Naučte sa byť kreatívnym
fotografom

Cestovanie & Prázdniny
Tvorivá výletná a dovolenková fotografia
Uvoľňujúca dovolenka alebo pôsobivý výlet. Nové skúsenosti v inšpirujúcom prostredí. Chcete si to
vyfotografovať. Ale ako to urobiť čo možno najlepšie? Čo musíte vziať do úvahy? Čo spôsobí prekvapujúci efekt?
Pomocou nasledujúcich tipov a trikov získate viac z dovolenky, fotoaparátu aj zo seba. Či ešte len začínate s
fotografovaním alebo už máte nejaké skúsenosti, výsledky vás ohromia. Bavte sa!

pozerajte sa na svet z iného uhla
Malebná ulica, vaše dieťa na pláži alebo mimoriadny kostol.
Vidíte niečo krásne, v pohybe alebo iné. Vaša prvá reakcia je
siahnuť po fotoaparáte a cvaknúť. Logické. Ale zmeňte svoje
pozorovacie miesto a nájdite si tvorivejší pohľad. Pritom zmeníte
perspektívu na fotografii, a to vytvorí väčší „pohyb“. Napríklad si
drepnite alebo si aj ľahnite na brucho alebo na chrbát. Skrátka,
naučte sa pozerať na veci dynamickejšie. A vždy môžete urobiť aj
jeden obrázok obyčajný!

skúste vypnúť blesk!
Je veľa druhov svetla. Denné svetlo, svetlo sviečok, žiarovky a neónky vytvárajú
rôznu atmosféru. Dávajú fotografiám farbu, odtieň a náladu. Blesk zruší väčšinu
týchto efektov. Využite ich výhody tým, že vypnete blesk. Vaše fotografie budú
potom obsahovať oveľa viac špeciálnych dovolenkových spomienok. Presne tak,
ako to bolo vtedy!
Režimy a nastavenia
Pozrite sa na fotoaparát, aby ste zistili, ako sa vypína blesk. V prípade
kompaktných fotoaparátov môžete blesk ovládať v automatickom
režime. To obyčajne nie je možné pri zrkadlovkách. Tu sa musíte
vyhnúť automatickému režimu (zelený štvorec). Veľa fotoaparátov má
aj jednoduché štandardné nastavenie pre fotografovanie za slabého
osvetlenia, napríklad “nočná scéna“.
Fotografovanie za slabého osvetlenia
Na tmavých miestach – napríklad v kostole – môžete položiť fotoaparát
na niečo alebo ho dať na statív. Alebo môžete použiť samospúšť.
Pretože potom viete určite, že sa fotoaparát počas fotografovania nepohne.
Iná možnosť je zvýšiť citlivosť ISO v menu fotoaparátu. Vyššie ISO znamená,
že fotoaparát je citlivejší na svetlo. Fotografia bude mierne zrnitá.
Preto nezabudnite vrátiť nastavenie citlivosti späť, keď prejdete na
svetlejšie miesto.
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stoj, lebo strelím!
Ak sa váš predmet hýbe, urobte veľa záberov za
sebou. Tak získate špeciálnu fotografiu, ktorá by vám
inak ušla. Máte na to užitočný režim na fotoaparáte:
sériové fotografovanie. Ten umožňuje urobiť
viacero fotografií akčného cieľa v rýchlom slede.
Ak fotografujete digitálne, môžete menej pekné
zábery jednoducho vymazať. Takže: fotografujte
a zachyťte ten úžasný moment dokonale!

venujte pozornosť detailom…
Podstata zvláštneho okamihu je často zachytená v detailoch. Nádherné jedlo,
jeden kvet alebo pery vašej dovolenkovej milenky. Ak sa naučíte mať oči
otvorené pre takéto detaily, uvidíte, že vaše fotografie budú niečím viac než
len cvaknutím. Stanú sa zachytenými emóciami, ktoré neskôr vyvolajú ten
zvláštny a intenzívny pocit, a ihneď ho znova oživia.
Tipy pre zoom
Zazoomujte a zväčšite si drobnosti, ktoré urobili vašu dovolenku takou
krásnou. Pozrite sa na niečo (alebo niekoho) a rozhodnite, ktorý detail
robí najväčší dojem. Zaznamenajte len ten, namiesto celku. Použite
objektív na zoomovanie alebo priblíženie sa k predmetu. Myslite na
minimálnu vzdialenosť, ktorú váš objektív potrebuje na zaostrenie.
Táto vzdialenosť je závislá od objektívu alebo fotoaparátu.
Zachovajte ostrosť!
Vždy skontrolujte, či váš fotoaparát správne zaostril na detailné zábery.
Väčšina fotoaparátov ukazuje zaostrovacie body v hľadáčiku alebo na
obrazovke. Niekedy môžete aj zmeniť tieto body. To vám umožní
fotografovať s ešte väčšou presnosťou.

5

späť k protisvetlu!

Hrajte sa so svetlom a vedome použite väčší kontrast. To má často
za následok krásne a vzrušujúce zábery. Takže, napríklad, ak opúšťate
tunel alebo stanicu, urobte fotografiu aj tam. Pomocou protisvetla
počas západu slnka môžete urobiť nádherné siluety.
Podexpozícia a preexpozícia

Správna expozícia je pri protisvetle mimoriadne dôležitá.
Myslíte, že je predmet príliš svetlý alebo príliš tmavý?
Tak použite podexpozíciu alebo preexpozíciu.
Silueta vyvodzuje svoju intenzitu z tmy. Ale možno
chcete vidieť tvár osoby proti nádhernému západu slnka.
V takom prípade je vhodnou voľbou vyjasňovací blesk.
Skontrolujte, či máte na fotoaparáte zapnutý blesk.
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zmeňte fotografovanie
na maľovanie
Ľudia často umiestňujú predmet priamo do stredu fotografie.
Ale to nie je vždy vhodné na predvedenie situácie. Používajte
pravidlá kompozície známe z maľovania. Tak pritiahnete oveľa
väčšiu pozornosť k predmetu. Funguje to jednoducho takto:
nedávajte najdôležitejší predmet (alebo horizont) do stredu,
ale asi do 1/3 obrázka. To zabezpečí výraznejší výsledok.

Tipy pre poloprofesionálov
Váš fotoaparát má oveľa viac možností, aby ste sa lepšie realizovali a získali viac atraktívnych fotografií, než sme tu
doteraz spomínali. Mnohí ľudia váhajú, či majú vojsť hlbšie do menu a vyskúšať nové funkcie, ktoré ešte nepoznajú.
Je to pochopiteľné, ale určite nepotrebné. Experimentujte a nenechajte sa odradiť. A keď niekde uviaznete, stačí vypnúť
fotoaparát a začať znova!
Ak už nejakú dobu fotografujete a spomínané tipy sú vám známe, môžete využiť nasledujúce rady pre pokročilejších.

experimentujte s expozičným časom
Závierka určuje čas, po ktorý svetlo dopadá na film alebo snímač.
Ak ide o pohybujúce sa predmety, pohrajte sa s expozičným časom
(nastavením na Tv). To vám umožní ovplyvniť ostrosť fotografie.
Ostrosť je, samozrejme, často žiaduca, ale vedomé použitie
neostrosti alebo rozmazania môže tiež priniesť zaujímavé výsledky!

Tv

Zachovať ostrosť alebo zneostriť
Fotografujete pohybujúci sa predmet, napríklad okoloidúceho
cyklistu, a chcete sa vyhnúť rozmazaniu? Tak použite krátky
expozičný čas. Napríklad 1/250 s, ale niekedy je potrebný ešte
kratší. Aj cyklista aj pozadie budú ostré. Ak máte stabilizáciu
obrazu, môžete použiť dlhší čas.
Dlhé expozičné časy (1/30 s alebo viac) môžete použiť na
zdôraznenie rozmazania, čo vytvára rôzne druhy umeleckých
efektov. Ak sa pohybujete rovnakou rýchlosťou ako cyklista,
napríklad v pohybujúcom sa aute, zostane cyklista ostrý aj pri
dlhých expozičných časoch, ale pozadie bude rozmazané.
To zdôrazní dojem pohybu a urobí fotografiu dynamickejšou
Tieto techniky nie sú jednoduché. Ale buďte trpezliví,
prax robí majstra!
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hrajte sa s hĺbkou ostrosti
Clonou môžete ovládať, koľko svetla prejde cez objektív. To ovplyvňuje
hĺbku ostrosti na fotografii. Ak zmeníte hodnotu clony, zmeníte aj hĺbku
ostrosti na fotografii. To vytvorí pôsobivé efekty.

Av

Ostré detaily alebo veľký obrázok
Čím menší clonový otvor (väčšie clonové číslo), tým väčšia hĺbka
ostrosti. Chcete izolovať a zdôrazniť predmet? Použite väčší clonový
otvor (napríklad F2,8). Chcete mať ostrý každý detail v kompozícii?
Potom zvoľte menší clonový otvor, napríklad F16. Vyskúšajte si obe
možnosti postupne s jedným predmetom a vzájomne porovnajte
výsledky. Sledujte špeciálne hĺbku ostrosti a neostrosť.

M
Tv

Zvládnite podstatu fotografie!
Keď ste zvládli vyššie uvedené techniky, prepnite pre zmenu
fotoaparát do režimu „ručne“ (M). Teraz si môžete pre každú
fotografiu určiť správnu kombináciu expozičného času (Tv) a clony
(Av). Od tejto chvíle sa ponárate do úplnej podstaty fotografovania!

experimentujte s meraním svetla
Ak vám to fotoaparát umožňuje, môžete si sami nastaviť meranie svetla.
Vopred si rozmyslite, ktorá časť fotografie má byť správne osvetlená.
Pomocou selektívneho merania môžete merať veľmi presne. Určite v
prípade ťažkých situácií, ako sú silné kontrasty, je to veľmi dôležité.
Podexpozícia a preexpozícia
Skúšajte preexpozíciu a podexpozíciu na svetlých a tmavých
predmetoch a povrchoch. Snehom pokrytú krajinu alebo
kožuch polárneho medveďa musíte preexponovať.
Tmavý povrch si vyžaduje menšiu expozíciu.

Majte radosť z fotografovania!
Robiť krásne a zvláštne fotografie sa nenaučíte za noc.
Vyžaduje si to trpezlivosť a cvičenie. Potrebujete mať
aj šťastie na okolnosti, ako je napríklad počasie. Ale ak
venujete čas použitiu vyššie uvedených tipov, rýchlo získate
prekvapujúce výsledky. A aj keď občas nedosiahnete to,
čo ste očakávali, čokoľvek robíte, nevzdávajte sa.
Považujte to za povzbudenie k ďalšiemu experimentovaniu
a zisťovaniu, čo dokážete, aby ste v sebe objavili fotografa.

Predovšetkým tu ide o zábavu. O radosť, ktorú získate
z neočakávaných možností vášho fotoaparátu. A z nového
spôsobu nazerania na svet okolo vás. Idete na výlet?
Nezabudnite si zobrať niekoľko pamäťových kariet,
ďalší akumulátor, bežné batérie, nabíjačku, objektívy a statív.
Je aj špeciálne podvodné puzdro pre váš fotoaparát.
Najprv ho však vyskúšajte prázdne. Chcete vedieť,
aké ďalšie užitočné príslušenstvo máme? Navštívte stránku
www.canon-europe.com/store, kde nájdete úplný
prehľad užitočného príslušenstva. Veľa šťastia!

Objavte v sebe fotografa pomocou spoločnosti Canon

Canon Slovakia S.R.O.
www.canon.sk

