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smislu kakovosti konfinega posnetka velik
napredek.
Seveda pa imajo dia filmi tudi svoje prednosti.
Razen za razne projekcije in predstavitve
posnetkov vefiji skupini naenkrat, se zaradi
bolj≤e kakovosti uporabljajo za reprodukcije v
tisku. In ≤e nekaj! Za hobi fotografa je diapozitiv
unikat in s tem lahko pokaµe svoje fotografsko
znanje.
Pri branju tega filanka se bralec verjetno vpra≤a,
kateri film uporabiti in se dokonfino odlofiiti
zanj. Konfini laifini odgovor je sledefi: fotografirajte na negativni film, fie µelite fotografije,
ali na dia film, fie µelite diapozitive. Bolj profesionalni odgovor pa bi bil: fotografirajte z dia
filmom, iz katerega lahko naredite fotografije,
duplikate, kakovostno reprodukcijo za tisk in
tudi firno bele fotografije, fie koga to ≤e zanima.

Zgornji posnetek je bil posnet pri moËni neposredni spom-ladanski
svetlobi. Sence so zelo izrazite, barve pa zelo moËne.
Srednji posnetek je posnet pri moËni neposredni popoldanski
svetlobi. Kjer je na posnetku neposredna sonËna svetloba, je zaradi
pozne popoldanske svetlobe prisoten topel rdeËkast ton, v sencah
pa zaradi odbite svetlobe neba izredno hladen modri ton.
Spodnji noËni posnetek Moskve lepo prikazuje razliËne temperature svetlobe. Svetloba, ki osvetljuje cesto, je izrazito hladna.
Svetloba, ki osvetljuje veliki hotel v ozadju, pa topla, rumena. Sami
nikoli ne vidimo take razlike v barvi svetlobe kot film, zato se
fotografi, ki ne poznajo zakonitosti barvne temperature, velikokrat
pritoæujejo na pravilno reprodukcijo barv.

KATERE VRSTE IN ZNAMKE FILMOV
POZNAMO
Pravih izdelovalcev, ki sami vlagajo v razvoj fotografskega filma, ni toliko, kot je razlifinih
ponudnikov filmov. Glavni proizvajalci, ki so
znani na≤im fotografom, so: AGFA, FUJI, IMATION (3M), KODAK, KONICA, POLAROID in
ORWO. Vsi ostali filmi so kupljeni od teh
proizvajalcev in prepakirani v druge embalaµe.
Kodak, ki je trenutno ≤e vedno prvi po prodani
kolifiini fotografskih filmov, ima samo v razredu
35 mm negativnih filmov preko 20 razlifinih
tipov, Fuji in Agfa okoli 10, ostali pa pet do
≤est.
In zakaj tako?
Vsak film in njegov na svetlobo obfiutljivi del
(emulzija) je prilagojen specififinim potrebam
fotografa.
©e najmanj je razlik pri obfiutljivosti filma. øeprav
lahko nekateri filmi odstopajo od tiste, napisane
na embalaµi tudi za pol ali celo zaslonko. Velika razlika pa je v ostrini in velikosti zrnja
emulzije. Za tiste, ki µelijo velike povefiave in
ekstremno ostrino, seveda pod pogojem, da imajo dobro optiko, priporofiamo filme z obfiutljivostjo 25 ali 50 ASA; za normalne povefiave pa
filme z obfiutljivostjo 100 ali 200 ASA. V slabih
svetlobnih pogojih ali pa za ≤portne posnetke
pa uporabljajte filme z obfiutljivostjo od 400, pa

STUDIJSKI POSNETEK
Kadar æelimo zares pravo barvno reprodukcijo, posnetek naredimo
v studiju. Pravi film in seveda barvna temperatura svetlobe sta poleg
nadaljne obdelave posnetka glavna pogoja za pravilne barve,
preneπene na film.
Film za umetno svetlobo, Nitraphot 500 W æarnice (32000K) in
prostor brez dodatnih osvetlitev so pogoji za pravilno reprodukcijo
barv na film, prav tako tpa udi film za dnevno svetlobo in studijske
bliskavice, oboje prilagojeno 56000C.

Kaj æe zmorejo

napisal: M. Intihar

Fotografije na snegu so v veËini primerov izrazito modro tonirane.
Sneg dobi veliko barve modrega neba in jo tudi moËno odbija.
»e fotografirate na negativni film, vam bodo v laboratorijih ta ton
pri izdelavi fotografij delno izniËili. »e pa fotografirate na diapozitivni
film, boste s posnetkom zadovoljni πele, ko ga boste gledali preko
projektorja. MoËna reflektorska svetloba delno presvetli modri ton,
preostali modri ton pa deluje celo prijetno za Ëloveπko dojemanje
svetlobe. Kot reËeno æe v Ëlanku, modro deluje v naravi lepo.
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Digitalne kamere in digitalizacija fotografij

digitalne kamere

Na zahodu niË novega, bi lahko rekli ob ogledu novih digitalnih kamer. Pojavlja
se Ëedalje veË podjetij, predvsem iz raËunalniπkega sveta, ki æelijo biti prisotna na
tem podroËju. Saj ne, da bi izdelovale svoje kamere, ampak preprosto odkupijo kamero
od pravih izdelovalcev, ji natisnejo svoje ime in kamera je na trgu. Kamere v cenovnem
razredu okoli 1500 DEM so zadovoljivo dobre za arhiviranje in za fotografije za
internet. Dve kameri, Kodak DCS 120 in FUJI DS-300, pa imata æe kar solidne posneteke
za fotografije do formata 10 X 15 centimetrov, iztiskane na sublimacijskih tiskalnikih.
Vendar pa je tudi cena zasoljena. Za ta denar si lahko kupite profesionalno zrcalno
refleksno kamero Canon EOS-1ali Nikon F-5.
V raËunalniπkih revijah æe pojejo razliËne hvalnice tem kameram. Æe res, da je
digitalna kamera prihodnost (v to sem moËno prepriËan tudi sam), vendar za petje
hvalospevov je πe mnogo prezgodaj. Proizvajalci se πe vedno niso dogovorili za
standard pri pomnilniπkih karticah. V naπem prvem Ëlanku (v πesti πtevilki) o digitalnih
kamerah sem zapisal, da je poleg kakovosti zapisa na CCD-vezje glavni problem
premajhna zmoænost zapisa podatkov na pomnilniπke kartice.
Vendar pa ni daleË Ëas, ko se bodo imeli ljudje iz raËunalniπkega sveta za najveËje
poznavalce fotografije. Profesionalni grafiki smo æe spoznali, kako so tisti, ki gledajo
v raËunalniπki zaslon brez predznanja o grafiËni tehnologiji, spremenili le-to. Predvsem
v svojih glavah v samo njim razumljivo umetnost.
Prav tako bo v fotografiji. Kar bo priπlo iz digitalne kamere, to bo za njih dobra
fotografija (kakπna kompozicija ali barvna usklajenost!). Saj sta tako naredila kamera Nekaj fotografij, posnetih z digitalno kamero
CANON POWER SHOT 350 (cenovni razred 1300
in raËunalnik, pa ENTER.
DEM) na naπi drugi foto delavnici.
Le kaj bo rekel mojster Oskar?

Na tretji foto delavnici 4. oktobra pa se bomo
spoznali z zmogljivejπimi digitalnimi kamerami.

vse do 3200 ASA. Nekateri filmi so prilagojeni tako, da
jih lahko brez teµav nad- ali podosvetlite. V laboratoriju
vam nato pri razvijanju opravijo popravek glede na va≤o
osvetlitev.
Filmi se razlikujejo tudi po intenzivnosti prikaza barv in
razlifinem kontrastu. Nafieloma je tako, da so filmi z
manj≤o obfiutljivostjo zaradi manj≤ega zrnja bolj kontrastni in barvno intezivnej≤i kot filmi z vefijo
obfiutljivostjo. Toda tudi med samimi filmi z isto obfiutljivostjo so razlike. Ne samo med razlifinimi proizvajalci, ampak celo pri istem proizvajalcu. Vendar pa to
≤irino pri izboru filmov potrebujejo v glavnem profesionalni fotografi. Kajti oni si sami stestirajo filme in
nato tofino vedo, kateri film bodo vzeli za portret, makro
posnetke, reportaµo ali fotografiranje porok.
Hobi fotografi pa nimamo toliko denarja, da bi za razlifine motive lahko izbirali razlifine filme. Ponavadi se
odlofiimo za en tip filma in fie smo z njegovo kakovostjo
reprodukcije barv zadovoljni, z njim fotografiramo ≤e
naprej. Ker pa smo vedno v vefini dilemi, ali ni morda
kateri drug film vseeno bolj≤i, bom stestiral nekaj filmov razlifinih proizvajalcev in jih v naslednjih dveh
filankih prikazal v tej reviji (v naslednji ≤tevilki negativne filme in nato ≤e test dia filmov). øeprav zaradi
tiska ne bo moµno videti vseh podrobnosti ali zares
prave reprodukcije barv, pa si bomo s temi podatki in
reprodukcijami vseeno lahko veliko pomagali pri nadaljni izbiri filma. Na na≤ih foto delavnicah pa si bomo
lahko ogledali izvirne posnetke in tako videli zares prave
rezultate.
OKTOBER 97
VPLIV SVETLOBE NA BARVE V FOTOGRAFIJI
NOVEMBER 97
TEST NEGATIVNIH FILMOV
DECEMBER 97
TEST DIAPOZITIVNIH FILMOV
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