 100

Če želimo, da so na sliki ostri bližnji in oddaljeni predmeti, potem moramo fotografirati z
večjo globinsko ostrino. Vrednost zaslonke mora biti manjša (f/16 ali f/22). Učinek z globoko

8

Goriščna razdalja – razdalja leče od njenega gorišča
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globinsko ostrino se uporablja največ pri pokrajinski in arhitekturni fotografiji, prav tako tudi
ob slikanju sončnega zahoda, ali mesta z lučmi ponoči.

Slika 13: Nena Žerjal, Primer večje globinske ostrine; čas osvetlitve: 20 s, zaslonka: f/13, ISO 100

3.5 Digitalni šum pri nočni fotografiji
Digitalni šum naredi posnetke manj ostre. Vidimo ga kot majhna obarvana zrnca oz. pikice.
Šum nastane zaradi kopičenja toplotnih elektronov, neenakomernega vpadanja elektronov na
svetlobno tipalo in zaradi napak pri vzorčenju. Pri nastanku pikslov se pojavljajo napake zato,
ker šum moti zajemanje slike. Bolj je prisoten pri fotografijah posnetih z visoko ISO
vrednostjo, najbolj pa ga opazimo na enobarvnih delih fotografije, npr. na nebu ali temnem
delu. Digitalni šum pri nočni fotografiji nastane tudi zaradi slabih svetlobnih pogojev in
daljših osvetlitvenih časov, ki se pri tem uporabljajo.
Razlikujemo med dvema vrstama šuma; svetlobnim in barvnim. Svetlobni šum je podatek
sivine in zaradi njega je slika videti zrnata in neenakomerna. Barvni šum vidimo kot večjo
barvno liso na sliki[11].
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Pri preprostejših fotoaparatih z manjšimi svetlobno občutljivimi elementi na tipalih je na
fotografiji bolj opazen šum kot pa pri DSLR9 fotoaparatih z večjimi elementi.
Če želimo na fotografiji čim manj šuma, je boljše, da fotografiramo z najmanjšo možno ISO
vrednostjo, uporaba stojala pa omogoči, da uporabljamo daljše osvetlitvene čase. Kako močno
je digitalni šum viden, je odvisno tudi od velikosti fotografije. Če fotografijo večamo,
približujemo, potem je zrnatost bolj opazna. Poleg tega je odvisen tudi od barve. Najbolj je
izrazit pri modri in rdeči. Pri nekaterih fotoaparatih imamo tudi funkcijo za zmanjševanje
šuma.
Digitalni šum lahko nekoliko odstranimo tudi z raznimi programi za obdelavo fotografij. V
programu Adobe Photoshop imamo možnost uporabe filtra za odstranjevanje šuma – filter
Reduce Noise. Z njim zgladimo območja zrnatosti na sliki, popravimo stisnjene umetne
tvorbe, in pri tem še vedno ohranimo podrobnosti robov.

9

DSLR- digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat
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Spodnja fotografija je bila posneta v slabih svetlobnih pogojih, zato sem morala ISO vrednost
povečati na 800. Fotografija je povečana in obrezana, primer šuma pa opazimo na obrazu, ki
ni bil dovolj osvetljen. Na njem je vidna zrnatost in manjše barvne lise.

Slika 14: Nena Žerjal, Primer digitalnega šuma; čas osvetlitve: 1/40 s, zaslonka: f/5,6, ISO 800
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4. Motivi pri nočni fotografiji
Motiv je osrednji objekt oz. tema fotografije. Ponoči se lahko odločamo za fotografiranje
veliko zanimivih motivov.


Najbolj običajen motiv je sončni zahod/vzhod, s podobami obrisov dreves ali silhuet
oseb pred žarečo sončno kroglo,



Zelo popularne so fotografije strel in neviht, saj so neponovljive, vedno drugačne in
unikatne, za fotografa pa zelo zahtevne,



Fotografiranje sledi zvezd in polne lune zahteva tudi ustrezne pogoje, predvsem pa
odmaknjenost od mest ali drugih virov javne razsvetljave in širokokotni objektiv, ki
zajame večji del neba,



Za bolj izkušene je lahko v izziv risanje s svetlobo, ki zahteva daljši čas osvetlitve ter
natančnost pri osvetljevanju predmetov ali oseb,



Nekaj posebnega so tudi nočni portreti, ki jim dodajamo različne vire stranske
svetlobe in s tem poudarimo različne dele obraza.

Slika 15: Nena Žerjal, Osvetljena Perla, 2015; čas osvetlitve: 20 s, zaslonka: f/9, ISO 100
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4.1 Zlata ura in pomen svetlobe
Za nastanek dobre fotografije je zelo pomembna prava svetloba. To je še posebej resnično pri
fotografiranju zunaj, kjer se moramo po navadi zanašati na naravno svetlobo in je težko najti
pravi čas v dnevu za fotografiranje. Profesionalni in amaterski fotografi so začeli razmišljati o
tej težavi in potem našli rešitev – zlato uro[12].
Uri po sončnem vzhodu in pred sončnim zahodom pravimo zlata ura za fotografiranje. Izraz
'ura' ni mišljen dobesedno, saj trajanje zlate ure ni točno časovno opredeljeno. Spreminja se
glede na letni čas, trajanje dneva in glede na zemljepisno širino. V tem času sonce poudari
dolge in mehke sence ter toplo svetlobo, ki da fotografiji rumeno – oranžen ton. Jakost
svetlobe in barvna temperatura se ob tem času iz minute v minuto spreminjata. Vsak sončni
zahod je drugačen. Nekateri poudarijo tople barve, drugi pa več kontrastov. Pri fotografiranju
pokrajine nam sonce nizko na nebu pomaga okrepiti barve prizora[13].
Za fotografiranje moramo biti vnaprej pripravljeni, saj lahko sonce hitro zaide oz. vzide. Časa
ne bomo imeli veliko, tako da je dobro že vnaprej izbrati motiv in prostor, kjer bo nastala
zanimiva fotografija [5].
Kdaj približno se zlata ura začne lahko preverimo na spletni strani www.golden-hour.com.
Kalkulator nam glede na zemljepisno širino in dolžino, na kateri se nahajamo izračuna vse
potrebne podatke – čas sončnega vzhoda, sončnega zahoda, zlato uro, trajanje dneva,...
Kot motiv za fotografiranje si lahko izberemo ljudi, silhuete v soncu, lahko poslikamo
pokrajino

z zahajajočim soncem na nebu, zanimive nastanejo tudi fotografije z vodo,

morjem, v katerem se odseva nebo.
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Slika 16: Nena Žerjal, Ob Soči, 2015; čas osvetlitve: 1/25 s, zaslonka: f/16, ISO 100

Slika 17: Nena Žerjal, S psi pri Soči, 2015; čas osvetlitve: 1/30 s, zaslonka: f/16, ISO 100
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4.2 Svetlobne sledi avtomobila
Zelo zanimive lahko nastanejo fotografije s sledmi luči vozil. Take fotografije bomo najlaže
posneli iz visoke točke, iz mostu, nadvoza ali hriba, kjer vozijo avtomobili pod nami.
Fotografiramo lahko v mestu ali pa na kakšni osamljeni cesti. Lažje in hitreje bomo posneli
sledi v mestu, saj je avtomobilov vedno veliko in bo na sliki lepo prikazano vrvenje mesta.
Na osamljenih stranskih cestah bomo morali več časa čakati da pride vozilo mimo, bo pa
fotografija zelo drugačna od mestne, ker ne bo zraven nobene umetne svetlobe. Najbolj
dinamične sledi luči nastanejo, če ima cesta kakšen oster ovinek, ali pa, da snemamo v
krožnem križišču. Rumene oz. bele črte so sledi sprednjih luči, rdeče črte pa sledi zadnjih luči
in luči zavor [10].
Za fotografiranje sledi luči je nujno potrebno stojalo. Fotoaparat mora biti popolnoma pri
miru, sicer nastane fotografija zamegljena in sledi zmaknjene. Daljše sledi bomo dobili z
daljšim osvetlitvenim časom. Poskusimo lahko s časom 15, 20 sekund, odprtost zaslonke pa
f/8 ali f/11, da bo na fotografiji izostreno vse. ISO vrednost naj bo nastavljena na 100.
Svetlobne sledi lahko poudarimo tudi tako, da potemnimo ozadje in s tem poudarimo
dinamičnost luči pod temnim nebom. Boljše je, da je fotografija malo podosvetljena.
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Slika 18: Nena Žerjal, Sledi luči v krožišču, 2015; čas osvetlitve: 15s, zaslonka: f/11, ISO vrednost: 100

Fotografijo št. 18 sem posnela v centru Nove Gorice, okrog 10. ure zvečer. Fotografirala sem
iz mosta nad krožiščem. Na fotografiji je krožno križišče ob trgovskem centru Qlandia. Zajeti
sem hotela gibanje vozil. Na fotografiji so vidne bele in rdeče sledi luči. Bele so sledi
sprednjih luči vozil, ki so vozila proti meni, rdeče pa zadnje luči, ko so se vozila oddaljevala.
Cesta je bila kar prometna, zato je na sliki več različnih sledi.
Fotografijo sem posnela brez uporabe stojala. Pomagala sem si tako, da sem fotoaparat
postavila na tla na mostu. Za čas osvetlitve sem določila daljši čas, 15 sekund, zaradi tega so
sledi luči daljše in jih je več, saj sem v sliko v tem času ujela več avtomobilov. Zaslonko sem
nastavila na f/11. S to nastavitvijo je bila zaslonka sicer bolj zaprta, vendar je globinska
ostrina v tem primeru večja in slika v celoti ostra.
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V tabeli so primerjane tri fotografije krožišča z različnimi nastavitvami zaslonke. Prva
fotografija je primer najboljših nastavitev. Okolica je temna, sledi luči pa primerno svetle in
dovolj izrazite. Na drugih dveh sledi luči ne pridejo dovolj do izraza.
Nastavitve

Opis

Zaslonka: f/13

Primerne nastavitve,

Čas osvetlitve: 20 s
ISO 100

zato je slika dovolj
ostra in temna, tako
pridejo

sledi

luči

lepo do izraza.

Zaslonka: f/10
Čas osvetlitve: 20 s

Zaslonka je preveč
odprta, s tem je slika
svetlejša in sledi luči

ISO 100

manj izrazite.

Zaslonka: f/8

Zaradi preveč odprte

Čas osvetlitve:15 s
ISO 100

zaslonke in krajšega
osvetlitvenega časa
je slika še svetlejša
in sledi luči zelo
slabo opazne.

Tabela 1: Primerjava fotografij z različnimi nastavitvami zaslonke – svetlobne sledi avtomobilov
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4.3 Polna luna
Za fotografiranje lune je najboljše imeti objektiv z goriščno razdaljo vsaj 200 mm, lahko tudi
več. S premajhnim objektivom luna ne pride dobro do izraza, je le majhen rumen krog na
temnem nebu. Obvezna je tudi uporaba stojala, da fotografija ni stresena. Najboljša lokacija
za fotografiranje je izven mesta, na hribu, brez osvetljave. Preveriti moramo tudi vremensko
napoved, saj mora biti za dobro sliko nebo jasno in brez oblakov ter počakati na popolno
temo, da bo luna izstopala na temnem nebu[14].
Nastavitev ISO vrednosti mora biti nizka, npr. ISO 100, da na sliki ne bo viden digitalni šum.
Ker se luna počasi premika, naj bo čas osvetlitve krajši – 1/125 ali 1/200 s. S tem se izognemo
zamaknjeni luni na fotografiji. Zaslonka naj bo nastavljena na f/11, lahko manj ali več.
Najboljše, da poskusimo narediti čim več fotografij z različnimi nastavitvami, da bo ena
izmed njih zagotovo odlična.
Če je luna preveč oranžne barve, lahko zamenjamo tudi nastavitev beline. Iz Awb
(samodejno) nastavimo na cloudy (oblačno) ali tungsten (žarnico), kar bo spremenilo barve na
fotografiji v bolj hladne odtenke.

Slika 19: Nena Žerjal, Polna luna, 2015; čas osvetlitve: 1/200 s, zaslonka: f/8, ISO 100
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Fotografijo št. 19 sem posnela v noči, ko je bila luna polna. Da bi luno lahko poslikala malo
bližje sem uporabila telefoto objektiv10

velikosti 75 – 300 mm, ter uporabila največjo

goriščno razdaljo, 300 mm. Fotografirala sem iz strehe garažne hiše, visoko nad lučmi mesta.
Tako umetna svetloba ne kazi slike, pa tudi jasno nebo je poskrbelo, da je luna lepo vidna. Pri
fotografiranju sem preizkusila različne nastavitve ter izbrala najboljšo fotografijo. Nastavila
sem zelo kratek čas osvetlitve, 1/200 s in zaslonko f/8. Z bolj zaprto zaslonko, npr. f/11, je
bila luna preveč temna, z bolj odprto pa presvetla, tako da detajli niso prišli do izraza.
V tabeli sta primerjani fotografiji z različno nastavitvijo zaslonke.
Zaslonka f/8

Zaslonka f/11

Čas osvetlitve 1/200 s

Čas osvetlitve 1/200 s

Goriščna razdalja 300 mm

Goriščna razdalja 300 mm

Tabela 2: Nastavitev zaslonke pri fotografiranju lune

4.4 Plamen sveč
Zanimiv motiv je gibanje plamenov ognja ter svetloba in sence, ki ob tem nastajajo. Svetlobo,
oziroma v tem primeru ogenj, se v fotografiji največkrat uporablja za osvetljavo nekega
osrednjega elementa, lahko pa ga uporabimo tudi kot glavni motiv. Fotografije plamena sveče
imajo pridih romantike in skrivnostnosti.

10

Telefoto objektiv – uporablja se za fotografiranje oddaljenih motivov, sem spadajo objektivi z goriščno
razdaljo večjo od 50 mm
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Fotografiramo lahko eno ali več sveč. Plamen osamljene sveče poudari moč svetlobe ognja na
sliki, medtem ko linija več sveč ustvari vzdušje in lepe vzorce fotografije. Z različnimi
nastavitvami zaslonke lahko poskušamo izostriti le eno svečo in zamegliti ostale v ozadju.

Slika 20: Nena Žerjal, Linija sveč, 2015; čas osvetlitve: 1/15 s, zaslonka: f/3.5, ISO 100

Zgornjo fotografijo sem posnela na lesenem, lakiranem pultu, zato je na sliki tudi odsev sveč.
Zaslonko sem odprla na f/3,5, ker je bila pri bolj zaprti zaslonki slika pretemna in sveče niso
prišle tako do izraza. Zaradi zelo odprte zaslonke in s tem posledično manjše globinske
ostrine, sta sveči v ospredju bolj izostreni, vrsta sveč zadaj je pa neostra. Za čas osvetlitve sem
določila 1/15 sekunde. Za fotografiranje sveč je namreč boljše, da je čas kratek, ker so z
daljšimi časi plameni zaradi premikanja razmazani.
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4.5 Mesto ponoči
Ko se znoči in se prižgejo mestne luči imamo priložnost za fotografiranje nočnega utripa
mesta. Motivov je v mestu ogromno. V fotografijo lahko zajamemo zanimive, osvetljene
zgradbe, spomenike, tlakovane ulice, kavarne, fontane ali pa mesto v celoti. Če želimo v
fotografijo zajeti večji del mesta, moramo najprej poiskati točko iz katere bomo fotografirali.
Postavimo se lahko na vrh nekega hriba nad mestom, ali na teraso visoke stolpnice. Obvezna
je tudi uporaba stativa, saj moramo uporabiti daljše osvetlitvene čase[16].

Slika 21: Nena Žerjal, Nova Gorica ponoči, 2015; čas osvetlitve: 25 s, zaslonka: f/10, ISO 100

Novo Gorico sem poskusila fotografirati ob dveh različnih časih noči – preden se je
popolnoma stemnilo, okrog 21. ure in ponoči, okrog 23. ure. Zgornja fotografija je bila
posneta zvečer, pred popolno temo, zato pride do izraza tudi modro nebo. Če fotografiramo
pred popolno temo, so na fotografiji lepše vidne tudi zgradbe, drevesa in sence. Prizor sem
slikala iz 13. nadstropja stanovanjskega bloka, skozi odprto okno. Cesta je bila prometna, kar
vidimo po svetlobnih sledeh vozil, ki se vijejo po ulicah. Zaradi daljšega časa osvetlitve, ki
sem ga uporabila, so svetlobne sledi avtomobilov daljše. Prizor sem namreč zajemala kar 25
sekund, zaslonko pa sem malo bolj odprla (f/10), ker je bila drugače fotografija pretemna.
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Hribi v ozadju in drevesa spredaj, so popolnoma črni, vidimo lahko samo njihove temne
obrise.
Naslednjo fotografijo sem posnela v Stari Gorici (Gorizia), v starem delu mesta na gradu
(Borgo Castello). Na Fotografiji je obzidje mesta, osvetljeno z obcestnimi lučmi. Fotografija
je bila sicer bolj temna, tako da sem morala dodati malo svetlobe, kontrasta in odvzeti sence.
Zaradi daljšega časa osvetlitve (15 sekund) je svetloba cestnih luči razpršena v zvezdasto
obliko. Poskusila sem tudi s krajšimi časi, vendar nastanejo fotografije potem preveč temne
ter tako obzidje in okolica ne pride dobro do izraza. Zaslonko sem nastavila na f/11, s tem so
lepo izostreni tudi detajli v ozadju.

Slika 22: Nena Žerjal, Obzidje gradu v Stari Gorici, 2015; čas osvetlitve: 15 s, zaslonka: f/11, ISO 100

4.6 Risanje s svetlobo
Tehnika risanja s svetlobo je zelo zanimiva veja nočne fotografije. Z daljšim osvetlitvenim
časom, virom svetlobe za risanje in malo ustvarjalnosti lahko ustvarimo osupljive fotografije
[17]. Obvezen pripomoček za nastanek take fotografije je svetilka oz. kakšna druga luč (npr.
mobilni telefon, sveča, vžigalnik). Z žepno svetilko ustvarjamo obrise in linije, ki so potem
prikazane na sliki. Lahko se odločimo narisati neki svoj motiv v zraku, s tem da svetilko
usmerimo naravnost v fotoaparat in rišemo po zraku, druga varianta pa je, da osvetlimo neki
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predmet. Okolica mora biti čim bolj temna, v ozadju ne smejo biti drugi viri svetlobe, da pride
sled naše svetlobe bolj do izraza. Domišljiji lahko damo prosto pot in ustvarimo zelo posebne
kreature. Najboljše je, da svetilko premikamo enakomerno, v nasprotnem primeru nastanejo
nekatere sledi debelejše, druge tanjše in manj vidne. Daljši čas osvetlitve kot uporabimo (npr.
30 sekund), več časa imamo, da ustvarimo izpopolnjen prizor. ISO vrednost naj bo manjša
(ISO 100), tako ne bomo imeli težave s šumom[18].

Slika 23: Nena Žerjal, Primer risanja s svetlobo - rožica; čas osvetlitve: 15 s, zaslonka: f/13, ISO 100

Slika 24: Nena Žerjal, Primer risanja s svetlobo - podpis; čas osvetlitve: 25 s, zaslonka: f/13, ISO 100

Fotografiji z narisano rožo in napisanim imenom sta primera risanja s svetlobo. Za to sem
uporabila navadno žepno svetilko, ki sem jo usmerila proti fotoaparatu in narisala linije po
zraku. Ker sta motiva preproste oblike, sem uporabila čas osvetlitve 25 sekund (oz. 15
sekund), če pa bi hotela narisati kaj bolj zapletenega in dolgotrajnega, bi morala čas osvetlitve
še podaljšati.

32

Naslednja slika je primer osvetljevanja nekega predmeta z umetno svetlobo. Fotografijo s
keramičnimi punčkami osvetljenimi z žepno svetilko sem posnela doma, v popolni temi.
Punčke sem postavila na stol, ter stojalo fotoaparata v isto višino. Ker sem hotela, da na
fotografiji ni nobenega motečega objekta v ozadju, sem na stol obesila črno majico. Za
nastavitev zaslonke sem poskusila s f/11, saj so s to nastavitvijo slike največkrat ostre. Čas
osvetlitve sem določila na 15 sekund. Ko sem sprožila fotoaparat, sem začela z žepno svetilko
osvetljevati prizor. Svetila sem večinoma iz desne smeri, zato je leva stran temnejša.

Slika 25: Nena Žerjal, Keramične pupe, 2015; čas osvetlitve: 15 s, zaslonka: f/11, ISO 100

4.7 Sončni zahod
Sončni zahod sodi med priljubljene motive tako za profesionalne fotografe, kot za amaterje.
Zanimiv je predvsem zaradi bogatih odtenkov rdeče in oranžne barve, ki naredijo nebo in
celotno sceno dramatično. Lahko se odločimo za fotografiranje neba in pokrajine v sončnem
zahodu, lahko pa kot motiv izpostavimo silhueto nečesa.
Pri fotografiranju sončnega zahoda oz. vzhoda, je dobro upoštevati pravilo tretjin. Princip tega
pravila je, da je vsak kader, ki ga zajameš, razdeljen na 9 enakih delov z 2 vodoravnima in 3
navpičnimi črtami. Na črte in sečišča postavimo pomembne dele fotografije (npr. obzorje,
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obalo, sonce). Če želimo poudariti nebo, postavimo obzorje na spodnjo tretjino, če je zemlja
zanimivejša, potem naj bo osrednji motiv fotografije in postavimo obzorje na zgornjo tretjino
[19].
Nebo z nekaj oblaki naredi prizor še bolj dramatičen, saj sonce osvetli oblake s svojo
svetlobo, ter jih obarva v močne odtenke. Popolne destinacije za fotografiranje so plaže ob
morju in točke kjer sonce zahaja, npr. gore in hribi, ter razpotegnjene, odprte pokrajine.
Za fotografiranje sončnega zahoda potrebujemo veliko globinsko ostrino, zato naj bo zaslonka
dokaj zaprta, npr. f/18 ali več. Vrednost ISO naj bo najmanjša možna, ISO 100, tako
fotografija ne bo zrnata in bo bolj polnih barv. Čas osvetlitve naj bo zelo majhen, npr. 1/200
sekunde, odvisno koliko temno fotografijo želimo narediti.

Slika 26: Nena Žerjal, Sončni zahod, 2015; čas osvetlitve: 1/200s, zaslonka: f/18, ISO 100

Na fotografiji št. 26 je sončni zahod z izpostavljenim delom neba in sonca, ki zahaja. Na nebu
so vidni oblaki, ki jih je sonce obarvalo s svojo svetlobo. Fotografija je približno razdeljena
na tretjine. Zahajajoče sonce je na presečišču spodnje in desne tretjine, celotno obzorje pa
zasega zgornji dve tretjini. Silhuete stavb zapolnjujejo spodnji del slike, ker so v tem prizoru
nepomembne in ne tako zanimive.
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Pri fotografiranju sem se držala nasvetov za fotografiranje sončnega zahoda in uporabila
nastavitev zaslonke f/18, ter zelo kratek čas osvetlitve 1/200 s.

4.8 Nočni portreti
Še en priljubljen nočni motiv je portretna fotografija. Z uporabo naravne svetlobe,
razsvetljavo cestnih svetilk, notranjo razsvetljavo in drugimi svetlobnimi viri lahko zelo
zanimivo osvetlimo osebo na sliki. V osnovi obstajata dve različni vrsti portretne fotografije.
Prvi način je, da nam neka oseba pozira, drugi pa je fotografiranje nekoga, ki niti ne ve, ter se
ne ozira na to, da ga fotografiramo (npr. glasbenik na koncertu).
Fotografiranje portretov, kjer imamo modela, ki pozira, je precej bolj preprosto, ker je oseba
lahko popolnoma pri miru. Čas osvetlitve je lahko npr. 1/5 sekunde, ali pa tudi malo daljši,
vendar moramo vedeti, da bo ob premiku osebe fotografija takoj neostra. Zaslonka naj bo
odprta (npr. f/4.0), da fotografija ni pretemna, odvisno o svetlobnih razmer, v katerih
fotografiramo.
Fotografiranje oseb, ki so v gibanju, je precej bolj težko. S tem imamo opravka, če
portretiranec ne ve, da ga nekdo fotografira. Ker ne moremo kontrolirati gibanja modela,
moramo zmanjšati čas osvetlitve, ter zaradi osvetlitve povečati ISO vrednost. Če se oseba zelo
malo premika, potrebujemo čas osvetlitve npr. 1/15 sekunde. Za osebo z rahlim premikanjem
nastavimo čas osvetlitve na npr. 1/60 sekunde, za osebo ki hodi, 1/125 sekunde, ter za osebo
ki počasi teče 1/500 sekunde [20].
Gibanje osebe

Čas osvetlitve

Mirovanje oz. najmanjše možno premikanje

1/15 sekunde

Rahlo premikanje

1/60 sekunde

Hoja

1/125 sekunde

Počasen tek

1/500 sekunde
Tabela 3: Čas osvetlitve pri različnem gibanju

Naslednjo fotografijo (slika 27) sem posnela v nekem podhodu, porisanem z grafiti. Za
poziranje sem prosila prijatelja. Fotografija je bila v originalu bolj temna, zato sem jo malo
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osvetlila. Podhod je osvetljen z stropno neonsko lučjo, vendar je še vedno precej temačen.
ISO vrednost sem zato poskusila zvišati in uporabila ISO 200. S tem je nastala fotografija
malo svetlejša, šum pa še vedno ni prisoten. Čas osvetlitve sem določila na 1 sekundo, tako da
sta morala biti moja modela popolnoma pri miru. Zaslonko sem odprla najbolj, kolikor je bilo
možno, na f/5.

Slika 27: Nena Žerjal, Poziranje v podhodu, 2015; čas osvetlitve: 1 s, zaslonka: f/5, ISO 200
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Slika 28: Nena Žerjal, Eva za rešetkami, 2015; čas osvetlitve: 1 s, zaslonka: f/5, ISO 100

Na fotografiji št. 28 je bližnji portret moje sestre. Fotografirala sem jo ponoči, izza železnih
vrat. Sama sem stala na osvetljenem hodniku, iz katerega je svetloba osvetljevala njene
poteze. Fotoaparat sem morala imeti obvezno na stojalu, saj je čas osvetlitve 1 sekunde ravno
dovolj dolg, da bi se mi brez stojala fotografija lahko razmazala. Pri krajših časih osvetlitve je
bil prizor preveč temen, pri večji ISO vrednosti pa fotografija bolj zrnata. Že tako sem imela
probleme z zrnatostjo, tako da sem fotografijo obdelala z orodjem Unsharp mask11 v Adobe
Photoshopu. Fotografija je potem na pogled malo bolj ostra. Zaslonko sem odprla najbolj, kar
mi je aparat dovoljeval, na f/5. Če bi imela možnost še bolj odpreti zaslonko tudi fotografija
ne bi bila tako temna. Na fotografiji so predvsem v ospredju roke, bolj kot obraz, ki je na
nekaterih delih precej zatemnjen. Slika tako izgleda zelo skrivnostna.

11

Unsharp mask – orodje v programu Adobe Photoshop, s katerim lahko navidezno izostrimo sliko
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4.9 Koncerti
Vsi ljubitelji glasbe radi svojo priljubljeno skupino na koncertu tudi fotografiramo in tako
ohranimo spomine na dogodek. Pri fotografiranju koncertov moramo biti pazljivi, da ne
motimo izvajalcev na odru in tudi ne poslušalcev za nami.
Za dobro fotografijo glasbenika na odru se moramo kar precej potruditi. Po navadi niso pri
miru, poleg tega pa moramo paziti tudi na to, da jih reflektorji v tistem trenutku pravilno
osvetlijo. Odrsko razsvetljavo moramo dobro izkoristiti in fotografirati takrat, ko so izvajalci
najbolje osvetljeni. Pozorni moramo biti tudi na barvo svetlobe in smer, iz katere svetijo
reflektorji. Kljub reflektorjem je po navadi osvetlitev slaba, zato, je dobro izbrati večjo ISO
vrednost in najbolj odprto zaslonko. Čas osvetlitve mora biti zelo kratek, da ni fotografija
zaradi gibanja izvajalcev neostra.
Ker so glavni motiv na koncertu prav glasbeniki, je najbolje da jih fotografiramo od blizu,
tako da zapolnijo ves posnetek. Najboljši bodo postali posnetki iz prve vrste, v nasprotnem
primeru pa lahko uporabimo zoom in pazimo, da nam publika ne zakriva pogleda.
To poletje je bil v Novi Gorici koncert skupine Katalena, tako da sem poskusila narediti nekaj
koncertnih fotografij. Dobrih mi je sicer uspelo le malo, saj je bila na odru zelo slaba
osvetlitev, tako da sem morala fotografije še dodatno dosvetliti v programu Adobe Photoshop.
Težava je bila tudi najti primeren prostor za fotografiranje. Ker so bili pred odrom postavljeni
sedeži za občinstvo, sem raje slikala od strani, saj nisem želela motiti ljudi. Največja možna
odprtost zaslonke je bila 5,6, čas osvetlitve pa sem nastavila na 1/40 sekunde, saj so bili
glasbeniki dokaj pri miru med igranjem. Boljše bi bilo sicer uporabiti še krajši čas, vendar so
mi s tem nastale fotografije preveč temne. Zaradi slabe osvetlitve sem uporabila večjo ISO
vrednost, 800, pa še tako so fotografije nekoliko pretemne. Kljub visoki ISO vrednosti
digitalni šum ni preveč opazen in ne kazi fotografije.
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Slika 29: Nena Žerjal, Band Katalena – Primož Fleischman, 2015; čas osvetlitve: 1/40 s, zaslonka: f/5.6, ISO
800

Slika 30: Nena Žerjal, Band Katalena, 2015; čas osvetlitve: 1/25 s, zaslonka: f/5.6, ISO 800
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5. Obdelava fotografij s programom Adobe Photoshop
Adobe Photoshop je profesionalni program za urejanje fotografij. Z njim lahko popravljamo
napake, ali pa sliko popolnoma spremenimo po svojih željah. S programom lahko
spreminjamo kakovost slike, jo obrezujemo, popravljamo in zamenjujemo barve, izbrišemo
napake ali zamenjamo ozadje, poudarjamo kontraste, rišemo, ustvarjamo fotomontaže itd.

5.1 Obrezovanje fotografij
Čeprav se trudimo pri fotografiranju pravilno zajeti želen motiv, pravo kompozicijo in
poravnavo, nam to včasih ne uspe popolnoma. Poleg tega je lažje, da fotografiramo malo več
okolice, in jo potem odrežemo. Obrezovanje fotografij je zelo preprosto. Z orodjem za izbiro
dela slike izberemo želeni izrez in nato še ukaz za obrezovanje (crop). Od fotografije bo
potem ostal samo še označeni del. Z obrezovanjem zmanjšujemo ločljivost slike12 (oziroma
velikost). To pomeni, da več kot izrežemo, manjša bo fotografija. Pozorni moramo biti tudi na
format in paziti na razmerje stranic.

5.2 Poravnava
Če smo med fotografiranjem držali fotoaparat postrani, je potrebno sliko izravnati. Na primer,
pri fotografijah obzorja, je zelo opazno, če ni pravilno vodoravno postavljeno. Fotografijo
zavrtimo z izbiro ukaza Zasukaj (Rotate), ter vpišemo za koliko stopinj naj se fotografija
obrne. Stranice fotografije bodo potem postrani, tako da moramo fotografijo tudi obrezati.

5.3 Svetlost in kontrast
Včasih nastanejo fotografije pretemne, pa so nam vseeno tako všeč, da bi jih še radi uporabili.
To lahko nekoliko popravimo z orodjem Brightness/Contrast.

12

Ločljivost slike – oz. resolucija, določa koliko pixlov je zapisanih na neki razdalji, ter kako podrobna je slika
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Slika 31: Orodje Brightness/Contrast (Vir [11])

Orodje izberemo v zgornji orodni vrstici v Photoshopu, v meniju Image – Adjustments –
Brightness/Contrast. Z drsnikom za Brightness določamo svetlost slike, z drsnikom za
Contrast pa prilagajamo kontrast. Nastavitve se spreminjajo za celotno sliko, kar lahko
opazujemo, če imamo vklopljen gumb za predogled. To orodje žal ni učinkovito, če želimo
osvetliti le del slike. Včasih se zgodi, da pri spreminjanju slike nekaj sicer izboljšamo, vendar
hkrati drug detajl s tem poslabšamo. Pri spreminjanju moramo biti pazljivi. Boljše je, da
preizkusimo več različnih vrednosti, ter končne slike ne preveč drastično spremenimo.

Slika 32: Primer pretemne fotografije

Slika 33: Primer popravljene svetlosti in kontrasta
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5.4 Krivulje
Orodje Krivulje (Curves) najdemo v zgornjem meniju pod zavihkom Image – Adjustments –
Curves. Tudi s tem orodjem popravljamo svetlost in kontrast na sliki.

Slika 34: Orodje Curves

Krivulje nam omogočajo, da popravljamo svetlost in kontrast le v določenih delih fotografije.
V spodnjem delu krivulje (prikazano na zgornji sliki) popravljamo temne predele, v zgornjem
pa svetle.
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Na primeru obdelave lune sem potemnila sive lise na luni in malo posvetlila svetli del. Tako
pridejo detajli lune bolj do izraza.

Slika 35: Neobdelana fotografija lune

Slika 36: Luna po obdelavi - osvetljeni in zatemnjeni deli

5.5 Ostrenje
Program Adobe Photoshop nam omogoča tudi digitalno ostrenje fotografije. To urejamo z
orodjem Unsharp mask, ki ga najdemo v meniju Filter – Sharpen – Unsharp Mask.
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Digitalno ostrenje nam le navidezno izostri sliko in njene podrobnosti. Če je fotografija že na
začetku neostra, je vseeno ne bomo mogli narediti ostre. S filtrom Unsharp Mask lahko le
povečamo kontrast med različno obarvanimi piksli . Razlika se opazi predvsem na robovih
dveh različnih površin, ki so potem videti bolj ostre. Če preveč ostrimo se okoli robov pojavi
moteč bel sij.
Orodje Unsharp Mask ima tri različne parametre, ki jim lahko spreminjamo vrednosti. Z
vrednostjo Amount spreminjamo jakost kontrasta. Pri preveliki vrednosti se pojavi bel sij
okoli robov, na kar moramo biti pazljivi. Druga vrednost je Radius, ki določa širino robov,
kjer bo povečan kontrast. Tudi pri tem nastane bel sij okoli robov, če določimo preveliko
vrednost. Tretji parameter je Treshold. Z njim določamo, koliko morajo biti različni kontrasti
med piksli [6].

Slika 37: Urejanje ostrine obraza in mreže z orodjem Unsharp Mask
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5.6 Mehčanje
V nasprotju z orodjem za izostritev slike imamo tudi orodje za mehčanje oz. zameglitev. To
lahko urejamo s filtrom Blur, ki ga prav tako najdemo v meniju za filtre. Z njim lahko
zameglimo površine, za katere ne želimo da so ostre. Zgladimo lahko npr. kožo na obrazu,
zmanjšamo digitalni šum (zrnatost) ali pa zameglimo celotno ozadje, ter s tem poudarimo
glavni motiv. Filter Blur ima več različnih možnosti, npr. Gaussian Blur, Lens Blur, Smart
Blur, Radial Blur, odvisno od učinka, ki ga želimo doseči.
Preizkusila sem filter Lens Blur za zameglitev ozadja. V Photoshopu sem najprej ustvarila
kopijo slike, na kateri sem potem z orodjem za hitro izbiro označila obrise oseb. Z desnim
klikom miške sem za tem izbrala inverzno funkcijo, ki določa, da filter Lens Blur ne zamegli
označenih oseb, ampak vse ostalo (ozadje) na fotografiji. Na koncu sem določila še, kako
močno naj bo ozadje zamegljeno.

Slika 38: Slika pred mehčanjem ozadja

Slika 39: Slika po obdelavi - zamegljeno ozadje, osebe izstopajo
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5.7 Brisanje neželenih elementov
Pri fotografiranju večkrat zajamemo tudi kakšno podrobnost, ki je ne želimo na končni sliki,
npr. mozolji na koži, prometni znaki ob zgradbi… Za retuširanje imamo na voljo klonirni žig
(Clone Stamp). Z njim kloniramo barvo oz. vzorec, s katerim želimo zamenjati moteč element
na sliki.
Uporaba klonirnega žiga je precej preprosta. Podrobnost slike, ki jo želimo izbrisati, najprej
približamo, nato izberemo velikost žiga. S tipko Alt in levim klikom miške izberemo barvo, s
katero bomo prekrili področje, ki ga želimo zamenjati. Neželeno podrobnost potem
prebarvamo z levim klikom miške. Pri tem moramo biti precej natančni, da se prebarvano
območje čim bolj ujema z okolico.

Slika 40: Slika pred obdelavo – cestna luč v ospredju

Slika 41: Izbrisana cestna luč
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Na fotografiji krožišča (slika 41) sem retuširala cestno svetilko, ker je delovala moteče.
Najlažje je bilo urejati predel na nebu, kjer ni nobenih podrobnosti, le črna barva. V spodnjem
delu, kjer je trava, rože in cestne črte je bilo potrebne malo več natančnosti in potrpežljivosti.
Paziti moramo tudi na to, da barvanega območja ne naredimo preveč lisastega in
razmazanega, ker je potem videti kot neki duh na fotografiji.
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6. Sklep
V diplomski nalogi sem poskušala čimbolj uporabno predstaviti in bralcem približati nočno
fotografijo. Na začetku je osnovno predstavljena nočna fotografija in nastavitve za
fotografiranje v ročnem načinu. Preden začnemo fotografirati ponoči, moramo namreč vsaj
malo poznati osnovne pojme kot so ISO vrednost, osvetlitveni čas in zaslonka, ter vedeti
kakšne vrednosti uporabiti pri različnih načinih fotografiranja.
V nadaljevanju naloge sem opisala več vrst motivov, ki jih lahko fotografiramo ponoči.
Različne primere sem tudi predstavila na svojih fotografijah, ter opisala kakšne nastavitve so
najprimernejše za različne razmere in končne učinke, ki jih želimo doseči.
Fotografije, ki niso bile ravno najboljše, sem s programom Adobe Photoshop uredila, ter
prikazala, kako lahko z osnovnimi popravki spremenimo sliko na boljše.
Posebnost nočne fotografije so vsekakor dolgi osvetlitveni časi, s katerimi lahko ujamemo
dogajanje v daljšem časovnem obdobju. Take fotografije lahko nastanejo zelo zanimive, saj
prikazujejo neko gibanje in dinamiko v temi. Sem spadajo npr. motivi sledi vozil na cesti in
prikaz risanja s svetlobo.
Prizore, za katere želimo, da so ostri in ujeti v nekem delčku sekunde, pa fotografiramo s
krajšimi osvetlitvenimi časi. Krajše osvetlitvene čase moramo znati pravilno uravnovesiti z
bolj odprto zaslonko, da fotografija ni pretemna. S pravimi nastavitvami lahko na tak način
odlično poslikamo koncertne in portretne fotografije.
Tudi sama sem se v nočni fotografiji prvič preizkusila, ko sem začela pisati to diplomsko
nalogo. Lahko rečem, da sem se s tem tudi kar precej naučila in mi je bilo fotografiranje v
nočnem času neki nov izziv.
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