odborka

Fotograf

V předešlých dílech Skauta
jsme se koukli na to, jak fotit sport
a krajinu. I tento díl ti
pomůže získat
odborku foto
grafa. Dneska
se podíváme
na to, co je ve
fotografii zcela
nejzásadnější
– na světlo.
Zima je na práci se světlem tím nejlepším obdobím
– světlo je totiž pokaždé dost specifické. Buď je slunce
nízko nad obzorem a vše je krásně prozářené, nebo je
úplná noc. Jo – anebo je tak divně zataženo a mdlo, ale
o tom jindy…
Na začátek je potřeba si uvědomit, jak moc je světlo pro
fotografii důležité. Už jste pochopili, že jak se vám fotka
povede, záleží na kompozici a pak světlu, které dopadá
na světlocitlivou část fotoaparátu (čip, film). Když
máme světla málo, můžeme blýskat, svítit, prodlužovat
čas, zmenšovat clonu, zvyšovat ISO citlivost. Můžeme
dělat psí kusy, aby fotka vypadala dobře. Ale mnohem
lepší je ideální podmínky mít!

Zlatá hodinka
Tímhle pojmem se označuje první a poslední hodina
slunečního svitu každý den. Světlo má v tu dobu své
kouzlo – slunce je níž nad obzorem, takže všechno
vypadá plastičtější a má delší stíny. Zároveň světlo
prochází silnější vrstvou atmosféry a nejen, že se lépe
rozptýlí a je pak měkčí, ale modrá složka světla se
„ztratí“ a obraz je více zlatý či rudý.
Zlatá hodinka je ale něco, co platí jak v zimě, tak
v létě. Vtip – a důvod, proč o ní píšeme v únoru
– je ale v tom, že tahle hodinka nemá 60 minut.
Je pokaždé jinak dlouhá a spíše označuje dobu,
kdy je slunce nízko nad obzorem než co jiného.
A vzhledem k otáčení naší planety je slunce nízko
nad obzorem během zimy skoro pořád, takže ona
hodinka je teď mnohem delší než třeba na táboře.
Pokud můžete, využívejte k focení tuhle dobu.
Ráno si přivstaňte, večer na ni nezapomeňte.
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Fotografie budou vypadat úplně jinak, uvidíte. Během
zlaté hodinky je focena fotka z nástupu nebo les, který
je na pozadí tohoto článku.

Tma
Kupodivu i za úplné tmy se fotí dobře. Ale jinak. Nejdřív si
přiznejme, že skoro nikde není absolutní tma – maximálně
třeba někde hluboko v jeskyni. A tam byste opravdu nic moc
nevyfotili. Naopak, i v noci je světla všude moc – především
z měst, takže i když jste mimo město, světelné znečištění je i
tam. Říkáme tomu světelný smog a je to problém nejen pro
fotografy. Víc o něm včetně mapy najdeš na webu www.bit.ly/
svetelny_smog.
Dokáže některé fotky zkazit – o tom ale až dále. Když si
odpustíme blesk, máme dvě varianty, co dělat.

Zvýšíme ISO
Pokud zvýšíme citlivost, fotka bude hodně šumět. Ale i tak
lze fotit zajímavé věci. Půjčil jsem si k ukázce fotku od Seta,
který byl na silvestra v horách. Využil maximální clony, čas
30 , ISO 3200. S tímhle nastavením vyfotil parádně noční
nebe. Nezapomínejme ani na stativ, široký objektiv, vhodné
místo, žádné mraky a místo bez světelného smogu (s ním je
nebe jen oranžové a bez většiny hvězd).
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Použití blesku

Prodloužit čas
Pokud bychom nechali foťák na delší čas, dostanete
hvězdy, které se rozmažou. Je to hezky vidět na fotce od
Jmelího. Mlýn je ostrý, nehýbe se, ale hvězdy vytvořily
(otáčením Země) krásné šmouhy. Ne každý foťák ale
umí exponovat déle než 30 s (a mnohé ani to ne). V tu
chvíli je možné použít funkci bulb, při které se exponuje tak dlouho, jak dlouho je stlačená spoušť. To ale není
ani pohodlné, ani praktické (když se foťáku dotýkáte,
hýbnete s ním – i jemně – a fotka je rozmazaná). Lze to
řešit různě: starší foťáky měly drátěné spouště, novější
zvládají bezdrátové technologie – buď speciálně
dokoupené dálkové spouště, nebo někdy i třeba přes
aplikaci v mobilu.

Někdy si přesto potřebujeme pomoct a fotku přisvětlíme bleskem. Je proto dobré si uvědomit, že blesk
vytáhne (osvětlí) vše, co je blízko, naopak vše v dáli
utopí ve tmě. Nemá cenu tedy fotit s bleskem třeba
hrad nebo náměstí. S bleskem je rovněž vše hodně
ploché (světlo vychází z místa jen pár mm vzdáleného
od objektivu) a všichni jsme bílí, bez detailů, prostě
jak upíři. Pokud jste někdy viděli fotit nějakého profesionála, víte, že často blýská – třeba na plese to jinak
nejde. V tu chvíli se často blýská odrazem – blesk se
namíří nahoru, připevní se k němu malá bílá kartička
a focený nedostane zásah přímo, ale bokem – světlo je
rozptýlenější, přichází více shora a fotka je mnohem
hezčí. Můžete to zkusit i vy – obzvláště, pokud máte
vyskakovací blesk. U některých foťáků lze i ohýbat
nahoru a pak můžete využít bílý strop – světlo se od něj
pěkně odrazí. Nebojte se hrát a zkoušet blesk různými
předměty odrážet nebo třeba přebarvit či rozptýlit.

Dlouhý čas můžete využít i mimo hory – třeba vyfocením silnice s auty (místo aut uvidíte jen rozmazané
pruhy). Vždy ale dbejte na bezpečnost, silnice se fotí
zdálky, a pokud byste šli třeba jen kousek po silnici,
nezapomeňte být dobře vidět – skrze reflexní prvky a
světla.
Baterku můžete využít i na focení s oddílem – nastavte
foťák na stativ, navolte na něm dlouhý čas a nechte
někoho, aby před foťákem běhal či mával baterkou. Dá
se tak moc pěkně kreslit.

Jak jistě víte, tenhle fotoseriál je
tak trochu příprava na odborku
ému, koho
fotografa, kterou doporučujeme každ
focení baví.
a prozkoumejte,
Mrkněte na web bit.ly/dlouhy_cas
byl použit, jaká
čas
hý
dlou
jak jsou fotky foceny (jak
clona atd.)
když před blesk
Zkuste si hrát s bleskem. Co se stane,
e?
dáte kousek z barevné PET lahv
napsat pomocí
Až budete na výpravě ve tmě, zkuste
iny či odddruž
dlouhého času a baterky název vaší
tním
osta
eňte
ílu. A když budete u toho, nezapom
í.
ištěn
prozradit něco o světelném zneč
cz. Pěkné světlo.
Kdyby něco, napište na foto@skaut.
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Připravil: Ojta,
člen Skautského video a audio týmu
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Přesné znění odborky fotograf a všech dalších najdeš na: odborky.skauting.cz
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