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Voor mijn twee zoons, Wesley en Julian Tjintjelaar, die mij inspireren om de beste vader te zijn die ik kan zijn en die mijn kennis onbeperkt delen 

voor deze en toekomstige generaties.

Joel tjintjelaar

Nederland, mei 2014

Aan mijn dochter Artemis, mijn beste criticus en ook mijn beste assistent, mijn grootste bewonderaar en de liefste persoon in mijn leven.

Julia Anna Gospodarou

Athene, Griekenland, mei 2014
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BEDANKT

Toen ik bijna twee jaar geleden begon met het schrijven van dit boek, als een verzameling gedachten gericht aan mijn fotografiestudenten, had ik niet verwacht dat 

het zou evolueren naar zoiets complex als vandaag. Wat klein begon, is uitgegroeid tot een complete zwart-witfilosofie, gebaseerd op architectuur, maar verder 

reikend. Ik wist eigenlijk al dat ik dit boek al in het verleden zou schrijven, net als toen ik architectuurstudent was. Ik wist dat er iets was, onder de oppervlakte, 

wachtend op een manifestatie. Ik wachtte op het juiste moment om het te doen en het juiste moment is gekomen. Dit boek bevat mijn artistieke filosofie en in 

zekere zin ook mijn levensfilosofie, aangezien deze twee kanten niet kunnen worden gescheiden. Dit is wie ik ben omdat fotografie een integraal onderdeel is van 

wie ik ben. Wie ik vandaag ben, heb ik niet alleen aan mezelf te danken, maar ook aan een paar mensen en momenten die mijn pad hebben gemarkeerd en die 

me op de een of andere manier hebben geholpen om de persoon en de kunstenaar die ik ben. Daarvoor wil ik ze nu bedanken: aan mijn vader, de eerste persoon 

die ik ooit een camera zag vasthouden, toen ik een leeftijd was waarop ik nauwelijks kon lopen en praten, aan mijn moeder die het me liet zien een kunstboek voor 

het eerst toen ik een jaar oud was, voor de kunstenaars die me lieten dromen toen ik een tiener was, voor mijn leraren die de vonk in enkele ogenblikken hielpen 

om een   vlam te worden " geluk ”die de ene truc doen en de andere niet, sommigen zouden het lot noemen, maar dat geloof ik niet

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Speciale dank gaat uit naar mijn co-auteur en vriend Joel Tjintjelaar, een kunstenaar die ik enorm bewonder en die aan dit boek precies 

heeft gebracht wat het nodig had om perfect te worden: zijn inspiratie, zijn ziel en zijn kennis.

Veel dank aan onze professionele medewerkers, onze zeer creatieve grafisch ontwerper, Artur J. Heller, en onze wetenschappelijke 

proeflezers, Dr. Charles Paul Azzopardi, Dr. Michael Wiseman en Chris Leeland voor het investeren van hun talent om dit boek de vorm 

te geven die het verdient. 'heeft hij vandaag.

Speciale dank ook aan Topaz Laboratoria , Formatt-Hitech-filters , SmugMug , DxO Laboratoria en Camerapixo voor hun warme steun in de loop van de tijd 

en voor het creëren van kwaliteitssoftware, apparatuur en fotografische bronnen die mij en anderen helpen ons beter uit te drukken als kunstenaars.

Julia Anna Gospodarou

Architect | Fine art fotograaf
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VOORWOORD DOOR GEORGE DEWOLFE

VOORWOORD DOOR GEORGE DEWOLFE

"INTENSITEITEN VAN LICHT" Ik beschouw Julia ( en) Visionografie en Fotografie tekenen de meest innovatieve

Joel Tjintjelaar en Julia Anna Gospodarou

belangrijk in zwart-witfotografie sinds de uitvinding van het zonesysteem. Ze combineert klassiek tekenen met fotografie 

en breekt qua licht met de originele fotografie. Door het gebruik van selecties en verlopen transformeert ze het beeld in 

iets dat meer binnenlicht schijnt dan buiten reflecterend. Een hele sectie over klassiek tekenen en wat het voor je eigen 

foto kan doen, zal je (letterlijk!) Terugsturen naar de tekentafel om te leren tekenen, als je dat nog niet hebt gedaan. 

Haar belangrijkste doel is om het originele beeld om te zetten in iets dat ze voor ogen heeft, vandaar Visionography.

Buiten de basisfotoserie van Ansel Adams is From Basic to Fine Art: Black and White Photography - Architecture and 

Beyond, door Joel Tjintjelaar en Julia Anna Gospodarou, het beste boek over zwart-witfotografie dat in de jaren 40 is 

geschreven. afgelopen jaren. Met veel plezier en voorrecht werd mij gevraagd het voorwoord te schrijven voor een boek 

dat niet alleen zeer gevorderde zwart-witfotografen aanspreekt, maar ook beginners. In Maine, VS, waar ik woon, 

hebben we maar twee manieren om onze mening over iets te uiten: het is ofwel " Tamelijk goed " of " Bijna klaar ". Dit 

boek is redelijk goed!

GEORGE DEWOLFE

Het belang van het boek wordt bereikt in het vermogen van Julia en Joel om de praktijk van klassieke vorm en inhoud 

te combineren in visie en techniek, zodat vorm inhoud is. Terwijl anderen beweren dat ze deze staat van esthetische 

gratie hebben bereikt, is dit de eerste keer dat ik het met grote vaardigheid en met een briljante uitleg heb gezien hoe 

je daar kunt komen.

George DeWolfe, Maine, Verenigde Staten, april 2014

www.georgedewolfe.com

Door dit ongrijpbare esthetische punt te vormen waar vorm inhoud wordt, wordt de werkelijkheid abstract. Het is een magische daad. En, 

zoals alle grote goochelaars, laten Julia en Joel het lijken alsof het gemakkelijk is, totdat ze de vaardigheden en technische hulpmiddelen 

beginnen te onthullen die worden gebruikt om hun foto's te maken.

Ik voel me vooral aangetrokken tot verschillende aspecten van het boek die mij typeren als voormalig zwart-witbehandelaar.

(en) Visionografie

Fotografie tekenen George DeWolfe is een prestigieuze zwart-witfotograaf, schrijver en kunstleraar die in het verleden heeft gestudeerd bij iconen als Ansel 

Adams en Minor White en die nu nieuwe wegen inslaat in de fotografie, samen met zijn beroemde leraren. Hij is de auteur van een reeks 

naslagwerken en essays over zwart-witfotografie, waaronder The Master Print en vele andere bekende titels. George is op grote schaal 

gepubliceerd en internationaal erkend, en zijn fotografische werk is tentoongesteld in tal van tentoonstellingen en collecties. Hij is de maker 

van Optipix en Percep Tool, twee Adobe Photoshop-plug-ins die specifiek zijn voor zwart-witfotografie, en leidt ook workshops over de kunst 

van zwart-witfotografie.

De grijze regel

Fotografie met lange sluitertijd

Zwart-wit nabewerking met iSGM
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VOORWOORD CHARLES PAUL AZZOPARDI

VOORWOORD CHARLES PAUL AZZOPARDI

"VAN BASIS TOT FINE ART"

Joel Tjintjelaar en Julia Anna Gospodarou

“Een geweldige foto is een complete uitdrukking van hoe iemand denkt over wat er in de diepste zin van het woord wordt gefotografeerd, en is 

daarom een   ware uitdrukking van hoe iemand over het leven in zijn leven denkt. geheel. - Ansel Adams

Ik heb drie jaar geleden voor het eerst een camera aangeraakt. Sindsdien ben ik een zwart-wit-bekeerling geweest, 

maar zwart-witfotografie is geen eenvoudige plug-inconversie, desaturatiecontrole of Photoshop Channel-mixactie die 

lichtvaardig moet worden opgevat. Ik hield van de emoties die zwart en wit overbrengt, maar zonder een visie en de 

bereidheid om beelden te creëren die bewegen en oproepen, heeft het geen zin om aanhankelijk te zijn voor zwart en 

wit zoals ik was toen ik was. hebben mijn persoonlijke reis ondernomen. Mijn eerste stappen mislukten, stuurloos en 

levenloos; toen kwam ik dit beeld van het Salk Institute in Californië tegen van iemand die tot dan toe relatief onbekend 

was. Een kunstenaar genaamd Joel Tjintjelaar, een fotograaf van Nederlands-Indonesische kunst… en toen was alles in 

orde. De kwaliteit van het aangeboden werk communiceerde rechtstreeks met mijn ziel. De emoties die het beeld 

opriep, gloeiden. Ik was verslaafd. Ik was verslaafd, en nadat ik Joel had benaderd, begon ik te worden begeleid in zijn 

methoden en visie achter de creatie van zijn transcendente kunst. Ik heb Joel op de voet gevolgd vanaf zijn bescheiden 

begin tot vandaag, en ik kan getuigen van zijn enorme kennis, passie, vindingrijkheid en creativiteit.

CHARLES PAUL

AZZOPARDI

WATER VOOR DE OCEAAN - REDUX

© JOEL TJINTJELAAR - LA JOLLA, CALIFORNIË

Kort daarna maakte een andere kunstenaar haar aanwezigheid voelbaar in de beeldende kunstscène met lange 

blootstelling, een kunstenaar van Griekse en Roemeense afkomst en met artistieke wortels, Julia Anna Gospodarou. Dit is 

hoe het meest dynamische en creatieve duo in de moderne geschiedenis van zwart-witfotografie tot bloei kwam.

Ze zullen je begeleiden bij het zien van de uitrusting als een hulpmiddel om te verkennen, slechts een kanaal naar je eigen zeer persoonlijke 

innerlijke heiligdom, en hoe je je visie kunt vinden om een   instrument van verandering te worden in de sfeer van je keuze. Hun beelden zijn het 

bewijs dat visie en kunst vandaag meer dan ooit tellen. Hun drive toont een diepe dorst naar het onbekende, versmolten met de moed om 

onwetend te zijn, maar leidend tot een inherente wijsheid door te erkennen dat het beeld niet wordt genomen, maar gegeven en gemaakt in de 

geest van de kunstenaar.

Wat Joel en Julia Anna onderscheidt, is hun artistieke benadering en holistische ervaring, waarbij invloeden worden 

gedestilleerd uit klassieke kunst, techniek, architectuur, poëzie en filosofie, wat resulteert in een medium puur 

concentraat in het eindresultaat.
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VOORWOORD CHARLES PAUL AZZOPARDI

VOORWOORD CHARLES PAUL AZZOPARDI

In de groeiende behoefte aan homogenisering en uniformiteit van de mensheid van vandaag vallen Joel en Julia op. 

Joel is het moderne equivalent van wat Ansel Adams deed voor zwart-witfotografie in film, altijd op zoek naar nieuwe 

horizonten, nieuwe technieken en nieuwe grenzen om te verkennen. Julia Anna is ondertussen de hersenschim van 

Imogen Cunningham en Vivian Maier, die een van de scherpste ogen van de kunstwereld combineert met artistieke flair 

om elke foto tot leven te brengen op canvas.

CHARLES PAUL

AZZOPARDI

“Als ik klaar ben om een   foto te maken, denk ik dat ik duidelijk iets in mijn hoofd zie dat er niet letterlijk is in de ware zin van het woord. Ik ben 

geïnteresseerd in iets dat van binnenuit is opgebouwd, in plaats van gewoon van buitenaf te trekken. "- Ansel

Adams

Hun verbluffende boek en afbeeldingen zijn een bewijs van hun intellectuele nieuwsgierigheid en verlangen om te 

begrijpen waar ze vandaan komen, wie ze zijn geworden en waar ze heen gaan, terwijl ze zwart-witkunst naar steeds 

grotere duizelingwekkende hoogten tillen. Alle artiesten willen verbinding maken met anderen, en fotografie draait om 

communiceren met licht, tonen, tinten en ideeën. Geweldige fotografen zijn geweldig omdat ze welsprekend spreken 

over hun innerlijke geest, helder zien en consistent, nauwgezet en gepassioneerd produceren. Ze zijn niet alleen 

meesters in de fotografietechnieken, maar voor een kort moment zijn ze meesters in de ogen en de geest van een 

ander mens.

WEG NAAR DE MENSELIJKE GRONDWET

© CHARLES PAUL AZZOPARDI 2013 - ATHENE

Minder dan 3 jaar na het begin van mijn reis met deze twee geweldige mensen, kunstenaars, mentoren en co-auteurs, heeft mijn kunst, de 

kunst die zij hebben geholpen naar de oppervlakte te brengen en naar voren gebracht, internationale erkenning gekregen. . Open het boek, ga 

zitten, open je geest en begin nu aan je eigen zeer persoonlijke reis naar artistieke verlichting. Het hangt nu van jou af.

Charles Paul Azzopardi is een zwart-wit kunstfotograaf en een arts met de ziel van een dichter. Zijn artistieke persoonlijkheid en zijn liefde 

voor schoonheid en kunst worden weerspiegeld in de visie die hij zowel in zijn zwart-wit fotografische uitvoeringen als in zijn kunstwerken 

vertaalt. Charles won de eerste prijs in de architectuurfotografiewedstrijd georganiseerd door Fine Art Athens en Formatt-Hitech workshops in 

november 2013 met de afbeelding hierboven weergegeven. Charles heeft een bijzondere rijkdom aan artistiek gevoel, wat precies is wat een 

kunstenaar nodig heeft om zich uit te drukken door middel van beeldende kunst en de premium kwaliteit van een zwart-wit kunstfotograaf en 

(en) visionograaf.

Dr Charles Paul Azzopardi, zwart-wit lange blootstelling

(en) Visionograaf - Malta, april 2014

www.charlespaulazzopardi.com
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INVOERING

INVOERING

Voor je ligt een boek over fotografie. Zoals zoveel andere beschikbare fotoboeken, of ... is het iets 

anders?

Zoals je nu weet, is de ondertitel van het boek "Zwart-witfotografie Architectuur en daarbuiten", "verder" een belangrijk 

onderdeel van deze titel zijn. Waarom " Voorbij "?

Het antwoord is simpel: hoewel architectuurfotografie het hoofdonderwerp is, is het slechts een voorwendsel, het dient 

alleen om de generieke principes achter beeldende kunst, visie en goede zwartbehandeling te illustreren. en wit. De 

basisprincipes overstijgen het door u gekozen onderwerp, omdat u ze in elk gewenst genre kunt gebruiken.

JOEL

TJINTJELAAR

Oké, er zijn momenteel veel boeken op de markt die verschillende fotografie-onderwerpen behandelen: boeken over basiscamerabeheer en 

-vaardigheden, boeken over Photoshop en Lightroom, boeken over zwarte fotografie. en wit, fotografie met lange sluitertijd, HDR-fotografie, 

stroboscoopportret, landschapsfotografie en ook prachtige salontafelfotoboeken met alleen maar mooie foto's.

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Het is niet zo'n boek. We wilden dat dit boek zowel persoonlijk als universeel zou zijn. Bedoeld voor beginnende, halfgevorderde en 

gevorderde fotografen. Het doel is om naast je te lopen, vanaf het begin van je artistieke reis, je kennis te laten maken 

met de basisprincipes van het maken van fotografie, zoals visie en compositie, om je stap voor stap te begeleiden bij 

verschillende overwegingen over de opnamecondities en -methoden, de materiaalkeuze, de keuze van het onderwerp, 

de stijlen en technieken in architectuurfotografie of de geheimen van een goede zwart-witconversie, en leid je vervolgens 

naar geavanceerde technieken voor lange belichtingstijden, Veelgebruikte zwart-witverwerkingsmethoden en tips voor 

het creëren van een duidelijk beeld dat gemakkelijk te begrijpen is voor kijkers. taal van de kunst.

Allereerst proberen we met dit boek aspecten van fotografie te behandelen, zowel vanuit theoretisch als praktisch oogpunt van beeldende kunst, die 

nog niet echt aan bod komen. Ja, er zijn boeken over de artistieke aspecten van fotografie die meestal erg theoretisch zijn, maar er zijn maar weinig 

boeken die ook praktisch advies geven over het maken van kunstfoto's en hoe je zoiets abstracts als visie kunt ontwikkelen. Wat we nieuw en 

origineel brengen, is dat we je ook een interessant nieuw theoretisch perspectief geven op fotografie in het digitale tijdperk met het concept van ( en) 

Visionografie en een complete gids om uw visie en persoonlijke stijl te ontdekken: De gids

toVision.

Daarnaast introduceren we nieuwe en interessante concepten voor het benaderen van zwart-witfotografie en het verwerken van zwart-witfoto's: van de 

methode van Tekening

WEMEANT DIT

fotografie, naar de B & Wverwerkingsmethode iSGM. Bovendien geven we u

Het boek is opgebouwd rond hoofdstukken die door ons beiden zijn geschreven en we hebben ervoor gekozen om de eerste persoon te 

gebruiken om ons uit te drukken, ook al zijn we eigenlijk twee mensen die aan het praten zijn, zodat we ons kunnen verhouden en meer kunnen 

uitleggen. precies onze persoonlijke ervaringen, onze overtuigingen. en visie en om u te helpen ze zelf te ervaren. We wensen je veel plezier en 

het nuttig. Dan horen we het graag persoonlijk van u op onze websites: Julia & Joel .

BOEK OM TE ZIJN

ook een set regels voor goede zwart-witfotografie genoemd De grijze regel, dat zijn meer dan de gebruikelijke tips en trucs die je in elk ander 

boek over zwart-witfotografie kunt vinden. We presenteren ook een zeer uitgebreide gids voor fotografie met lange sluitertijd en een handige 

prijslijst om u praktisch advies te geven over hoe u uw werk als fotograaf kunt waarderen. En dit alles draait om een   onderwerp dat kan 

worden beschouwd als het sterke punt van schrijvers: architectonische beeldende kunstfotografie.

PERSONEEL EN

UNIVERSEEL

TEGELIJKERTIJD.

BEDOELD VOOR

BEGINNERS,

TUSSENTIJDS

EN GEAVANCEERD

Hoogachtend,

FOTOGRAFEN

GEEN WOORD

JuliaAnnaGospodarou & Joel Tjintjelaar - (en) Visionographes
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EENVOUDIG DOEL

VAN DIT BOEK
DEEL ONZE KENNIS EN ONZE VISIE

Om kennis te delen. Laat de verschillen zien tussen klassieke architectuurfotografie en beeldende kunst.

Om onze visie te delen.

Om te praten over verschillende soorten architectuurfotografie en om te focussen op zwart-wit lange 

belichtingstechnieken.Introduceer nieuwe innovatieve concepten, zoals visionografie, grijze regel, visiegids, 5MF8-regel,

Fotografische tekening, 4 stappen van de werkelijkheid en meer. Om de geheimen van een goede zwart-wit conversie te onthullen.

Om onze liefde voor zwart-witfotografie te delen. Over licht gesproken in zwart-witfotografie.

Om onze liefde voor architectuur te delen en te pronken met haar schoonheid. Om te praten over vormen en volumes en hoe ze reageren op licht.

Om onze ervaring met beeldende kunstfotografie te delen. Geef praktische ideeën over materialen en hulpmiddelen die nuttig zijn voor fotografie met een lange sluitertijd en 

architectuur.

Geef ideeën en geef voorbeelden op basis van ons eigen werk.

Inspireren.

Om tips en trucs te geven en te analyseren hoe we de resultaten krijgen die we krijgen.

Om je te leren jezelf en anderen te bewegen.

Nodig lezers uit om dichter bij zwart-wit kunstfotografie te komen en het leuk te vinden en te begrijpen. Om een   artistieke revolutie in de fotografie te lanceren ...

Analyseer de belangrijkste aspecten van zwart-wit beeldende kunstfotografie, van compositie tot 

geavanceerde verwerkingstechnieken en bied praktische oplossingen voor degenen die dit genre willen 

benaderen en ontdekken.
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WIE WE ZIJN
JOEL TJINTJELAAR EN JULIA ANNA GOSPODAROU

WIE WE ZIJN

Fotograaf verliefd op architectuur en architect verliefd op fotografie, we fotograferen de 

wereld om ons heen vanaf jonge leeftijd, architectuurfotografie is onze passie en een van 

de dingen die de relatie definieert die we hebben met de ruimte waarin we leven en met de 

wereld zelf. Fotografie is onze weergave van de wereld, onze visie, onze ( Vr)

Visionografie.

JOEL JULIA ANNA

TJINTJELAAR GOSPODAROU

www.bwvision.com www.juliaannagospodarou.com
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WIE WE ZIJN
JOEL TJINTJELAAR EN JULIA ANNA GOSPODAROU

JOEL JULIA ANNA
TJINTJELAAR GOSPODAROU

Joel Tjintjelaar is een zwart-wit kunstfotograaf uit Nederland die verschillende internationale prijzen heeft gewonnen (IPA 

2010, IPA 2011 en IPA 2012) en is gespecialiseerd in langdurige fotografie en architectuurfotografie. Joel was te zien in 

de NIK Software / Google Silver Efex Pro 2-advertentiecampagne als de leidende zwart-witartiest en bracht onlangs, 

samen met Formatt-Hitech, een IRND-filterset uit met zijn naam en handtekening.

Architect met een masterdiploma en B&W Fine Art-fotograaf, winnaar van een internationale prijs, met grote 

onderscheidingen in de belangrijkste fotowedstrijden ter wereld (SWPA, IPA, PX3, IFPA, B&W Spider Awards), Julia 

woont in Athene, maar beschouwt zichzelf als een wereldburger en dit heeft haar kunst en levensfilosofie gevormd. Julia 

heeft een gelijke passie voor architectuur en fotografie, en oefent beide met evenveel enthousiasme. In haar 

architectuurcarrière heeft ze gewerkt aan de belangrijkste constructies die de afgelopen jaren in Griekenland zijn 

gemaakt en heeft ze samengewerkt met bekende namen in de Griekse en wereldarchitectuur. Al op jonge leeftijd 

geïnteresseerd in fotografie, is ze gewend om in foto's te denken en vindt ze ze nog belangrijker dan woorden.

Op dit moment is Joel betrokken bij verschillende projecten, zoals het geven van workshops over lange sluitertijd en 

architectuurfotografie over de hele wereld, het maken van educatieve videozelfstudies over de bovengenoemde genres 

en het schrijven van fotoboeken van kunst. Daarnaast heeft Joel een unieke B&W nabewerkingsmethode ontwikkeld

en persoonlijk gebeld iSGM (iteratieve selectieve gradiëntmaskers) waar hij voor gebruikt

maximale controle krijgen over het eindresultaat in zwart-wit, een methode die hij deelde met zijn vele volgers 

over de hele wereld.

Julia is vooral bekend om haar langdurige zwart-wit-architectuurfotografie, wat haar kenmerkende stijl is en ook het 

genre dat het meeste van haar artistieke gevoeligheid spreekt. Zijn professionele activiteiten omvatten ook het 

schrijven van kunstfotografieboeken, het geven van workshops over architectuurfotografie over de hele wereld en het 

werken aan fotografieprojecten in opdracht. Haar fotografische werk wordt internationaal gepubliceerd in tal van 

boeken en tijdschriften en is ook online te zien in grote fotogalerijen. Bedreven in het idee dat het verwerken van uw 

foto's minstens zo belangrijk is als het vastleggen ervan, om ze de unieke visie van de kunstenaar over de hele wereld 

te laten uitdrukken, zijn werk overschrijdt de grenzen van traditionele fotografie en betreedt de verbeelding en 

onderzoek. een perfecte wereld.

KUNSTENAAR VERKLARING

Als kunstenaar zie ik fotografie gewoon als een manier om mijn persoonlijke en artistieke kijk op de wereld uit te drukken: mijn camera 

is gewoon een hulpmiddel zoals vele anderen.

Als ik fotografeer, vang ik geen objectieve realiteit op, als zoiets bestaat. Mijn doel is om een   heel persoonlijke creatieve visie uit te drukken, 

met de camera en de digitale donkere kamer als mijn gereedschap.

Mijn creatieve visie is gebaseerd op het idee dat als de kunstenaar eenmaal opzettelijk afstand neemt van de werkelijkheid in 

zijn artistieke expressie, de kijker dichter bij de essentie van de kunstenaar zelf en zijn creatieve geest kan komen. .

Hoe meer de kunstenaar zich van de werkelijkheid verwijdert, hoe meer het resultaat uniek is, hoe meer het zijn persoonlijke visie 

vertegenwoordigt en hoe dichter we bij de essentie van deze kunstenaar komen. Het gebruik van lange belichtingstijden en 

zwart-wit zijn stappen om de realiteit te verlaten.

Ze noemt haar fotografiestijl ( in) visionografie, een nieuwe naam voor fotografie en een concept dat zegt dat 

kunstfotografie veel meer te maken heeft met de visie van de kunstenaar dan met het onderwerp of hoe de camera het 

vastlegt, dat is wat bevrijdt de verbeeldingskracht en creativiteit van de fotograaf. Dit concept komt ook tot uiting in zijn 

persoonlijke methode van creatie en verwerking genaamd Fotografietekening (PhtD), methode gebaseerd op hoe licht 

interageert met volumes en hoe dit kan worden vertaald in een afbeelding om emotie op te wekken, gebruikmakend van 

de principes van klassieke zwart-wittekening toegepast op zwart-witfotografie.

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER
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EEN INTRODUCTIE
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WAT MAAKT EEN GOEDE FOTO? Met andere woorden, probeer de ziel van je onderwerp te zien. Soms is het gemakkelijker, soms duurt het even om 

een   verborgen ziel te vinden, maar het is er nog steeds en dat maakt van je foto een goede foto: vind die ziel en laat 

hem op de foto zien. creëren. Zoals we vroeger in de fotografie zeiden: als je een persoon fotografeert, leg je zijn ziel 

vast, dit geldt zowel voor gebouwen als voor elk ander onderwerp: zoek de ogen van een gebouw, kijk diep en je zult zijn 

Je kunt het gebouw vervangen door een ander onderwerp, het principe is nog steeds van toepassing. Toegegeven, 

velen zouden hier een recept verwachten, maar de waarheid is dat er geen recept is. Alles ligt voor je, ontdek het 

gewoon, daar is geen recept voor,

Er zijn veel antwoorden op deze vraag: sommigen zullen zeggen dat het de compositie is, voor anderen het 

onderwerp, een derde zal zeggen dat het het licht is, een vierde zal je vertellen om het kader te vullen en een vijfde 

om zoveel mogelijk negatieve ruimte over te laten, de zesde zal je vertellen dat dit de verwerking is die je idee naar 

voren zal brengen, en er zijn er zelfs die zullen beweren dat het de camera en lens zijn die je gebruikt.

WAT WIJ ZEGGEN

Dat zeggen we het is de connectie met het onderwerp die een goede foto zal maken, de link

met het gebouw in het geval van architectuurfotografie en in het bijzonder in de beeldende architectuurfotografie.

VIND DE OGEN

VAN EEN GEBOUW,

Je ZIEL die in de ziel van je onderwerp kijkt ...

dat is wat een goede foto maakt.
NEEM EEN ADEEP LOOK EN JE 

ZULT ZIEN

Laat het onderwerp met je praten, geef ze de kans om hun verhaal uit te leggen, neem even de tijd en haast je niet om te klikken, bekijk ze 

vanuit alle hoeken en afstanden, denk een beetje na over wat je ziet.

ZIJN ZIEL
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EEN BETEKENIS
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GOSPODAROU

WAT IS FINE ART-FOTOGRAFIE? Het creëren van een kunstobject, of het nu een foto, een schilderij of wat dan ook is, is de meest persoonlijke handeling 

die je je kunt voorstellen in deze wereld; wanneer de drang om te creëren waar is, manifesteert het zich door het object 

die de kunstenaar creëert, bestaat uit de meest expressie en uniciteit. Het is de waarheid van de kunstenaar en de 

materialisatie van zijn innerlijke wereld. Fine art fotografie is geboren uit deze waarheid, uit de innerlijke wereld van de 

kunstenaar en is het resultaat van zijn " trancestatus ' dit brengt hem ertoe een uitdrukkingsmiddel te ontdekken, een 

materiële vorm voor zijn ziel. Kunstfotografie heeft geen relatie met wat er voor de kunstenaar staat als hij een foto 

maakt, of heel weinig relatie, de scène die hij ziet is slechts een voorwendsel voor hem om de zelfexpressie door de 

fotografie die hij maakt.

Waarschijnlijk een van de moeilijkste vragen die mij ooit zijn gesteld, de moeilijkheid bij het beantwoorden van deze 

vraag komt voort uit het feit dat kunst zo'n subjectieve vraag is, een vraag waarop meer dan één antwoord de juiste is. 

een gegeven vraagstuk, waar persoonlijke expressie belangrijker is dan universaliteit, waar originaliteit boven regels 

gaat en vrijheid van meningsuiting voorrang heeft op de starheid en discipline van de logica.

Kunst is persoonlijk en rebels, kunst ontsnapt aan elke algemeen aanvaarde interpretatie. Kunst is vaak wat het leven 

van een kunstenaar de moeite waard maakt en wat hem doel en energie geeft om door te gaan. De behoefte en het 

verlangen om iemands innerlijke wereld te creëren en uit te drukken in iets dat de rationele schil van de wereld overstijgt, 

is wat het 'mogelijk' maakt trancestatus ' veel artiesten verwijzen naar de manier waarop ze zich voelen bij het maken, of "Staat 

van God" zoals ik het ook zou willen noemen, aangezien iets creëren ons dichter bij het idee brengt de macht van een 

God te hebben, ongeacht aan welke God we denken.

Dit alles gezegd zijnde, hier is mijn persoonlijke definitie van beeldende kunstfotografie:

Fine art fotografie is de uitdrukking van de verbeelding en wil van de kunstenaar, die een object moet creëren 

dat lijkt op zijn persoonlijke innerlijke wereld, zijn visie en een abstracte weergave van de materiële wereld, 

een object dat betekenis voor hem heeft en dat hij in de wereld vrijgeeft dat lollies kunnen begrijpen en leren. 

het is waar. Dit object is kunstfotografie.

PRACHTIGE KUNST

FOTOGRAFIE

De Frommy-ervaring, dit " trancestatus ' kan worden vertaald als 'leven in een perfecte wereld' in die tijden dat je voelt dat 

je iets heel persoonlijks en heel echts baart, de tijden dat je je ziel materialiseert in iets dat, hoewel persoonlijk, bedoeld 

is om door anderen gezien en hopelijk begrepen te worden - het object

IS DE UITDRUKKING

VAN

VERBEELDING

EN GAAN

kunst.

VAN DE KUNSTENAAR
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KUNST FOTOGRAFIE

EEN DOEL

JULIA ANNA

GOSPODAROU

WAT IS HET DOEL VAN FINE ART, ARCHITECTURAL EN MEER DAN FOTOGRAFIE? Een gebouw is een kunstobject op zich, daarom is inW. Manifest van Gropius, de architectuurfotograaf moet worden 

toegevoegd aan de kunstenaars die het karakter van het gebouw moeten leren zien, de klassieke architectuurfotograaf 

maar vooral de architectuurfotograaf van de schone kunsten, aangezien zijn werk meer zal laten zien persoonlijke relatie 

met het gebouw.

“Het uiteindelijke doel van alle creatieve activiteiten is een gebouw. De decoratie van het gebouw was ooit het hoofddoel van alle beeldende 

kunst en ze werden beschouwd als onmisbare onderdelen van het grote gebouw. Tegenwoordig leven ze in een zelfgenoegzaam isolement, 

waarvan ze alleen kunnen worden gered door de vastberaden en coöperatieve inspanningen van alle ambachtslieden. Architecten, schilders en 

beeldhouwers moeten een nieuwe manier leren om het samengestelde karakter van het gebouw, zowel als geheel als in zijn onderdelen, te zien 

en te begrijpen. Hun werk zal dan doordrenkt zijn van de geest van architectuur ... "

Beeldende architectuurfotografie is een genre op zich en verschilt sterk van het klassieke pad. Dit geeft de fotograaf 

meer vrijheid van meningsuiting, maar het is ook veeleisender, aangezien de resulterende foto ook een kunstwerk 

moet zijn. Wat betekent het? Dit betekent dat het beeld de kracht moet hebben om de toeschouwer te bewegen, hem 

aan het denken en voelen te brengen, hem iets te laten zien dat in de werkelijkheid misschien niet te zien is, de geest 

van het onderwerp en zijn schoonheid. verborgen.- Walter Gropius - Bauhaus-manifest

Architectuur is vooral een kunst. Een gebouw is niet alleen bedoeld als schuilplaats, maar ook om mensen te helpen in harmonie te leven met 

de wereld om hen heen en om schoonheid in hun leven te brengen.

PRACHTIGE KUNST

ARCHITECTURAAL

Het doel van beeldende kunstfotografie: de schijnbare en verborgen schoonheid van een object 

vinden en tonen en hoe die schoonheid de kunstenaar ertoe aanzet om de foto te maken,

persoonlijke interpretatie van de wereld en

FOTOGRAFIE IS

EEN SOORT IN ZIJN 

EIGEN EN DAT IS

Het eerste waar we naar moeten zoeken in een architectonisch object is BEAUTY,

zelfs vóór functionaliteit, bouwkwaliteit of

niks anders.

HEEL ANDERS

scène die hij fotografeert.

VAN

Het visuele aspect van een gebouw is het eerst waargenomen en degene die de kijker het meest imponeert en 

ontroert.

KLASSIEK PAD
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Als we een foto maken, zetten we een driedimensionale ruimte om in twee dimensies. Vanuit fysiek oogpunt willen we een indruk vastleggen van 

grootte, ruimte, structuur, textuur, contrast, licht en schaduw. Maar tegelijkertijd willen we iets zeggen over het architecturale concept van het 

ontwerp, over zijn functie, zijn context, zijn geschiedenis, en ook over hoe het ons allemaal beïnvloedt en hoe ze onze artistieke gevoeligheid 

markeren. . De emotionele impact van deze informatie op onze geest en ziel is de essentie van de fotografie die we zullen maken. Omdat in de 

beeldende kunstfotografie elke ruimte vanaf een bepaald moment geen relatie meer heeft met zijn fysieke dimensie, maar alleen met de indruk 

dat

Kunst Architectuurfotografie,

evenals elk type kunstfotografie, zoals kunst in het algemeen, is meer een

vraag hoe de kunstenaar het object interpreteert

dan op het object zelf.

JULIA ANNA

GOSPODAROU

In wezen verschilt beeldende kunstfotografie niet van kunst, de term

"goed" in zijn naam kan gemakkelijk worden weggelaten en wordt meer gebruikt om de foto van de ander meer af te bakenen " conventioneel" 

en een ouder type kunst (zoals schilderen of beeldhouwen) en niet omdat beeldende kunst anders is dan kunst.

CONCLUDEREN

HET EMOTIONELE

Afdruk hiervan

INFORMATIE

ONOURMIND

GOED

= KUNST = ZIEL

EN DE ZIEL IS HIER

ESSENTIE VAN

KUNST

FOTOGRAFIE

ZAL NEMEN
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KUNST EN WETENSCHAP

JULIA ANNA

GOSPODAROU

ARCHITECTUUR EN FOTOGRAFIE ZIJN ZOWEL KUNST ALS WETENSCHAP Bij het ontwerpen van een gebouw moet een architect zich vaak gedragen als een fotograaf en zijn werk in kaders 

voorstellen, nog voordat hij de eerste steen heeft gelegd, omdat hij moet weten hoe het eindproduct, het gebouw, zal 

worden waargenomen. door zijn gebruikers. , terwijl de architectuurfotograaf bij het fotograferen van een gebouw 

zichzelf in de schoenen van een architect moet plaatsen om de volumes, de ruimte en de relatie tussen de elementen te 

voelen en te begrijpen, het idee erachter de gebouwde omgeving, dit alles is wat een gebouw definieert en zijn ziel.

Geen van hen is puur functioneel of puur esthetisch, maar geen van hen zou kunnen bestaan   zonder de technische 

basis die dit ondersteunt en mogelijk maakt; zonder de artistieke visie die de vonk is die het creatieve idee voortbrengt 

dat begint, is alles niets. Soms neigen ze meer naar kunst of naar wetenschap, maar ze zullen altijd beide aspecten 

raken, en dit is hoe we naar architectuur en fotografie moeten kijken en proberen ze te begrijpen. De kunst die betrokken 

is bij het construeren, evenals bij het tot leven brengen van een foto, komt voort uit de verbeelding en de ziel van de 

maker en de wetenschap is de basis en het kader waarop de verbeelding berust. om een   idee vorm te geven.

DE

ARCHITECTURAAL

De ziel van het gebouw, dat intuïtieve aspect dat een gebouw definieert, is precies wat een fotograaf 

moet vastleggen om de kijker te raken en zijn foto voor zich te laten spreken.

FOTOGRAAF,

WANNEER

FOTOGRAFIE

EEN GEBOUW, A

Wanneer de twee, architect en fotograaf, erin slagen om dit cross-visualisatieproces te doorlopen en het goed te 

doen, zullen fotografie en constructie één worden in de impact die ze hebben op de kijker en de boodschap dat ze ze 

brengen over.

OM IN A

ARCHITECT

Het idee kan als een kunst worden beschouwd en de middelen die nodig zijn om het in een object om te zetten, kunnen als een wetenschap 

worden beschouwd.

Het doel van beeldende kunst Architectuurfotografie = de ziel van het gebouw vastleggen
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DE GEBOORTE VAN EEN GEBOUW

JULIA ANNA

GOSPODAROU

DE FUNCTIE VAN A Hierdoor is de totstandkoming van een gebouw een complex proces en wordt de uiteindelijke vorm, afmeting en 

indeling van het gebouw grotendeels door al deze factoren beïnvloed. Als de fotograaf daarom bij het fotograferen van 

een architectonisch object rekening kan houden met deze factoren, hetzij intuïtief, hetzij door eerst het object te 

bestuderen dat hij gaat fotograferen, is het zeer waarschijnlijk dat het uiteindelijke beeld werkelijk zal zijn wat het is. hij 

bedoelde - een getrouwe weergave van de essentie van het geconstrueerde object.

HET GEBOUW EN HET CREATIEVE PROCES IS INSTRUMENTEEL BIJ 

HET FOTOGRAFEREN

Bij het fotograferen van een gebouw zou het veel baat hebben bij een goed begrip van het werk van 

een architect en het proces dat eindigt wanneer het gebouw een echt object wordt. Wat een architect in 

wezen doet, is het gebouw ontwerpen en vervolgens toezicht houden op de constructie ter plaatse. Dit 

betekent zowel creatieve vaardigheden hebben om het gebouw tot in het kleinste detail te ontwerpen, 

als goede communicatie- en coördinatievaardigheden om te werken en het team van bouwers te 

begeleiden. Daarnaast heeft hij een zeer goed begrip nodig van de elementen die deelnemen aan de 

vormgeving van een gebouw: geschiedenis (geschiedenis van het grondgebied en geschiedenis van 

architectuur), cultuur, gewoonten van de lokale bevolking, klimaat , bijzonderheden van een gebied,

Maar bovenal is het voor een architectuurfotograaf essentieel dat hij de FUNCTIE begrijpt 

achter de volumes die hij ziet en de rol van de structurele elementen die het gebouw 

ondersteunen.

Ik geloof dat, tenzij we het hebben over puur abstracte architectuurfotografie, waar de functie kan worden 

verwaarloosd, ten gunste van de vorm, de functie van een gebouw, de bedoelingen van de architect en het 

functioneren van de ondersteunende structuur van het gebouw begrijpt kan de architectuurfotograaf in ieder geval in 

principe enorm helpen om krachtige beelden te maken en zijn ideeën helder over te brengen.
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De functie van het gebouw is duidelijk in dit voorbeeld met de 

wolkenkrabbers van Chicago. Dit is een eenvoudig voorbeeld, maar 

het principe geldt voor elk architectonisch beeld: probeer de functie 

van het gebouw dat u fotografeert te begrijpen en verberg het niet in 

uw beeld, dit is een van de manieren waarop u de ziel van het 

gebouw kunt vinden waar we het in de inleiding over hadden.

FLUID TIME II - EEN VISIONOGRAFISCHE GESCHIEDENIS VAN CHICAGO © JULIA 

ANNA

GOSPODAROU 2014 - CHICAGO
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IMAGE = LIJNEN EN LICHT

JULIA ANNA

GOSPODAROU

ARCHITECTUUR EN FOTOGRAFIE Licht betekent het vullen van de oppervlaktesamenstelling

ZIJN BEIDE IN DE FOTO

Het oppervlak geeft ons de volumes, die ons op hun beurt het gebouw geven zoals we het zien en het beeld dat de foto 

maakt. Compositie en licht, en hoe we ervoor kiezen om ze te gebruiken, houden rechtstreeks verband met de vorm 

van het object, de schaal van de omgeving, de hoek en afstand van waaruit het object zal worden gezien, tot de 

hoeveelheid details die we willen dat de kijker waarneemt, en de emotionele reactie die we willen ontvangen van de 

kijker, of het nu een architecturale of fotografische kijker is.

Het eerste dat je ziet als je in contact komt met een gebouw, is een foto. De foto daarentegen is hetzelfde, een afbeelding. Ze spelen allebei met 

licht en schaduw, met lijn en vlak, met textuur en perspectief. In wezen gaan ze over lijnen en licht. De wereld zelf, zoals we die om ons heen 

waarnemen, is gemaakt van lijnen en licht. Dit is essentieel om te worden begrepen in zowel architectuur als fotografie. Als je eenmaal weet hoe 

je ze moet aanpakken, kun je contact opnemen met elk idee dat je in je hoofd hebt en er een gebouw of een foto van maken.

DE WERELD

De compositie is wat ons aantrekt tot het architectonische object of tot

ZELF, ASWE

het beeld en het licht zijn wat ons interesseert

Waarnemen Samenstelling lijnmiddelen

ROND, OOSTEN

Licht zorgt ervoor dat we verder willen gaan dan het oppervlak en ofwel de ruimte willen betreden om het te verkennen, 

of door naar het beeld te blijven kijken om het te ontcijferen. Dit gebeurt omdat de compositie de volumes beschrijft en 

het licht ze vormt en echt maakt.

GEMAAKT VAN LIJNEN

Compositie is het eerste en belangrijkste dat je moet beheersen in architectuur en fotografie, maar ook in elk type 

kunst.

EN LICHT
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De lijn staat voor compositie. Licht betekent het vullen van de 

oppervlaktesamenstelling.

LIJNEN EN LICHT © JULIA ANNA GOSPODAROU 2014- 

ATHENE
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JULIA ANNA

GOSPODAROU

Om zowel compositie als licht onder de knie te krijgen, moet u ze eerst begrijpen. In de architectuur is compositie gerelateerd 

aan hoe het uiteindelijke driedimensionale volume wordt gecreëerd en zich gedraagt   als een geheel, bestaande uit 

verschillende delen, meestal met verschillende functies, gehost in verschillende ruimtes ( "Subvolumes"), dat na verenigd te 

zijn, samenwerken als een levend organisme. In de fotografie houdt compositie daarentegen verband met hoe we ervoor 

kiezen om het frame te vullen, het aantal elementen dat het bevat en de relatie daartussen, de hiërarchie die we binnen de 

grenzen creëren. van de fotografie, met als onderwerp de leider van deze hiërarchie. In architectuur en fotografie gaat 

compositie over hoe de verschillende onderdelen waaruit het geheel bestaat, samenwerken, waardoor een beeld ontstaat dat 

een lust voor het oog is en een verhaal vertelt.

Elk oppervlak dat door een lichtbron wordt verlicht, zal het in toenemende en afnemende mate reflecteren, 

gerelateerd aan de afstand tussen de lichtbron en een bepaald punt op het oppervlak en ook aan het 

gereflecteerde licht dat het oppervlak ontvangt van de omgeving.

Met andere woorden, wanneer het wordt geraakt door een lichtbron, komt een oppervlak tot leven en gedraagt   elk punt zich anders. Dit gedrag 

blijft hetzelfde, zelfs als de lichtbron de zon is, en in de architectuur is de zon de lichtbron die ons vooral interesseert. Aangezien de meeste 

architectuurfoto's van de buitenkant van het gebouw zijn, is natuurlijk licht waar de architectuurfotograaf meestal mee werkt. Natuurlijk licht is 

niet controleerbaar. Het uiterlijk verandert met het seizoen, het weer en het tijdstip van de dag. Zo verandert het uiterlijk van een gebouw 

dienovereenkomstig.

IN STAAT ZIJN

OM LICHT TE GEBRUIKEN

OP DE JUISTE MANIER, IN VOLGORDE

Als de compositie eenmaal is bepaald, is het licht wat zowel het object, in het geval van architectuur, 

als de reflectie ervan, in de

fotografiecases komen tot leven.

Hier vinden we een ander punt waarop de architect die het gebouw ontwerpt, deze transformaties moet visualiseren en 

in zijn ontwerp moet opnemen. De fotograaf daarentegen is vrij om te kiezen of hij het gebouw wel of niet fotografeert 

onder bepaalde lichtomstandigheden. Een goede oefening om het gedrag van licht volgens verschillende soorten 

natuurlijk licht (zon, wolken, regen, ochtend, avond, lente of winter) te bestuderen, is om een   gemakkelijk toegankelijk 

gebouw te kiezen en dit in zoveel mogelijk lichtomstandigheden te fotograferen. natuurlijk mogelijk. De dingen die men 

kan observeren en leren over licht door te bestuderen hoe hetzelfde object zich gedraagt   onder verschillende soorten 

en intensiteiten van natuurlijk licht, zijn eindeloos.

KRIJGEN

LOTSBESTEMMING

RESULTAAT, EEN

Om licht goed te kunnen gebruiken om het gewenste resultaat te bereiken, moet men eerst begrijpen hoe licht zich 

gedraagt   wanneer het een oppervlak raakt. Dezelfde lichtbron kan radicaal verschillende beelden creëren, afhankelijk 

van zijn positie, en licht wordt nooit op dezelfde manier gereflecteerd door alle oppervlakken en kleuren, en zelfs niet 

door alle punten die een oppervlak creëren. In dit opzicht bestaat er in het echte leven niet zoiets als een plat licht op 

een oppervlak.

MOET EERST

BEGRIJPEN

LICHT GEDRAG

BIJ EEN STAKING

EEN OPPERVLAK
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DE CONTEXT VAN ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

DE ARCHITECT EN DE FOTOGRAAF MOET GROOT AANDACHT WORDEN AAN DE 

ACHTERGROND VAN HUN ONDERWERP

Dat geldt ook voor fotografie - het onderwerp en de achtergrond moeten verbonden zijn, een echte 

dialoog met elkaar hebben, moeten elkaar ondersteunen en niet met elkaar concurreren. De 

fotograaf zal altijd krachtigere afbeeldingen maken als hij rekening houdt met de omringende ruimte 

rond een onderwerp en in staat is om de sfeer, stijl of het idee achter de foto drastisch te veranderen 

door simpelweg de achtergrond te veranderen. , of er op een andere manier naar kijken. Maar hij 

bevindt zich hier blijkbaar in een betere positie dan de architect, omdat het voor een fotograaf veel 

gemakkelijker is om de achtergrond te manipuleren, van positie te veranderen, een kleine 

scherptediepte te gebruiken of rekwisieten om verstoring te maskeren. en vestig de aandacht op het 

onderwerp.

Als een architect zich een gebouw voorstelt, " Tekenen " foto's ervan. Hij zal veel tijd besteden aan het scannen van de site 

en proberen zich zijn toekomstige creatie voor te stellen in relatie tot de bestaande omgeving. Hij gaat dan terug naar de 

tekentafel en probeert een aantal ideeën te schetsen en, als hij op mij lijkt, zullen deze eerste schetsen volumes zijn die zijn 

geassembleerd en verbonden met andere bestaande elementen, ofwel andere gebouwen of de natuurlijke omgeving. die het 

toekomstige architectonische object zal hosten. Hij zal proberen de beste manier te vinden om de negatieve ruimte die 

overblijft tussen de bestaande elementen op de site te vullen. Net als een fotograaf moet een architect veel aandacht 

besteden aan de achtergrond van zijn onderwerp, met als enig verschil dat in

in het geval van architectuur is de achtergrond die door de toeschouwer wordt waargenomen 

driedimensionaal, terwijl dat bij fotografie het geval is

tweedimensionaal. Het mooiste architectonische object kan worden verwaarloosd, of erger nog, afgewezen, als het 

niet in de bestaande ruimte past, op zijn achtergrond. Als ik het heb over integratie in de omgeving, betekent dat niet 

noodzakelijk dat ik de stijl van de bestaande ruimte volg. Het contrast met de bestaande architectonische context kan 

zeer krachtige beelden en ervaringen opleveren, maar het moet in de vorm van een dialoog met de omgeving en niet 

op een nihilistische manier.

De achtergrond en de compositie zijn twee elementen die samen moeten worden bedacht en de reden is dat het eerste 

dat een compositie zal beïnvloeden, is hoe het onderwerp omgaat met zijn achtergrond, zijn positie ten opzichte ervan 

en het zichtbare of onzichtbare. maar aanwezig. snaren 'die de twee met elkaar verbinden.

WANNEER EEN

ARCHITECT

STEL JE VOOR

EEN GEBOUW

HIJ TEKENT"

FOTO'S

VAN WELKE
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HET ALLE EN ISOLEREN HET ONDERWERP
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ARCHITECTUUR IS ALLES, In het geval van de fotograaf zijn de zaken zowel gemakkelijker als gecompliceerder. Makkelijker omdat hij kan kiezen 

wat hij wil laten zien, ingewikkelder om dezelfde reden.FOTOGRAFIE IS ISOLAAT

Terwijl architectuur alles over alles gaat en hoe je ruimtes in elkaar laat overvloeien, gaat fotografie meer over het 

isoleren van de elementen die de kracht hebben om een   kader te maken en ze te combineren om een   idee over te 

brengen. Dit geeft fotografie meer vrijheid maar ook meer verantwoordelijkheid bij het kiezen van de elementen die een 

goede lijst vormen, om ons een goed idee te laten zien. Het combineren van vormen, materialen, texturen, kleuren, het 

beheren van de compositie en het licht dat op oppervlakken valt, het kiezen van het juiste camerastandpunt, de juiste 

lens, de juiste scherptediepte of het formaat, allemaal samen en elk afzonderlijk zijn acties die een fotograaf kunnen 

maken of breken.

Kiezen wat u wilt laten zien, kan net zo moeilijk zijn als uw

idee van een gebouw in werkelijkheid.

Als ik een serie foto's van hetzelfde object maak, kies ik er graag één uit om mijn mening en mijn visie op een bepaald 

architectonisch object te laten zien. Dit betekent dat ik heel voorzichtig moet zijn om eerst mijn mening te bepalen over 

wat ik zie, dan de foto te zoeken en te maken die mijn visie op de dingen uitdrukt, dan degene te kiezen die het beste 

mijn visie belichaamt en uiteindelijk te beslissen hoe ik ben. verwerkt het beeld zodat het overeenkomt met mijn mening 

over het object dat ik zag en mijn visie uitdrukt. Meestal dit proces van kiezen "Hoe en wat" is intuïtief en komt zonder dat 

ik ernaar op zoek ben, en ik zal meteen weten wat me naar een gebouw trekt en wat mijn gedistilleerde idee ervan 

belichaamt, maar er zijn momenten waarop ik mijn keuzes maken en concreet maken om te kunnen kiezen. Hetzelfde 

geldt voor de manier waarop ik zwanger word.

WANNEER IK NEEM

EEN SERIE VAN

FOTO'S DOOR

HETZELFDE OBJECT IK 

HOU VAN KIEZEN

Een architect zal over zijn gebouw als geheel moeten nadenken, al was het maar omdat hij niets kan verbergen, hij zal 

moeten weten dat er verbindingen zullen worden gelegd tussen de meest afgelegen delen van het gebouw en dat de 

kijker en de gebruiker toegang tot alles wat fysiek aanwezig is op de site. Hij moet het gebouw beschouwen als een 

object waarvan de facetten kunnen verschillen in hun uitdrukkingswijze (vorm, kleur, materiaal enz.), Maar die allemaal 

hetzelfde idee overbrengen en kunnen worden beschouwd als behorend tot hetzelfde '' familie". Zeker bij grote 

gebouwen en gebouwencomplexen is dit een van de eerste uitgangspunten die het ontwerpproces zou moeten sturen 

en maakt het architectonisch object herkenbaar en geaccepteerd door de kijker.

SLECHTS EEN VAN

THEMTO SHOWMY

AND MIJN MENING

VISIE OP

SOMMIGE

ARCHITECTURAAL

VOORWERP
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Hoe u naast compositie licht en schaduw kunt gebruiken om het onderwerp of 

een deel ervan in het kader te isoleren. Dit is een van de meest effectieve 

manieren om het oog van de toeschouwer te richten waar we willen dat het is.

ODE AAN ZWART (ZWARTE HOOP) II - ANIMA BLACK © JULIA 

ANNA GOSPODAROU 2013

- SAN FRANCISCO
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Als een onderwerp nog niet met de fotograaf 'praat', kan dat zijn omdat hij niet genoeg 

weet, of hij kan -

het geoefende oog. Kortom, er is ervaring voor nodig om architectuur op een correcte en interessante manier te kunnen 

fotograferen, misschien zelfs meer dan je een goed nodig hebt " oog", maar deze ervaring betekent niet alleen dat je 

zoveel mogelijk gebouwen fotografeert, maar je ogen open houdt om de gebouwde omgeving te observeren en te 

interpreteren.

niet interpreteren wat hij ziet.

TEGELIJKERTIJD

ARCHITECTUUR

In deze gevallen kun je het beste een stap terug doen en naar het geheel kijken, begrijpen hoe de kamers met elkaar 

omgaan en in het geval van architectuurfotografie de functie van de ruimtes begrijpen. , wat over het algemeen de 

behoefte aan een ruimte genereert, vandaar de vorm en andere kenmerken van het volume. Zelfs voor nihilisten in de 

architectuur, degenen die het er niet mee eens zijn dat vorm de functie moet volgen, zijn er niet veel manieren waarop je 

dat kunt. ' zich verstoppen" zo efficiënt functioneren dat ze niet verschijnen in de vorm van het ontworpen object, 

tenminste

EN FOTOGRAFIE

WEG NAAR

STUDIE JE

Zowel in de architectuur als in de fotografie gaat de manier waarop je je onderwerp bestudeert volledig in de richting van 

de details. Dit zal in beide gevallen het begrip van de ruimte verdiepen en het gemakkelijker maken om het nodige 

respect te tonen en de regels te volgen, wat altijd met een beloning gepaard gaat: het vermogen om de ruimte te 

gebruiken. ruimte als hulpmiddel om zich in volumes uit te drukken, als architect of in beelden, als fotograaf.

ONDERWERP IS

KWAM VAN

DE TOTALITEIT

ROND DE

DETAIL
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ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE MET LANGE BLOOTSTELLING

- DE KUNSTVORM VAN EEN PERFECTIONIST EN HOE HET TE IDENTIFICEREN

'S werelds eerste foto, "Uitzicht vanuit het Gras-raam" door Nicéphore Niépce, was een architectonische foto. Het werd 

uit het raam van Niépce gehaald door een plaat bedekt met bitumen enkele uren bloot te leggen en het toonde haar huis 

en de omgeving. Dit was bijna 200 jaar geleden, in 1826, en het maakt architectuurfotografie het genre met de langste 

geschiedenis van alle fotografiestijlen. Anekdote of niet, het punt is dat architectuur altijd een van de meest fascinerende 

en moeilijke onderwerpen in de fotografie is geweest. De schoonheid en complexiteit van een gebouw in een afbeelding 

blootleggen is een uitdaging voor de fotograaf; waarderen is een bron van fascinatie voor de kijker. 

Architectuurfotografie kan worden beschouwd als een perfectionistische kunstvorm, omdat het zowel precisie vereist die 

in andere fotografiegebieden niet nodig is, als een subtiel esthetisch begrip van natuurlijk licht en de interactie met 

volumes en oppervlakken. Het vereist ook een grondig begrip van de theorie en praktijk van fotografie en een goed oog 

voor geometrie.

NICEPHORUS NIÉPCE - UITZICHT OP WINDOWAT LE GRAS, 1826

- DE EERSTE FOTO VAN DE WERELD WAS EEN ARCHITECTURALE FOTO.

Tweedimensionaal leven schenken aan een driedimensionaal object dat nauwelijks herkenbaar is voor het menselijk 

oog (geen enkel gebouw zal ons ooit zo vertrouwd zijn als een boom of een bloem) en erin slagen het op een manier te 

presenteren die het oog ertoe brengt de afstand en dichterbij willen komen, vereist een diep begrip van de ruimte, een 

gemak bij het herkennen van de sculpturale kwaliteiten van een gebouw en de kennis om ze zo eenvoudig mogelijk te 

presenteren, zodat het oog van de toeschouwer dat niet is voel je niet overbelast en bezorgd. Om de kijker te laten 

identificeren met een onbekend object, zoals een modern gebouw, vereist veel meer studie van het object, precisie en 

subtiliteit in de compositie,

DE EERSTE FOTOGRAAF VAN 

DE WERELD,

"GEZIEN VAN

HET RAAM

IN BOLD ”DOOR

NICEPHORUS NIÉPCE,

WAS EEN

ARCHITECTURAAL

FOTOGRAAF
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Architectuurfotografie met lange sluitertijd Kunstvorm van een 

perfectionist

ALS DE SNAREN VAN EEN HARP III - MONTANT © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - 

ATHENE
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Dit geldt des te meer in het geval van lange sluitertijd en abstracte architectuurfotografie, die misschien de stijlen zijn die een modern gebouw het meest laten 

opvallen, maar waarbij het resultaat iets heel anders is dan waar de toeschouwer naar kijkt. is gewend om in zijn dagelijks leven om hem heen te kijken, dus 

veel moeilijker te identificeren. Ik vergelijk het effect van een abstracte architectuurfoto met lange belichtingstijd op de kijker graag met het effect van een 

deconstructivistisch gebouw wanneer het voor het eerst wordt gezien. De eerste reactie van de toeschouwer zal verrassing zijn, dan nieuwsgierigheid en aan 

het einde zal het woord dat hij gebruikt om het te beschrijven hoogstwaarschijnlijk "interessant" zijn. De toevallige kijker zal zelden het woord 'mooi' uitspreken 

als hij het erover heeft abstracte kunst, architectuur, fotografie. Dit gebeurt omdat de minder getrainde kijker zich niet kan identificeren met een onderwerp dat 

hij niet kent. Dit gebeurt niet met klassieke architectuur en zelfs in het geval van klassieke moderne architectuur is het een fenomeen dat veel minder vaak 

voorkomt dan in het geval van meer recente architectonische objecten. De reden is dat moderne en hedendaagse architectuur niet lang genoeg bestaat om in 

het collectieve bewustzijn, in de basiswoordenschat en in de typische en algemene beeldtaal van de samenleving over te gaan. Met andere woorden, hij is te 

nieuw, en net als alle nieuwe dingen, vindt hij weerstand om geaccepteerd en geliefd te worden. Dit gebeurt niet met de klassieke architectuur en zelfs in het 

geval van klassieke moderne architectuur is dit een fenomeen dat veel minder vaak voorkomt dan in het geval van recentere architectonische objecten. De 

reden is dat moderne en hedendaagse architectuur niet lang genoeg bestaat om in het collectieve bewustzijn over te gaan, in het basiswoordenschat en in de 

typische en algemene beeldtaal van de samenleving. Met andere woorden, het is te nieuw en zoals iedereen is er niet lang genoeg om in het collectieve 

bewustzijn over te gaan, in de basiswoordenschat en in de typische en algemene beeldtaal van de samenleving. Met andere woorden, het is te nieuw en 

zoals iedereen is er niet lang genoeg om in het collectieve bewustzijn over te gaan, in de basiswoordenschat en in de typische en algemene beeldtaal van de 

samenleving. Met andere woorden, het is te nieuw en zoals iedereen

nieuwe dingen, vindt hij weerstand om geaccepteerd en bemind te worden. Dit gebeurt niet met de classiqv-architectuur uieseetnmt êp.mase naardannosulescealsodigenle'arrcdheitelc'otubrjeetmeotdd erenesoclnasesniqvuiero, niethij nietnaadgitedn'ut, nmphaeinoamuècneonbteraauirceouàpnmoouinss komt waarschijnlijk alleen voor in het geval van recentere architectonische objecten. De reden is dat moderne en hedendaagse architectuur niet lang genoeg bestaat om over te gaan in het collectieve bewustzijn, in de basiswoordenschat en in de typische en algemene beeldtaal van de samenleving. Met andere woorden, hij is te nieuw, en net als alle nieuwe dingen, vindt hij weerstand om geaccepteerd en geliefd te worden.

Abstracte architectuurfotografie met lange belichtingstijd is een kunstvorm en is eigenlijk een relatief nieuwe kunstvorm, net als kunstfotografie 

met lange belichtingstijden in het algemeen. Dit betekent dat zijn plaats in de kunstwereld en in de geest van de gewone toeschouwer nog 

kwetsbaar is en dat zijn status nog niet is vastgesteld, en als men om zich heen kijkt zal het duidelijk zijn dat de grote Het publiek (het publiek 

buiten fotografische kringen) weet nog steeds niet wat kunstfotografie met lange sluitertijd precies is, laat staan   zich bewust van de 

architectonische kant ervan.

Meestal is dit soort fotografie erg persoonlijk en vaak heeft het uiteindelijke beeld weinig te maken met het echte object 

dat in zijn oorspronkelijke omgeving wordt gezien, waardoor het gewoon het hoofdidee behoudt en uitprobeert. om het 

over te brengen met behulp van volumes, licht en tijd. Architectuurfotografie met lange belichtingstijden is geen 

traditionele vorm van fotografie, het draagt   veel meer in de geest en ziel van de kunstenaar en minder van de 

werkelijkheid die hij vastlegt.

Maar er zijn natuurlijk ook kijkers die getraind zijn in abstracte architectuurfotografie met een lange sluitertijd. Deze 

getrainde kijkers zullen begrijpen dat het abstract de eerste uitdrukking is van het leven en de natuur en dat technieken 

zoals lange belichtingstijd dat niet zijn

maak er verbinding mee door de onzichtbare dimensie die tijd is en dat fotografie met lange sluitertijd verandert in een 

zichtbare component. Het is ook bedoeld om ons te verbinden met het onzichtbare deel van onze geest, het deel dat 

ons beheerst zonder dat we het kunnen beheersen.

Dit is precies de rol van de fotograaf die zich bezighoudt met onderwerpen op het gebied van moderne architectuur: de 

kijker opleiden en hem helpen zich te identificeren met een nieuw onderwerp en een abstracte manier om het te 

presenteren. Het is geen gemakkelijke taak, maar iemand moet het doen. In elk stadium van de kunstgeschiedenis 

was er altijd wel iemand die de eerste stappen zette. En het is nooit gemakkelijk geweest om acceptatie te krijgen voor 

een nieuwe kunstvorm, met voorbeelden van verzet die soms de verbeelding te boven gaan en we kunnen zelfs 

spreken van gevallen van vernietiging van te radicale kunstvoorwerpen. Niet bepaald het geval bij beeldende 

architectuurfotografie, maar het is interessant waar niet wennen aan een nieuwe kunstvorm toe kan leiden.

DIT SOORT

FOTOGRAFIE IS

ZEER PERSOONLIJK

EN VEEL

KEER DE FINALE

Voor degenen die de achterlijn overschrijden en zonder angst uit hun comfortzone stappen, zal het veel gemakkelijker 

zijn om de magie van het tonen van een onderwerp dat zo stabiel en roerloos is als een gebouw tegen een achtergrond 

die precies het tegenovergestelde vertegenwoordigt, beter te begrijpen. : de beweging van de wereld en het verstrijken 

van de tijd. Voor deze kijkers zal de ware schoonheid van deze extreme kunstvorm duidelijk en overweldigend zijn.

HET BEELD HEEFT WEINIG

VANDAAG

ECHT OBJECT GEZIEN

IN ZIJN ORIGINEEL

MILIEU
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JULIA ANNA
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"De wereld is mijn vertegenwoordiging" - Arthur Schopenhauer

De wereld is onze kijk op de wereld. Wat Schopenhauer in zijn beroemde zin bedoelt, is dat de wereld een droom is, de 

wereld een beeld. Bovendien is de wereld uniek voor ieder van ons, onze interpretatie is gebaseerd op onze persoonlijke 

ervaringen en overtuigingen, onze persoonlijke gevoelens en gevoeligheid. Dit geldt in het bijzonder voor kunstenaars, 

aangezien ze dit beeld dat ze hebben van de wereld gebruiken om de materiële wereld in hun beelden te herscheppen, 

met als doel niet zozeer de materiële kant te presenteren, maar vooral de immateriële kant, de kant die betrekking heeft 

op de de manier waarop ze de wereld waarnemen wanneer ze ermee in contact komen, de kant die emotie en reactie 

van kijkers zal oproepen.

Kunst maken betekent iets heel persoonlijks en unieks maken. Niet uniek in de zin dat je de eerste of de enige bent die 

het onderwerp aanraakt of een bepaalde techniek gebruikt, maar je bent de eerste die het onderwerp presenteert op een 

manier die voor jou werkt en voor niemand anders.

Er is niemand anders ter wereld die precies zo denkt en voelt als jij en jouw uniciteit als kunstenaar zal authenticiteit en 

originaliteit aan je werk geven en een kunstwerk creëren. Wat u volgens uw visie creëert, is een object dat niet kan 

worden gereproduceerd omdat het u vertegenwoordigt en uw persoonlijke stijl draagt.

WAAROM DOWE CREATE

Een visie geeft authenticiteit aan een beeld, mits goed vertaald in de foto. Daarom heb je een visie nodig om in de eerste plaats iets te kunnen 

creëren en vervolgens iets te creëren dat je eigenaardigheid en je idee van de wereld uitdrukt op een manier die door de kijker kan worden 

begrepen en emoties kan opwekken. .

We creëren zodat we onze weergave van de wereld in een vorm kunnen plaatsen die voor het eerst door ons kan worden herkend, zodat het 

ons kan helpen de wereld te 'verklaren', maar ook een vorm die door anderen en door anderen kan worden herkend. resoneren.

Wat is het eerste ingrediënt dat we nodig hebben om dit te bereiken? Het wordt die vonk van genialiteit en goddelijkheid genoemd VISIE. Er is geen ander doel van kunst dan uitdrukken

de innerlijke wereld van een kunstenaar.

DAAR IS NIEMAND

ELDERS IN DE WERELD

WAAROM JE VISIE NODIG HEBT Dit helpt hem zijn voorstelling van de wereld vorm te geven, zodat hij deze eerst begrijpt en vervolgens zijn bevindingen 

aan de wereld communiceert.

WHOTHINKS

EN VOEL JE PRECIES

Je hebt een visie nodig om via kunst te communiceren. Kunstfotografie en visie zijn 

synoniemen.
THEWAYYOUDO

Dus...
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WE HEBBEN VISIE NODIG

KUNNEN COMMUNICEREN

COMMUNICEREN ... HET ULTIEME DOEL VAN EEN MENS. WORDEN BEGREPEN, 

WORDEN AANVAARD.
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ODE AAN ZWART (ZWARTE HOOP) I

- ZELF ZWART - RAUW BEELD DOOR JULIA ANNA 

GOSPODAROU

ODE AAN ZWART (ZWARTE HOOP) I

- ZELF ZWART

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

37 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



VISIE IN KUNSTFOTOGRAFIE HOOFDSTUK 03 WAT IS VISIE

VISIE IN KUNSTFOTOGRAFIE

WAT ISVISIE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Als we het idee van Schopenhauer extrapoleren, kunnen we zeggen dat niets echt is behalve wat in onze geest leeft. 

De werkelijkheid kan duizend gezichten hebben, één voor elke persoon die ernaar kijkt, een theorie die lang geleden 

voor het eerst werd geformuleerd door de filosoof Democritus in het oude Griekenland. Zijn bewering over dit 

onderwerp is klassiek:

het ontbreken van een objectieve realiteit maakt zien mogelijk en zo belangrijk. Deze zeer persoonlijke en subjectieve 

weergave van de wereld en de waarheid bepaalt onze visie en bepaalt hoe we deze zullen communiceren.

Het gebrek aan objectiviteit bij het interpreteren van de wereld is een van de redenen waarom we in elke grote 

kunstenaar een persoonlijke stijl kunnen herkennen, aangezien hij een persoonlijke en unieke representatie / visie op de 

wereld heeft die in zijn werk tot uiting komt en die maakt zijn werk uniek.

“We wisten niet echt iets; omdat de waarheid in een afgrond is "

De betekenis van deze bevestiging is dat er evenveel waarheden en werkelijkheden in de wereld zijn als ogen 

die ernaar kijken en dat zelfs

EEN WEG NAAR DE HEMEL III - LICHT VAN LICHT - RUW BEELD © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - BERLIJN EEN WEG NAAR DE HEMEL III - SLAG VAN LICHT

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - BERLIJN
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VISIE IN KUNSTFOTOGRAFIE

VISIE EN KUNSTCREATIE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Visie is onze reactie op de realiteit, onze persoonlijke realiteit, onze versie van de waarheid. Dit 'ontmaskeren' wordt niet gezien als een direct en eenvoudig proces, maar indirect uitgevoerd door de symboliek van 

kunst. We kunnen zeggen dat de kunstenaar zichzelf onthult of zijn 'ik' onthult door het te verbergen of door het in zijn 

eigen artistieke symbolen te coderen.

We hebben het nodig om te communiceren, om ons te helpen verbinding te maken en de wereld waarmee 

we in contact komen te begrijpen. Visie is de eerste stap in een proces om onszelf uit te drukken door 

middel van kunst, om onszelf te begrijpen door de ogen van degenen die onze creaties ervaren. We zijn 

allemaal een mysterie voor iedereen om ons heen en nog meer voor onszelf. Sommigen geven er niet om 

het mysterie op te lossen, sommigen weten niet eens dat er een mysterie is dat moet worden opgelost, 

maar er zijn er die niet kunnen leven zonder het te proberen op te lossen en ze gebruiken kunst om te 

zoeken een antwoord, ze creëren een personage voor dit mysterie. Ik heb het hier over een 'persona' in 

een zin die dicht bij de betekenis ligt die de Jungiaanse psychologie aan het woord geeft, waar "persona" 

wordt gedefinieerd als de projectie van het "zelf" in de wereld door middel van een beeld dat bedoeld is 

om de persoon aan anderen te presenteren. Met een verschil echter,

Het personage dat is gemaakt om het mysterie te belichamen dat een kunstenaar in de wereld ziet, is het 

object van kunst en de motor van zijn creatie.

is wat we de visie noemen.

De visie is tegelijkertijd gebaseerd op INTENTIE.

Dit is wat het onderscheid maakt tussen het maken van afbeeldingen met als enig doel anderen te laten zien wat we zien, van 

het maken van afbeeldingen (kunst in het algemeen) met als doel deze te laten zien hoe we voelen wat we zien, en soms zelfs 

wat we niet zien. Intentie is een essentieel ingrediënt van artistieke creatie.

WE ZIJN ALLEMAAL

AMYSTERY VOOR

IEDEREEN

ROND ONS

Kunst gebeurt niet zomaar, kunst is niet mogelijk als we niet van plan zijn om iets via onze visie te communiceren met behulp van de tools 

die we tot onze beschikking hebben, waaronder kunstfotografie.

EN ZELFS MEER

VOOR ONSZELF

Samenvatten:

Wereld = Zelf = Intentie = Visie = TAR

Wat is daarom visie?

Uiteindelijk en in wezen is visie KUNST
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BLIJF WEG VAN DE DOELWERKELIJKHEID
HOOFDSTUK 04 OVER VISIE

ONTDEK EEN PERSOONLIJKE VISIE

DE DOELWERKELIJKHEID BEVORDEREN OM EEN PERSOONLIJKE VISIE TE ONTDEKKEN

OVER DE VISIE

JOEL

TJINTJELAAR Visie is de unieke interpretatie van de wereld als representatie. Visie is het meest elementaire onderdeel van artistieke creatie, in welke 

vorm dan ook.

Gelijkwaardigheid, "The Perennial Trend of Minor White". Het is niet gemakkelijk te lezen, maar ik ben er erg door 

beïnvloed, het is een must om te lezen. Stieglitz zegt dat de kunstenaar zijn innerlijke wereld probeert uit te drukken door 

objecten uit de buitenwereld als symbolen te gebruiken. Het gaat er niet om wat je vastlegt, het gaat erom hoe je het 

interpreteert en het van een momentopname tot een kunstwerk verheft.Veel kunstenaars hebben over de visie geschreven en ze hebben allemaal min of meer gelijk. Ik claim 

niet de ultieme visie voor visie te hebben, alleen mijn persoonlijke visie die wordt gedeeld door veel 

fotografen die ik bewonder. Mijn co-auteur Julia Anna Gospodarou heeft een erg mooie beschrijving 

van de visie in het vorige hoofdstuk en ze verwijst naar de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer om 

haar punt duidelijk te maken. Het belangrijkste concept van Arthur Schopenhauer en ook de titel van 

een van zijn boeken is "The World as Will and Representation". In feite is deze titel de essentie van de 

visie. Als individuen zien we de wereld met onze eigen ogen, onze geest en onze persoonlijke ervaring. 

Zelfs als je naar hetzelfde object kijkt als ik, zullen we nooit exact hetzelfde object zien.

BLIJF WEG VAN DE DOELWERKELIJKHEID OM MIJN VISIE TE 

ONTDEKKEN

Dus hoe vinden we onze unieke visie? Hoe weten we wat onze visie is?

Wat betreft het vinden van mijn unieke kijk, ik heb het idee dat hoe verder je weggaat van de objectieve realiteit, hoe 

dichter je bij je eigen unieke interpretatie van de wereld als representatie komt. Ik heb mijn eigen stappen 

gedefinieerd om de realiteit in de fotografie te verlaten:

1. Eerste stap gebruikt zwart-wit op een persoonlijke en creatieve manier (in plaats van voorgeprogrammeerd 

met de zwart-witinstelling op de camera of een voorinstelling in Photoshop): de wereld is in kleur, de kleuren 

zetten we de eerste stap weg van de werkelijkheid.

MEER JOU

WEGKOMEN VAN

Visie is dus niets meer dan de creatieve expressie van onze interne wereld door objecten uit de buitenwereld als symbolen te gebruiken op een 

manier die herkenbaar is voor de toeschouwer. Een blik op de buitenwereld door de ogen en het hart van een individu. Visie is wat we echt zien, 

wat we echt ervaren, niet iets wat andere mensen willen dat we zien of ervaren. Het concept van kunst of beeldende kunst is nauw verwant aan 

het concept van visie, of misschien is het hetzelfde. Ik probeer niet te bespreken wat kunst of beeldende kunst is, maar ik zou je graag willen 

uitnodigen om het essay van Minor White over het concept van Alfred Stieglitz te lezen

FEITELIJKE WAARHEID,

MEER JOU

KOM DICHTERBIJ

UW EIGEN UNIEK

2. Tweede stap verre van de realiteit, gebruikt het technieken met lange belichtingstijden om vast te leggen wat het oog niet kan zien: door 

de tijd bevroren water, wazige wolken of mensen.

INTERPRETATIE VAN

DE WERELD HEEFT

VERTEGENWOORDIGING
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JOEL

TJINTJELAAR

3. Mijn derde persoonlijke stap verre van de werkelijkheid, is het om een   aanwezigheid te creëren door tonale relaties te wijzigen en 

helderheid te creëren. Ik zal meer in detail ingaan op het concept van het creëren van aanwezigheid in een gedeelte van dit boek genaamd "De 

grijze regel". Maar eigenlijk is het het verschil tussen luminantie (wat we zien) en helderheid (wat we waarnemen) of tussen diepte en volume en 

de afwezigheid ervan.

4. Ik heb toegevoegd een vierde persoonlijke stap onlangs door het licht en de schaduwen te veranderen op een manier die mijn stemming 

en esthetische voorkeur weerspiegelt. Bijvoorbeeld: wat zie of voel ik van binnen als ik naar een architectonisch object kijk zonder te proberen 

uit te leggen waarom ik dit zie en voel? Om de een of andere reden stel ik me altijd een architectonisch object voor dat uit de vergetelheid 

komt, alsof het in de leegte zweeft, omringd en tot zwijgen gebracht door schaduwen.

LUMINANCE VERSUS LUMINOSITY - HET CONCEPT VERTAALD IN HET GEÏNTEGREERDE BEELD

LUMINANCE HELDERHEID

AANWEZIGHEID IS

HET VERSCHIL

TUSSEN

LUMINANCE (WAT

WIJ ZIEN) EN

HELDERHEID

(WAT WE

PERCEIVE) OF

TUSSEN DIEPTE

ANDVOLUME EN

GEBREK AAN DIT

WATER VOOR DE OCEAAN - REDUX

© JOEL TJINTJELAAR - EENVOUDIGE ZWART-WITCONVERSIE VS. VERWERKTE AFBEELDING (UITGANGSDETAIL)
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ONTDEK EEN PERSOONLIJKE VISIE

DE DOELWERKELIJKHEID BEVORDEREN OM EEN PERSOONLIJKE VISIE TE ONTDEKKEN

AANBEVOLEN AANPAK OM DE VISIE TE VINDEN

JOEL

TJINTJELAAR

Als een astronaut die de aarde gedeeltelijk in totale duisternis ziet, gedeeltelijk verlicht en schijnbaar uit het niets 

opduikt. Het is een beeld dat me intrigeert: uit de duisternis komen, uit het niets komen. Het is een dramatisch en 

intrigerend beeld dat veel over mij zegt. Het licht en de schaduwen, maar vooral de schaduwen en de schaduwen 

hebben me altijd geïntrigeerd, ze bepalen de vormen, de diepte, creëren het mysterie, creëren de stilte. Zo ver mogelijk 

van de werkelijkheid af komen, is mijn manier om mijn unieke visie te onthullen: het is een weg die leidt naar mijn 

unieke visie. Als ik bij stap 2 was gestopt, denk ik niet dat mijn afbeeldingen anders zouden zijn dan de massa. Ik denk 

dat mijn persoonlijke kenmerkende stijl wordt weerspiegeld in stap 3, maar meer nog in stap 4. Wat als ik een stap 5 

heb gevonden? Je kunt dit ook proberen: kijk hoe je weg zou komen van de werkelijkheid en hoe ver je er vandaan kunt 

komen, en kijk dan of wat je "vond" klinkt als wat je wilde uitdrukken. Mogelijk kunt u in plaats daarvan verschillende 

stappen proberen na de eerste twee meest gebruikte stappen.

interessant of is het inzichtelijk, als het om visie gaat, om te beschrijven hoe we het hebben gedaan? Het kan interessant en inzichtelijk zijn. Maar is 

het niet interessanter om te weten WAAROM visualiseren we het zoals we dat doen? Dit is de echte betekenis van visie in kunst.

Het punt hier is dat ik vaak de reden mis dat we deze specifieke visie hebben en niet een andere. Waarom we dit 

dramatische en onopvallende beeld creëren van een landschap met bijvoorbeeld een geïsoleerde bank en geen 

high-key versie ervan. Wat heeft u ertoe aangezet om deze afbeelding op deze specifieke manier te maken? Als je 

weet wat je drijft en wat je wilt uitdrukken, dan komt je visie naar voren in je foto. U hoeft het niet meer te beschrijven.

Ga naar buiten en fotografeer iets dat je interesseert. En vraag jezelf af waarom dit je interesseert. Verander het vervolgens in 

zwart-wit op een manier waarvan je denkt dat het zal uitdrukken wat je werkelijk zag bij het fotograferen van het object. Voeg 

vervolgens het volgende toe aan uw foto:

AANBEVOLEN AANPAK OM EEN VISIE TE VINDEN

Enkele gedachten en een aanbevolen aanpak om de visie te vinden:

Visie is een veelgebruikt woord in de fotografiewereld en waarschijnlijk ook, naar mijn mening, een woord dat een 

element van fotografie vertegenwoordigt dat niet correct wordt gebruikt of verkeerd wordt begrepen.

A. Probeer voor jezelf te beschrijven waarom je besloot om hem te behandelen zoals je deed. Waarom heb je deze look en feel 

gecreëerd?

B. Waarom koos u voor dit onderwerp?

Als ik luister naar mensen die praten over hun foto's of als ik foto's bekijk op sites voor het delen van foto's op internet, zie ik foto's met een 

beschrijving die zo klinkt: "... mijn visie voor deze foto is om de lucht en accentueer de wolken… ”, of“… mijn visie is om dit gebouw te 

onderscheiden van de andere door te verwijderen, enz… ”.

C. Welke methode heb je gebruikt om je visie te vinden? Ben je van de realiteit afgedwaald? Of heb je iets 

anders gedaan om te ontdekken wat jou typeert en wat je op de foto wilde uitdrukken?

Wat je ook doet bij het maken of verwerken van foto's, probeer op een gegeven moment van HOE naar WAAROM te gaan. Dit is wanneer je 

begint te creëren met de visie en aanpak van beeldende kunst.Wat u hier ziet, is vaak een beschrijving van een visioen, de " HOE? 'OF' WAT ' wij drukken onze visie uit. Het gaat erom dat we beschrijven wat 

we willen dat de wereld ziet, wat we natuurlijk bedoelen met de beeldende kunst. Maar is dit
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(EN) VISIONOGRAFIE - DE NIEUWE FOTOGRAFIE

WAT IS VISIONOGRAFIE (EN)

JULIA ANNA

GOSPODAROU

(en) Visionografie

[( en) viZHəəˈnägrəəfē]

naam

Het proces waarbij de werkelijkheid wordt gebruikt als hulpmiddel om het innerlijke 

zelf en de weergave van de wereld te vertalen naar een kunstobject dat kan

anderen reageren en voelen emoties.

www.envisionography.com
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JULIA ANNA
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(FR) VISIONOGRAFIE In dit geval zijn we overgestapt van het gebruik van handmatige methoden en chemische oplossingen om de film te ontwikkelen en te verwerken 

naar het gebruik van elektronische middelen (software) om hetzelfde op een totaal andere manier te doen. Deze twee veranderingen zijn zo 

belangrijk dat het proces dat een foto doorloopt voordat het het uiteindelijke beeld bereikt, totaal anders is in het digitale tijdperk en een geheel 

nieuwe manier van benaderen en realiseren vereist. Daarom zou een nieuwe naam nodig zijn om de twee te onderscheiden.

(en) Visionografie, die een aangewezen ruimte heeft op

www.envisionography.com , is een nieuwe naam die ik aan fotografie heb gegeven, of beter gezegd aan kunstfotografie.

(nl) Visionografie is de nieuwe fotografie, het is fotografie zoals we het doen in het digitale tijdperk, dat bijna totaal 

anders is dan wat we in het filmtijdperk fotografie noemden.

Als we objectief proberen te denken en niet aannemen dat digitale en analoge fotografie hetzelfde zijn alleen omdat ze dezelfde naam hebben, 

zullen we dat vanuit nog meer perspectieven zien, en niet alleen de twee hierboven genoemde , zijn de verschillen tussen wat we vroeger deden 

in het analoge tijdperk en wat we doen in het digitale tijdperk zo belangrijk dat het veilig is om te zeggen dat we het hebben over twee 

verschillende dingen, van twee soorten van verschillende kunst, met verschillende gereedschappen, verschillende manieren van benaderen en 

zelfs verschillende manieren om het te presenteren.

Kunstfotografie en fotografie in het algemeen zijn in het digitale tijdperk bijna totaal anders dan in de tijd dat er alleen analoge camera's 

bestonden. Het verschil is zo groot dat ze verschillende namen kunnen krijgen en als twee verschillende kunsten kunnen worden beschouwd als 

ze niet allebei met licht en beeld te maken hebben.

WAT IS DE FOTOGRAFIE VERANDERD IN DE DIGITALE EEUW

Terwijl we in het geval van traditionele fotografie vertrouwen op de buitenwereld om de foto te maken en we zeer beperkt zijn in hoe we deze 

kunnen transformeren door middel van bewerking, aangezien we alleen conventionele ontwikkelingstechnieken kunnen gebruiken. , in het geval 

van digitale fotografie, hebben we veel meer vrijheid bij het interpreteren en transformeren van het beeld volgens onze visie, omdat we veel meer 

kunnen vertrouwen op de verwerking en het gebruik van verwerkingssoftware om het beeld te creëren die we overwegen.

(FR) VISIONOGRAFIE

Wat is er veranderd aan fotografie in het digitale tijdperk waardoor het zo verschilt van de traditionele analoge periode? Wat zorgde ervoor 

dat de fotografie binnen een paar decennia zo drastisch veranderde na bijna twee eeuwen min of meer volgens dezelfde regels te hebben 

gefunctioneerd?

IS HET NIEUWE

FOTOGRAFIE,

HET IS FOTOGRAFIE

DE MANIER VAN WE

DOEN IN DE DIGITALE AGE

Er is veel veranderd, veel meer dan we erkennen en zelfs beseffen. Het eerste grote verschil tussen analoog en digitaal, de grootste 

verandering die fotografie heeft moeten ondergaan, is een verschil dat de manier waarop we fotograferen heeft veranderd. Het was de 

vervanging van de basis waar we de foto van maken. In plaats van een lichtgevoelige film, zoals vroeger, zijn de nieuwe camera's uitgerust met 

een elektronische sensor, nog steeds lichtgevoelig maar op een andere manier en met andere resultaten. Het tweede fundamentele dat is 

veranderd, zijn de tools die we gebruiken om de RAW-afbeelding (het equivalent van film in het digitale tijdperk) te verwerken om het 

eindresultaat te creëren.

Wat de software in de fotografie introduceert, is een veel grotere vrijheid van meningsuiting, omdat er nu nauwelijks een limiet is aan wat men 

een beeld kan transformeren vanuit het oogpunt van het vormgeven van licht. en volume. Deze vrijheid leidt ertoe dat visie een veel 

belangrijkere rol speelt bij het maken van foto's.

In zekere zin kunnen we zeggen dat visie en software meer zijn geworden
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(EN) VISIONOGRAFIE - DE NIEUWE FOTOGRAFIE

WAT IS ER IN HET DIGITALE LEEFTIJD VERANDERD

JULIA ANNA

GOSPODAROU

wat we vastleggen in de camera, wat ik elke dag ervaar in mijn werk, is belangrijk in het digitale tijdperk. Het belangrijkste is dat we nu veel meer 

vrijheid hebben dan bij filmcamera's en bij het ontwikkelen van foto's in de traditionele donkere kamer. En de liberale visie betekent dat wat we 

denken dat we gemakkelijker in praktijk kunnen brengen, we gemakkelijker de beelden kunnen realiseren die onze verbeelding creëert. Daarom 

gaat het nu meer om wie we zijn en wat we ons voorstellen dan wat we zien.

zoals we ons voorstellen, niet noodzakelijkerwijs zoals ze zijn in de wereld

buiten. Een voorbeeld en een vergelijking tussen een filmfoto gemaakt in 2003 in Parijs, terwijl ik nog aan het filmen was, en een digitale foto 

gemaakt in 2012 in Patras en verwerkt met de Photography Drawing-methode. Met andere woorden, een vergelijking tussen het maken van een 

foto op basis van het licht dat we in de scène kunnen vastleggen, daarbij afhankelijk van dat licht, en het maken van een foto door licht en 

schaduwen zo te manipuleren dat belichamen onze persoonlijke visie en zijn niet afhankelijk van wat het licht van de scène ons in staat stelt vast 

te leggen, maar alleen van onze visie op de scène die we zien en interpreteren.

We worden langzaamaan als schilders die onze lijsten bouwen

REGENBOOG © JULIA ANNA GOSPODAROU 2003 - FILMPHOTOGRAAF PARIJS

EXUBERANTIE VAN DE SNAREN © JULIA ANNA GOSPODAROU 2014 - PATRAS, GRIEKENLAND DIGITALE FOTOGRAFIE
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FOTOGRAFIE EN VISIONOGRAFIE (EN) - HET VERSCHIL

JULIA ANNA

GOSPODAROU

De twee drastische veranderingen waar ik het hierboven over heb, hebben de manier waarop we tegenwoordig fotografie maken in het digitale 

tijdperk totaal veranderd, ook al beseffen maar weinig mensen het echt. Het proces van het maken van afbeeldingen met behulp van een 

camera en software en niet een camera en film die vervolgens worden ontwikkeld, heeft de fotografie veranderd en de essentie ervan 

getransformeerd. In slechts een paar jaar tijd is fotografie overgegaan van het gebruik van licht als het belangrijkste ingrediënt bij het maken 

van afbeeldingen, naar het gebruik van visie als het belangrijkste ingrediënt om dit te doen. Etymologisch, " fotografie " komt uit het Grieks

THEMA VAN DE PREFIX "(EN)" IN DE 

VISIONOGRAFIE (EN)

Wat is de rol van "( In)" voor "Visionografie"?

Velen hebben me gevraagd wat de rol is van "( In)" in Visionography en ik denk dat dit de beste tijd is om het uit te leggen. Er 

is een subtiel verschil in betekenis tussen " Visie"

en "( In) Vision " en het verschil heeft te maken met de innerlijke diepte waar deze twee begrippen hun uitgangspunt 

hebben. Kortom "(en) Visioning" was er vóór "Visioning", dus (en) Visioning en (en) Visionografie gaan nog verder in 

ons, in onze persoonlijke innerlijke wereld, in onze persoonlijke werkelijkheid en onze representatie van de wereld. 

Daarom is het product van (en) Visioning, de creatie die eruit voortkomt, meer trouw aan ons artistieke zelf en onze 

persoonlijke realiteit dan alles dat zou voortkomen uit 'Visioning' alleen. Het is een subtiele afbakening, maar ik denk dat 

als je het zo ziet, het verschil in nuance en betekenis duidelijk is.

"ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ" die is gemaakt uit twee woorden: ΦΩΣ (licht)

+ ΓΡΑΦΩ (schrijven), dus fotografie is de manier waarop licht op de film schrijft en het beeld creëert, de 

manier waarop de fotograaf "Geschreven met licht". Maar in het digitale tijdperk, zelfs als het licht nog steeds dit is " Geschreven" 

op de sensor die een beeld creëert, kan het uiteindelijke beeld veel meer zijn dan dat, het kan zo diepgaand worden 

getransformeerd van het originele beeld, in een veel grotere mate dan mogelijk zou zijn in het analoge tijdperk. 

Concluderend kunnen we zeggen dat:

IN THE DIGITAL AGE 

VERVANGT "VISION"

"LICHT" BINNEN

SCHEPPEN

DE FOTO

In het digitale tijdperk " visie" vervangt " licht" door het beeld te schrijven, of liever gezegd te herschrijven, zodat het 

een punt bereikt waarop het overeenkomt met het idee waarmee de fotograaf vertrok, zijn VISIE. Het uiteindelijke 

beeld kan nu zo veel dichter bij wat de kunstenaar voor ogen heeft komen, dus "(en) Visionography" is een veel 

geschiktere naam voor het maken van foto's in het digitale tijdperk dan "fotografie".

(nl) Visionografie gaat dieper in onszelf dan "Visionografie" zou doen, dus we kunnen zeggen dat het er was vóór 

"Visionography", en dit wordt verklaard door het woord zelf als we ernaar kijken. Het voorvoegsel ' In" in het Engels 

betekent " in" en wat ik bedoelde toen ik dat voorvoegsel aan 'Visionography' toevoegde (zo ontstond dit idee toen ik 

een woord probeerde te vinden om uit te drukken wat ik doe in fotografie, wat iets anders was van traditionele 

fotografie), ging het nog dieper in mezelf om een   manier te vinden om mijn persoonlijke visie en mijn representatie 

van de wereld tot uitdrukking te brengen. Dus toen ik aan het kijken was, verdiepte ik me in mezelf op zoek naar de 

uitdrukking en de visie die erin opkwam, de "(In) Vision", is de essentie van mijn persoonlijke artistieke zelf en de bron 

die mijn persoonlijke artistieke stijl voedt, waardoor deze uniek is. Hoewel ik het nu over mezelf heb, omdat het een 

heel persoonlijk proces is, weet ik dat ik veel spreek, ik spreek namens alle visionografen in de wereld, of ze weten dat 

ze zo zijn of zullen ze in de toekomst ontdekken. Ik hoop dat schrijven hierover anderen zal helpen dit niveau van visie 

te bereiken en de magie te voelen van het aanraken van hun echte zelf.

Om terug te keren naar het Grieks, kunnen we nu zeggen dat:

(en) Visionography = (en) + Vision + ΓΡΑΦΩ (schrijven),

betekenis

(nl) Visionography betekent "schrijven met Vision" in plaats van

“Schrijven met licht”.

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

48 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



(EN) VISIONOGRAFIE - DE NIEUWE FOTOGRAFIE HOE CORRECT (EN) VISIONOGRAFIE TE SCHRIJVEN EN WAAROM

- HET MANIFEST VAN (FR) VISIONOGRAFIE

HOOFDSTUK 05

- EEN NIEUWE NAAM VOOR FOTOGRAFIE IN HET DIGITALE LEEFTIJD

(EN) VISIONOGRAFIE - DE NIEUWE FOTOGRAFIE

HOE CORRECT (EN) VISIONOGRAFIE TE SCHRIJVEN EN WAAROM

- THEMANIFEST VAN (EN) VISIONOGRAFIE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Het feit dat het voorvoegsel '( In)" is zo belangrijk voor het concept van visionografie legt uit waarom het zo belangrijk is 

hoe visionografie is geschreven en waarom het zijn betekenis kan verliezen als het niet op de juiste manier wordt 

geschreven. De haakjes accentueren en beschermen het voorvoegsel "en" ("in"), waardoor er een omhulsel omheen 

wordt gevormd, net zoals kunst een omhulsel rond de kunstenaar creëert, waardoor hij een bijzondere aparte wereld 

krijgt waarin hij zich thuis kan voelen. veiligheid en vrij creëren, zijn realiteit, zijn ( fr) Visionworld. Een plek waar hij 

visionografie kan maken. Dit is de reden waarom het woord "Visionography" in hoofdletters wordt geschreven, want wat 

is belangrijker voor een kunstenaar dan zijn visie? Niets. Wat visionografie tot een heel belangrijk woord en begrip 

maakt.

TEN SLOTTE

Als u Visionography schrijft, vergeet dan niet de haakjes rond het voorvoegsel "en" als u de ware betekenis van dit 

woord wilt uitdrukken. Ja, taalprincipes gecombineerd met visuele representaties, dat is wat (en) Visionography 

betekent: een nieuwe artistieke wereld waar niets verboden of onmogelijk is, waar alles vrij kan versmelten om onze 

persoonlijke realiteit te creëren, de wereld artistiek in ons.

IN

(FR) VISIONOGRAFIE

ALLES KAN

MENG VRIJ

De manier waarop Visionography is geschreven is een voortzetting van het bovenstaande, het is zowel een visueel 

statement als een taalkundig en conceptueel statement. Denk maar aan DaDa, MoMa en andere kunststromingen of 

instellingen die iets niet alleen communiceren met wat hun naam zegt, maar ook met wat het visueel laat zien. 

Hetzelfde geldt voor (en) Visionography.

( Vr ) Visionografie
SAMEN

CORRECT manier van schrijven!

MAAK ONZE

PERSOONLIJKE REALITEIT,

DE ARTISTIEKE WERELD

BINNEN Envisionography

De manier waarop (en) visionografie wordt geschreven is een verklaring, een manifest. De manier waarop (en) 

visionografie wordt geschreven, is het manifest van (en) visionografie, als een nieuwe manier van kijken

Nu weet je waarom het de NIET CORRECT manier van schrijven!

en laat de wereld zien door middel van fotografie.
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WAT IS EEN VISIONOGRAAF (EN)

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Zo creëert, creëert de fotograaf (in) visionografie en wordt niet alleen fotografie een (in) visionograaf en is hij steeds 

minder afhankelijk van de camera of de werkelijkheid die hij ziet om zijn beelden, zijn kunst, te creëren. Ten slotte is hij 

bij het creëren van zijn (in) visionografie alleen afhankelijk van de weergave die hij geeft aan de scène voor hem en 

wordt hij alleen geleid door zijn verbeeldingskracht en zijn creatieve vaardigheden.

veel nauwkeuriger het proces dat ik doormaak als ik maak, de principes van wat ik doe en de manier waarop ik de tools 

gebruik die tot mijn beschikking staan   om mijn visie in een beeld om te zetten. Het resultaat van het proces dat ik en 

andere (en) visionografen doorlopen bij het creëren, het resultaat van (en) visionografie, is een versmelting van realiteit 

en verbeelding, waarbij het beeld begint als een whiteboard waarop ik ontwerp en bouw mijn fotografie met alleen de 

elementen van de werkelijkheid die me helpen mijn visie over te brengen en het idee dat ik in het uiteindelijke beeld wil 

presenteren.

Ik ben zelf een visionair en ik vind dat deze term veel geschikter is voor wat ik doe dan een fotograaf omdat hij 

beschrijft

STRAIGHTFORWARD B & WCONVERSION - DE EERSTE VERWERKINGSSTAP NAAR DE DEMY CREATION (FR) VISIONOGRAFIE VOOR ODE TO BLACK | ZWARTE HOOP I - ZELF ZWART © JULIA ANNA GOSPODAROU 2013
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(EN) VISIONOGRAFIE - DE NIEUWE FOTOGRAFIE

HOE EEN VISIONOGRAFIE TE MAKEN (EN)

JULIA ANNA

GOSPODAROU

(en) Visionografie Het is een naam die ik heb gegeven aan wat ik doe en aan andere grote artiesten, wat geen 

traditionele fotografie is, maar een naam die het hele proces beschrijft dat ik doormaak tijdens de creatie. Het is de 

manier waarop ik van niets naar iets zinvols ga, naar iets dat mij als persoon en kunstenaar zal uitdrukken en mijn 

wereldbeeld zal presenteren. Het is de manier waarop ik de dingen van de wereld neem en ze gebruik als basis voor 

mijn ontwerpen, de manier waarop ik ze transformeer op basis van hoe ze me laten voelen en ze terugbreng naar de 

wereld in een andere en unieke vorm, onder de vorm van mijn visie.

DIT IS WAAROM IK HET DOE

Mijn mening is dat kunst een egoïstische daad is, we doen het voor niemand anders dan voor onszelf, we proberen 

niemand anders te plezieren dan

onszelf door het te doen.

Het proces dat ik doormaak is vergelijkbaar met dat van andere beeldend kunstenaars die werkzaam zijn in de fotografie, dus ik ga 

generaliseren door te zeggen dat:

(nl) Visionografie is de manier waarop we onze visie kunnen omzetten in

afbeelding met behulp van camera en verwerkingssoftware.Dit proces begint meestal met een gedachte, idee, indruk of gevoel en dat triggert elke stap die ik zal zetten totdat het 

wordt omgezet in een beeld dat het (opnieuw) presenteert. Nadenken leidt tot het vinden van een beeld dat past bij mijn 

visie en het vastleggen in de camera, maar van daar tot het eindresultaat moet het beeld nog verschillende fasen van 

transformatie doorlopen om uiteindelijk bij mijn innerlijke wereld te passen, om een   representatie te worden visueel 

ervan.

Het is niet alleen fotografie, het is meer. Het is niet alleen fotografie, omdat het niet alleen afhankelijk is van een camera en een gevoelige 

basis om de afbeelding vast te leggen, maar ook en zelfs meer om de afbeelding die op het apparaat is vastgelegd, te transformeren. foto 

zodat het iets anders wordt, namelijk het idee van waar de kunstenaar begon.

(FR) VISIONOGRAFIE

DIT IS DE MANIER DIE IK KRIJG

DENOTHINGTO

Dit proces is meer een behoefte dan een bewuste beslissing en leidt mij ertoe de dingen te creëren die ik maak. Het maken van 

kunst maakt mijn emotionele en intellectuele spanningen los en geeft een antwoord op mijn existentialistische zoektochten.

IETS

BELANGRIJK
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Eigenlijk, Ik neem niets van de buitenwereld voor lief: kleur, vorm, volumes, licht… realiteit… ze zijn er allemaal om mij 

te gebruiken als gereedschap om iets nieuws te creëren, ze zijn slechts een basis, slechts een omtrek, een schets waarop 

ik mijn eigen wereld zal tekenen. De kleur is er om te transformeren in zwart, wit en de grijstinten die hen verenigen, de 

vormen en volumes zijn er om getransformeerd en aangepast te worden aan mijn idee van perfectie en het licht is er om 

mijn idee op papier te tekenen. Ik gebruik het licht in ( in) visionografie, net als in het geval van fotografie, maar ik ben niet 

afhankelijk van licht zoals in traditionele fotografie, ik creëer in plaats daarvan mijn eigen licht en gebruik het precies waar 

en hoe ik het nodig heb, zodat de Het beeld dat ik creëer, lijkt niet op de realiteit die ik voor me zie en die ik in de camera 

heb vastgelegd, maar op mezelf en op wat ik voel voor deze realiteit.

De stadia die ik doorloop in mijn mentale artistieke creatie en vervolgens in de verwerking van mijn beelden, zijn degene die je kunt zien in de 

"voor / na en tussen" fasen van het creëren van mijn beeld:

ODE TOBLACK | BLACKHOPE I - ZELF ZWART

Deze foto is de hoofdafbeelding in de bekroonde serie Ode to Black | Black Hope die ik op de volgende pagina zal presenteren.

ODE AAN ZWART (ZWARTE HOOP) I - ZELF ZWART

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - STAD LONDEN
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ODE TOBLACK | BLACKHOPE het licht. Met het architectonische object dat als onderwerp wordt gebruikt, vormen ze een taal om met de kijker te 

communiceren, dezelfde artistieke taal die ik noemde in het hoofdstuk over visie in beeldende kunstfotografie.

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Deze serie illustreert op de beste manier hoe ik Vision gebruik om mijn Visionography te maken

en is een serie die heeft gewonnen verschillende internationale prijzen in de loop van de tijd. Laat mij

vertel je een paar woorden over mijn visie voor deze serie en hoe deze zich vertaalde in (en) visionografie.

De afbeeldingen in de serie volgen een reeks van I tot V en ze ontleenden hun namen aan de belangrijkste 

archetypen van Jung, die in een later hoofdstuk zullen worden besproken. De artistieke bedoeling was om hen 

dezelfde rol te geven die Jung zijn archetypen en archetypische gebeurtenissen gaf: mijn onderbewuste wereld 

uitdrukken en een verhaal vertellen.Ode aan zwart | Zwarte hoop begon als een studie van licht en volume in

2012, ruim voor de beslissing die ik nam om een   serie met dit onderwerp te maken. Het begon met de bedoeling om de 

extremen van licht maar vooral de extremen van schaduw te bestuderen en het groeide uit tot een serie over de 

onbewuste verkenning van donkere tonen en de afstand waartoe de schaduw kan worden uitgebreid. fotografie is niet 

meer mogelijk. Het is een verkenning gebaseerd op architectonische beelden, elementen die worden gebruikt om mijn 

innerlijke wereld uit te drukken, mijn gevoelens naar de buitenwereld te communiceren en ze te vertalen zodat de kijker 

ze kan begrijpen. Opgevat als symbolen, hebben de afbeeldingen in deze serie dezelfde betekenis en hetzelfde doel als 

de Stieglitz-equivalenten: het onderwerp gebruiken om een   gelijkwaardigheid te creëren tussen de innerlijke wereld van 

de

De namen van de afbeeldingen zijn in volgorde: I - Self Black, II - Anima Black, III - Animus Black, IV - Shadow 

Black, V - Persona Black.

VIDEO-INSTRUCTIES

Voor meer informatie over Visionography kunt u mijn videozelfstudie bekijken Creëer visionografie waar ik uitleg hoe je 

kunt creëren op basis van je eigen visie, hoe je authentiek kunt zijn tijdens het maken van fine art-foto's, met details over 

lange sluitertijd- en architectuurfotografie en tips over hoe je te creëren bekroonde afbeeldingen. De video gaat 

vergezeld van een e-book waarin de verwerkingsmethode van mijn Photography Drawing (PhtD) wordt gedemonstreerd 

op een van de afbeeldingen uit de serie Ode au Noir.

Het heldere lichtpatroon, ook al beslaat het een oneindig klein gebied van het beeld en is omgeven door duisternis, 

omdat het het laatste licht is voor totale duisternis, is bedoeld als het belangrijkste element in het verhaal: het licht als 

hoop, zwart als drijvende kracht. naar wie leidt mij

http://sites.fastspring.com/juliaannagospodarou/product/creatingenvisionography
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DE VISIEGIDS HOOFDSTUK 06 PRAKTISCHE GIDS VOOR HET ONTDEKKEN VAN VISIE EN PERSOONLIJKE STIJL

DE VISIEGIDS

EEN PRAKTISCHE GIDS VOOR HET ONTDEKKEN VAN VISIE EN PERSOONLIJKE STIJL

JULIA ANNA

GOSPODAROU

OVER DE TOVISION GIDS Het lijkt misschien een raadsel hoe iemand dit kan doen, maar er zijn een paar eenvoudige stappen die kunnen helpen om een   latente visie te 

laten ontstaan   en een persoonlijke stijl te creëren.

In dit hoofdstuk ga ik van de theoretische kant van het uitleggen van visie naar de praktische kant en zal ik een reeks 

regels en tips aankondigen die de aspirant-kunstfotograaf kunnen helpen dichter bij hun visie te komen en te ontdekken 

wat is dat element dat zo is. uniek in zijn kunst die hij kan leiden om een   stijl te creëren, zijn persoonlijke stijl. Deze 

regels komen voort uit mijn ervaring als fotograaf en beeldend kunstenaar, door het werk van andere kunstenaars (maar 

niet alleen fotografen) te bestuderen en te begrijpen wat mij (en anderen) heeft geholpen om op het punt te komen Ik 

kan zeggen dat ik mijn eigen visie kan uitdrukken in de kunst die ik doe.

Er zijn twee dingen die een kunstenaar in de eerste plaats moet onthouden: ten eerste, wees eerlijk en moedig zodat je met je hart kunt 

creëren, en ten tweede, heb vertrouwen in je visie, hoe moeilijk je ook bent. soms uitdrukken.

EEN PRAKTISCHE GIDS VOOR HET ONTDEKKEN VAN VISIE EN PERSOONLIJKE 

STIJL

Ik zal u op de volgende pagina's de 35 regels presenteren die mijn Visiegids, vergezeld van een paar voorbeelden die 

laten zien wat het uitdrukken van mijn visie in een afbeelding betekende en hoe ik de foto's die ik maakte van de 

RAW-staat naar de uiteindelijke afbeelding transformeerde, waarbij ik soms dramatisch veranderde wat het oog en de 

camera zag, gewoon om uit te drukken wat de geest en ziel zagen.

WAT WE EERST MOETEN DOEN, IS TO

VIND DEZE STEM EN

Zoals ik al eerder zei, bewandelt ieder van ons een ander pad, aangezien ieder een andere visie heeft en de wereld op 

een unieke manier ziet, dit is wat ons de vrijheid geeft om te creëren en onze eigen stem te hebben. . Wat we eerst 

moeten doen, is die stem vinden (en ik zal uitleggen hoe we het hier kunnen doen), dan volgen en er plaatjes van 

maken.

VOLG DAN

IT EN TRANSFORMATIE

HET IN BEELDEN
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1 VERBINDING MET UW IDEE MET DE WERELD. 5 FOTOGRAFIE WAAR JE VAN HOUDT, NIETS IS MODE.

Besteed tijd aan het uitzoeken wat jouw idee van de wereld om je heen is, wat de werkelijkheid voor jou betekent en hoe je deze zou willen 

transformeren om te passen bij jouw idee van een perfecte wereld. Gebruik dit in uw creatieve proces om de realiteit die u met uw camera 

vastlegt, te transformeren op dezelfde manier waarop u deze in de echte wereld zou transformeren als u de kracht had. Gebruik de tools die je 

tot je beschikking hebt om wat je in de buitenwereld ziet te matchen met wat je in je innerlijke wereld ziet.

Landschapsfotografie, portretten of architectuur zijn soms trendy onderwerpen die iedereen graag ziet. Dat is niet genoeg reden om die 

bepaalde stijl aan te nemen, als het niet is wat je graag doet, als je er geen echte passie voor hebt.

Je zult je visie alleen kunnen vinden en uiten in een genre van fotografie waar je echt van houdt en waar je dicht bij bent wie je bent.

6 VERLIES DE FOCUS NIET.

Als je je eenmaal realiseert dat je je artistieke visie moet vinden, concentreer je er dan op. Laat je niet afleiden door het gemak van het creëren 

in een stijl die “verkoopt” of de mythe dat betere uitrusting je tot betere kunst zal maken. Een betere camera voor een fotograaf is als een beter 

penseel voor een schilder, het maakt alleen verschil als je de details bekijkt, het zal nooit vervangen INTENTIE, VISIE en PERSOONLIJKE 

STIJL. Misschien wil je jezelf zelfs beloven dat je je uitrusting niet upgradet voordat je je ware visie hebt gevonden, het zal je helpen je te 

concentreren op het theoretische deel van het kunstproces en je aan het denken zetten. '' probeer nieuwe lenzen.

2 VERBINDING MET HET ONDERWERP OP HET NIVEAU VAN ADEEPER OM HET TE WAARNEMEN.

Bestudeer uw onderwerp esthetisch, historisch, sociaal en zelfs filosofisch, zodat u er zo goed mogelijk vertrouwd mee 

bent en de context waarin het bestaat.

3 ONDERWIJS UW OGEN EN UW GEEST.

Lees boeken over kunst (kunstgeschiedenis, kunsttheorie), fotografie, esthetiek. Zelfs literatuur en filosofie kunnen u een deel van de 

esthetische opleiding geven die u nodig heeft.

4 CREËER MET INTENTIE. 7 WEES ANDERS, WEES ORIGINEEL, WEES PERSOONLIJK.

Maak niet alleen foto's om afbeeldingen te verzamelen. Vind de reden waarom je het wilt doen door de vraag te beantwoorden: "Ik moet 

deze foto maken omdat ...". Vul de lege plekken in elke keer dat je begint met het maken van een afbeelding en begin niet als je geen 

antwoord kunt geven op wat je doet of totdat je dat antwoord hebt gevonden. De woorden / ideeën die u gaat gebruiken om deze lege 

velden in te vullen, zullen uw visie erin bevatten.

Zegt Jonathan Swift ergens “Visie is de kunst om te zien wat voor onzichtbaar is

andere ". Jij bent de enige die de wereld op jouw manier ziet. Zoek die uniciteit, laat het je gids zijn en druk het uit in je werk. Toon uw ware 

persoonlijkheid in uw kunst en het wordt uw eigen stijl en de beste manier om uw ideeën uit te drukken. Niemand kan uitdrukken hoe u zich 

beter voelt dan uzelf, u bent de meest geschikte persoon om uw kunst te maken, te gebruiken.
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ALS DE SNAREN VAN EEN HARP I - OVERTURE

- RUWE BEELD © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHENE

ALS DE SNAREN VAN EEN HARP IK OVERTURE © JULIA ANNA 

GOSPODAROU 2012 ATHENE
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8 RECREËER UW WERELD IN UW BEELDEN. 11 WEES EEN EXPERT IN UW BEHANDELINGSSTIJL.

Je hoeft Photoshop niet uit je hoofd te kennen, niemand weet het, maar je moet wel veel vertrouwen hebben in je verwerkingsstijl en in staat zijn 

om alles te reproduceren wat je maar kunt bedenken met je verwerkingsvaardigheden. Handwerk speelt een grote rol bij het transformeren van 

uw visie van idee naar definitief beeld. Dit is de belangrijkste stap na het zien van een visie en het vastleggen van een afbeelding als basis voor 

uw creatie. Een schilder moet zijn kleuren en penselen kennen, een fotograaf moet zijn camera en software kennen. Dit zijn uw tools en er is 

geen excuus om ze niet goed te gebruiken, behalve voldoende geïnteresseerd te zijn in het communiceren van uw visie.

Je hebt een unieke kans om een   perfecte wereld te creëren in jouw afbeeldingen, jouw perfecte wereld; om niet te laten zien wat je daar ZIET, 

maar wat je graag zou willen zien. Er is maar één manier om dit te doen en echt genoeg te zijn, maar ook dicht bij wat we in onze geest zien als 

een perfecte wereld: door onze verbeeldingskracht te gebruiken en een kunstobject te maken. Kunst is het enige veld dat een wereld mag 

presenteren die nergens anders dan in onze geest bestaat. Dit is waarom we kunstenaars worden genoemd en geen gekken. Zelfs als 

sommigen deze twee termen als equivalenten zien en niet alleen als ze er grapjes over maken. Dit is ook de reden waarom de geest van een 

kunstenaar nodig is om de geest van een andere kunstenaar te begrijpen.

9 POGING OM ONCONVENTIONELE MAAR BELANGRIJKE BEELDEN TE MAKEN VAN EEN BEKEND EN 

CONVENTIONEEL ONDERWERP OF VAN EEN BEROEMDE PLEK / GEBOUW.

12 VERFIJN UW VAARDIGHEDEN.

Lees materiaal over nieuwe technieken en tools, lees of bekijk tutorials die betrekking hebben op jouw genre en in het algemeen. U hoeft 

iets nieuws niet als vanzelfsprekend te beschouwen, maar u verwerpt het ook niet zonder het te proberen.

Het is een van de beste manieren om jezelf uit te drukken via je afbeeldingen. Wees onconventioneel en fotografeer uw 

onderwerpen op deze manier, zelfs als sommigen zich er misschien niet mee identificeren, aangezien ze niet zijn wat u 

van dit specifieke onderwerp zou verwachten.

13 ERVARING MET NIEUWE STIJLEN, ONDERWERPEN, BEHANDELINGSMETHODEN.

tien LEER DE REGELS VAN DE KUNST EN DE SAMENSTELLING VOORDAT U DENKT ZE TE 

DOORBREKEN.

Ze geven je een raamwerk dat te maken heeft met gezond verstand en het resultaat is van de lange ervaring die degenen 

die ze hebben gemaakt (kunstenaars en kunsttheoretici) hebben in de studie van kunst. Je kunt dit raamwerk in de loop van 

de tijd aanpassen aan je eigen waardesysteem, maar door deze basis te hebben, kan de geest zich gemakkelijker 

concentreren INTENTIE en

Kies vervolgens een stijl en concentreer je erop. Je zult je moeten concentreren op de stijl die je kiest totdat je alles leert wat er te leren valt, 

zowel theoretisch als praktisch.

14 NIETS EN ALLES.

Sluit je aan bij een stijl, genre, kunstbeweging en gebruik het algemene kader van die beweging om je zoektocht naar visie te begeleiden. Als u 

de visuele hulpmiddelen bij de hand heeft die een genre te bieden heeft, hoeft u ze niet meer te vinden, en kunt u zich met deze hulpmiddelen 

op uw expressie concentreren. Als je dan zeker bent van jezelf en iets unieks hebt gevonden, kun je op eigen houtje verder gaan en zelfs 

nieuwe manieren van denken, nieuwe stromingen, genres etc. creëren.

VISIE en niet opnieuw een wereld hoeven uit te vinden die al is uitgevonden.
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EEN WEG NAAR DE HEMEL IV - GOLVEN IN DE HEMEL RUWE BEELD © JULIA ANNA 

GOSPODAROU 2012 - BERLIJN

EEN WEG NAAR DE HEMEL IV - GOLVEN IN DE HEMEL © JULIA ANNA GOSPODAROU 

2012 - BERLIJN
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15 KIES EEN ONDERWERP EN VOLG HET TOT JE DENKT DAT JE NIETS ANDERS TE ZEGGEN 

HEEFT.

Photography Drawing, waar we het in een toekomstig hoofdstuk over zullen hebben, een methode voor het ontwerpen en 

verwerken van je foto's met een techniek die ik heb gemaakt en die is gebaseerd op de principes van het klassieke tekenen 

met zwart potlood.

De kans is groot dat je uiteindelijk een manier zult vinden om precies uit te drukken hoe je je voelt en erover denkt, als je jezelf voldoende 

vertrouwd met hem maakt, zodat je zijn essentie kunt bereiken en zijn ziel in jouw beeld kunt laten zien. Dit is meestal de gemakkelijkste manier 

om origineel te zijn bij het presenteren van een onderwerp, omdat je er een hechte band mee zult ontwikkelen, verder kunt gaan dan de 

gebruikelijke voorstellingen en die unieke visie kunt vinden waarnaar je op zoek bent.

18 OEFENEN, OEFENEN EN NOG STEEDS OEFENEN OF ANDERE WOORDEN: WERKEN, WERKEN EN NOG 

STEEDS WERKEN.

Er is geen andere manier om uw gereedschappen te leren en een middel tot expressie te ontdekken dan door te doen wat u constant doet, door 

uzelf te trainen totdat u één wordt met uw kunst en u gemakkelijk uzelf kunt vinden. express met behulp van specifieke tools: afbeeldingen in het 

geval van fotografie. Uit ervaring kan ik je vertellen dat er niets goeds komt zonder veel werk en aan de andere kant dat er met veel werk altijd 

wel iets goeds komt. Er is geen uitzondering op deze regel, geloof me. Als je jezelf met lichaam en ziel wijdt aan wat je doet en als je doet waar 

je van houdt, is er maar één manier waarop de dingen uiteindelijk zullen blijken: je komt er! Het komt overeen met het leven in het algemeen, 

maar vooral met de kunst. Houd hier bij twijfel altijd rekening mee. Zo ga je in de kunst door tijden als deze, verwacht dat ze komen, anders ben 

je geen kunstenaar. Het gebeurt omdat kunst zo subjectief is dat je soms de enige bent die gelooft in en begrijpt wat je doet. Houd je eraan en je 

zult iedereen overtuigen als je je best doet.

16 VERTRAGEN BIJ HET FOTOGRAFEN VAN EEN LOCATIE.

Begin niet meteen met fotograferen nadat u uw onderwerp heeft bereikt. Neem de tijd om de plek eerst te 'voelen', het 

gedrag te observeren, de invalshoeken te leren, het licht te begrijpen en te zien wat het op dat moment met het 

onderwerp doet, hoe het de volumes vormt, hoe het de kleuren beïnvloedt en texturen. Bekijk het onderwerp met en 

zonder camera. Kijk door de zoeker zonder op de sluiter te klikken, alleen om hoeken te bekijken en composities uit te 

proberen, maak dan enkele testfoto's van de beste hoeken en composities, bestudeer ze om te zien hoe ze kunnen 

worden verbeterd en wanneer je precies weet wat. u wilt, maak op dit punt de laatste foto die veel dichter bij uw zicht zal 

zijn dan degene die u zou hebben gemaakt zonder het onderwerp te bestuderen.

19 PRINT JE WERK EN STUDIE HET.

Probeer een verband te leggen tussen wat je denkt als je je een nieuwe foto voorstelt, wat je doet tijdens het 

verwerken en wat je ziet als een afgedrukt resultaat. Ontwerp en werk altijd aan uw afbeeldingen en houd er 

rekening mee dat ze op papier worden afgedrukt en niet op een scherm. Het geeft je een heel ander perspectief dat 

kan bepalen hoe je van daaruit gaat creëren.

17 VERANDER UW AANPAK NAAR HET CREATIEPROCES.

Combineer fotografie met schrijven, tekenen, muziek, schilderen of andere kunst. Je kunt dit doen door meer dan één 

type kunst te beoefenen, maar meestal in de indirecte zin om ze op een meer basaal niveau te combineren, in de zin dat 

je inspiratie haalt uit andere kunsten of door de principes van verschillende kunsten te combineren. om een   nieuwe 

vorm van expressie te creëren. Een van de beste voorbeelden van dit soort benadering is
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EEN WEG NAAR DE HEMEL II - DE HEMEL VOORBIJ HET RUWE BEELD © 

JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 ATHENE
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20 KIJK NAAR HET WERK VAN ANDEREN NIET ALLEEN OM INSPIRATIE, MAAR OOK TE ZIEN WAT ER IS GEDAAN 

VOOR CANDO IETS NIEUWS.

Het is een zeer effectieve manier om originaliteit te vinden, wanneer u probeert een andere stem te hebben dan degene die u om u heen 

hoort. Zelfs als je iets in het werk van anderen vindt dat je alleen zou kunnen gebruiken, gebruik het dan alleen nadat je het aan je stijl hebt 

aangepast, en alleen als het uitdrukt hoe je je voelt en niet alleen omdat je vind het leuk. We houden misschien van een andere kunstuiting, 

maar dat betekent niet dat het past bij onze persoonlijke stijl.

23 WEES ZELFKRITISCH EN PROBEER TE ZIEN IN ELK BEELD DAT JE MAAKT ALS JE HEBT GECREËERD WAT JE 

WILT CREËREN.

Wees eerlijk tegen jezelf en probeer altijd te begrijpen nadat je klaar bent met het werken aan een afbeelding of je je 

visie de vorm hebt gegeven die je wilde, door de manier waarop je je foto hebt gemaakt en verwerkt. Hier, wees 

meedogenloos en laat niets uw handen verlaten om de wereld in te komen, tenzij u zeker weet dat wat u presenteert 

100% "u" en uw visie is.

24 TOON DE WERELD ALLEEN AFBEELDINGEN DIE JE VOLLEDIG KUNT IDENTIFICEREN EN ZIE OF JE "BOODSCHAP" 

DOOR ANDEREN IS BEGREPEN.

21 PROBEER ONCONVENTIONEEL TE ZIJN, ZELFS ALS U NIET WORDT AANVAARD.

Als je merkt dat je bericht de kijker niet heeft bereikt, ga dan terug naar het begin van het proces en probeer te zien of je misschien niet duidelijk 

genoeg bent geweest. Als je ontdekt dat de afbeelding is wat je wilde, dan heb je gelijk, als je twijfelt, ga terug naar het vorige punt en toon geen 

afbeeldingen die niet 100% jou zijn.

Vanaf het begin wordt niets nieuws geaccepteerd. Esthetische traagheid mag u er nooit van weerhouden uw ideeën in praktijk te brengen. Je 

hebt de goedkeuring van iemand anders dan jezelf nodig om te creëren wat je moet creëren, hoe onconventioneel dat ook mag zijn. Doe het 

voor jou!

22 ACCEPTEER ALGEMENE KRITIEK VOOR WAT HET IS, BITTERE MENING.

25 WEES PATIËNT EN VERLIES GEEN HOOP, VIND EEN VISIE EN STEL EEN STIJL IN KOM NIET OVERNACHTING.

Sommige mensen werken jarenlang om in de kunst te vinden wat ze zoeken. Er is een algemeen gezegde over iemand die 10.000 uur studie en 

oefening nodig heeft om het niveau te bereiken waarop hij zijn vakgebied echt onder de knie heeft. Hoewel er manieren zijn om dit proces te 

versnellen, is deze regel over het algemeen waar in het geval van beeldende kunstfotografie, als je denkt dat je naast praktische vaardigheden 

je oog moet cultiveren door studie en ook theoretische kennis. Het zijn vaak de combinatie van ervaring en vrij veel artistieke ervaringen die je 

op het punt brengen waarop je kunt zeggen dat je je visie hebt gevonden en dat dit proces enige tijd nodig heeft om te voltooien.

Laat je niet afschrikken door willekeurige recensies en kies heel zorgvuldig van welke je recensies accepteert, ze moeten op dezelfde pagina 

staan   en artiesten die je bewondert en die je als mentor zou kunnen beschouwen. Probeer niet iedereen te plezieren, probeer gewoon jezelf te 

plezieren en je gelukkig te voelen met wat je doet. Zoals ze zeggen dat je je eigen ergste criticus bent, als je jezelf echt leuk vindt, betekent dit 

dat je je doel hebt bereikt.
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ALS DE SNAREN VAN EEN HARP VI - OPNIEUW - RUWE BEELD © JULIA ANNA 

GOSPODAROU 2012

- ATHENE

ALS DE SNAREN VAN EEN HARP VI - OPNIEUW © JULIA ANNA 

GOSPODAROU 2012 ATHENS
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26 ZODRA JE JE VISIE HEBT GEVONDEN, VERLIES ER GEEN GELOOF IN, ALLEEN OMDAT HET JE ALLEEN GEBEURT EN 

"NIEMAND ANDERS BEGRIJPT".

onderwerp, frame keuze, compositie, tinten, contrasten, titels etc. Deze instelling biedt u een veilige ruimte waar uw 

visie zijn volledige potentieel kan ontplooien. Het zal een ruimte zijn waar je vrij kunt zijn maar niet in anarchie kunt 

leven. De regels van de serie zorgen voor voldoende orde zodat u zich veilig en vrij voelt om uw visie op te zoeken 

en uit te drukken.

Het kan zijn dat je voor je visie, je methoden en je aanpak moet opkomen voor veel tegenstanders of degenen die het 

niet kunnen zien en probeer het te vervangen door wat ze wel begrijpen. De kunstgeschiedenis staat vol met 

voorbeelden van kunstenaars die niet begrepen zijn, het is een risico dat je moet nemen en vaak is het eerder dat het 

gebeurt dan dat het begrepen wordt, vooral op begin, als je iets nieuws vindt. Blijf bij uw visie en uiteindelijk zult u uw 

doel bereiken en uzelf verstaanbaar maken.

30 VERTROUWEN VANDAAG NIET OP UW SOFTWARE, ER WORDT AANGENOMEN: BE A 

TOOL.

Geen grotere, nieuwere en geavanceerdere camera's en lenzen meer, slimmere software brengt niet meer verbeeldingskracht of emotie in uw 

werk. Leer je uitrusting heel goed om te weten wat je nodig hebt om het soort kunst te maken dat je je voorstelt, maar probeer het in plaats 

daarvan te beperken zodat je meer op jezelf vertrouwt en minder op je uitrusting om te maken. Op deze manier concentreer je je meer op 

creativiteit dan op het tellen van pixels en het vergelijken van lensvervormingen. Dezelfde benadering is van toepassing op software, leer het 

heel goed, maar verwacht niet dat het voor u wordt gemaakt.

27 ZOEK NIET DE ABSOLUTE WAARHEID.

Om precies te zijn, je vindt nooit de absolute waarheid, je vindt er gewoon versies van en begint opnieuw te zoeken. Het is kunst, een constante 

zoektocht. Maar hoe u deze waarheid en de resultaten van dit onderzoek zoekt, zal in uw werk verschijnen en zal weerspiegelen en bepaald 

worden door uw visie.

31 GEEN OM EEN NIEUWE TECHNIEK UIT TE VINDEN, U KUNT ORIGINELE KUNST ZEER GOED MAKEN MET EEN 

BESTAANDE TECHNIEK.

Maar probeer verschillende technieken om erachter te komen welke het beste bij uw artistieke doelen past; door het juiste hulpmiddel te 

vinden dat u gemakkelijk kunt hanteren, kunt u zich concentreren op het uiten van uw visie en stijl, en niet op het vinden van een manier om 

het uit te drukken.

28 BEPAAL UW RUIMTE. BESLIS WELKE RICHTING JE WILT SAMEN MET JE KUNST EN NEEM HET AAN ALS JE HET VINDT.

Beslissen om een   bepaalde visuele ruimte te gebruiken (architectuur- of landschapsfotografie, zwart-wit of kleur, 

realistische of surrealistische onderwerpen, etc.) zal je helpen een beeldtaal te creëren die je in je afbeeldingen gaat 

gebruiken en die beeldtaal zal langzaamaan veranderen uw stijl, uw manier van communiceren, uw visie.

32 DOEL OM KUNST VANAF HET BEGIN EN WACHT NIET WANNEER JE EEN "PROFESSIONELE" 

FOTOGRAAF WORDT.

29 WERK IN REEKS. ESSENTIEEL! Maak ruimte voor uw imago om het hele verhaal te vertellen.
Wacht niet om eerst Photoshop onder de knie te krijgen. Het ontdekken van een visie en een persoonlijke stijl en het verbeteren van de 

behandeling moeten parallel worden nagestreefd. Waarom? Omdat je zo sneller vaardigheden leert. Als je het nodig hebt om jezelf uit te 

drukken en te creëren wat je in gedachten hebt, zul je harder werken aan het leren van verwerkingsvaardigheden dan wanneer je enige doel 

was om een   nieuwe techniek te leren.

Volg een onderwerp langer, minstens een paar maanden, om te proberen een zinvolle relatie te creëren tussen de 

stukjes van de puzzel, uw foto's. Probeer dezelfde regels aan te houden voor het hele project:
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ODE AAN ZWART (ZWARTE HOOP) IV

- SHADOWBLACK - RAW BEELD

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - STAD LONDEN

ODE AAN ZWART (ZWARTE HOOP) IV

- SCHADUW ZWART

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - STAD LONDEN
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33 VERTRAGEN! PRODUCEREN MINDER MAAR BETER. Besteed meer tijd aan elke afbeelding, ook 

al creëer je minder.

35 CREËER UIT JE HART, NIET UIT JE MINISTER.

Uw visie is misschien het product van uw geest en uw verbeelding, maar het begint allemaal in uw hart. We hebben 

onze geest nodig om de emotie te verwerken en te interpreteren, zodat we deze kunnen communiceren, maar deze 

emotie wordt veroorzaakt door wat er in ons hart omgaat en het is bedoeld om door een ander hart te worden 

begrepen, niet noodzakelijk door een andere geest. Het is daarom erg belangrijk om te begrijpen wat er aan de basis 

van de geboorte van emotie gebeurt en om het creatieproces vanuit ons hart te laten beginnen.

De kans is groter dat u uw visie vindt als u er meer tijd aan besteedt dan wanneer u zich haast om uw werk af te maken voordat het perfect 

wordt. Je maakt kunst, kunst heeft tijd nodig om gemaakt te worden. Hoe lang denk je dat een schilder aan één schilderij besteedt?

Het kan maanden duren. Probeer te besteden wat u nodig heeft en u geeft uzelf de tijd om uw visie te ontdekken en uit te drukken.

Stel je voor dat je elke keer je Mona Lisa maakt

werk aan een afbeelding. Dit is zo belangrijk! EINDELIJK EN VOORAL
VERGEET NIET EEN FUNWHILE CREATIE TE HEBBEN.

34 WEES EGOIST! CREËER VOOR JOU EN VOOR NIEMAND ANDERS.

Als u zich goed voelt over wat u doet en over de resultaten van uw werk, kunt u uw creativiteit veel gemakkelijker en krachtiger de vrije 

loop laten.Probeer eerst jezelf te plezieren met je kunst en het maakt niet uit wat anderen denken. Zolang je niet aan betaalde 

opdrachten werkt, heb je volledige vrijheid van meningsuiting, van de keuze van het onderwerp tot de manier 

waarop je het presenteert.

Gebruik dit in uw voordeel en laat u vrij zijn om uw innerlijke wereld te uiten. Hierdoor ga je verliefd worden op je eigen werk en daarin 

inspiratie opdoen.
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Hoe vertaal je je visie naar het beeld terwijl je trouw blijft aan de essentie ervan? Hoe kun je een behandeling gebruiken om dit te bereiken? 

Hoe praat je met de buitenwereld, met je publiek over wat je vindt van de scènes die je fotografeert, hoe breng je de voorstelling die je van de 

wereld hebt op de wereld zelf over? Enkele vragen die ik in dit hoofdstuk zal proberen te beantwoorden.

de visuele elementen van de foto, hoewel ze in rationele termen voor elk van hen verschillende dingen kunnen betekenen, roepen beide dezelfde emotie op. De eerste die zich realiseerde dat een 

foto op deze manier tot de kijker kan spreken, is Alfred Stieglitz. Hij noemde het proces GELIJKWAARDIGHEID en besteedde bijna 10 jaar aan zijn studie, het resultaat van deze studie is de serie "EQUIVALENTEN", 

een serie van meer dan 220 afbeeldingen waarbij hij voornamelijk wolkenformaties in de lucht fotografeert zonder andere zichtbare elementen in het kader, een schijnbaar oninteressant onderwerp 

maar dat de eerste serie abstracte foto's in de geschiedenis van fotografie en heeft de manier waarop we naar foto's kijken veranderd. Door bekende elementen zoals mensen, landschap, 

gebouwen uit de afbeelding te verwijderen, wordt deze bevrijd van conventionele representaties en dit vergemakkelijkt de toegang en het begrip van de boodschap. De kijker zal eerder zijn 

verbeeldingskracht, culturele achtergrond en levenservaringen gebruiken om in contact te komen met een beeld dat hem niet vertelt wat hij moet zien, zoals bij een conventionele weergave van de 

wereld. De kijker moet de taal vinden om de foto te "lezen" en zal daarvoor zijn toevlucht nemen tot diepere bronnen dan wat hij zou gebruiken om een   realistisch beeld te observeren. Hij zal zich 

hebben bevrijd van de clichés en met nieuwe ogen naar het beeld kijken. Wat er dan gebeurt is dat de kijker zich identificeert met een of meer elementen van de foto, afhankelijk van wat we eerder 

noemden: hun verbeeldingskracht, culturele achtergrond en levenservaringen, met als resultaat dat 'hij zal de emotie voelen die de fotograaf tijdens de creatie voelt. de foto. Hierdoor krijgt de 

toeschouwer toegang tot de visie van de kunstenaar die het beeld creëerde, hij krijgt eindelijk toegang tot de binnenwereld van de kunstenaar en tot zijn representatie van de wereld. Wat er dan 

gebeurt is is dat de kijker zich identificeert met een of meer elementen van de foto, afhankelijk van wat we eerder noemden: zijn verbeeldingskracht, zijn culturele achtergrond en zijn 

levenservaringen, met als resultaat dat hij de emotie voelt die wordt gevoeld door de fotograaf tijdens de creatie. de foto. Hierdoor krijgt de toeschouwer toegang tot de visie van de kunstenaar die 

het beeld creëerde, uiteindelijk krijgt hij toegang tot de binnenwereld van de kunstenaar en tot zijn representatie van de wereld. Wat er dan gebeurt is dat de kijker zich identificeert met een of meer 

elementen van de foto, afhankelijk van wat we eerder noemden: hun verbeeldingskracht, culturele achtergrond en levenservaringen, met als resultaat dat 'hij zal de emotie voelen die de fotograaf 

tijdens de creatie voelt. de zal zich identificeren met een of meer elementen van de foto, afhankelijk van wat we eerder noemden: zijn verbeeldingskracht, zijn culturele achtergrond en zijn 

levenservaringen, met als resultaat dat hij de emotie zal voelen die de fotograaf tijdens de creatie voelt . de foto. Hierdoor krijgt de toeschouwer toegang tot de visie van de kunstenaar die het 

beeld creëerde, uiteindelijk krijgt hij toegang tot de innerlijke wereld van de kunstenaar en tot zijn representatie van de wereld. Wat er dan gebeurt is dat de kijker zich identificeert met een of meer 

elementen van de foto, afhankelijk van wat we eerder noemden: hun verbeeldingskracht, culturele achtergrond en levenservaringen, met als resultaat dat 'hij zal de emotie voelen die de fotograaf 

tijdens de creatie voelt. de zal zich identificeren met een of meer elementen van de foto, afhankelijk van wat we eerder noemden: zijn verbeeldingskracht, zijn culturele achtergrond en zijn 

levenservaringen, met als resultaat dat hij de emotie zal voelen die de fotograaf tijdens de creatie voelt . de foto. Hierdoor krijgt de toeschouwer toegang tot de visie van de kunstenaar die het 

beeld creëerde, uiteindelijk krijgt hij toegang tot de innerlijke wereld van de kunstenaar en tot zijn representatie van de wereld. Wat er dan gebeurt is dat de kijker zich identificeert met een of meer 

elementen van de foto, afhankelijk van wat we eerder noemden: hun verbeeldingskracht, culturele achtergrond en levenservaringen, met als resultaat dat 'hij zal de emotie voelen die de fotograaf 

tijdens de creatie voelt. de afhankelijk van wat we eerder noemden: zijn verbeeldingskracht, zijn culturele achtergrond en zijn levenservaringen, met als resultaat dat hij de emotie zal voelen die de 

fotograaf tijdens de creatie voelt. de foto. Hierdoor krijgt de toeschouwer toegang tot de visie van de kunstenaar die het beeld creëerde, uiteindelijk krijgt hij toegang tot de binnenwereld van de 

kunstenaar en tot zijn representatie van de wereld. Wat er dan gebeurt is dat de kijker zich identificeert met een of meer elementen van de foto, afhankelijk van wat we eerder noemden: hun 

verbeeldingskracht, culturele achtergrond en levenservaringen, met als resultaat dat 'hij zal de emotie voelen die de fotograaf tijdens de creatie voelt. de afhankelijk van wat we eerder noemden: 

zijn verbeeldingskracht, zijn culturele achtergrond en zijn levenservaringen, met als resultaat dat hij de emotie zal voelen die de fotograaf tijdens de creatie voelt. de foto. Hierdoor krijgt de toeschouwer toegang tot de visie van de kunstenaar die het beeld creëerde, uiteindelijk krijgt hij toegang tot de binnenwereld van de kunstenaar en tot zijn representatie van de wereld. Wat er dan gebeurt is dat de kijker zich identificeert met een of meer elementen van de foto, afhankelijk van wat we eerder noemden: hun verbeeldingskracht, culturele achtergrond en levenservaringen, met als resultaat dat 'hij zal de emotie voelen die de fotograaf tijdens de creatie voelt. de zijn culturele achtergrond en zijn levenservaringen, met als resultaat dat hij tijdens de creatie de emotie van de fotograaf zal voelen. de foto. Hierdoor krijgt de toeschouwer toegang tot de visie van de kunstenaar die het beeld creëerde, uiteindelijk krijgt hij toegang tot de binnenwereld van de kunstenaar en tot zijn representatie van de wereld. Wat er dan gebeurt is dat de kijker zich identificeert met een of meer elementen van de foto, afhankelijk van wat we eerder noemden: hun verbeeldingskracht, culturele achtergrond en levenservaringen, met als resultaat dat 'hij zal de emotie voelen die de fotograaf tijdens de creatie voelt. de zijn culturele achtergrond en zijn levenservaringen, met als resultaat dat hij tijdens de creatie de emotie van de fotograaf zal voelen. de foto. Hierdoor krijgt de toeschouwer toegang tot de visie van de kunstenaar die het beeld creëerde, uiteindelijk krijgt hij toegang tot de binnenwereld van de kunstenaar en tot zijn representatie van de wereld. Wat er dan gebeurt is dat de kijker zich identificeert met een of meer elementen van de foto, afhankelijk van wat we eerder noemden: hun verbeeldingskracht, culturele achtergrond en levenservaringen, met als resultaat dat 'hij zal de emotie voelen die de fotograaf tijdens de creatie voelt. de Hierdoor krijgt de toeschouwer toegang tot de visie van de kunstenaar die het beeld creëerde, uiteindelijk krijgt hij toegang tot de binnenwereld van de kunstenaar en tot zijn representatie van de wereld. Wat er dan gebeurt is dat de kijker zich identificeert met een of meer elementen van de foto, afhankelijk van wat we eerder noemden: hun verbeeldingskracht, culturele achtergrond en levenservaringen, met als resultaat dat 'hij zal de emotie voelen die de fotograaf tijdens de creatie voelt. de Hierdoor krijgt de toeschouwer toegang tot de visie van de kunstenaar die het beeld creëerde, uiteindelijk krijgt hij toegang tot de binnenwereld van de kunstenaar en tot zijn representatie van de wereld. Wat er dan gebeurt is dat de kijker zich identificeert met een of meer elementen van de foto, afhankelijk van wat we eerder noemden: hun verbeeldingskracht, culturele achtergrond en levenservaringen, met als resultaat dat 'hij zal de emotie voelen die de fotograaf tijdens de creatie voelt. de zijn verbeeldingskracht, zijn culturele achtergrond en zijn levenservaringen, met als resultaat dat hij tijdens de creatie de emotie van de fotograaf zal voelen. de zijn verbeeldingskracht, zijn culturele achtergrond en zijn levenservaringen, met als resultaat dat hij tijdens de creatie de emotie van de fotograaf zal voelen. de

fotograaf. Hierdoor krijgt de toeschouwer toegang tot de visie van de kunstenaar die het beeld creëerde, hij krijgt eindelijk toegang tot de binnenwereld van de kunstenaar en tot zijn representatie van de wereld.

Hoe doe je dat allemaal? Geen woorden gebruiken, dat is zeker. Als je woorden gebruikte, zou je een schrijver zijn, 

maar je bent een fotograaf. Dus je hebt afbeeldingen nodig, het is je hulpmiddel voor expressie. Maar hoe zorg je ervoor 

dat deze beelden de kijker laten reageren op de boodschap, de sensatie en de indruk die je had tijdens het maken van 

het beeld, van het idee tot de uiteindelijke indruk? Je moet een taal bedenken, een beeldtaal die naar de buitenwereld 

overbrengt wat je voelt in je innerlijke wereld. Taal die je zal helpen om jezelf uit te drukken. En als je die taal eenmaal 

hebt gevonden, moet je hem zo vaak gebruiken als je wilt, totdat de kijker hem leert en je met hem kunt communiceren 

via die taal.

EEN TAAL DIE

DE TWEE KUNSTENAAR

EN DE PERSOON

KIJKEN NAAR

DOEL VAN DE KUNST

BEGRIJPEN

Deze taal die je bedenkt om jezelf uit te drukken en die je gebruikt

bij het maken van je werk zal je persoonlijke stijl zijn.

VIND EEN EFFECTIEVE TAAL OM MET DE KIJKER TE 

COMMUNICEREN

- STIEGLITZ 'GELIJKWAARDIGHEIDSSTHEORIE

Deze taal moet een taal zijn die de kunstenaar en de kijker van het kunstvoorwerp begrijpen. Een 

taal waarin de
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Deze theorie en de manier waarop dit proces plaatsvindt, is gekoppeld aan de Jungiaanse theorie van archetypen. 

Archetypen worden door Jung gedefinieerd als archaïsche patronen en beelden die in het collectieve onbewuste van de 

mensheid verblijven en die alle mensen gemeen hebben. Deze beelden komen naar de oppervlakte en komen het bewustzijn 

binnen op verschillende manieren die verband houden met de culturele bagage en levenservaringen van elke persoon en 

deze eigenaardigheden geven de uiteindelijke vorm die deze modellen en beelden zullen aannemen, die van geval tot geval 

kunnen verschillen, maar dezelfde basis: het bronbeeld in het onderbewustzijn.

Dit proces van identificatie met een diepere bron die oorspronkelijke betekenissen draagt, die iedereen gemeen heeft, ongeacht 

hun schijnbare waarden, verklaart waarom het mogelijk is om naar een afbeelding of een kunstwerk te kijken en de emotie ervan 

te voelen. kunstenaar zonder zelfs maar dezelfde overtuigingen, culturele basis of

levenservaringen met hem. Dit verklaart waarom, hoewel wij en de kunstenaar verschillende mensen zijn, met verschillende representaties 

van de wereld, we toch kunnen communiceren en we toegang kunnen hebben tot zijn representaties en de artistieke emotie kunnen voelen, 

zelfs als we zijn bedoeling niet kennen en zijn visie op zijn werk. .
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In het geval van fotografie zal, zolang je op een digitaal medium werkt, de taal die je gebruikt om via je afbeeldingen te communiceren, naast de 

manier waarop je het onderwerp vastlegt, ook je verwerking zijn. Deze taal zal voor een groot deel uw verwerking zijn, zelfs als u met films werkt, 

aangezien filmfoto's tegenwoordig ook digitaal worden vertoond. Je moet dus een verwerkingstechniek vinden of ontwikkelen, een 

verwerkingsstijl die, samen met de manier waarop je fotografeert, je visie op de best mogelijke manier naar de kijker kan vertalen. In de eerste 

fase moet u de elementen identificeren die u kunt gebruiken om uw fotografische taal te creëren, de taal die u gebruikt om met uw kijker te 

communiceren.

Daarom heb je een persoonlijke stijl nodig, een reeks elementen die jouw handtekening is en die je zullen onderscheiden. Het is geen artistieke arrogantie, het is niet omdat de critici het zeggen 

of omdat je geschiedenis moet schrijven en bekend moet staan   om iets karakteristieks. Dit komt omdat je een taal, je eigen taal, moet verzinnen om met de kijker te communiceren. Als je zegt: 

"Hij is een van Gogh." je verwijst niet alleen naar kleuren, texturen, licht, etc. specifiek voor de schilderijen van Van Gogh en de manier waarop hij ze manipuleert, verwijst u naar iedereen: zijn 

kunst en zijn manier van denken, zijn passie voor leven en creatie, een passie die hem dreef herhaaldelijk tot het uiterste, maar die enkele van de mooiste en meest kenmerkende kunstwerken 

van de mensheid tot leven heeft gebracht. Je ziet dit allemaal in zijn werken en je hoeft niets over zijn leven te lezen om te begrijpen wat je ziet, want hij is erin geslaagd zijn eigen taal te 

creëren die door zijn beelden voor hem kan spreken. -zelfde. Maar wat Van Gogh in wezen deed, was zijn gereedschappen op unieke en zinvolle manieren gebruiken om zijn ideeën over te 

brengen door middel van werken die met die gereedschappen waren gemaakt. In zekere zin waren Van Goghs verven en penselen zijn 'verwerkingsgereedschap'. Daarom geldt hetzelfde voor 

de Fine Art-fotograaf, hij gebruikt ook zijn "verwerkingshulpmiddelen" om de wereld van zijn geest in zijn werken te herscheppen, het enige verschil is dat in plaats van het echte penseel, 

gebruikt de hedendaagse kunstfotograaf het digitale penseel om zijn innerlijke wereld in zijn beelden over te brengen. omdat hij erin geslaagd is zijn eigen taal te creëren die door zijn beelden 

voor zichzelf kan spreken. Maar wat Van Gogh in wezen deed, was zijn gereedschappen op unieke en zinvolle manieren gebruiken om zijn ideeën over te brengen door middel van werken die 

met die gereedschappen waren gemaakt. In zekere zin waren Van Goghs verven en penselen zijn 'verwerkingsgereedschap'. Daarom geldt hetzelfde voor de Fine Art-fotograaf, hij gebruikt ook 

zijn "verwerkingshulpmiddelen" om de hij is erin geslaagd zijn eigen taal te creëren die door zijn beelden voor zichzelf kan spreken. Maar wat Van Gogh in wezen deed, was zijn 

gereedschappen op unieke en zinvolle manieren gebruiken om zijn ideeën over te brengen door middel van werken die met die gereedschappen waren gemaakt. In zekere zin waren Van 

Goghs verven en penselen zijn 'verwerkingsgereedschap'. Daarom geldt hetzelfde voor de Fine Art-fotograaf, hij gebruikt ook zijn "verwerkingshulpmiddelen" om de hij is erin geslaagd zijn 

eigen taal te creëren die door zijn beelden voor zichzelf kan spreken. Maar wat Van Gogh in wezen deed, was zijn gereedschappen op unieke en zinvolle manieren gebruiken om zijn ideeën 

over te brengen door middel van werken die met die gereedschappen waren gemaakt. In zekere zin waren Van Goghs verven en penselen zijn 'verwerkingsgereedschap'. Daarom geldt 

hetzelfde voor de Fine Art-fotograaf, hij gebruikt ook zijn "verwerkingshulpmiddelen" om de van Goghs verven en penselen waren zijn "verwerkingsgereedschappen". Daarom geldt hetzelfde 

voor de Fine Art-fotograaf, hij gebruikt ook zijn "verwerkingshulpmiddelen" om de van Goghs verven en penselen waren zijn "verwerkingsgereedschappen". Daarom geldt hetzelfde voor de Fine 

Art-fotograaf, hij gebruikt ook zijn "verwerkingshulpmiddelen" om de

wereld van zijn geest in zijn werken, het enige verschil is dat in plaats van het echte penseel, de hedendaagse kunstfotograaf het digitale penseel gebruikt om zijn innerlijke wereld in zijn beelden over te brengen. omdat hij erin geslaagd is zijn eigen taal te creëren die door zijn beelden voor zichzelf kan spreken. Maar wat Van Gogh in wezen deed, was zijn gereedschappen op unieke en zinvolle manieren gebruiken om zijn ideeën over te brengen door middel van werken die met die gereedschappen waren gemaakt. In zekere zin waren Van Goghs verven en penselen zijn 'verwerkingsgereedschap'. Daarom geldt hetzelfde voor de Fine Art-fotograaf, hij gebruikt ook zijn 'verwerkingshulpmiddelen' om de wereld van zijn geest in zijn werken te herscheppen, het enige verschil is dat in plaats van het echte penseel, De hedendaagse kunstfotograaf gebruikt het digitale penseel om zijn innerlijke wereld in zijn beelden over te brengen. Van Goghs verf en penselen waren zijn "verwerkingsgereedschap". Daarom geldt hetzelfde voor de Fine Art-fotograaf, hij gebruikt ook zijn 'verwerkingshulpmiddelen' om de wereld van zijn geest in zijn werken te herscheppen, het enige verschil is dat in plaats van het echte penseel, de kunstfotograaf gebruikt vandaag het digitale penseel om zijn innerlijke wereld in zijn beelden over te brengen. Van Goghs verf en penselen waren zijn "verwerkingsgereedschap". Daarom geldt hetzelfde voor de Fine Art-fotograaf, hij gebruikt ook zijn 'verwerkingshulpmiddelen' om de wereld van zijn geest in zijn werken te herscheppen, het enige verschil is dat in plaats van het echte penseel,

Het kan een karakteristieke verwerkingsmodus zijn waarbij je een bepaald type verlichting gebruikt, of specifieke tinten 

primair om een   bepaalde sfeer te creëren die in al je afbeeldingen tot uiting komt en die je artistieke credo en 

eigenaardigheid uitdrukt. Met de manier waarop u uw werk vastlegt: het gebruik van bepaalde onderwerpen, vormen, 

standpunten, zelfs het gebruik van bepaalde doelstellingen, zal uw verwerkingsstijl een specifieke taal creëren, een 

karakteristieke persoonlijke stijl.

JIJ MOET

UITVINDEN A

TAAL, JOUW

EIGEN TAAL,

COMMUNICEREN

MET DE KIJKER

In wezen is deze taal die u bedacht en gebruikt om te communiceren uw persoonlijke stijl, uw 

handtekening, de uwe

binnenwereld gevormd uit symbolen.
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WAT IS DE SAMENSTELLING

JULIA ANNA

GOSPODAROU

"Compositie is de beste manier om het te zien." Edward Weston

“Een foto is geen ongeluk. Het is een concept. "- Ansel Adams

Compositie is iets dat je kunt voelen, maar ook dat je kunt leren; het is de kunst om de onderdelen te 

combineren tot een aangenaam en zinvol geheel en het geheim om de visuele elementen te combineren tot een 

uitzonderlijk beeld.

ziet en weet wat effectief is in het overbrengen van de boodschap van de foto. Een goede compositie komt deels 

voort uit de natuurlijke artistieke capaciteiten van de fotograaf, deels uit de hoeveelheid artistieke opleiding die hij 

heeft verworven, hetzij formeel, hetzij door het observeren en assimileren van de manifestaties van kunst om hem 

heen.

De compositie kan een sterke en overtuigende foto opleveren of een zwakke en oninteressante foto. Dit is het eerste 

dat van belang is in een afbeelding, als de compositie slecht is, is er geen manier om een   afbeelding te "bewaren". 

Een goede compositie is wat de kijker op de foto zal houden om de visie van de kunstenaar en de boodschap die hij 

wil overbrengen te ontdekken.

Er is nooit maar één goede of juiste manier

om een   scène samen te stellen.

Zelfs vanuit hetzelfde punt fotograferen en niets anders veranderen dan de manier waarop we naar de scène kijken, 

vooral als we ons standpunt veranderen en nieuwe invalshoeken proberen te ontdekken, kunnen we verschillende 

goede composities vinden, maar Dit moet men eerst leren zien, de hoogtepunten van de scène zien en ze combineren 

om een   boeiend beeld te creëren. Dit is wat de compositieregels proberen te leren: verschillende voorbeelden van 

goede compositie die het oog opvoeden en u helpen nieuwe manieren van kijken te ontdekken.

Het doel van de compositieregels is om het evenwicht, de interesse en de harmonie van het beeld te verbeteren, de 

kijker te helpen het interessante punt in het frame te bereiken en de boodschap van de foto te begrijpen, of de 

boodschap is iets complex en abstracts of

gewoon schoonheid. Door de algemene compositieregels te leren, leren we ons oog om in het echte leven veel 

gemakkelijker het potentieel van een afbeelding te ontdekken en daardoor interessante kaders te identificeren 

en geen geweldige foto's te missen.

De meeste regels waar ik hier naar verwijs zijn vuistregels, zoals de meeste regels in de kunst, geformuleerd na eeuwen van observeren van 

feitelijke scènes en ook na bestudering van alle beeldende kunsten die ze vertegenwoordigen, en het identificeren en identificeren en door de 

impact van elk type afbeelding te bestuderen. had op zijn kijkers. Ze kunnen gemakkelijk worden geïdentificeerd in veel kunstwerken en in de 

goede fotografie die we om ons heen zien en in veel gevallen kunnen ze verklaren waarom we een bepaald beeld mooi vinden, maar een 

ander niet. Sommige van de ideeën hier zijn bekend en voor de hand liggend, andere zijn persoonlijke overwegingen die ik ontdekte na te 

hebben gewerkt op het gebied van beeld, architectuur en fotografie,

Regels zijn bedoeld om te worden overtreden, maar voordat u ze overtreedt, moet u ze kennen en begrijpen hoe u ze 

moet interpreteren, zodat u ze later kunt overtreden om het gewenste effect te bereiken. Als u de klassieke 

compositieregels kent, kunt u deze vinden uitzonderlijk element

in het kader dat leidt tot het overtreden van de regels, omdat hij machtiger wordt dan zij, zo krachtig dat het zelf een 

nieuwe regel kan maken.EEN GOEDE

SAMENSTELLING

ISWHAT ZAL HOUDEN

DE KIJKER IN DE FOTOGRAFIE

Een goede compositie ontstaat niet zomaar, het is het resultaat van het vermogen van de fotograaf om de 

scène te zien, om te reageren op wat hij is
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SAMENSTELLING EN LICHT - LEREN VAN MEESTERS

JULIA ANNA

GOSPODAROU

De beste en leukste manier om de regels van correct, plezierig en effectief componeren te leren, is door klassieke 

schilderkunst, tekenen, beeldhouwkunst, architectuur en klassieke fotografie te bestuderen.

Schilderijen kunnen ons vertellen over het gebruik van licht - zie bijvoorbeeld Rembrandt-verlichting (een type 

verlichting dat wordt gebruikt bij portretfotografie waarbij de lichtbronnen zo zijn geplaatst dat ze één kant van het 

gezicht van het onderwerp verlichten een kleine driehoek van licht creëren onder het oog van het onderwerp aan de 

donkere kant van het gezicht), of de manier waarop Vermeer licht uit een raam gebruikt dat de texturen op het gezicht 

van het onderwerp verzacht. Wat ze ons leren is om altijd naar het licht te kijken: de intensiteit, richting, kleur, hardheid 

/ zachtheid en de beste tijd en belichting te kiezen om de scène vast te leggen.

Schilderijen kunnen ons ook talloze dingen vertellen over compositie.

Alle grote meesters stellen hun lijsten perfect samen, ze weten precies wat ze binnen moeten bewaren en wat ze moeten 

weglaten, en ook hoe ze de relaties tussen de objecten in de lijst moeten prioriteren, zodat het oog er is. blijf en verken totdat 

hij alle betekenissen in zich heeft opgenomen. Het belangrijkste is om te beseffen dat de meesters in de schilderkunst niet 

kopiëren wat ze voor zich zien, maar altijd de werkelijkheid filteren via hun geest en ziel, zodat ze het op een persoonlijke 

manier kunnen recreëren. Ze gebruiken de werkelijkheid als de basis van hun creatie en compositie is een van hun 

krachtigste instrumenten om de werkelijkheid opnieuw te interpreteren en een fascinerend en uniek kunstobject te creëren, 

een object dat hen zal vertegenwoordigen.

FILTER ALTIJD

WERKELIJKHEID DOOR

UW GEEST

SOUL, SOYOU CAN

MAAK HET VAN

PERSOONLIJKE MANIER

JOHANNES VERMEER

VROUW MET EEN

BALANS-1662
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Een geweldige manier om oog voor compositie te cultiveren, is door naar een museum te gaan met klassieke schilderijen, of een andere 

trend dan abstracte en hedendaagse schilderijen. Ik hou van abstracte kunst, maar je kunt de klassieke theorie en de compositieregels ervan 

niet gemakkelijk bestuderen, moderne kunst is echter een zeer interessante manier om te leren hoe je die regels kunt overtreden.

Het bestuderen van de klassieke meesters in de schilderkunst is de beste manier om de basisregels van welke kunst dan ook te leren, 

inclusief fotografie. Door deze regels te voelen en toe te passen, wordt het doorbreken ervan een mogelijkheid om een   speciaal effect of 

een onverwacht aspect in een afbeelding te creëren.

Het beheersen van deze regels is in feite zo fundamenteel dat ze komen

voordat je zelfs maar weet hoe je je camera moet gebruiken.

Je kunt altijd meer leren over ISO, belichting of scherptediepte door met jezelf te experimenteren, maar je zou nooit een 

boeiend beeld maken zonder te weten wat een boeiend beeld maakt, en dat is de compositie en het licht. Kijk naar de 

foto's, maar ook naar de schilderijen en sculpturen, de tekeningen, de architectuur of gewoon puur natuur. Het geheim 

is hier zoveel van alles te hebben gezien dat het een tweede natuur wordt, een tweede moedertaal. Het is net als het 

leren van een taal: hoe meer je oefent, hoe meer je het onbewust gebruikt, zonder zelfs maar na te denken over wat je 

doet. En alleen dan kun je de regels overtreden door te weten wat je doet en niet te improviseren.

REMBRANDT VAN RIJN

- ZELFPORTRET - 1661
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EENVOUD - MINDER IS MEER
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De eerste en belangrijkste compositieregel is te vinden

eenvoud in de constructie van de afbeelding.

Dit is de beste manier om uw boodschap over te brengen.

Betekent gewoon mooi.

Hoe minder rommelig een afbeelding is, des te waarschijnlijker is het dat de kijker er een diepere connectie mee zal vinden.

Bepaal wat en waarom u van plan bent te markeren en laat al het andere buiten beschouwing. Wat niet belangrijk is 

voor het verhaal, is helemaal niet belangrijk. Er is een reden waarom minimale composities zo'n grote emotionele 

impact hebben.

Om een   eenvoudige maar zinvolle foto te maken, is het essentieel dat u eerst uw visie op het uiteindelijke beeld identificeert, het element vindt 

dat u aanspreekt in het object voor u en besluit hoe het met u gaat. highlight om uw unieke visie over te brengen: hoe u werkt met lijnen, vormen 

en licht.

WAT NIET IS

BELANGRIJK VOOR

GESCHIEDENIS IS NIET

ALLEEN BELANGRIJK

EEN WEG NAAR DE HEMEL IV - GOLVEN IN DE HEMEL © JULIA ANNA GOSPODAROU 

2013 - BERLIJN
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VERTICALE LIJNEN: PARALLELVS. CONVERSIE VAN LIJNEN

JULIA ANNA

GOSPODAROU

De eerste vraag die beantwoord moet worden in architectuurfotografie: kantelen en verschuiven van de lens ten opzichte van dit vlak. De functie die de parallelliteit of convergentie van 

verticale lijnen regelt, wordt verschoven wanneer deze wordt uitgevoerd als een beweging op en neer. Ik zal later in dit 

boek meer details geven over de bewegingen van de tilt-shift lens en de lens in het algemeen (hoofdstuk: "De tilt-shift 

lens als het belangrijkste hulpmiddel in architectuurfotografie")

Wil ik dat de verticale lijnen parallel of convergerend zijn?

In professionele architectuurfotografie en vastgoedfotografie zijn parallelle verticale lijnen een noodzaak en eis van de overgrote 

meerderheid van de klanten.

Bij kunstarchitectuurfotografie heeft de fotograaf de keuze: parallelle of convergerende verticale lijnen. - Gebruik een telelens en maak foto's ver genoeg weg zodat het bouwoppervlak is

relatief in hetzelfde vlak met de camerasensor en er is geen camerahelling nodig om de opname te kadreren.

PARALLELVERTISCHE LIJNEN

- Gebruik Photoshop, Lightroom, DxO View Point-correctiegereedschappen of een

Kies parallelle verticale lijnen voor een gevoel van stabiliteit en balans en om het uiterlijk van het gebouw zo dicht mogelijk bij het 

werkelijke beeld te houden.

andere software om de parallelliteit van verticale lijnen te corrigeren. DxO View Point 2 is mijn favoriete programma voor 

het corrigeren van grote lensvervormingen in architectonische onderwerpen, omdat het een eenvoudig hulpmiddel is dat 

zeer nauwkeurige en gemakkelijk te bereiken resultaten geeft, waarbij het meeste werk voor u wordt gedaan en . De 

keerzijde van het corrigeren van vervorming bij de nabewerking is dat je de foto na de correctie nauwkeuriger moet 

bijsnijden, waardoor de delen van het beeld die niet meer in het frame passen, verloren gaan met een klein 

kwaliteitsverlies. 'foto.

KIES PARALLEL

VERTICALE LIJNEN

VOOR EEN GEVOEL VAN

METHODEN OM PARALLELLE VERTICALE LIJNEN TE VERKRIJGEN:

STABILITEIT EN - Gebruik een kantelbare lens om het perspectief te regelen: geeft de mogelijkheid om het

vlak van de lens onafhankelijk van het vlak van de sensor in

EVENWICHTIG
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INDIALOGE BALANS EN ELEMENTEN

JULIA ANNA

GOSPODAROU

- Breng uw onderwerp in evenwicht met een ander van hetzelfde belang tegenovergesteld en symmetrisch Bij

eerste. Symmetrie kan een gevoel van stabiliteit en balans aan de foto geven en werkt het beste met soortgelijke of 

vergelijkbare objecten.

- Gebruik contrast om balans te creëren in een afbeelding, door lichte objecten tegen donkere objecten (gebieden) in het frame te 

plaatsen.

- Gebruik de lichtindeling in het frame om het beeld in balans te brengen

en leid het oog in het frame. U kunt de lichtbalans van de originele scène aanpassen aan dit doel, net zoals een 

schilder dat zou doen met de scène die hij schildert.

- Breng objecten / onderwerpen met elkaar in verband door gebruik te maken van visuele elementen (lijnen, schaduwen, gelijkaardige 

materialen) die je terugvindt in de scène of door het licht te regelen en nadien in de nabewerking “verbindingspaden” te definiëren.

OUDE WOONRUIMTE - AMSTERDAMARCHITECTUUR © JULIA ANNA GOSPODAROU 2010
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VERTICALE LIJNEN: PARALLELVS. CONVERSIE VAN LIJNEN

PARALLELLE VERTICALE LIJNEN

VERBORGEN © JULIA ANNA GOSPODAROU 2008 WATER VOOR DE OCEAAN - REDUX © JOEL TJINTJELAAR

- LA JOLLA, CALIFORNIË- STAD LONDEN

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

78 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



SAMENSTELLING ALS BASIS VAN CREATIE

- PRINCIPES EN SAMENSTELLINGSREGELS
HOOFDSTUK 08 VERTICALE LIJNEN: PARALLEL VS. CONVERSIE VAN LIJNEN

SAMENSTELLING ALS BASIS VAN CREATIE

VERTICALE LIJNEN: PARALLELVS. CONVERSIE VAN LIJNEN

JULIA ANNA

GOSPODAROU

CONVERSIE VAN VERTICALE LIJNEN

Kies convergerende verticale lijnen voor een gevoel van dynamiek, om spanning te introduceren en om het resulterende perspectief 

creatief te gebruiken.

VERTICALE LIJNCONVERSIE METHODEN:

- Kom dichter bij het onderwerp, gebruik een groothoeklens en kantel het apparaat

Foto gekoppeld aan het verticale vlak van het gebouw om uw onderwerp in te kaderen.

- Schiet heel dicht bij een gebouw richt de camera naar boven om het convergentie-effect te vergroten.

KIEZEN

CONVERGEREND

Het maximale convergentie-effect wordt verkregen door de camera naar boven te positioneren en het vlak van de 

sensor (film) horizontaal te nivelleren. Deze methode zorgt er tegelijkertijd voor dat de parallelle horizontale lijnen 

(loodrecht) van het gebouw geen hoek vormen met de sensor, zodat ze ook parallel (loodrecht) op de foto blijven. Als 

de camera niet horizontaal staat, zullen de parallelle horizontale lijnen ook convergeren naar een verdwijnpunt en dus 

niet parallel in het beeld verschijnen.

VERTICALE LIJNEN

VOOR EEN GEVOEL VAN

DYNAMIEK

EN NAAR

CADEAU

SPANNING

EEN WEG NAAR DE HEMEL I - DE TOREN © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHENE
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BEWEEG HET ONDERWERP
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GOSPODAROU

Een van de belangrijkste regels van fotografie is om te bewegen om je foto te maken. Besteed altijd tijd voordat u begint met fotograferen om alle alternatieven te overwegen die u heeft om de foto te maken. Maak een paar testfoto's 

en vergelijk ze om de foto's te vinden die het beste werken, en ga dan pas verder met het maken van de uiteindelijke foto.

Het vinden van de beste compositie hangt grotendeels af van het vinden van het beste uitkijkpunt, de hoek en de 

afstand tot het onderwerp, en dit kan alleen worden ontdekt door rond het onderwerp te lopen en het vanuit alle hoeken 

te bestuderen. mogelijke standpunten.
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PLAATSING VAN HET ONDERWERP - REGEL VAN DERDEN - DEFINITIE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Zoals de meeste compositieregels is de regel van derden niet bepaald een regel in de gewone zin van het woord, 

maar belangrijker nog een richtlijn, een empirische compositorische overweging die de balans en de interesse van 

het beeld in het oog in het frame leiden.

Een goede gewoonte, vooral bij landschapsfotografie, maar ook bij stadsgezichten en andere architectuurbeelden, is om de horizonlijn op de 

bovenste horizontale lijn van de regel van derden te plaatsen. Het is iets dat ik instinctief doe en het geeft me evenwichtige en harmonieuze 

resultaten.

Als we deze regel zouden willen definiëren, zouden we zeggen dat we om de regel van derden toe te passen:

Plaats uw onderwerp op een van de vier snijpunten tussen de lijnen die het frame horizontaal en verticaal in gelijke derde 

delen verdelen om een   harmonieus resultaat te verkrijgen.

REGEL VAN HET DERDE PRINCIPE

- PLAATSING VAN HET ONDERWERP

MYSTIEK © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHENE

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

81 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



SAMENSTELLING ALS BASIS VAN CREATIE

- PRINCIPES EN SAMENSTELLINGSREGELS
HOOFDSTUK 08 PLAATSING VAN HET ONDERWERP - REGEL VAN DERDE PARTIJEN - HET ANKERPUNT

SAMENSTELLING ALS BASIS VAN CREATIE

PLAATSING VAN HET ONDERWERP - REGEL VAN DERDE PARTIJEN

HET ANKERPUNT - ONDERSTE / RECHTER VERWIJDERING IN HET FRAME

JULIA ANNA

GOSPODAROU

op afbeeldingen, ongeacht die betrekking hebben op fotografie, schilderen, tekenen of enige andere tweedimensionale visuele 

weergave.

Het oog begint te trainen vanaf de allereerste momenten van het leven en leert voornamelijk door herhaling. We zien dingen vaak en ze worden 

'regels' voor ons, ze worden het 'goede' of 'slechte' beeld van iets. Hetzelfde geldt voor kunsteducatie. We leren dat bepaalde afbeeldingen mooi 

zijn of niet door talloze andere afbeeldingen te observeren op basis van dezelfde principes. De principes waarmee we een afbeelding als een 

goede compositie beschouwen, hebben te maken met de structuur, die vanuit verschillende invalshoeken correct moet zijn (duidelijkheid van de 

compositie, goede geometrie, een bepaalde rangschikking van visuele elementen in het frame, enz.) . Omdat de kans groter is dat we goede 

kunstwerken zien door tentoonstellingen te bezoeken, boeken te lezen, door les te krijgen op school of gewoon op andere manieren met hen in 

contact te komen, beetje bij beetje terwijl we aan deze compositiepatronen wennen, beginnen we ze te gebruiken als 'modelafbeeldingen' om de 

andere afbeeldingen die we zien. Na verloop van tijd bereiken we een punt waarop ze een regel in onze geest worden zonder ons zelfs maar 

bewust te zijn van hun bestaan, maar deze regel werkt op de achtergrond van onze geest elke keer dat we een afbeelding interpreteren.

REGEL VAN DERDE PARTIJEN

BEGINSEL

- HET ANKER

PUNT

De rechterkant van de afbeelding, en vooral het snijpunt rechtsonder, wordt beschouwd als het sterkste en 

meest efficiënte punt in het frame. Dit punt wordt beschouwd als een ankerpunt voor het oog in het frame.

WAAROM DE ONDER-RECHTER PLAATSING ZO KRACHTIG IS Een van deze patronen of compositieregels is ook: "De regel voor het plaatsen van de

onderwerp in de rechter benedenhoek van het beeld voor maximale impact ”.

Er is weinig uitleg over hoe deze regel tot stand kwam, sommige artistieke en andere technieken, gerelateerd aan hoe we ons oog artistiek 

opvoeden en hoe onze hersenen ons vertellen erop te reageren. functie van een gedrag dat te maken heeft met bepaalde reflexen.

WE ZIEN DINGEN VEEL TIJD EN ZE 

WORDEN

"REGELS" ALLE,

Deze manier om het onderwerp rechtsonder in het frame te plaatsen, wordt al sinds de vroegste tijden in de beeldende kunst gebruikt en kan 

in zekere zin worden overgebracht in het collectieve geheugen van kijkers als de een van de goede manieren om een   afbeelding te 

presenteren. Dit geldt voor de meeste compositieregels, maar vooral met deze, omdat het een van de meest effectieve manieren is om tot 

een goede compositie te komen en een van de meest door het oog herkende manieren. .

ZE WORDEN DE

"RECHTS" BUITEN

DE ARTISTIEK-VISUELE UITLEG

"STORING" AFBEELDING

Ik zal beginnen met de artistiek-visuele uitleg, dat is dat we deze compositie als goed erkennen omdat we hebben geleerd er zo 

uit te zien

VAN IETS
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SAMENSTELLING ALS BASIS VAN CREATIE

PLAATSING VAN HET ONDERWERP - REGEL VAN DERDE PARTIJEN

HET ANKERPUNT - ONDERSTE / RECHTER VERWIJDERING IN HET FRAME

JULIA ANNA

GOSPODAROU

TECHNISCHE UITLEG 2 / Vergelijk de afbeelding met wat we in de echte wereld zien

Aan de artistieke / visuele uitleg kunnen we enkele technische verklaringen toevoegen met betrekking tot hoe we reageren volgens bepaalde 

gedragsreflexen die we hebben gecreëerd.

Een andere verklaring waarom de onderkant van het beeld krachtiger is, is dat het oog de gewoonte heeft om op en neer te reizen, ongeveer 

hetzelfde als wanneer we voor het eerst naar de lucht kijken ( wat een open, helder oppervlak voor ons is) terwijl we naar een scène kijken en 

afdalen naar de vloer die meestal donkerder is en dus minder aandacht trekt, dus dit zal de laatste zijn die we in de scène waarnemen, terwijl we 

verder gaan terwijl we het onderzoeken en de laatste waarop we ons zullen concentreren.

1 / "Lees" de afbeelding

Een ervan heeft te maken met het feit dat we de neiging hebben om een   afbeelding op dezelfde manier te 'lezen' als we 

tekst lezen, dat wil zeggen van links naar rechts en van boven naar beneden. Deze manier van lezen is vooral 

kenmerkend voor de westerse wereld, maar aangezien de meeste kunst die universele erkenning heeft gekregen en 

door de eeuwen heen universele bekendheid heeft gehad, afkomstig is uit de westerse wereld, kunnen we terugkeren 

naar de artistieke / visuele uitleg. vroeger, en hierop kan men veronderstellen dat het vooral op deze manier is dat de 

mensen die in aanraking komen met kunst in het algemeen hun blik hebben geoefend. Natuurlijk zijn er andere principes 

die staan   bij het 'lezen' van een afbeelding, gebaseerd op andere manieren om een   tekst te lezen, maar ze zijn in de 

minderheid sinds de

3 / Interpreteer een afbeelding volgens onze reflexen

WAAROM IS DE RECHTERKANT EFFICIËNTER DAN DE LINKERKANT?

Hier is een eenvoudige verklaring voor en het heeft betrekking op waar het oog werd geleerd om eerst te kijken, gerelateerd 

aan het feit dat de rechterhand dominant is bij de meerderheid van de mensen.

Hoe werkt het in de praktijk? Aangezien de overgrote meerderheid van de mensen rechtshandig is, zijn ze meer 

gewend om naar de rechterkant te kijken, waar ze een voorwerp in hun 'goede' hand zouden houden, vandaar de 

neiging om er belangrijke voorwerpen op te plaatsen.

de rechterkant van het beeld om ze te accentueren, aangezien het oog daar instinctief naartoe gaat. Wat is er aan de 

hand met linksen? Nogmaals, teruggaand naar de artistieke / visuele uitleg, linkshandigen hebben zoveel afbeeldingen 

gezien die op dit principe zijn gebouwd (de rechter benedenhoek is de rechterhoek) dat ze eraan gewend zijn geraakt en 

het ook onbewust beschouwen als een liniaal.

Om terug te keren naar de praktijk van deze manier van kijken, kunnen we zeggen dat, aangezien het oog in het kader 

van links naar rechts en van boven naar beneden beweegt, alsof het het beeld 'leest', wanneer het een element aan het 

einde van zijn pad (het snijpunt rechtsonder is dat einde) dit zal de interesse van de kijker in de foto behouden en zal het 

oog niet uit het frame laten gaan en doorgaan naar het volgende beeld zoals in de volgende pagina van een boek.
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PLAATSING VAN HET ONDERWERP - REGEL VAN DERDE PARTIJEN

HET ANKERPUNT - ONDERSTE / RECHTER VERWIJDERING IN HET FRAME

DE VORM VAN LICHT III © JOEL TJINTJELAAR

- ROTTERDAM

BEDRADE SYMFONIE © JULIA ANNA GOSPODAROU 2009

- YLONIEUWE ARVKILLE
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SAMENSTELLING ALS BASIS VAN CREATIE

ONDERWERP PLAATSING - DE DIAGONALE REGEL EN DE GOUDEN INTERIANGLE REGEL

JULIA ANNA

GOSPODAROU

De diagonale regel geeft aan dat een afbeelding dynamischer lijkt als het onderwerp (de onderwerpen) op een diagonaal van het 

frame is (zijn) geplaatst. Het resultaat kan een echte lijn zijn of gewoon een denkbeeldige lijn die de verschillende delen van het 

onderwerp of onderwerpen met elkaar verbindt in het geval van meerdere onderwerpen.

ook de vrije hoeken van een rechthoek met de diagonaal door middel van een loodlijn zijn sterke elementen van 

compositie. Door richtlijnen langs deze compositielijnen en onderwerpen op hun kruispunten te plaatsen, ontstaan   

sterke composities.

De gouden driehoeksregel is een uitbreiding van de regel van de diagonaal en stelt dat naast het feit dat de diagonaal 

een zeer sterk compositorisch element is, de punten en lijnen die voortvloeien uit de kruising

DE DIAGONALE REGEL EN DE GOUDEN DRIEHOEK ALS DE SNAREN VAN EEN HARP III - MONTANT © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHENE. KATEHAKI VOETGANGERSBRUG, ATHENE- PLAATSING VAN HET ONDERWERP

Het onderwerp wordt op een oplopende diagonaal geplaatst en de wolken die het object kruisen volgen de richting 

en positie van de gouden driehoeken.
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PLAATSING VAN HET ONDERWERP - DE DIAGONALE REGEL

- DE KLIM TEGEN DE AFDALENDE DIAGONAAL

JULIA ANNA

GOSPODAROU

De oplopende of aflopende diagonale regel zegt dat:

De opwaartse diagonaal ziet er dynamischer, positiever uit en maakt in het algemeen meer kans om indruk te maken en een prettige 

indruk en gevoel te geven bij de kijker dan de neerwaartse diagonaal.

De uitleg van deze regel is intuïtief: een object waarvan de hoofdrichting van de grond naar de lucht gaat, lijkt een 

natuurlijker object omdat het kan worden vergeleken met alles dat deze richting in de natuur heeft: bomen en de meeste 

planten die stijgen naar de lucht, gebouwen en zelfs mensen die de grond hebben voor ondersteuning, maar hun 

natuurlijke positie is staan   en omhoog kijken. Waarom de diagonaal? Lees het vorige hoofdstuk nog eens!

Daarom zal elk object dat in een opwaartse diagonaal wordt geplaatst, waarschijnlijk een indrukwekkend compositorisch beeld creëren 

met een positievere impact.

HET BEDRAG VERSUS DE DALENDE DIAGONAAL

KATECHAKI VOETGANGERSBRUG ATHENE © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHENE KATECHAKI VOETGANGERSBRUG ATHENE © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHENE
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SAMENSTELLING ALS BASIS VAN CREATIE

PLAATSING VAN HET ONDERWERP - DE GOUDEN RATIO EN DE FIBONACCI-SPIRAAL

JULIA ANNA

GOSPODAROU

De gulden snede en de Fibonacci-spiraal zijn twee vergelijkbare regels die tot doel hebben harmonieuze en evenwichtige 

composities te creëren.

Met zijn oorsprong in de Indiase wiskunde en vernoemd naar Leonardo van Pisa, bekend als Fibonacci, zijn de Fibonacci-getallen: 0,1,1,2,3,5

, 8,13,21,34,55,89,144 ... elk volgend getal is de som van de twee voorgaande. De relatie tussen Fibonacci-getallen en 

de gulden snede is dat de verhouding tussen twee opeenvolgende Fibonacci-getallen zeer dicht bij de gulden snede ligt.

Ongeveer Φ = 1618, de gulden snede (met de naam Φ) creëert een rechthoek die wordt beschouwd als de belichaming 

van schoonheid en balans en het is gebruikt om harmonieuze composities uit de oudheid in de architectuur te creëren, l 

kunst en later in de fotografie.

De constructie van de Fibonacci-spiraal is gebaseerd op de Fibonacci-getallen (zie afbeelding). De Fibonacci-spiraal en de gouden rechthoek 

hebben veel overeenkomsten en worden op dezelfde manier gebruikt om een   evenwichtige compositie te creëren.De gouden rechthoek bestaat uit een vierkant en nog een kleinere gouden rechthoek die eraan is bevestigd en 

kan worden getekend vanaf het eerste vierkant (zie afbeelding).

SPIRAAL FIBONACCI

- PLAATSING VAN HET ONDERWERP

DE GOUDEN RATIO

- PLAATSING VAN HET ONDERWERP
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SAMENSTELLING ALS BASIS VAN CREATIE

PLAATSING VAN HET ONDERWERP - DE GOUDEN RATIO EN DE FIBONACCI-SPIRAAL

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Laten we in de volgende afbeeldingen eens kijken naar twee voorbeelden van hoe de gulden snede en de Fibonacci-spiraal kunnen worden 

toegepast op architectuur en fotografie.

beide punten van het beeld door de rangschikking van de hoofdlijnen van de structuur.

Een andere regel die de Fibonacci-spiraal en de gouden regel stellen, is dat het belangrijkste gebied van een afbeelding 

zich in de rechter benedenhoek van de afbeelding bevindt, ongeveer 1/4 van de afbeelding. omhoog en 1/4 van het frame 

naar links, dat is ongeveer wat de "Regel van derden" geeft aan dat het sterkste punt van een afbeelding zich op het 

snijpunt van het onderste derde deel van een afbeelding en het rechter derde deel bevindt. We hoeven deze regel niet 

religieus toe te passen, want van wat je in de onderstaande afbeeldingen kunt zien, werkt de compositie ook goed als je 

het hoofdpunt van de lijst op andere plaatsen dan de kwartier plaatst. lager, maar houd deze opmerking in gedachten als 

richtlijn voor wanneer deze van toepassing kan zijn.

Het bekendste voorbeeld van de toepassing van de gulden snede en de Fibonacci-spiraal in de architectuur wordt 

beschouwd als de compositie van de gevel van een van de meest bewonderde gebouwen aller tijden, de 

Parthenontempel in Athene, Griekenland. De gevel van het Parthenon past keurig in een gouden rechthoek en merk op 

wat er in het voorbeeld binnen deze gouden rechthoek gebeurt en hoe de belangrijkste constructielijnen de vierkante 

verdeling van de rechthoek volgen Gouden. In het geval van fotografie illustreer ik de Fibonacci-spiraal met een 

afbeelding van de ingang van de Mexicaanse ambassade in Berlijn, waar ik hetzelfde principe gebruikte om het oog naar 

het belangrijkste te leiden.

FIBONACCI

SPIRAAL EN

DE GOUDEN REGEL

VERKLAR DAT

MEEST

BELANGRIJK

BEELDGEBIED

IS DICHTBIJ GELEGEN

DE ONDERKANT

JUISTE HOEK VAN

DE AFBEELDING

DE GOUDVERHOUDING EN DE FIBONACCI-SPIRAAL IN DE ARCHITECTUUR: DE SAMENSTELLING VAN DE PARTHENONGEVEL

DE FIBONACCI-SPIRAAL IN DE FOTOGRAFIE: MEXICAANSE AMBASSADE 

BERLIJN © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - BERLIJN
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DE REGEL "VISION VOOR GEAR"

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Een camera maakt geen foto.

De ogen, geest en ziel van

de fotograaf doet.

Een camera is een hulpeloos stuk metaal en plastic zonder hersenen of gevoeligheid, tenzij hij wordt 

geleid door een geïnspireerde geest, een hart en een visie.

Het beeld dat de camera zal maken, is niet eens van binnen geboren. Deze afbeelding 

gaat de camera vooraf en begint als een VISIE, een INTENTIE, een behoefte die de 

fotograaf ziet, heeft en voelt en die meer te maken heeft met de uitdrukking van zijn 

innerlijke wereld dan met het medium dat werd gebruikt om de emotie, dus het beeld, 

tot leven te brengen. Zelfs met een speelgoedcamera en een plastic lens kan er fijne 

kunstfotografie worden gemaakt.

ALS DE SNAREN VAN EEN HARP VI - OPNIEUW © JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - ATHENE

KATEHAKI VOETGANGERSBRUG, ATHENE

Deze visie van het onderwerp is alleen zichtbaar vanaf een heel precies punt en alleen voor degenen die 

het onderwerp goed hebben bestudeerd. Die visie vinden en beseffen hoe je er een verhaal van kunt 

maken, dat is wat Vision betekent en het resultaat is waarom Vision voor apparatuur gaat: de camera 

alleen zou dit uitzicht nooit kunnen creëren, er is visie voor nodig. voorbij het voor de hand liggende en 

breng het naar de oppervlakte.
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SAMENSTELLING ALS BASIS VAN CREATIE

VOORGROND

JULIA ANNA

GOSPODAROU

We praten meestal over de achtergrond bij het samenstellen en analyseren van een foto, maar de voorgrond en 

achtergrond zijn net zo belangrijk bij het creëren van een krachtig beeld.

wanneer we het onderwerp van te ver weg fotograferen, of met een lens die groter is dan degene die we zouden moeten gebruiken.

Een manier om te voorkomen dat de afbeelding onoverzichtelijk wordt en deze schoon en scherp te houden, is door altijd rekening te 

houden met uw voorgrond en alleen die elementen in de afbeelding op te nemen die het onderwerp ondersteunen en er goed mee 

werken.

Door het juiste element op de voorgrond op te nemen, kan een beeld op verschillende manieren worden versterkt: spanning 

creëren, het oog op het onderwerp richten, balans creëren, schaal in het beeld aanbrengen. De voorgrond kan worden gecreëerd 

door andere elementen die in het frame worden geïntroduceerd (d.w.z. de grond, verschillende elementen die zich voor het 

onderwerp bevinden) of door het onderwerp zelf wanneer het van dichtbij en het vult het frame (of vult de voorgrond) en wanneer 

zijn lijnen / randen als richtlijnen in het frame fungeren.

Om ongewenste elementen op de voorgrond buiten het kader te houden, verandert u uw perspectief zodat de voorgrond in de juiste verhouding 

staat tot het onderwerp. Kom dichter bij het onderwerp of verander de lens om onnodige voorgrond te beperken of te elimineren. Wees 

voorzichtig als een voorgrondelement het onderwerp overlapt, het mag er niet uitzien als een ongeluk. Naar rechts of links bewegen kan het 

perspectief volledig veranderen en is een van de eerste dingen die u moet doen voordat u een foto maakt. Zelfs in het geval dat het frame dat we 

in de zoeker zien er goed uitziet, loont het toch om naar een iets andere hoek te zoeken, of het nu alleen voor onderzoeksdoeleinden is.

Het gebruik van groothoek- en supergroothoeklenzen is een geweldige manier om de voorgrond te benadrukken. Een 17-40 mm lens op een 

full-frame camera of een 10-24 mm lens op een cropped camera zorgt ervoor dat zelfs een klein onderwerp op de voorgrond er prominent in 

beeld komt. Bovendien geven deze lenzen het beste gevoel van convergentie van lijnen in een afbeelding, waardoor een dynamische look 

ontstaat door het perspectief te overdrijven.

MEEST

GEMEENSCHAPPELIJK

EEN FOUT IS OM IN TE 

BLIJVEN

Als je de voorgrond niet kunt vermijden, laat die dan zien.

De meest voorkomende fout als het op de voorgrond aankomt, is om meer in het frame te blijven dan nodig is om het 

idee over te brengen. Onnodige en afleidende voorgrondelementen kunnen een afbeelding verpesten die anders 

interessant zou zijn geweest. Dit gebeurt meestal

VOORGROND

Gebruik het als een kaderelement, of om een   gevoel van schaal aan de afbeelding te geven, of zelfs in een dialoog met het hoofdonderwerp.

MEER DAN HET IS

VEREIST
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SAMENSTELLING ALS BASIS VAN CREATIE

CONTEXT

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Het kiezen of creëren van een goede achtergrond voor je onderwerp is het winnen van de helft van de strijd, 

zo niet meer. Vaak onderschat wanneer iemand nieuw is met fotografie, de achtergrond is waar we naar 

moeten kijken direct nadat we het onderwerp hebben gekozen, zo niet eerder, omdat het niet uitmaakt hoe 

interessant het onderwerp is en hoe goed onze visie is, als onderwerp en achtergrond werken niet. goed 

samen, als ze niet opvallen, zal het eindresultaat onder de verwachtingen zijn en kan een potentieel goed 

imago verloren gaan.

Bij architectuurfotografie met lange belichtingstijden is de lucht de beste

en de meest efficiënte achtergrond. Op de achtergrond moet het dezelfde principes volgen als een normale achtergrond: 

een ondersteunend element zijn dat het beeld versterkt door het onderwerp te benadrukken, dat wil zeggen dat het 

eenvoudig moet zijn, vrij minimaal en niet in concurrentie met het gebouw.

METHODEN DIE UIT EVOLUTIES OP HET GEBIED WORDEN UITGESLOTEN:

HOE EEN CORRECTE, GESCHIKTE EN UITZONDERLIJKE ACHTERGROND VOOR EEN AFBEELDING TE CREËREN: - Verplaats, zoek naar een ander gezichtspunt (soms is het voldoende om een   stap te verplaatsen en verandert 

de achtergrond volledig).

- Maak opnamen van lager of hoger (zoek een hoger of lager oppervlak om de foto te maken).

- Kijk altijd goed naar je achtergrond voordat je gaat fotograferen. Maak er een gewoonte van.

- Gebruik een kleine scherptediepte (groot diafragma - klein diafragma, f / 4 en minder) - het werkt goed met architectonische details.

- Denk aan je achtergrond alsof het een ander onderwerp is.

- Bedenk of je echt de achtergrond van je foto wilt.

- Als het iets toevoegt aan uw idee, als het in wisselwerking staat met uw onderwerp, moet u het zien. Gebruik een klein 

diafragma (groot diafragma - f / 8 en hoger) om de scherptediepte te vergroten en de achtergrond in de foto op te nemen.

- Ga weg van uw onderwerp, gebruik een telefoto of zoom in (dit comprimeert het perspectief en verkleint de 

scherptediepte, waardoor de achtergrond onscherp wordt als deze zich op een bepaalde afstand van het onderwerp 

bevindt, dat wil zeggen - d.w.z. onscherp) - dit werkt ook goed met architectonische details.

DE ACHTERGROND

ISWHATWE

MOET KIJKEN

RECHTS NA

- Als de achtergrond storend is of de aandacht van uw onderwerp verschuift naar niet-gerelateerde elementen, moet 

deze worden weggelaten. Dit is het geval wanneer de achtergrond te druk is, te kleurrijk, enkele onooglijke elementen 

bevat of gewoon niet overeenkomt met uw visie.

KEUZE

HET ONDERWERP, ALS

- Vul het kader met uw onderwerp - zoom in en snijd uw onderwerp bij door de achtergrond te verwijderen.

NIET HIERVOOR
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VOORGROND

EN ACHTERGROND

Een voorbeeld van het gebruik van voor- en achtergrond in uw 

voordeel.

Aan de rechterkant heb je de scène die ik voor me had toen deze foto 

werd gemaakt. Er was niet genoeg tijd om mijn perspectief te veranderen, 

dus ik moest snel handelen en gebruiken wat ik beschikbaar had. Dit gaf 

me een erg rommelige voorgrond die moest worden verwijderd, dus ik 

liep naar de brug en gebruikte een lange lens om de foto te kadreren. De 

achtergrond was ook rommelig en liet geen duidelijk beeld van de brug 

toe, maar die ik op een creatieve manier gebruikte om de geest van de 

buurt te suggereren: de Erasmusbrug die waakt over de daken van 

Rotterdam.

BEKIJK ZE © JULIA ANNA GOSPODAROU 2010 - 

ROTTERDAM
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GEZICHT EN HOEK

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Standpunt en kijkhoek zijn enkele van de belangrijkste factoren die het verschil kunnen maken tussen 

een uitzonderlijke opname en een gemiddelde opname.

van hen. Door een standpunt onder of boven ooghoogte te kiezen, kunnen de ruimtelijke relaties in het frame 

veranderen, verrassende perspectieven creëren en een nieuwe betekenis geven aan het architectonische object dat we 

fotograferen.

Het kiezen ervan is ook essentieel om een   bepaald gevoel aan een beeld over te brengen, aangezien een onderwerp er vanuit een ander 

standpunt of vanuit een andere hoek totaal anders uit kan zien.

MODERNE EN HISTORISCHE GEBOUWEN

- HOE ZIJN AAN TE PAKKEN

HOE HET ONDERWERP TE NADEREN OM HET BESTE 

GEZICHTSPUNT EN DE HOEK VOOR FOTOGRAFIE TE VINDEN In het algemeen geldt: hoe ouder het gebouw, hoe meer de opname van de omgevingscontext in het beeld zal helpen, 

vooral bij geïsoleerde gebouwen. Bovendien zal een eenvoudige en ongecompliceerde compositie waarschijnlijk de 

schoonheid en geschiedenis van een oud gebouw binnenin benadrukken.

STUDIE

- Bestudeer het gebouw vanuit alle hoeken en afstanden voordat u besluit wat uw standpunt zal zijn.

GEBOUW

VAN ALLEN

HOEKEN EN

- Bepaal wat u met de foto wilt overbrengen, zodat u uw standpunt correct kunt kiezen. Integendeel, hoe moderner een gebouw, hoe minder context er nodig is en hoe minder abstracte fotografie 

kan worden om het idee over te brengen.

AFSTANDEN

- Vul het kader met uw onderwerp als u alleen het gebouw zelf wilt laten zien.

- Gebruik een groothoeklens om het gebouw en zijn omgeving te laten zien als de omgeving bijdraagt   aan het idee dat je met de foto 

wilt overbrengen.

Een kwestie van kiezen is bijvoorbeeld hoe we een oud gebouw gaan fotograferen dat is opgenomen in het moderne stadsnetwerk, of een oude 

gevel omlijst door moderne gebouwen. Als we van plan zijn het oude gebouw in context en zijn relatie tot moderne architectuur te laten zien, 

zullen we een brede lens gebruiken en een deel van de context in de afbeelding opnemen. Als we daarentegen alleen het oude gebouw zelf 

willen uitlichten, kiezen we voor een telelens (of komen we dichterbij) en plaatsen we het gebouw uit zijn context.

- Gebruik een telelens om dichter bij uw object te komen en comprimeer het perspectief als u geïnteresseerd bent in een detail.

- Zoek naar ongebruikelijke en originele hoeken om een   andere indruk van de afbeelding te krijgen. Zoek naar uitlijningen, overlappingen, 

scherpe hoeken of andere elementen, verdwijnpunten, speel met texturen of vormen van het architectonische object, kantel de camera, balans 

tussen vol en leeg, positief en negatief, of zoek een spanningspunt tussen de
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GEZICHT EN HOEK

HET VERANDEREN VAN DE KIJKHOEK KAN EEN NIEUWE AANZICHT VOLLEDIG VOUWEN

- VERSCHILLENDE VORMEN, SAMENSTELLINGSLIJNEN, VERSCHILLENDE SENSATIES VAN HET BEELD - GUGGENHEIM MUSEUM - INTERIEUR - NEWYORK

ZICHTHOEK HOGER DAN OOGNIVEAU GEZICHTSHOEK MINDER DAN OOGNIVEAU

GUGGENHEIMMUSEUMNEWYORK I © JULIA ANNA GOSPODAROU 2009 GUGGENHEIMMUSEUMNEWYORK II © JULIA ANNA GOSPODAROU 2009

- YLONIEUWE ARVKILLE - YLONIEUWE ARVKILLE
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HOOFDLIJNEN

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Een richtlijn is degene die de aandacht trekt op de foto en die hem door het hele beeld leidt door hem te begeleiden 

tijdens zijn cursus die eindigt met het hoofdonderwerp.

Het gebruik van richtlijnen is een effectieve methode om het onderwerp te benadrukken en dynamiek in de foto te creëren. Een afbeelding 

kan een enkele hoofdlijn hebben of meerdere complexere lijnen die een hoofdnetwerk kunnen vormen. Alle richtlijnen van een netwerk 

moeten samenwerken, direct of indirect convergeren tot het punt dat we de meeste nadruk willen leggen op het hoofdonderwerp.

HOE DE BELANGRIJKSTE SAMENSTELLINGSLIJNEN TE GEBRUIKEN

- Plaats je onderwerp aan het einde van een richtlijn of op de samenkomst van een reeks lijnen, waardoor spanning 

in het beeld ontstaat.

- De hulplijnen kunnen recht, gebogen, radiaal, diagonaal, zigzag zijn en moeten overheersend zijn in het frame, ze moeten een richting geven 

en niet willekeurig worden geplaatst.

CONVERSIE © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHENE
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CREËER DIEPTE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Diepte in een foto is het kenmerk dat een tweedimensionaal beeld scheidt van een driedimensionaal beeld. Omdat 

fotografie een

- Diepgang creëren met kaderelementen. Een kaderelement geplaatst

voorgrond (een ingebouwd kaderelement - een andere structuur of een deel van een structuur, of een natuurlijk element - bijvoorbeeld vegetatie) 

kan diepte aan een afbeelding toevoegen door een nieuwe laag te maken waarmee de kijker kan vergelijken elementen op de voorgrond met 

het onderwerp en zullen helpen het onderwerp te benadrukken door het oog daarheen te richten.

tweedimensionale ondersteuning, het creëren van diepte wordt bereikt door een paar technieken te gebruiken en een 

paar eenvoudige principes in gedachten te houden (en toe te passen).

DEZE INSTRUMENTEN ZIJN ONGEOORLIJK GEBRUIKT

DE DIEPTE IS:
CREËER LAGEN VAN DIEP ANDATMOSFERISCH 

PERSPECTIEF

RIJKE STAATSGEBOUW, NEWYORK

- Creëer een perspectief. Een van de meest suggestieve manieren om perspectief te creëren, is door convergerende lijnen 

te gebruiken. In perspectief komen de parallelle lijnen tot in het oneindige samen, op een punt dat het verdwijnpunt wordt 

genoemd. Of het verdwijnpunt nu in het frame zit of niet, de suggestie van diepte zal worden geaccentueerd door het 

gebruik van convergerende lijnen die het oog in het frame zullen leiden.

- Maak 3 hoofdshots: voorgrond, middenveld en achtergrond. De drie vliegtuigen

De belangrijkste gebieden moeten goed worden gedefinieerd en goed worden ondersteund door zowel de compositorische elementen die ze 

creëren als de manier waarop we de afbeelding verwerken (zie hieronder hoe u verwerking kunt gebruiken om diepte in een afbeelding te 

creëren). Bijkomende / secundaire vlakken kunnen goed werken in combinatie met primaire vlakken als ze daaraan ondergeschikt zijn, 

wederom vanuit geometrisch perspectief en ook vanuit verwerking.

- Creëren van lagen door elementen op elkaar te plaatsen. Elementen op de voorgrond zullen groter zijn, die 

op de achtergrond zullen kleiner lijken. Het verschil in grootte geeft een indruk van diepte.

HOUDING © JOEL TJINTJELAAR 2013

- YLONIEUWE ARVKILLE
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CREËER DIEPTE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

- Diepgang creëren door verwerking (de principes van atmosferisch perspectief). Volgens de wetten van 

perspectief en atmosferische verspreiding, ook wel atmosferisch perspectief genoemd, zijn objecten die dichter bij de 

kijker staan   beter gedefinieerd en worden hun details duidelijker gezien dan objecten die verder van de kijker 

verwijderd zijn. Stof- en waterdeeltjes in de lucht (zelfs in de schoonste en droogste atmosferen) werken als mist die het 

zicht geleidelijk belemmert en ervoor zorgt dat objecten hun detail als het oog verliezen beweegt in de diepte van een 

scène.

- Creëer of verwijder diepte met een brede of lange lens. Met een goede reputatie

Over het algemeen benadrukken of overdrijven groothoeklenzen het perspectief, lange lenzen comprimeren het en laten het beeld er 

tweedimensionaal uitzien. Daarom hebben groothoeklenzen de voorkeur voor gevallen waarin men volumes wil benadrukken (architectuur- en 

landschapsfotografie), terwijl lange lenzen de voorkeur hebben voor gevallen waarin men het volume wil comprimeren. diepte (portretten). Als 

u deze regel in gedachten houdt, kunt u beslissen welke lens het meest geschikt is voor een scène, ongeacht de noodzaak om met de ene of 

de andere lens dichterbij / verder van het onderwerp te komen.

Op basis van deze principes wordt in representatieve tweedimensionale beeldende kunst (schilderen, tekenen, enz.) Algemeen aangenomen 

dat in een scène het contrast en de definitie van het object op de voorgrond meer zullen worden geaccentueerd dan die van de achtergrond. 

Door dit principe als richtlijn te gebruiken, kunnen we diepte creëren door in de nabewerking lichtvorming te gebruiken om objecten op de 

voorgrond te benadrukken en de achtergrond minder benadrukt te laten. We kunnen diepte, aanwezigheid en helderheid creëren in de 

nabewerking met behulp van contrast om volumes te definiëren en te scheiden.

FOCUS OP DE HYPERFOCALE AFSTAND

Om een   sterker perspectief te creëren, benadert u het gebouw zodat de delen op de voorgrond groter lijken en het 

convergentie-effect wordt gemaximaliseerd. Dit zorgt voor een meer geaccentueerd perspectief, waardoor een acuut 

gevoel van diepte ontstaat. Wanneer u van dichtbij fotografeert, maak er dan een gewoonte van om uw scherptediepte 

te controleren, zodat alle verschillende opnamen in de afbeelding scherp zijn (als dat de bedoeling is en de foto niet 

gaat over het creëren van een ondiepe scherptediepte. veld).

- Creëer diepte door textuur en structuur te differentiëren. Volgens de wetten van

perspectief en atmosferische spreiding, dezelfde wet die we in de vorige paragraaf hebben toegepast, we kunnen diepte 

aan het beeld toevoegen door de textuur en structuur van een volume op de voorgrond te accentueren en te verzachten 

de textuur van objecten die ver weg zijn. Dit kan gedaan worden door het contrast van de afbeelding op een andere 

manier te veranderen: het vergroten van objecten op de voorgrond en het verkleinen van objecten op de achtergrond.

Om er zeker van te zijn dat alles in beeld is, gebruik je eerst een klein diafragma en daarna stel je scherp op de hyperbrandpuntsafstand. Dit is 

de afstand waarop je alles hebt als je scherpstelt. een acceptabele scherpte tussen de helft van die voorgrondafstand tot oneindig (je kunt de 

specifieke hyperbrandpuntsafstand vinden met een speciale tabel of verschillende mobiele apps of internetcalculators). Als vuistregel geldt dat u 

ongeveer 1/3 van het beeld scherpstelt (bij gebruik van een klein diafragma

HET CONTRAST

EN DEFINITIE

VAN OBJECT NAAR

VOORGROND

ZAL MEER ZIJN

Geaccentueerd

- f / 11 en hoger), houdt u alles scherp in het frame (alleen als algemene regel te nemen, de resultaten moeten 

worden gecontroleerd omdat ze niet altijd nauwkeurig zijn).

- Gebruik negatieve ruimte om een   indruk van afstand / diepte te creëren.

Gewoonlijk wordt de negatieve ruimte die de indruk van diepte wekt voor het onderwerp geplaatst om het oog de 

afstand hiernaartoe te laten "reizen".

DAT DIE IN

DE ACHTERGROND
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CREËER DIEPTE

CREËER EEN STERK PERSPECTIEF PUNT DOOR HET GEBOUW TE SLUITEN EN DE CAMERA OMHOOG TE RICHTEN.

ODE AAN ZWART (ZWARTE HOOP) III - ANIMUS ZWART © JULIA ANNA 

GOSPODAROU 2013 - ATHENE

CONFRONTATIE © JOEL TJINTJELAAR

- AMSTERDAM
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INDIALOGE BALANS EN ELEMENTEN

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Balans is een van de belangrijkste dingen om naar te streven en te bereiken in een foto, en tegelijkertijd een van de 

moeilijkst uit te leggen dingen.

- Hetzelfde volume / object heeft meer gewicht in een afbeelding als het opzij of in de buurt van een rand wordt geplaatst 

dan wanneer het in het midden wordt geplaatst.

Evenwicht is de toestand van een afbeelding waarin alle onderdelen het recht hebben - Een volume / object heeft meer belang en gewicht als het meer contrasteert met de achtergrond en de 

omringende elementen.

gewicht, zodat alles harmonieus is.

Dit heeft vaak te maken met dualiteit (het ene object met het andere in evenwicht brengen), maar het kan ook worden 

bereikt door de juxtapositie en interactie van meerdere objecten.

- Een volume / object heeft meer gewicht als het alleen in de lijst staat dan als het wordt omringd door andere objecten.

- Een object van dezelfde grootte (gekoppeld aan het frame) is belangrijker als het op de achtergrond staat dan wanneer het 

op de voorgrond staat.

POSITIE EN GEWICHT IN HET FRAME

Een element kan een ander belang en gewicht in het frame hebben, afhankelijk van waar het is geplaatst. 

Bijvoorbeeld:

- Een lichter volume / object heeft meer gewicht in het kader dan een donkerder object.
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INDIALOGE BALANS EN ELEMENTEN

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Om evenwicht in een afbeelding te bereiken, zullen een paar regels u helpen:

- Gebruik de positionering van het onderwerp (de onderwerpen) in het frame om een   balans te creëren, in

het juiste gewicht geven aan elk gebied van de afbeelding.

- Gewoonlijk het is noodzakelijk om te voorkomen dat objecten / onderwerpen slechts aan één kant van de

kader, maar deze regel is relatief, want als het goed wordt gedaan, kan het hebben van het zwaartepunt van de afbeelding 

naar de zijkant verrassende en krachtige foto's opleveren. Maar het is goed om te weten dat deze regel bestaat.

- Breng uw niet-gecentreerde onderwerp in evenwicht met een tweede, van minder belang, die het hoofdonderwerp naar voren 

zal brengen en ermee in dialoog zal gaan.

- Het tweede onderwerp moet bij voorkeur aan de andere kant van de foto worden geplaatst, vanaf het eerste, maar 

deze regel staat ook open voor interpretatie en experimenten.

NEWYORK KANTOORTOREN © JULIA ANNA GOSPODAROU 2009

- YLONIEUWE ARVKILLE
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JULIA ANNA
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Negatieve ruimte moet een betekenis hebben. Voordat u het in het frame opneemt, moet u nadenken over wat deze betekenis zou 

moeten zijn, het antwoord zal helpen bepalen waar deze ruimte zal zijn en hoe groot deze zal zijn.

op de stille momenten van muziek die balans geven en de melodie helpen bepalen. Negatieve ruimte helpt meestal 

door de aandacht te vestigen op het onderwerp, dat positieve ruimte is, maar het kan ook als onderwerp zelf 

fungeren. Denk dus aan negatieve ruimte als het tweede onderwerp van de afbeelding.

Soms kun je niets gebruiken om iets in evenwicht te brengen. Negatieve ruimte kan worden gezien als de ' niets" en het kan een groot 

visueel belang hebben als het correct wordt gebruikt.

Negatieve ruimte is een van de belangrijkste instrumenten van minimalisme, waar het soms belangrijker is dan het 

onderwerp zelf. De lucht bij fotografie met lange sluitertijd, waar wolken als objecten kunnen dienen, kan bijvoorbeeld 

vaak het hoofdonderwerp van het beeld worden.Negatieve ruimte, de "leegte", is van groot belang in de oosterse filosofie. Het Japanse zenboeddhisme beschouwt 

leegte als een fundamenteel compositorisch element in alle kunstvormen. Negatieve ruimte bestaat om dingen een 

doel te geven, en in alle oosterse filosofieën is de relatie tussen leegte en object erg sterk. Beiden zijn van elkaar 

afhankelijk en kunnen niet zonder elkaar.

Net als elk ander deel van het frame, kan negatieve ruimte te veel of niet genoeg zijn. Vind de juiste balans door 

te beslissen wat zijn rol zal zijn in relatie tot het onderwerp en door verschillende composities en standpunten uit 

te proberen.

HET NEGATIEVE

DE OOST-RUIMTE

ZOALS DE GELUIDDEMPER

MOMENTEN BINNEN

MUZIEK DIE GEEFT

Negatieve en positieve spaties creëren elkaar: ruimte wordt gedefinieerd wanneer een object daar wordt 

geplaatst, en het object wordt gedefinieerd door de

de ruimte eromheen. Om de balans van het beeld te vergroten, moet de negatieve ruimte voor een object worden geplaatst dat een duidelijke 

richting heeft of een gevoel van beweging suggereert, om ruimte te bieden voor die beweging om zich te ontwikkelen.

BALANS EN

STEUN IN DEFINITIE

Negatieve ruimte kan worden gezien als een plaats waar het oog in het frame rust voordat en nadat u naar het 

onderwerp heeft gekeken, iets soortgelijks

DE MELODIE
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NEGATIEVE RUIMTE

EEN WEG NAAR DE HEMEL II - DE HEMEL VOORBIJ © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHENE

FROZENMUSIC III © JOEL TJINTJELAAR

- DEN HAAG
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SYMMETRYVS. ASYMMETRIE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

SYMMETRIE ASYMMETRIE

Symmetrie is, net als asymmetrie, een krachtig instrument voor compositie. Als ze correct worden gebruikt, kunnen ze 

allebei beelden creëren die een beroep doen op de meest fundamentele ideeën en visuele representaties die het 

menselijk oog van de wereld heeft.

Wereldwijd is het in wezen asymmetrie die de wereld om ons heen beheerst, ook al kunnen individuele objecten symmetrisch zijn. Dit 

betekent dat de asymmetrie is

ook verankerd in onze genetische code, evenals symmetrie, en dit is waarom het oog en de hersenen van de toeschouwer zo goed 

(hoewel verschillend) op beide reageren.

De wereld is zowel symmetrisch als asymmetrisch.

Asymmetrie zorgt voor een ander soort balans in het beeld, de zogenaamde informeel evenwicht, en het is moeilijker 

om mee te werken dan met symmetrie, omdat het nieuwe regels nodig heeft die elke keer vanaf het begin moeten 

worden geformuleerd om effectief te werken. Sommige mensen vinden het zelfs moeilijk om met asymmetrische 

composities te werken, vanwege het gebrek aan vooraf gedefinieerde regels en organisatie. Maar als beloning geeft 

asymmetrie meer vrijheid en leidt het tot creatievere composities.

De natuur is het beste voorbeeld van deze verklaring. Mensen en de meeste objecten die ze creëren zijn symmetrisch in de ene richting, maar 

asymmetrisch in de andere. Daarom gaat het altijd om hoe we ervoor kiezen om naar een object te kijken, welke kant we kiezen om te laten 

zien en het idee dat we aan de wereld willen presenteren. Gebruik symmetrie in het frame om een   gevoel van balans, gemak, comfort, 

stabiliteit en stilte over te brengen. Strenge symmetrie kan een interessant abstract beeld geven. De symmetrie gecombineerd met een 

verdwijnpunt kan zeer krachtige en dynamische beelden opleveren. Symmetrie wordt ook goed herkend door het menselijk oog en gemakkelijk 

te accepteren als compositietechniek, zelfs door de ongetrainde kijker.

Gebruik asymmetrie om dynamiek, spanning, interesse, verrassing te introduceren, om twee verschillende onderwerpen tegen 

elkaar aan te zetten, om de blik te provoceren en mensen te laten zoeken naar de regels van het kader. Asymmetrie biedt een 

nieuwe manier om dingen te zien, opent debatten, daagt de geest uit, ontkent of verandert gevestigde regels, en kan worden 

gebruikt om onverwachte beelden te creëren.

Om te kunnen werken, moet de symmetrie perfect zijn. "Bijna" symmetrisch faalt altijd. Het menselijk oog is zeer goed 

getraind om dit defect te herkennen. Een manier om interesse en drama in een perfect symmetrische compositie te 

introduceren, is door een asymmetrisch element in het frame op te nemen, zoals een persoon of een boom of een ander 

object dat het stuk ritme en interesse zal geven. afbeelding.

SYMMETRIE MOET

WEES PERFECT.

"BIJNA"

SYMMETRISCH IS

ALTIJD EEN STORING
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SYMMETRYVS. ASYMMETRIE

BERLIJN ARCHITECTUUR - DEBISGEBOUW © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- BERLIJN

ARCHITECTUUR BERLIJN - BAHN-TOREN © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- BERLIJN
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LICHT EN SCHADUW - SAMENSTELLINGSELEMENTEN

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Licht en schaduw kunnen de sfeer voor een afbeelding bepalen, een structuur benadrukken of als motief fungeren wanneer we ze 

afwisselen.

Het is altijd belangrijk om te weten waar onze heldere gebieden zich in het beeld bevinden, aangezien ze de kijker zullen aantrekken en ook waar de 

donkere gebieden zich bevinden omdat ze de heldere gebieden in evenwicht brengen.

Schaduwen kunnen een krachtig element zijn, vooral in zwart-wit architectuurfotografie, en kunnen zelfs het onderwerp zelf worden.

Spelen met licht en schaduw in de beeldende architectuurfotografie kan een geheel andere kant van het gefotografeerde architectonische object 

onthullen, een abstracte kant ervan, of een uitzicht dat niet mogelijk zou zijn als schaduwen niet bestonden. niet, met details of composities die 

alleen tot leven komen in de aanwezigheid van schaduwen in tegenstelling tot licht, zoals je kunt zien in de volgende twee voorbeelden. 

Patronen en contrasten zijn twee van de meest effectieve hulpmiddelen die u kunt gebruiken wanneer de scène voor u kan worden 

geïnterpreteerd in termen van interactie tussen licht en schaduw. Denk eraan om ernaar te zoeken de volgende keer dat u een scène met een 

hoog contrast probeert te maken met duidelijk gedefinieerde licht- en schaduwgebieden.

Het is altijd nuttig om schaduwen te vinden en te gebruiken als een element van compositie, of zelfs om de afbeelding te maken door ze als 

middelpunt te gebruiken. In dit geval moet ervoor worden gezorgd dat de schaduwen die als onderwerp worden gebruikt, niet worden 

bijgesneden, tenzij dit wordt gedaan als een bewust gebaar en met een compositorisch doel.

Licht en schaduw kunnen vaak in een frame aanwezig zijn in een dialoog tussen hen. Deze dialoog kan verschillende vormen 

aannemen: licht met schaduw, licht met licht, schaduw met schaduw.
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LICHT EN SCHADUW - SAMENSTELLINGSELEMENTEN

ZACHTE GEOMETRIE

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHENE

FROZENMUSIC II

© JOEL TJINTJELAAR
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JULIA ANNA

GOSPODAROU

CREËER TWEE INTERESSANTE CENTRA het beeld dat de kijker moet volgen om het hoofdonderwerp te bereiken na te hebben geoscilleerd tussen de twee 

lichtzones (of aandachtspunten). Op deze manier heeft de kijker genoeg tijd gehad om zich vertrouwd te maken met het 

beeld en de betekenis ervan te begrijpen. Het idee hier is om de kijker zo lang mogelijk in beeld te houden, zodat ze 

onze wereld kunnen betreden en het beeld gaan voelen. Een soortgelijk type dialoog kan worden gecreëerd tussen 

twee complementaire donkere gebieden, maar de schaduw zal altijd een ondergeschikte rol spelen in het beeld omdat 

het licht nodig heeft om te worden benadrukt.

OP DE FOTO

Een goede manier om accenten te leggen en de kijker te begeleiden die naar een foto kijkt, is door twee heldere gebieden in 

de afbeelding te hebben, de ene in het belangrijkste aandachtspunt en de andere in een gebied dat goed werkt. om het 

beeld in evenwicht te brengen en weer te geven. belangrijkste bezienswaardigheid. Het tweede gebied is lichter dan de rest 

van de afbeelding, maar donkerder dan het belangrijkste aandachtspunt en wordt dus een tweede aandachtspunt. Het doel 

van deze dubbele benadering is om een   pad te creëren naar

GEBRUIK LICHT EN SCHADUW, VIND DRAMA EN BENADRUK DE STRUCTUUR

Kabbelend licht

© JULIA ANNA

GOSPODAROU 2012

- ATHENE

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

107 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



SAMENSTELLING ALS BASIS VAN CREATIE

- PRINCIPES EN SAMENSTELLINGSREGELS
HOOFDSTUK 08 LICHT EN SCHADUW - TONAAL CONTRAST

SAMENSTELLING ALS BASIS VAN CREATIE

LICHT EN SCHADUW - TONAAL CONTRAST

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Licht en schaduw en bij uitbreiding lichte en donkere tinten kunnen de sfeer van een beeld bepalen, maar kunnen ook de 

compositie beïnvloeden door een tonaal contrast te creëren, dat verschillende elementen van het frame kan benadrukken 

of verzachten en hun rol kan beïnvloeden. op de foto.

afbeelding). Een afbeelding met een hoog contrast zal daarentegen alleen zijn waar het verschil tussen de hoogste en 

laagste toon van de afbeelding significant is. Een normale contrastscène is wat het meest voorkomt in een reële 

situatie, en het resulteert in een afbeelding waarin we ongeveer evenveel hoge lichten, middentonen en schaduwen 

kunnen zien.

Er zijn drie soorten tooncontrasten die kunnen bestaan   of kunnen worden gecreëerd in een afbeelding: laag, normaal of hoog.

Als we nadenken over de boodschap die door elk type tooncontrast in een afbeelding wordt overgebracht, geeft een 

afbeelding met laag contrast een gevoel van zachtheid, rust en kalmte, soms een gevoel van mysterie, omdat de 

elementen van het frame niet erg zullen zijn geaccentueerd, terwijl een beeld met een hoog contrast een indruk geeft van 

kracht en kracht, een indruk van durf en nervositeit.

Meestal is het tooncontrast in een scène normaal. Hoge of lage contrasten zijn uitzonderingen en ontstaan   door 

ongebruikelijke situaties zoals felle verlichting of tegenlicht met hoog contrast, of door vlakke verlichtingssituaties, 

bijvoorbeeld mist of regen in de kamer. laag contrast geval. Een scène met een laag contrast heeft hoge lichten en 

schaduwen met weinig nadruk, waarbij het verschil tussen de hoogste toon in de foto en de laagste toon erg klein is, 

waarbij de meeste tonen in de foto geconcentreerd zijn in één gebied. : hoge tonen (hoog hoofdframe), middentonen 

(gemiddeld frame) of lage tonen (laag Weten hoe elk licht- / contrastscenario van invloed kan zijn op hoe een afbeelding wordt bekeken, zal de 

kunstfotograaf helpen beslissen welk type contrast hij moet kiezen om zijn visie het best uit te drukken via de 

afbeelding.
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LICHT EN SCHADUW - TONAAL CONTRAST

ALTERNATIEF VAN LICHT EN SCHADUW OM EEN PATROON TE CREËREN EN DE HERHALING TE VERBETEREN

GEESTSTIPS I © JOEL TJINTJELAAR

- UTRECHT

EEN WEG NAAR DE HEMEL VI - STAPPEN © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- BERLIJN
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FORMAAT EN FRAME

JULIA ANNA

GOSPODAROU

De keuze van het formaat dat u in uw afbeelding gaat gebruiken: vierkant, rechthoek, panoramisch, etc. is een van de 

belangrijkste beslissingen in fotografie, omdat je moet kadreren en componeren met het uiteindelijke formaat in 

gedachten. Een ander formaat kan de stijl van een foto en zelfs de boodschap totaal veranderen, dus u moet degene 

kiezen die uw idee ondersteunt.

Enkele belangrijke overwegingen bij het kiezen van het formaat en de kadrering van uw afbeelding hebben betrekking op de 

opstelling van het onderwerp in het kader, namelijk:

- Bepaal of u het onderwerp gaat kaderen: in liggende of staande modus.

- Plaats uw onderwerp verticaal in het kader om evenwicht te bereiken en een indruk van stabiliteit en orde te geven.

De rechthoek komt het dichtst in de buurt van hoe menselijke ogen een scène zien, dus kies ervoor om uw afbeelding gemakkelijk 

toegankelijk en acceptabel te maken.

Het plein stelt u in staat zich op het onderwerp te concentreren en is een uitgebalanceerd formaat, het meest minimalistisch 

van allemaal en het meest geschikt om een   zen-sfeer te creëren. Het is ook het klassieke formaat van kunstfotografie in 

zwart-wit. Een ander gebalanceerd, maar dynamischer formaat waarmee u zich kunt concentreren op het onderwerp is 4x5 

formaat, soms een uitstekend alternatief voor het vierkant in zijn compositiemogelijkheden.

- Plaats uw onderwerp schuin in het kader om spanning in de compositie en een gevoel van levendigheid op te 

nemen, om een   onverwachte kijk en sfeer te creëren.

De volgende voorbeelden laten in de praktijk zien hoeveel keuzes we nodig hebben om dezelfde scène in te kaderen om 

een   ander gevoel te creëren en verschillende elementen van het frame te benadrukken.

Het 2x1 panoramische formaat is een interessant formaat, zowel dynamisch als evenwichtig, vooral geschikt voor 

landschapsfoto's, maar dat goed kan werken met het juiste architectonische onderwerp.
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FORMAAT EN FRAME

VIERKANT RECHTS FRAME HELLEND VIERKANT FRAME GEKANTELD KADERPORTRET

HELLEND KADER LANDSCHAP

STUDIE VAN DE STAD VAN NEWYORK

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2009

- YLONIEUWE ARVKILLE

PANORAMISCH RECHTS FRAME
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FORMAAT EN FRAME

JULIA ANNA

GOSPODAROU

De belangrijkste framing-principes zijn: - Snijd niet te dicht bij een rand bij. Laat de oppervlakken ademen zodat ze hun verhaal kunnen vertellen. Wil je dicht bij een rand komen, dan 

kun je deze beter uit het frame laten of schuin bijsnijden.

- Gebruik voorgrondelementen om het onderwerp in te kaderen, zodat u het in de afbeelding kunt isoleren en het oog 

naar het belangrijkste brandpunt kunt leiden. Het framing-element mag niet de aandacht op zichzelf vestigen, maar de 

aandacht naar het onderwerp leiden. Zijn rol is om het onderwerp te scheiden van de rest van het frame en het te 

markeren, terwijl het diepte in het beeld creëert.

- Plaats uw onderwerp niet te dicht bij de marges van het frame, tenzij u dit bewust doet en met de bedoeling een 

bepaald effect te creëren.

- De structurele elementen kunnen zijn: bomen, bogen, ramen, gaten, verschillende open constructies. Kaderelementen kunnen in de 

afbeelding verschijnen als silhouetten of wazig om het kadereffect te accentueren.
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FORMAAT EN FRAME

Kaderelementen in twee verschillende contexten: in een modern architectonisch object en een historisch object.

De principes van compositie zijn hetzelfde, hoewel het effect dat door de beelden wordt gecreëerd en de emotionele respons, zoals altijd, anders zijn

wanneer we moderne en historische architectuur vergelijken

TRANSPARANTWORLDS © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHENE

MIDDELEEUWSE ARCHITECTUUR © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- RHODOS ISLAND, GRIEKENLAND
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HERHALING EN PATRONEN - RITME

JULIA ANNA
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Herhaling en patronen kunnen een gevoel van ritme aan het beeld geven dat anders niet bereikt kan 

worden.

- Herhaling kan worden bereikt met behulp van lijnen, vormen, objecten, kleuren, schaduwen en lichten, contrasten, alles wat een reeks kan 

creëren, de indruk wekken van een bepaalde regel die in de ruimte en die het oog kan leiden.

In veel gevallen is dit de beste manier om bepaalde onderwerpen te presenteren. Sommige architectonische objecten zijn 

ontworpen met het idee van ritme in gedachten en voor deze objecten loont het om een   manier te zoeken om dat idee vast 

te leggen. - Gebruik de herhaling van een object op regelmatige of willekeurige basis als onderwerp van uw foto.

Om een   sterk patroon of herhaling te presenteren, is het meestal het beste om dichter naar het object te gaan of in 

te zoomen, zodat het het hele frame bedekt en zowel het onderwerp als de achtergrond wordt. Maar er zijn 

momenten waarop een brede lens effectiever is in het creëren van een opvallend beeld, vooral wanneer we de 

vervorming die deze lens op objecten kan brengen als een artistiek effect willen opnemen.

- Gebruik " ongevallen " in een herhaling of patroon als aandachtspunt en om spanning aan de compositie toe te 

voegen. de " ongevallen " wordt dan het onderwerp en het motief (of herhalende elementen) de achtergrond.
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HERHALING EN PATRONEN - RITME

TWEE EN DRIE-DIMENSIONALE BENADERINGEN VAN MODELLEN, HERHALINGEN EN RITME

ROME ARCHITECTUUR © JULIA ANNA GOSPODAROU 2009

- ROME

HORIZONTALITEIT © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHENE
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REFLECTIES EN MATERIALEN

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Reflecties zijn een van de manieren om krachtige en onverwachte beelden te creëren als ze optimaal worden benut.

Reflecties kunnen alleen in het frame of met het gereflecteerde object worden vastgelegd.

Als de reflectie wordt vastgelegd met het gereflecteerde object, is het het beste als het object en de reflectie 

worden gezien zonder bijsnijden in het frame.

Dit gebeurt om verschillende redenen: het kan een grotere impact hebben op de kijker, het voegt balans toe aan de compositie en het zorgt er 

niet voor dat de kijker zich afvraagt   waar ze het ontbrekende deel van de reflectie zullen vinden en proberen de framework ernaar op zoek. Het 

is geen regel die in steen gebeiteld is, maar meestal geeft het meer gebalanceerde resultaten.

Een manier om de intensiteit van (ongewenste) reflectie van een niet-metalen oppervlak te verwijderen of ermee te spelen, is door een 

polarisatiefilter voor je lens te plaatsen.

De beste oppervlakken en materialen om naar te zoeken voor goed gedefinieerde highlights zijn water, glas, gepolijst 

metaal of elk ander goed gepolijst oppervlak. Soms kunnen zelfs met reflecterende emailverf geverfde oppervlakken 

voor goede reflecties zorgen en ideeën voor composities geven.

PARIJS, LADÉFENSE © JULIA ANNA GOSPODAROU 2008

- PARIJS
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Nadat ik al het bovenstaande over regels heb besproken, is de beste regel die ik ken: Maar om de regels te overtreden, moet u ze eerst leren, zodat u ze vervolgens kunt negeren of bewust kunt wijzigen. Om je gevoelens te 

kunnen vertrouwen, moet je een basis hebben, een visuele code die bestaat (sommige mensen voelen dit gemakkelijker dan anderen), of die 

moet worden geleerd (de meeste mensen vallen in deze categorie, zelfs veel degenen die denken in de eerste zijn) rondkijken en de regels van 

harmonie leren.

LEER ALLE REGELS, BESTUDEER ALLE 

VOORBEELDEN, LUISTER NAAR ALLE ADVIES,

THENDO ITYOURWAY
PRAKTIJKOEFENING: BREAKING VS DE REGELS NIET BREKEN

Experimenteer en vind nieuwe regels of hun tegendeel (soms werkt het tegenovergestelde van een regel zelfs beter dan de regel zelf). Je bent 

vrij om te doen wat je wilt, experimenteer met elke techniek of theorie die je wilt, verleg de grenzen en denk op je eigen manier.

Een handige manier om de regels te leren en tegelijkertijd te experimenteren, is door hetzelfde onderwerp op twee 

verschillende manieren te fotograferen.

Logica telt niet in de kunst, het gaat om het resultaat en de

de emotie die het bij de kijker zal brengen.
- Probeer eerst uw onderwerp te fotograferen door de regels te respecteren en zoveel mogelijk te proberen.

Dus ga je gang en experimenteer met alles. Neem niet als vanzelfsprekend aan wat ik kan zeggen of dat iemand anders het kan zeggen, maak 

je eigen regels. Omdat er geen regels in steen zijn vastgelegd in fotografie en kunst.

- Begin dan te experimenteren. Er is geen limiet aan uw experimenten: u kunt experimenteren met brandpuntsafstand, 

scherptediepte, belichting (wie zegt dat er maar één goede belichting is?), Compositie, het standpunt, de kadrering 

(rechte of gekantelde beelden, zelfs ondersteboven kan interessant zijn), bijsnijden, benaderen of weggaan van uw 

onderwerp.

ALS JE DAT "VOELT"

Sommige uitzonderlijke beelden kunnen voortkomen uit het overtreden van de regels. Als je "voelt" dat een afbeelding er goed uit zal zien, 

ook al overtreedt het alle regels die je kent, ga er dan voor, het zal echt werken. Kunst is meestal gebaseerd op gevoel, dus dit is het eerste 

dat je begeleidt. De regels zijn slechts een raamwerk dat uw gevoel voor uw imago ondersteunt en er een theoretische basis aan toevoegt, en 

ze zullen u helpen de manier waarop u het presenteert te verfijnen.

EEN FOTO

KIJK RECHTS

TERWIJL HET ELKE REGEL BREEKT

- En vergelijk en analyseer vervolgens de resultaten, en probeer te zien wat wel en niet werkte in uw experimenten, wat u kunt bewaren en 

wat u de volgende keer kunt negeren.

WEET DAN

DAAROM
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Na de compositie, zo niet zelfs ervoor, is licht het belangrijkste ingrediënt van een foto. Licht verandert lijnen in 

vormen, vormen in volumes, voegt diepte, interesse, emotie toe, kortom, het brengt een foto tot leven. Licht is 

essentieel voor het bestaan   en de impact van een foto, zonder licht bestaat fotografie simpelweg niet. Het veranderen 

van het licht kan de manier waarop een foto eruitziet en aanvoelt drastisch veranderen, dus het kiezen van de 

belichting voor een te fotograferen scène is een serieuze beslissing. Er zijn veel voorwaarden om uit te kiezen, 

gerelateerd aan de locatie en het tijdstip van de dag / het jaar van de shoot, en elk geeft een ander resultaat.

De kwaliteit van het licht verbetert het toonbereik dat de camera kan dekken en geeft je veel meer verwerkingsvrijheid en een veel rijker grijs 

toonbereik dan bijvoorbeeld bij intens middaglicht.

- Middaglicht - dit soort licht is over het algemeen hard omdat de middagzon nu sterker is dan op andere momenten 

van de dag. Met de zon hoog aan de hemel, komt het licht nu van bovenaf en valt het eerst op de bovenkant van het 

gebouw, dus om precies 12 uur 's middags zijn er bijna geen schaduwen, wat de volumes plat kan maken. Voor en na 

de middag kun je met een bepaald aantal schaduwen werken, maar dit zijn korte schaduwen die in de directe 

omgeving van het betreffende volume worden aangetroffen. Naarmate de dag vordert, ook ergens voor de middag, 

wanneer de schaduwen langer worden, kan het resultaat interessant zijn: een uniform hard licht en een combinatie 

van sterke en lichte schaduwen die voor afwisseling kunnen zorgen. soms onverwacht licht en schaduw,

SOORT LICHT

Een van de eerste beslissingen die een architectuurfotograaf moet nemen, is in welk type licht hij wil dat het gebouw 

wordt gefotografeerd. Omdat de positie en oriëntatie van het gebouw niet veranderd kan worden en kunstverlichting 

meestal geen keuze is, is de beslissing gekoppeld aan de tijd van de dag ( ochtend, middag, schemering, nacht) en het 

weer (zonnig, zon met wolken, bewolkt, regenachtig) gaan we het gebouw filmen.

- Schemering of nacht de uitzichten kunnen interessant zijn als de binnen- en buitenverlichting van het 

architectonische onderwerp voldoende is. Natuurlijk licht is nu erg gedempt of bestaat zelfs niet, dus 

meestal zullen we vertrouwen op kunstlicht van een stad of een architectonisch object om de foto te 

maken. In de schemering verandert de kleur van het licht van warm naar koud, het licht krijgt een 

intense blauwachtige tint en dit is de beste tijd om architectonische onderwerpen te fotograferen die 

worden verlicht door een kunstmatige lichtbron (binnen of buiten), aangezien de lucht dat niet doet 

Helemaal donker is het nog niet zoals het 's nachts zal zijn, dus het kan nog steeds een belangrijke rol 

spelen in het beeld.

TYPE LICHT VOLGENS DE TIJD VAN DE DAG

- Licht van zonsopgang en zonsondergang ( de zogenaamde "gouden uren" en het licht na de schemering dat 

bekend staat als "blauwe uren") - deze twee tijden zijn mooie tijden van de dag en fotograferen op deze tijden kan een 

gebouw alleen maar verbeteren , op voorwaarde dat de positie voldoende is (geen achtergrondverlichting). Als de zon 

dicht bij de horizon staat, komt er licht van de zijkant, wat interessante lange schaduwen kan creëren die in de 

afbeelding kunnen worden opgenomen voor een speciaal effect. Het licht dat de zon tijdens deze uren geeft, heeft een 

gouden gloed (vandaar de naam van het gouden uur) en de kwaliteit van het licht is een van de beste, omdat het een 

zacht licht is dat beide verbetert. schaduwen en reflecties. De kwaliteit van het licht lijkt misschien onbelangrijk als het 

beeld naar zwart-wit moet worden geconverteerd.

LICHT

TRANSFORMEER HET

GEVORMDE LIJNEN,

VORMEN BINNEN

VOLUMES, TOEGEVOEGD

DIEPTE, INTERESSE,

EMOTIE
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TYPE LICHT

Type licht volgens het tijdstip van de dag

- Architecturale nachtfotografie - een voorbeeld van het gebruik van kunstlicht om het 

onderwerp tegen de donkere lucht te markeren in een kunstzinnig architectonisch 

beeld. Nachtlicht is een van de drie belangrijkste soorten licht die in 

architectuurfotografie kunnen worden gebruikt. De andere twee soorten zijn middaglicht 

(niet het beste licht, maar het kan soms interessante resultaten opleveren) en 

schemeringlicht, dat lijkt op dageraadlicht.

GEBOGEN LICHT © JULIA ANNA GOSPODAROU 

2013 - ATHENE
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SOORT LICHT VOLGENS HET WEER beïnvloedt een object, maar de effecten die deze richtingen op het object hebben, zijn vergelijkbaar met de 

hoofdrichtingen, om maar te zeggen dat ze bestaan, zonder in detail te treden. In plaats daarvan zullen we ons 

concentreren op de belangrijkste lichtrichtingen, die als volgt zijn.- Zonnig weer - deze omstandigheden betekenen hard licht, hoog contrast, levendige kleuren, sterke schaduwen, niet 

te veel zichtbare details. Als het licht te fel is, is de kwaliteit niet de beste omdat het de details niet verbetert. Dit type 

licht kan goed zijn als het de bedoeling is om te spelen met patronen, combinaties van schaduw en licht, en als je 

contrasterende scènes wilt vastleggen. Het helpt ook bij het definiëren van volumes omdat het zeer lichte schaduwen 

op objecten creëert.

- Direct of frontaal licht - dit soort licht is zelden interessant. Direct licht betekent de afwezigheid van schaduw, detail, textuur, het kan 

worden vergeleken met een lijntekening in tegenstelling tot een gerenderde tekening in het geval van meer dynamische gerichte verlichting 

(zijverlichting). Het is een type licht dat geschikter zal zijn voor beschrijvende foto's die het algemene uiterlijk van een volume laten zien of 

voor onderwerpen met interessante texturen die kunnen worden versterkt door direct licht zonder hun driedimensionaliteit te verliezen.

- Zonnig met wolken - een van de beste soorten licht voor het fotograferen van architectonische onderwerpen, omdat wolken drama aan de 

lucht kunnen toevoegen en het harde licht kunnen filteren dat we zonder de wolken zouden hebben. Afhankelijk van het percentage wolken aan 

de hemel, kan het licht van relatief hard tot relatief zacht zijn, waardoor we de vrijheid hebben om te kiezen wanneer we willen fotograferen en 

ook de mogelijkheid hebben om beide soorten licht te ervaren. Dit zijn ideale weersomstandigheden voor architectuurfotografie met een lange 

belichtingstijd, wanneer de wolken en de ruimtes ertussen voldoende definitie en contrast hebben zodat de lucht interesse en spanning heeft. - Schuine zijverlichting - het is een soort licht dat het contrast vergroot, interessante schaduwen werpt, details benadrukt 

en het gebouw over het algemeen een driedimensionale uitstraling geeft. Het kan sterke dramatische beelden creëren 

waarbij de details van de volumes worden benadrukt en benadrukt door de schaduwen die door dit type verlichting worden 

gecreëerd. het is een goed type verlichting voor objecten met weinig opvallende details die verloren zouden gaan als het 

licht frontaal of te zacht was.

- Weersbestendig - op een bewolkte dag is het licht erg zacht, en door de zachtheid en het gebrek aan kracht kunnen sommige gebouwdetails 

verloren lijken te gaan door een gebrek aan contrast. Dit kan indien nodig worden verbeterd in de nabewerking, of kan geschikt zijn voor 

bepaalde typen atmosferische beelden met laag contrast. Aan de andere kant, als het weer gedeeltelijk bewolkt of met zachte wolken is, kan 

het details toevoegen aan een scène die onder zonnige en harde lichtomstandigheden te contrasterend zou lijken.

- Achtergrondverlichting - het minst geschikte type licht om een   gebouw te fotograferen. Hij creëert donkere vlakken, 

verenigt details, overdrijft het contrast met de lucht. Om het tegenlicht onder ogen te zien, kunt u de lucht opnieuw 

kaderen en de belichting aanpassen aan het oppervlak van het gebouw, of deze in silhouet fotograferen. Als je in dit 

soort verlichting moet fotograferen en je bent niet op zoek naar een silhouet, maar je gebouw en details moeten er 

goed uitzien, dan moet je exposeren voor het gebouw en geen rekening houden met de lucht. De lucht in de afbeelding 

kan worden weggeblazen, maar je hebt het onderwerp correct vastgelegd met betrekking tot de belichting, wat je doel 

was. Een andere optie is om een   foto te maken om het gebouw te laten zien, een voor de lucht, en de twee 

vervolgens te mengen tijdens de nabewerking.

TYPE LICHT VOLGENS DE RICHTING VAN HET LICHT

We kunnen drie hoofdrichtingen onderscheiden waarin licht het onderwerp aan het eindpunt kan raken. Er zijn ook een paar variaties op de 

hoofdrichtingen waarmee rekening wordt gehouden bij het diepgaand bestuderen van het licht
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HOE ACHTERLICHT TE GEBRUIKEN, HET "SLECHTE LICHT" VAN ARCHITECTURALE 

FOTOGRAFIE, CREATIEF

Licht kan zoveel vormen aannemen en zoveel kwaliteiten hebben. Er is niets als "Slecht licht". Je moet gewoon creatief zijn en het 

gebruiken om die uitbarsting van creatie in jezelf teweeg te brengen.

Bijvoorbeeld de achtergrondverlichting, theoretisch de "Slechtste licht" voor architectuurfotografie, kan worden omgezet in het beste licht 

als we weten wat we ermee moeten doen. Zeer geschikt voor metalen constructies zoals hier bij het Olympisch Complex in Athene, 

genomen bij zonsondergang.

Waarom was dit het beste licht voor mijn afbeelding? Omdat het mij het belangrijkste kenmerk van deze structuren laat zien, hun vorm, die 

niet alleen een esthetische ontdekking of een vorm van artistieke expressie is, maar, vanuit statisch oogpunt, het standpunt van de 

architect en ingenieur. De vorm van de constructie helpt, in de eerste plaats, de belastingen die het gevolg zijn van het gewicht van de 

constructie om de grond te bereiken, waardoor het architectonische object in een rechtopstaande positie blijft. Zonder deze perfect 

gebogen vormen staan   deze structuren vandaag misschien niet meer. Bij uitbreiding, toen ik deze gebouwen tegen het licht in 

fotografeerde, had ik een "Intentie" ( onthouden INTENTIE,

wie is een deel van jou VISIE). Mijn bedoeling hier was om het feit dat in moderne architectuur te illustreren "Vorm 

volgt functie", dat is het fundamentele principe van moderne architectuur.

GESPIEGELDE TRANSPARANTIES © JULIA ANNA GOSPODAROU 2013

- ATHENE

"FORMVOLGT

FUNCTIE ”- THE

Kortom, je hebt geen woorden nodig om zelfs de meest complexe gedachten over te brengen, je hoeft alleen te gebruiken wat je voor je ziet, 

licht is een van de belangrijkste dingen en vormt zich. dan, om jezelf uit te drukken zonder woorden, alleen door middel van licht en beelden.

FUNDAMENTEEL

PRINCIPE VAN

MODERN

ARCHITECTUUR
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De intensiteit van het licht is uitermate belangrijk bij fotografie en nog meer bij zwart-witfotografie, omdat 

zwart-witfotografie het creëren van een afbeelding inhoudt met grijstinten, waarmee het licht zich vertaalt in het beeld. 

Verschillende soorten en intensiteiten van licht zullen in de afbeelding worden weergegeven door middel van 

verschillende grijstinten, dus het hebben van de juiste grijstint op de juiste plaats, licht of donker, is van vitaal belang 

om ons zicht getrouw in de foto over te brengen, om duidelijk over te brengen de boodschap die we willen 

overbrengen en begrijpelijk maken voor de kijker.

In de praktijk betekent dit dat u als vuistregel de lichtste tonen moet gebruiken in het gebied waar u het element heeft dat u het meest wilt 

benadrukken. Integendeel, het donkerste deel van het beeld (waar de donkerste tonen zijn) is het deel dat de minste belangstelling van de kijker 

zal wekken. Bepaal dienovereenkomstig de locatie van dit punt en gebruik deze liniaal om de delen te verbergen die u niet in uw afbeelding wilt 

benadrukken.

Omdat het contrast meer in het oog springt dan de afwezigheid ervan, gebruik je het sterkere contrast (heel donker versus heel licht) voor het 

centrum van interesse en behoud je een lager contrast in de rest van het beeld. om niet te concurreren met het hoofdonderwerp. Dit betekent 

dat u middelgrijze waarden gebruikt tegen donkere waarden of middelgrijze waarden tegen lichte waarden in gebieden waarop u niet wilt dat 

de kijker zich erop focust en als een hulpmiddel om de aandacht op gebieden te richten. meer contrast, dus naar het midden van de scène.

HET GEBRUIK VAN LICHTGEVENDE OF DONKERE TONEN VOOR HET GEBRUIK OF MASKEREN VAN DEEL 

VAN DE AFBEELDING

Onthoud dat in een afbeelding, afhankelijk van de lichtwetten en de manier waarop licht door de toeschouwer wordt 

waargenomen, het oog naar het helderste deel van de scène wordt getrokken.
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HOE ATVOLUMES TE BEKIJKEN WANNEER Kijk bij uitbreiding naar de positieve en negatieve ruimte van het gebouw, de geconstrueerde ruimte versus de lege 

ruimte tussen en rond volumes en hoe ze elkaar aanvullen, dit geeft je een idee van hoe het gebouw vult. de ruimte 

waarin het is ontworpen en hoe het ermee omgaat.

FOTOGRAFISCHE ARCHITECTUUR

Licht definieert vormen en volumes. Zonder licht zouden we geen idee hebben van vorm, kleur, tinten, vorm, volume, materiaal of textuur. We 

zouden alleen lijnen zien, of helemaal niet. Het feit dat we verschillende vormen, verschillende objecten, zelfs verschillende mensen en hun 

fysionomieën kunnen onderscheiden, is te danken aan het licht dat erop valt. Licht zal een kubus of prisma, piramide, cilinder of ei anders 

vormen.

De beste les over licht en hoe je het kunt gebruiken om volumes te vormen, is door de regels van klassiek en artistiek 

tekenen te bestuderen, evenals architecturale tekeningen, zodat je beter kunt begrijpen hoe je met volumes moet 

omgaan vanuit het perspectief van het invallende licht. hen. ; dit is in wezen wat we in fotografie laten zien. Door te leren 

hoe een volume in een tekening wordt weergegeven, hoe je de vormen en het licht dat erop valt, kunt accentueren, zou 

je een veel beter idee hebben van wat er nodig is om een   foto de taal van het licht te laten spreken. Na deze regels te 

hebben bestudeerd en lange tijd te hebben geoefend met tekenen, kan ik zeggen dat deze regels en deze tekenstijl me 

hebben geholpen om licht te zien en het ook in de fotografie veel creatiever te maken.

DE BESTE LES

OVER LICHT EN HOE HET TE 

GEBRUIKEN

OM DE

OEFENING - HOE DE WERELD IN VOLUMES TE BEKIJKEN

VOLUMES

Een goede oefening die je zal helpen begrijpen hoe licht op volumes werkt, is proberen de wereld om je heen, de gebouwen die je ziet in het 

bijzonder, te zien als bestaande uit simpele volumes. Probeer ze op te splitsen in basisvormen en volumes, dit is waar de wereld in wezen van 

is gemaakt en zo moet je naar architectuur kijken als je het fotografeert: kijk naar de volumes, kijk naar de vormen, kijk naar hun combinaties 

kijk in de ruimte hoe het licht erop valt en hoe je het in je afbeelding kunt laten zien.

HET STUDEREN

KLASSIEKE REGELS

ANDARTISTIC

VERLICHTING EN SCHADUWEN OP VOLUMES VERLICHT DOOR EEN ADIRECTIONELE LICHTBRON

TEKENING,

ZO GOED ALS

ARCHITECTURAAL

TEKENING
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VISUEEL DENKEN EN FOTOGRAFIE TEKENING Visueel denken helpt ons volumes te herkennen en de relaties die ze daartussen hebben, het helpt ons de relatie tussen 

positieve en negatieve architecturale ruimte te begrijpen, het helpt ons te begrijpen hoe licht volumes beïnvloedt en hoe 

het ontstaat de ruimtes. Het begrijpen van deze aspecten is de eerste stap in het leren gebruiken van de informatie die 

onze hersenen ontvangen door de wereld visueel te interpreteren om een   goede zwart-wit architectuurfoto te maken, 

aangezien we zullen weten hoe visuele informatie wordt overgedragen en wat indruk maakt op de wereld. oog. En door 

te weten hoe dit proces werkt, kunnen we het in onze afbeeldingen gebruiken om ze expressiever te maken en ze te 

helpen de kijker gemakkelijker te bereiken.

De methode van fotografisch tekenen is gebaseerd op visueel denken en hoe we de signalen die afbeeldingen naar 

onze hersenen sturen, interpreteren om ons te laten begrijpen wat we zien. Visueel denken is een non-verbale manier 

van denken en betekent denken in plaatjes, in tegenstelling tot denken in woorden. Het gebruikt de rechterkant van de 

hersenen, de kant die verantwoordelijk is voor emotioneel en creatief denken, degene die gerelateerd is aan intuïtie en 

die het bestaan   van fotografisch geheugen mogelijk maakt.

Het denken in beeld is een essentieel instrument voor de architectuurfotograaf, net als voor de architect en in het 

algemeen voor iedereen.

beeldend kunstenaars, omdat het hen helpt de ruimte te voelen

en de regels ervan begrijpen.

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

126 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



FOTOGRAFISCHE TEKENING (PhtD)

- ZWART-WIT BEKIJKEN EN VERWERKINGSMETHODE (FR)
HOOFDSTUK 10 WAT IS EEN FOTO

FOTOGRAFISCHE TEKENING (PhtD)

INVOERING

JULIA ANNA

GOSPODAROU

WAT IS EEN FOTO Afdrukken in het geval van digitale fotografie is pas de laatste stap in het proces wanneer alles wat tot nu toe is gedaan, wordt overgebracht 

van de bewerkingsmonitor naar het papier, nadat het daar is aangepast door kalibratie. en andere specifieke digitale printbewerkingen. Digitaal 

printen is een belangrijke stap bij het creëren van het uiteindelijke beeld, maar het is niet zo complex als bij filmfotografie, aangezien het geen 

beeldverwerking omvat. Alle bewerkingen gebeurden op de monitor, of met andere woorden op het “digitale ontwikkeloppervlak”.

De eerste vraag die je jezelf moet stellen om de methode van fotografisch tekenen te begrijpen, is: wat is een foto? Het 

antwoord op deze vraag is eenvoudig: een foto is vooral een studie van licht. Ofwel verwijzen we naar het licht dat we 

opvangen of naar het licht dat we vormgeven en verbeteren door ontwikkeling of verwerking, het resultaat is licht 

gecombineerd met schaduw, in verschillende hoeveelheden en intensiteiten, dat op de basis is gedrukt waar de 

afbeelding wordt gemaakt: eerst het capture-oppervlak, vervolgens het ontwikkeloppervlak en het printoppervlak als het 

uiteindelijke resultaat. In het analoge tijdperk was het opname-oppervlak de film, terwijl nu in het digitale tijdperk het 

opname-oppervlak de sensor van de camera werd.

Als gevolg hiervan zijn in de digitale fotografie van beeldende kunst de monitor waarop de foto wordt verwerkt, 

evenals de bewerkingssoftware die de verwerking mogelijk maakt, de belangrijkste onderdelen van de donkere 

kamer geworden. De verwerkingsfase is degene die zal bepalen hoe de uiteindelijke afbeelding eruit zal zien.

Wat betreft het ontwikkeloppervlak, in het analoge tijdperk werd deze rol gespeeld door zowel film als printpapier, als een ontwikkelingsproces 

in twee stappen. Het afdrukken van een foto van film omvat twee fasen van beeldontwikkeling: de eerste fase is filmontwikkeling en de tweede 

is het vergroten van het beeld en het overbrengen van film naar papier, het transformeren van een negatief beeld op film naar een positief 

beeld op papier en ook het resultaat verbeteren door ontwijken, branden of andere ontwikkelingstechnieken. In het digitale tijdperk zijn de fasen 

van het ontwikkelen van film en het vervolgens overbrengen van het beeld van film naar papier vervangen door de fase van beeldverwerking 

met behulp van een computer en bewerkingssoftware; daarom is de bewerkingsmonitor nu het nieuwe ontwikkeloppervlak voor een afbeelding.

Bij digitale fotografie voor beeldende kunst, zelfs meer dan bij alle andere soorten fotografie, is de verwerking die we aan een 

afbeelding uitvoeren het meest van invloed op het eindresultaat, zelfs meer dan het opnamegebied en de manier waarop de 

afbeelding wordt vastgelegd. licht laat haar sporen na.

Dit is de reden waarom de Photography Drawing-methode zich richt op de verwerkingsfase, omdat dit is wanneer we de foto maken: het 

moment waarop we het licht dat we in onze afbeelding hebben vastgelegd, nemen en transformeren door behandeling in het licht dat we ons 

voor ogen hadden, maak er kunst van. Hoe gaan we dat doen? Ik zal alles in de volgende secties van dit hoofdstuk uitleggen.

HET MOMENT

WANNEER WE

MAAK HET

FOTOGRAAF

- THEMOMENTWE

NEEM DE LIGHTWE

In het digitale tijdperk zijn de fasen van filmontwikkeling en vervolgens de overdracht van het beeld van film naar papier vervangen door de 

fase van beeldverwerking met behulp van een computer en computersoftware. montage; daarom is de bewerkingsmonitor nu het nieuwe 

ontwikkeloppervlak voor een afbeelding.

GEVANGEN NEMEN

EN TRANSFORMEREN

IN HET LICHT

OVERWEGING
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GEDRAG VAN LICHT IN ZWART-WIT FOTOGRAFIE EN KLASSIEKE TEKENING

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Het eerste dat we bij onze analyse hebben vastgesteld, was dat een foto een studie van licht is. Laten we, om verder te gaan, zeggen dat in het 

geval van een zwart-witfoto, het licht op de foto door de kijker wordt gezien in de vorm van grijstinten, zoals verschillende combinaties van zwart 

en wit, wat resulteert in een veelvoud aan van zwart-, wit- en grijstinten die de scène in een afbeelding kunnen nabootsen en indruk kunnen 

maken op het oog.

Vooral in het geval van een klassieke zwart-potloodtekening kan het resultaat als de uiteindelijke afbeelding 

heel dicht bij een zwart-witfoto liggen.

Dit gebeurt omdat we in beide gevallen te maken hebben met licht bij het presenteren van de wereld in plaats van kleur, wat zowel een 

zwart-wittekening als een zwart-witfoto definieert. hoe licht zich gedraagt   als het in contact komt met volumes.

Bovenstaande kan op dezelfde manier worden vermeld en geldt ook voor de tekening.

HOE DE ILLUSIE VAN LICHT EN SCHADUW TE CREËREN, EVENALS HET VOLUME, DOOR DE OPPERVLAKKEN IN EEN ZWART-WITTE TEKENING TE MAKEN

Vergeleken met een foto

COLOSSEUM, ROME - TEKENING (50X70CM) © JULIA ANNA 

GOSPODAROU

HOGERE HEMEL © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHENE
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In het volgende hoofdstuk van dit boek leest u de regels van goede zwart-witfotografie (de grijze regel van Joel 

Tjintjelaar) waarin wordt uitgelegd hoe u een zwart-witafbeelding kunt verwerken om uw visie op de meest getrouwe 

manier te belichamen. Maar daarvoor zal ik je laten kennismaken met een reeks regels die ik toepas bij het ontwerp en 

de verwerking van mijn zwart-witafbeeldingen om de resultaten te bereiken die ik voor ogen heb en de surrealistische 

look die in mijn werk te zien is. . Dit zijn de regels van fotografisch tekenen en ze vormen de basis waarop mijn 

visieverwerkingsmethode en de kern van mijn zwart-witworkflow zijn gebouwd. Ik noem de methode met behulp van 

deze principes en regels de methode van fotografietekenen en het proces dat ik doorloop bij het maken van mijn 

zwart-witafbeeldingen teken foto's.

De methode van fotograferen Tekenen heeft te maken met het vormgeven van volumes met licht als hulpmiddel en het concept dat ik 

heb ontwikkeld, gaat over het verwerken en renderen van een afbeelding op dezelfde manier als waarop je het zou tekenen, door 

volgens dezelfde principes van lichtvorming als bij klassiek en architectonisch tekenen, maar nu door ze in de praktijk te brengen met 

andere gereedschappen dan die voor tekenen: verwerkingssoftware in plaats van papier en zwart potlood.

De software die ik het meest gebruik om mijn zwart-witafbeeldingen te verwerken door middel van de tekenfotografiemethode zijn Photoshop, 

Lightroom en Topaz 2 zwart-wit effecten . U kunt een

Uitgebreide review voor zwart-witeffecten 2 Ik heb geschreven om te zien hoe ik dit programma kan gebruiken en wat het te bieden heeft. Dit 

is geen volledige lijst van te gebruiken software, als je je aan de principes houdt, kun je andere manieren, hulpmiddelen en manieren vinden om 

het te doen die net zo goed werken. Ik zal je laten zien hoe je deze principes in je eigen werk kunt gebruiken; wat je gaat doen is de technieken 

gebruiken die je zou gebruiken voor tekenen, maar deze keer gebruik je ze om een   foto te visualiseren en te verwerken.

INNOVATIE

VAN DEZE METHODE IS DAT IK 

BEN

OPRICHTING IN

WAT IS FOTOGRAFIE TEKENING

DE BEHANDELING

Fotografie Tekenen is een persoonlijke creatieve methode waarmee ik mijn visie op de meest creatieve, correcte en 

indrukwekkende manier kan uitdrukken. De innovatie van deze methode is dat ik in de verwerkingsworkflow de 

basisregels en principes opneem die worden gebruikt in het geval van klassiek en architectonisch tekenen met zwart 

potlood, principes die ook kunnen worden toegepast op andere soorten tekeningen en zelfs aan andere beeldende 

kunsten en die ik me hier heb aangepast aan fotografie, in het bijzonder zwart-wit architectuurfotografie.

WORKFLOW

DE GEBRUIKTE REGELS

IN HET GEVAL VAN

KLASSIEK EN

VERWERKING VAN FOTOGRAFIETEKENINGEN

ARCHITECTURAAL

Met mijn video-tutorial Creëer visionografie eerder vermeld vindt u een eBook waarin mijn verwerkingsmethode 

voor fotografietekenen (PhtD) wordt gedemonstreerd op een van mijn met goud bekroonde afbeeldingen in Ode to 

Black | Black Hope-serie.

TEKENING

IN ZWART POTLOOD

http://sites.fastspring.com/juliaannagospodarou/product/creatingenvisionography
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FOTOGRAFIE TEKENING EN FOTOGRAFIE TEKENING

AANPASSEN VERSUS TEKENINGSVOORBEELDEN. "TEKENING" EN EEN FOTOGRAFIE

RENAISSANCE-ARCHITECTUUR - TEKENING (50X60CM) © JULIA ANNA GOSPODAROU PENN STATIONBRUG - STAD NEWYORK © JULIA ANNA GOSPODAROU 2010

- YLONIEUWE ARVKILLE
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WAT IS FOTOGRAFIE TEKENING

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Naast dat je deze methode direct in je werk toepast, krijg je ook inzicht in hoe je verschillende soorten kunst kunt combineren om iets 

nieuws te creëren. Zoals ik al zei in de Visiegids

eerder in dit boek, is een van de dingen die u moet doen om uw visie te vinden en een persoonlijke stijl te creëren, proberen inspiratie voor uw 

werk te vinden in andere soorten kunst, niet noodzakelijkerwijs door d andere genres, maar door verschillende technieken, benaderingen of 

principes aan te passen aan fotografie die kenmerkend zijn voor een ander genre. De resultaten kunnen opmerkelijk zijn en je kunt er een 

nieuwe manier van uitdrukken doorheen vinden. Waarom probeer je bijvoorbeeld niet aan je afbeeldingen te werken zoals je piano zou spelen 

als je een pianist was, of zoals je zou acteren als je een acteur was? Waarom niet ook uw afbeeldingen "vormgeven", en ze niet alleen 

"tekenen"? De eerste stap om iets nieuws te ontdekken en te creëren, is door out of the box te denken,

Het moment dat ik dit parallellisme ontdekte tussen klassieke en architectonische tekeningen en zwart-witfotografie en 

hoe ik het kon gebruiken bij het visualiseren en verwerken van mijn beelden, was een openbaring voor mij en heeft 

sindsdien mijn artistieke werk gevormd.

Het was een cruciaal moment in mijn artistieke evolutie en ook het moment waarop ik eindelijk begreep hoe ik de 

montagesoftware kan gaan gebruiken.

artikelen om te maken en niet alleen om te bewerken.

Ik realiseerde me toen dat ik het bekende pad niet hoefde te volgen alleen omdat ik het kende, maar ik kan erop voortbouwen en alles 

aanpassen aan wie ik ben als kunstenaar, en zo de beste manier vinden om 'mijn eigen kunst uitdrukken. De kennis die ik had vanaf de tijd dat 

ik tekende in zwart-wit (vooral gebouwen en stillevens) was van groot belang om me te helpen de verbinding te leggen tussen tekenen en 

fotografie en om vervolgens te weten hoe ik het moest toepassen de principes van klassiek tekenen bij het bewerken van een 

zwart-witafbeelding.

De Method of Photography Drawing is niet alleen een praktische gids voor hoe ik afbeeldingen maak, maar ook de theoretische basis waarvoor 

ik de dingen doe zoals ik ze doe. Omdat alles wat we doen in fotografie, vooral beeldende kunstfotografie en uiteindelijk kunst, geen betekenis of 

waarde heeft als we niet weten WAAROM we het doen. Het waarom? " is veel belangrijker dan het "hoe?" en nog belangrijker dan het 

eindresultaat, de afbeelding, die zou zijn als een holle schaal zonder inhoud als we deden wat we doen 'gewoon omdat' (alleen omdat het 

modieus is, alleen omdat het ziet er goed uit, gewoon omdat

Daarom wil ik deze kennis nu delen, omdat het een uitzonderlijk hulpmiddel is om licht te begrijpen, hoe het volumes beïnvloedt en hoe we 

het kunnen gebruiken bij de verwerking om onze ideeën op geloofwaardige wijze in beeld om te zetten. zelfs als we de werkelijkheid 

veranderen volgens onze visie.

WAAROM OOK NIET

"SCULPT" UW

NIET ALLEEN AFBEELDINGEN

ZE "TREKKEN"?

anderen doen etc. ) en niet omdat we een theoretische reden hebben om het te doen en een INTENTIE. Ik zal enkele principes en regels noemen die aan dit concept ten grondslag liggen

op de volgende pagina's, en ik zal de stappen beschrijven die u moet nemen wanneer " Teken je foto's " ik geef enkele 

voorbeelden, waaronder enkele van mijn zwart-wittekeningen en hoe ze verband houden en weerspiegelen in mijn manier 

van omgaan.
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WAT IS FOTOGRAFIE TEKENING

FOTOGRAFISCH TEKENTHEMA - PARALLELISME TUSSEN HET CREËREN VAN LICHT EN SCHADUW IN EEN KLASSIEKE ZWART-WITTE TEKENING

EN OP EEN ZWART-WIT FOTO, MET DEZELFDE PRINCIPES VAN HOE VOLUMES INTERACTIE MET LICHT

STILLEVEN MET STOF EN CILINDER - TEKENING (50X60CM) © JULIA ANNA GOSPODAROU ALS DE SNAREN VAN EEN HARP I - OVERTURE © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHENE
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JULIA ANNA
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Laat me eerst een term uitleggen die ik ga gebruiken als ik het heb over deze regels en principes, een term die te maken 

heeft met het vormgeven van licht en het renderen van objecten bij het tekenen om zo de illusie van een 

driedimensionaal beeld. De term waarnaar ik verwijs is WAARDE, wat in zekere zin het equivalent is van JOUW in 

zwart-witfotografie.

We zullen dit systeem in detail bestuderen in het volgende hoofdstuk van het boek "Hoe te zien in zwart-wit", dus ik zal 

er nog niet op ingaan. Houd er voorlopig rekening mee dat:

De cijfers die de waarden van de tekening symboliseren, staan   in tegenstelling tot die die de tonen in 

fotografie symboliseren.

WAT IS DE WAARDE? We hebben niet genoeg informatie om te weten of de tonen van het zonesysteem verband houden met de waarden die 

worden gebruikt bij het tekenen (of andere beeldende kunst), het is mogelijk, aangezien deze term bij iedereen goed 

bekend is mensen met een achtergrond in de beeldende kunst, en het is mogelijk dat Adams een andere manier 

gebruikte om deze waarden / tonen te benoemen om ze te onderscheiden van hun gebruik in andere kunsten. De 

essentie is echter dat waarden en tonen hetzelfde betekenen, of ze nu worden gebruikt in zwart-wittekeningen of 

zwart-witfotografie.

In zwart-wittekeningen is de waarde de relatieve lichtheid of duisternis van een kleur of grijstint.

In eenvoudiger bewoordingen en toegepast op zwart-witfotografie, die we in dit boek bestuderen, 

betekent waarde hoe helder of donker een bepaalde toon is. In het geval van tekenen beginnen de 

waarden bij 1, het lichtste gebied van het onderwerp / de tekening en wordt beschouwd als het wit van 

het papier, en gaan verder naar 9, wat de donkerste slagschaduw is. De nummers die worden gebruikt 

om de waarden in de tekening te labelen (1 tot 9) zijn het tegenovergestelde van de nummers die 

worden gebruikt om de lichtheid / duisternis van tonen in fotografie te benoemen (zones 10 tot 0) 

volgens het Ansel Adams-zonesysteem . De tonen van een foto werden beschreven, geclassificeerd en 

gelabeld door Ansel Adams in het "zonesysteem", een systeem dat in wezen een grafiek is die de tonen 

van een foto in kaart brengt, vanaf de helderste,

Om alles eenvoudig te houden en de principes van tekenen toe te passen op zwart-witfotografie zonder van het ene 

systeem naar het andere te hoeven converteren, zullen de voorbeelden die ik ga laten zien, waarden gebruiken die de 

tonen in de Zonesysteem in plaats van die gebruikt in de tekening. Nu weet je dat in onze voorbeelden zone 0 puur 

zwart betekent en zone 10 puur wit en de rest van de zones de verschillende waarden / tonen van grijs daartussenin zijn.

DE ESSENTIE IS

DIE WAARDEN EN

TONES MEANTHE

HETZELFDE
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De regels voor het weergeven van volumes in de klassieke zwart-wittekening zijn bedoeld om te geven

voor de kunstenaar een hulpmiddel dat zal worden gebruikt om op papier een afbeelding te maken van een volume dat 

het meest lijkt op een echt volume. Dit wordt bereikt door het creëren van licht- en schaduwgebieden op het 

tekenoppervlak met zwart grafietpotlood, houtskool, enz. Licht en schaduw definiëren volumes vanuit een visueel 

oogpunt en het weergeven van volumes met licht en schaduw creëert aanwezigheid. Presentie creëren is het doel van 

zowel klassiek tekenen als zwart-witfotografie en kan in beide gevallen op een vergelijkbare manier worden gedaan. 

Maar voordat we in de praktijk leren om licht en schaduw te gebruiken, moeten we onze ogen trainen om ze om ons 

heen te zien. We moeten gaan kijken als kunstenaar.

Deze acht stappen geven ons het raamwerk waarop we ons beeld zullen bouwen, of het nu een tekening of een foto is. We moeten 

begrijpen waar het licht vandaan komt, of waar we het vandaan willen hebben en hoe het licht en de schaduwen zijn gerangschikt, zodat we 

ze consistent kunnen houden wanneer we op papier tekenen of "een foto tekenen". We moeten ook weten wat ons onderwerp is en waar we 

willen dat het oog van de toeschouwer het eerst gaat.

Een goede manier om te controleren waar uw lichten en schaduwen zich bevinden, is door uw ogen te dichtknijpen en naar de scène voor u te 

kijken als een algemene massa van lichte en donkere gebieden. Dit zal u helpen gemakkelijker de plaatsing van verschillende lichtintensiteiten 

op de volumes die u ziet, te identificeren. Een ander gebruik van turen om naar je scène te kijken, is dat je deze op deze manier gemakkelijker in 

zwart-wit kunt zien, zelfs als je naar een scène in kleur kijkt, zoals alles om ons heen. Evenzo kan deze oefening echt helpen bij het verwerken 

van een foto om de tinten en het contrastniveau dat u hebt bereikt te controleren en te zien waar u moet ingrijpen om de afbeelding te 

verbeteren.HOE LICHT EN SCHADUW TE ZIEN als kunstenaar in acht stappen

De eerste twee dingen die we nodig hebben om te bepalen of te beslissen waar we plaatsen bij het tekenen of weergeven van 

volumes op een foto zijn:

Licht dat een volume raakt, volgt altijd de wetten van de fysica, met betrekking tot de intensiteit en distributie, en is 

direct gerelateerd aan de bron die het uitzendt, met betrekking tot de kracht, vorm, positie, richting , de tint en de 

afstand tot het onderwerp. Afhankelijk van al deze parameters kan het effect dat op de volumes wordt gecreëerd, 

harder of zachter, intenser of diffuser zijn, het kan uit de ene of de andere richting komen. Deze kenmerken zullen 

zichtbaar zijn op de volumes die het licht ontvangen in de vorm van lichte of donkere gebieden en zullen de 

waarneming van de wereld door de kijker als een driedimensionale ruimte vergemakkelijken.

1 / Waar bevindt de lichtbron zich?

2 / Wat is de richting van het licht?

SCHEPPEN

DE AANWEZIGHEID IS

Meteen nadat we deze vragen hebben beantwoord, moeten we nog een paar vragen beantwoorden:

HET DOEL VAN BEIDE

KLASSIEKERS

TEKENING EN

ZWART EN WIT

3 / Waar is het licht op het volume?

4 / Wat is (of waar) het helderste deel van de afbeelding?

FOTOGRAFIE

EN DIT KAN IN BEIDE GEVALLEN 

WORDEN BEREIKT ALS

GELIJKAARDIG

5 / Waar zijn de schaduwen? Het beeld van deze echte volumes op papier overbrengen door ze te tekenen, gebeurt door enkele principes van 

licht- en schaduwweergave toe te passen, die we nu zullen zien.6 / Waar is het donkerste gedeelte van de afbeelding?

7 / Waar zijn de "slagschaduwen"?

8 / Wat is het onderwerp van de afbeelding; en het belangrijkste punt, welke wil je dat de kijker als eerste ziet?
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De waarden of tonen die worden gebruikt om een   volume in de klassieke tekening weer te geven, zijn gegroepeerd in 

categorieën op basis van of ze zijn " lichten" of

overeenkomend met zone 5 in het zonesysteem).

Schaduw - de schaduw die het volume achterlaat op het oppervlak ten opzichte van de lichtbron. Het is donkerder in de 

buurt van het volume en wordt helderder naarmate het zich van het volume verwijdert. Het schaduwgebied dat het verst 

van het volume verwijderd is, net buiten de omtrek van de slagschaduw, wordt penumbra genoemd (komt overeen met 

gebieden 3 tot 1 in het gebiedssysteem).

"schaduwen". Het is duidelijk dat de heldere waarden de lichten zijn en hoe donkerder de schaduwen. Elke categorie kan worden 

onderverdeeld in subcategorieën, op basis van de locatie ten opzichte van de lichtbron. Laten we eens kijken wat deze categorieën zijn om het 

gedrag van licht beter te begrijpen wanneer het in contact komt met een object en hoe we deze informatie kunnen gebruiken bij de verwerking 

van onze foto's, wanneer we licht vormen om volumes weer te geven. Alle waarden zijn gemarkeerd in de volgende afbeelding en ik zal ze 

hieronder ook analyseren.

Occlusie schaduw - de donkerste zone van de schaduwen: deze verschijnt wanneer het volume in contact komt 

met het oppervlak waarop het is geplaatst, in wezen de schaduw onder het volume (overeenkomend met Zone 0 in 

het zonesysteem).

LICHT EN SCHADUWEN OP HET AVOLUME

Markeer - het helderste deel van het onderwerp (afbeelding), het gebied dat naar het licht is gericht - het wit van het 

papier in de tekening of het pure wit in fotografie (komt overeen met gebied 10 in het gebiedssysteem).

Licht - over het algemeen heldere delen van het beeld, zonder de helderste waarden te bereiken in termen van 

intensiteit maar ook zonder de schaduw aan te raken (komt overeen met gebieden 9 tot 8 in het gebiedssysteem).

Halve toon - de gebieden waar de schaduw begint. Dit is het gebied met lichtgrijze tinten (komt overeen 

met de zones 7 tot 6 in het zonesysteem).

SHADOWAREAS

Schaduw van vorm - de hoofdschaduw op het volume, de plek die zich voor de lichtbron bevindt en die het minste licht 

ontvangt. Dit is het donkerste gedeelte van een object en het is erg belangrijk bij het bepalen van de vorm van het object. 

Het licht creëert accenten, maar de schaduw creëert een vorm (komt overeen met zones 5 tot 4 in het zonesysteem).

LICHT EN SCHADUWEN OP EEN VOLUME

SOORTEN LICHT EN SCHADUW OP EEN WEERGEGEVEN VOLUME

Gereflecteerd licht - schaduwgebied waar de schaduwintensiteit lager is vanwege het licht dat op het 

volume wordt gereflecteerd door de helderheid van de grond en de omliggende oppervlakken (ca.
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JULIA ANNA

GOSPODAROU

Als we naar de geïllustreerde voorbeelden van geometrische basisvormen kijken, zien we in alle gevallen dezelfde 

opstelling van lichten en schaduwen op elk type volume. De principes zijn hetzelfde, wat verandert, is de volumeschil. 

We zien dat in alle gevallen de oppervlakte van de gebieden 8 en 9 redelijk gelijk is, dus het licht neemt snel af van 

gebied 7 naar gebied 4.

De opstelling van lichtzones op elk volume, eenvoudig of complex, volgt dezelfde regels. Dit geldt ook voor de volumes 

van gebouwen. Daarom is het begrijpen van hoe licht werkt en hoe het een volume beïnvloedt, een essentieel 

hulpmiddel om te weten hoe u zwart-wit architectuurfoto's kunt bedenken en verwerken, niet alleen tekeningen op 

papier.

Laten we nu concreet kijken hoe we volumes kunnen renderen met behulp van de principes van klassiek tekenen. We zullen deze principes 

bestuderen door de meest voorkomende verlichtingssituatie te beschouwen van volumes die worden verlicht door natuurlijk licht dat van bovenaf 

onder een hoek komt (linksboven in het geval van de gebruikte voorbeelden), die we het meest zullen vinden vaak bij het fotograferen van 

architectonische objecten buitenshuis. We zullen vier geometrische basisvormen gebruiken om deze regels te bestuderen: de cilinder, de bol, de 

kegel en de parallellepipedumvormen, die in combinatie bijna elk mogelijk volume kunnen creëren.

BEGRIP

LICHT

BEÏNVLOEDT AVOLUME

IS EEN ESSENTIEEL

KENNISGEREEDSCHAP

ENVISION HOWTO

EN PROCES

ZWART EN WIT

FOTO'S

LICHT EN SCHADUWEN OP EEN VOLUME

Tekening: rangschikking van lichtwaarden (grijstinten) op de weergegeven basisvolumes: bol en cilinder
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Wat we kunnen zien op de volumes die ik als voorbeelden heb gebruikt, is hoe het licht ze weergeeft en hoe dat zich vertaalt in grijstinten.

We kunnen deze tinten ook benoemen als grijswaarden of tonen. Beginnend met de lichtste toon van het zonesysteem 

dat tot zone 10 behoort en gelijk is aan het wit van het papier in de tekening en puur wit bij het verwerken van een 

zwart-witafbeelding en eindigend met de meeste donker van het zonesysteem door zone 0 uit te breiden en 

vertegenwoordigd te worden door de donkerste schaduw in de tekening of puur zwart in fotografie, de tekening en de 

foto zullen alle tussenliggende tonen bedekken, tonen die donkerder worden naar aangezien het oppervlak zich verder 

en verder van de lichtbron bevindt en natuurlijk helderder naarmate we dichter bij de bron komen (of het nu gaat om licht 

van een kunstmatige bron of natuurlijk licht van een richting).

LICHT EN SCHADUWEN OP EEN VOLUME

TEKENING: REGELING VAN LICHTWAARDEN (GRIJZE TONEN) OP DE GELEVERDE BASISVOLUMES: KEGEL EN PARALLEPIJP
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De regels voor fotografisch tekenen zijn gebaseerd op de regels en principes van klassiek tekenen, zoals ze kunnen 

worden toegepast op zwart-witfotografie en ze breiden het onderwerp uit van het gebruik van lichtvorming om een   

weergave te creëren van correct en realistisch volume vanuit een fysisch oogpunt.

REGEL NR. 1

- TENTOONSTELLINGSRUIMTE EN VOLUME, ONZE VORM.

Ruimte en driedimensionale volumes vormen de basis van architectuur en architectonisch ontwerp. Architectuur heeft 

bijna geen interesse in tweedimensionale vormen, maar alleen in volumes en ruimte. Daarom is het bij het tekenen, bij 

het weergeven van een architectonisch object, het belangrijkste doel dat in gedachten moet worden gehouden: ruimte 

en volumes tonen, niet beperkt blijven tot tweedimensionale vormen. Dit principe laat zich gemakkelijk vertalen naar 

architectuurfotografie en heeft te maken met het versterken van het beeld zodat het de ruimte en volumes die daar 

bestaan, getrouwer weergeeft.

In aanvulling op de principes van volumeweergave die we hierboven hebben opgesomd, laten we enkele algemene 

regels bekijken die hun basis hebben in tekenen, maar die kunnen worden aangepast en gebruikt in zowel tekenen als 

fotografie.
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REGEL NR. 1 - SHOWRUIMTE EN VOLUME, NIET ALLEEN VORM.

LIJNTEKENING VERGELEKEN MET DE GETOONDE TEKENING

PRAAG ARCHITECTUUR DENSUS CHURCH, ROEMENIË

- TEKENING (50X70CM) - TEKENING (50X70CM)

© JULIA ANNA GOSPODAROU © JULIA ANNA GOSPODAROU
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REGEL NR. 2

- GEBRUIK DE JUISTE TOONSCHAAL EN DE JUISTE TOONWAARDE / TOON OP DE JUISTE LOCATIE OP 

EEN OBJECT. CREËER WAARDERING DOOR ONORDERE CREATE ILLUSION TOE TE VOEGEN

REGEL NR. 3

- WEET DAT U IN DE MEESTE GEVALLEN HET BUITENLICHT KUNT BEDIENEN ALS U EEN 

BINNENKUNSTMATIGE BRON BESTUURT.

VISIE EN NIET NAAR DE GEGEVENS VAN UW PLAN.VAN VOLUME.

Een tekening is, net als een foto, een tweedimensionale weergave van een driedimensionale wereld. Om deze 

driedimensionale wereld op een tweedimensionaal medium zoals papier te presenteren, moet de tekening iets recreëren 

dat normaal niet te zien is - het moet een volume (of de illusie van een volume) op een plat oppervlak recreëren.

- en bereikt dit door lijn, licht en schaduw te gebruiken. Wat we in wezen doen bij het tekenen, is diepte aan een 

opname toevoegen door het oog te laten denken dat het een volume ziet terwijl het alleen de projectie op papier ziet. 

De tekening toont de weergave van volume door het gebruik van lichte en donkere tinten. Om dit driedimensionale 

effect te bereiken, gebruiken we verschillende rendering-intensiteiten met het zwarte potlood, verschillende waarden, 

toegepast op specifieke plaatsen op de volumes.

Het is een regel waar velen het niet mee eens zullen zijn. Ze zijn vrij om van mening te verschillen. Alles is mogelijk in de kunst en dit geeft hen het recht om niet met elkaar om te gaan, zoals 

het recht geeft aan degenen die het willen volgen om dit te doen. Het 'manipuleren' van een afbeelding vormt de kern van artistieke fotografie, dat wil zeggen, alles doen wat nodig is om de 

afbeelding die u maakt zo dicht mogelijk bij uw visie en bij uzelf als een artiest. Geen enkel hulpmiddel of medium is verboden of uitgesloten, zolang wat je maakt maar kunst is en geen 

kakofonie. Kunst betekent het overtreden van de regels, maar je moet ze overtreden door het resultaat als een mogelijke realiteit te houden, ook al is het een realiteit uit een andere wereld 

zoals die van Chagall of Dali. Chagall en Dali hebben de werkelijkheid "gemanipuleerd": maar kijk naar hun schilderijen en je zult zien dat de basisregels waaraan het oog gewend is in acht 

worden genomen, een van de juiste weergaven van volumes en respect voor het licht waarmee ze onafhankelijk werken omdat ze al het andere veranderen. Daarom staat het je vrij om het 

bestaande licht te negeren en je eigen licht te creëren, maar wees voorzichtig om te leren hoe het licht zich gedraagt   en de regels voor weergave eerst correct. Als je in het werk kijkt, zul je 

zien dat zelfs als ik al het andere verander, ik nooit de basisregels aanraak van hoe licht werkt op volumes. een van de juiste weergaven van de volumes en respect voor het licht waarmee ze 

werken, ongeacht het feit dat ze al het andere veranderen. Daarom staat het je vrij om het bestaande licht te negeren en je eigen licht te creëren, maar wees voorzichtig om te leren hoe het 

licht zich gedraagt   en de regels voor weergave eerst correct. Als je in het werk kijkt, zul je zien dat zelfs als ik al het andere verander, ik nooit de basisregels aanraak van hoe licht werkt op 

volumes. een van de juiste weergaven van de volumes en respect voor het licht waarmee ze werken, ongeacht het feit dat ze al het andere veranderen. Daarom staat het je vrij om het 

bestaande licht te negeren en je eigen licht te creëren, maar wees voorzichtig om te leren hoe het licht zich gedraagt   en de regels voor weergave eerst correct. Als je in het werk kijkt, zul je 

zien dat zelfs als ik al het andere verander, ik nooit de basisregels aanraak van hoe licht werkt op volumes. eerst hoe het licht zich gedraagt   en de regels voor een correcte weergave. Als je in 

het werk kijkt, zul je zien dat zelfs als ik al het andere verander, ik nooit de basisregels aanraak van hoe licht werkt op volumes. eerst hoe het licht zich gedraagt   en de regels voor een correcte 

weergave. Als je in het werk kijkt, zul je zien dat zelfs als ik al het andere verander, ik nooit de basisregels aanraak van hoe licht werkt op volumes.

DE TEKENING

LAAT HET ZIEN

VERTEGENWOORDIGING

Deze waarden moeten het volledige toonbereik tussen zwart en wit beslaan om een   geloofwaardig resultaat te 

creëren. Waar we de licht / donker-waarden precies toepassen, hangt af van hoe het licht op het volume valt, zoals we 

al hebben uitgelegd in de principes van het renderen van volumes. Dit is de vuistregel bij het weergeven van volumes 

en geldt evenzeer voor tekenen als voor zwart-witfotografie.

VOLUME

DOOR HET

GEBRUIK VAN

LICHTE EN DONKERE TONEN
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REGEL NR. 3 - WEET DAT U IN DE MEESTE GEVALLEN HET BUITENLICHT KUNT BEDIENEN ZOALS U EEN BINNENKUNSTMATIGE BRON BESTUURT.

Het veranderen van de lichtbalans van de RAW-afbeelding naar de uiteindelijke afbeelding op basis van onze visie en niet op basis van bestaande lichtomstandigheden.

ODE AAN ZWART (ZWARTE HOOP) IV - SCHADUWZWART - RAUW BEELD © JULIA ANNA GOSPODAROU 

2013 - STAD LONDEN

ODE AU NOIR (ZWARTE HOOP) IV - SCHADUWZWART

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - STAD LONDEN
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REGEL NR. 4

- BRENG LICHT EN SCHADUW SONAVOLUME AAN, VOLGENS

REGEL NR. 5

- WEET DAT DE LAY-OUT VAN LICHT UW SAMENSTELLING BEÏNVLOEDT.

DE RICHTING VAN HET LICHT VALT OP HET VOLUME.

Waar lichten en schaduwen zichtbaar zullen zijn op een volume, hangt af van de richting van het licht dat erop valt: gebieden die zich het dichtst 

bij het licht bevinden, worden helderder en die verder weg worden donkerder. We moeten in gedachten houden dat de richting van het licht 

hetzelfde moet zijn voor alle volumes in de scène, tenzij we meerdere lichtbronnen hebben en het licht / schaduw-beeld van het beeld complexer 

zal zijn. . Een regel die van toepassing is op alle soorten visuele representaties en die sommigen geneigd zijn te vergeten omdat het niet 

duidelijk is wanneer ze in het echte leven naar volumes kijken.

De manier waarop het licht in de lijst is gerangschikt, moet niet alleen gekoppeld zijn aan de juiste weergave van de volumes, maar ook aan de 

compositie. Houd er rekening mee dat verschillende texturen en materialen zich anders gedragen in de manier waarop ze licht laten zien. 

Sommige absorberen licht, andere weerkaatsen het, sommige creëren zwakkere contrasten, andere grotere contrasten bij belichting. Houd 

rekening met hun gedrag, zowel bij het samenstellen van de afbeelding die u maakt als bij het verwerken ervan, zodat u de gebieden kunt 

benadrukken die u moet benadrukken en de rest kunt verzachten. In principe wil je geen object op de voorgrond hebben dat licht absorbeert en 

een lager contrast eromheen heeft objecten die licht reflecteren en een sterker contrast hebben. Het object vooraan lijkt verstoken van leven, 

omringd door andere contrasterende objecten. Als je zo'n object op de voorgrond nodig hebt, zul je het moeten vinden om het bewust te 

benadrukken en de rest van de objecten met een lager contrast moeten houden zodat ze er niet mee concurreren. Misschien wilt u uw 

compositie of uw perspectief wijzigen om de lichtbalans in de afbeelding te verbeteren.

HET BEHEER VAN

HET LICHT MOET ZIJN

HETZELFDE VOOR

ALLE VOLUMES

IN DE SCÈNE

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

142 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



FOTOGRAFISCHE TEKENING (PhtD)

- ZWART-WIT BEKIJKEN EN VERWERKINGSMETHODE (FR)
HOOFDSTUK 10 DE REGELS VAN FOTOGRAFISCHE TEKENING

FOTOGRAFISCHE TEKENING (PhtD)

DE REGELS VAN FOTOGRAFISCHE TEKENING

REGEL NR. 5 - WEET DAT DE LAY-OUT VAN LICHT UW SAMENSTELLING BEÏNVLOEDT.

Licht beïnvloedt compositie - Verschillende texturen en materialen worden verschillend weergegeven

STILLEVEN MET RAAM - TEKENING (50X60CM) © JULIA ANNA 

GOSPODAROU

EEN WEG NAAR DE HEMEL III - SLAG VAN LICHT

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - BERLIJN
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REGEL NR. 6

- SQUINT (HALF) JE OGEN OM LICHT EN SCHADUW TE IDENTIFICEREN.

in grootte voor objecten die verder van de kijker zijn geplaatst (veroorzaakt door lineair perspectief), verminderde 

weergave-intensiteit en contrast van achtergrondobjecten, om diepte te creëren (veroorzaakt door atmosferisch / 

luchtperspectief) , plaatsing van het volume gekoppeld aan de kijker en volume-overlapping. Deze tools kunnen 

afzonderlijk of samen worden gebruikt, meestal zullen we ze samen gebruiken om een   tekening realistisch te maken of 

om een   scène te creëren die we voor ogen hadden.Een goede manier om het lichte en donkere gedeelte van een scène te identificeren, is door met uw ogen te turen 

wanneer u naar de scène kijkt, zodat u alleen algemene lichtwaarden kunt zien, geen details. Deze tool wordt gebruikt bij 

het tekenen of schilderen van de natuur en is een zeer effectieve manier om licht te "lezen". Maak er een gewoonte van 

om ook met uw ogen samen te knijpen wanneer u naar de scène kijkt die u wilt fotograferen, zoals bij het verwerken van 

een afbeelding. Deze methode helpt u niet alleen lichte en donkere gebieden te identificeren, maar helpt u ook om een   

zwart-witscène te zien en gemakkelijker te begrijpen waar u uw waarden / tinten in de afbeelding moet plaatsen en hoe u 

een evenwicht kunt bereiken en markeer de belangrijke gebieden.

We kunnen dezelfde tools gebruiken om een   zwart-witfoto te bewerken, met respect voor de wetten van het perspectief en het gedrag van 

licht in de ruimte.

REGEL NR. 8

- GEBRUIK CONTRAST WAARDE / TOON OM OBJECTEN IN DE RUIMTE TE SCHEIDEN.

LICHT EN

SHADOWWE VIEW

Door donkere waarden (het equivalent van schaduwen in de tekening) naast elkaar te plaatsen (het equivalent van 

hooglichten in de tekening) ontstaat contrast. Contrast helpt om aangrenzende objecten te scheiden. Dit wordt gedaan 

door de twee aangrenzende objecten aan weerszijden van de lijn ertussen weer te geven met tegengestelde waarden 

in een tweedimensionale weergave. Dit is een andere belangrijke regel van klassiek tekenen die met succes kan 

worden toegepast bij de verwerking van zwart-witfoto's.

REGEL NR. 7

OP EEN OOSTELIJKE OPPERVLAKTE

- GEBRUIK VISUELE TOOLS OM DE ILLUSIE VAN RUIMTE TE CREËREN.

GEMAAKT VAN TWEE

DIRECT EN

Zowel de beeldwetenschap als de natuurwetten hebben een universeel geldige set gereedschappen bepaald die kunnen worden gebruikt 

om ruimte en diepte weer te geven in een visuele weergave zoals een tekening, schilderij, enz. De tools die kunnen worden gebruikt om de 

illusie van ruimte te creëren in klassieke tekeningen zijn: lineair perspectief, atmosferisch perspectief, afname

GEREFLECTEERD LICHT

OF DE TWEE SCHADUWEN

EN GEDACHTE

LICHT
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REGEL NR. 9 grote en verre lichtbron zoals de zon, die kan worden gezien als een enorme softbox. Daarnaast bestaat het licht of de schaduw die we op een 

oppervlak zien, uit zowel direct als gereflecteerd licht of zowel schaduw als gereflecteerd licht. Daarom is het over het algemeen raadzaam om 

een   gradiënt vallend licht of schaduw te gebruiken om een   oppervlak weer te geven. Dit betekent dat de schaduwen aan de ene rand 

donkerder beginnen en in intensiteit afnemen naar de tegenoverliggende rand, hetzelfde gebeurt met licht. Dit principe wordt gebruikt als 

weergavetechniek bij het tekenen en kan worden toegepast op fotografie en zal diepte aan het beeld toevoegen en het er meer driedimensionaal 

laten uitzien.

- GEBRUIK VOLUMES TORENDER-GRADIËNTEN.

Licht valt niet gelijkmatig op het oppervlak van een volume vanwege de afstand van elk gebied tot het oppervlak van de 

lichtbron en de grootte van de bron. De regels voor licht dat op een object valt, zeggen dat hoe kleiner de lichtbron en 

hoe dichter bij het oppervlak, hoe intenser het licht valt - hoe groter de bron en hoe verder van het oppervlak, hoe 

gelijkmatiger het licht. viel naar de oppervlakte. Dit fenomeen van vallend licht treedt echter zelfs op bij een zeer

VOORBEELD VAN HET WEERGEVEN VAN GRADIËNT INDRAWING (DETAIL) © JULIA ANNA GOSPODAROU VOORBEELD VAN GRADIËNT-WEERGAVE IN FOTOGRAFIE (DETAIL) © JULIA ANNA GOSPODAROU
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REGEL NR. tien

- GEBRUIK ZONES MET WAARDE / TOON LICHT EN DONKER IN PLAATS VAN LIJNEN OM DE ILLUSIE VAN DE BETROKKEN RANDEN TE CREËREN.

We zullen de illusie van rand in de volumes creëren door gebieden met donkere waarde af te wisselen met gebieden met lichtwaarde, waarbij de randen de lijn 

zijn die ontstaat als gevolg van twee gebieden met tegengestelde helderheid die in contact komen.

- donkere waarden / tonen die in contact komen met lichtwaarden / tonen. Het verschil tussen opeenvolgende zijden van hetzelfde volume hoeft 

niet groot te zijn, maar we hebben wel een verschil in toon nodig tussen twee aangrenzende gebieden om een   lijn ertussen te creëren. 

Hetzelfde effect kan worden gecreëerd in fotografie wanneer u aan de vastgelegde afbeelding werkt en niet de randen van de volumes 

verbetert, maar werkt binnen de oppervlakken die de randen omsluiten.

Ook al wordt door de meesten beschouwd dat de tekening voornamelijk met lijnen is gemaakt, de realiteit is dat we geen lijnen nodig hebben om een   tekening te maken, 

we hebben ze alleen nodig om de objecten op papier te schetsen, zodat we weten waar we moeten renderen. Een tekening kan een tekening van lijnen zijn, maar dat hoeft 

niet. De tekenstijl waarnaar ik verwijs in de fotografische tekenmethode is tekenen waarbij we het object creëren door voornamelijk waardevolle gebieden weer te geven op 

elk van de afzonderlijk gedefinieerde oppervlakken, deze gebieden hebben allemaal verschillende intensiteiten.

STILLEVEN MET BLAD - TEKENING (50X70 CM) © JULIA ANNA GOSPODAROU

INSTANT - HOUSTON, ARCHITECTUUR TX

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - HOUSTON
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Het verwerken van een foto volgens de regels en principes van klassiek tekenen volgt een omgekeerde richting dan bij 

het tekenen van een afbeelding volgens dezelfde principes. In het geval van tekenen begin je met het toevoegen van 

volumes aan elkaar om een   betekenisvol geheel te creëren, terwijl je in het geval van fotografie het geheel al hebt en bij 

gebruik van de fotografiemethode je zal delen (volumes en oppervlakten) moeten aftrekken. ) helemaal, om ze 

afzonderlijk te behandelen, ze een voor een te herstellen en vervolgens het pakket aan de set toe te voegen, maar nadat 

het licht dat erop valt een nieuwe vorm heeft gekregen, verandert het voor u, uw VISIE. Het eindresultaat zou in principe 

hetzelfde kunnen zijn, of met betrekking tot natuurkunde en de studie van licht, maar het aanvankelijke proces is het 

tegenovergestelde.

STAP 1

BEKIJK JE RUWE BEELD EN VERGELIJK HET MET JE VISIE.

Vergelijk het resultaat dat u in de camera hebt vastgelegd met het uiteindelijke beeld dat u in gedachten heeft. Probeer de verschillen te vinden 

en kijk wat u moet toevoegen of verwijderen in termen van lichtarrangement om de afbeelding die u hebt gemaakt, de afbeelding te laten worden 

die u voor ogen had. Dit is een zeer belangrijke stap, want nu bepaal je de sterke punten van je afbeelding en stel je een plan op om aan je foto 

te werken zodat deze overeenkomt met je oorspronkelijke idee en visie.

Dit is ook het moment waarop je de afbeelding kiest waaraan je gaat werken, onder de foto's die je van het onderwerp 

hebt gemaakt, en dit zal zowel te maken hebben met de compositie als met de manier waarop je het licht hebt 

vastgelegd en ook met hoe u het imago kunt ontwikkelen en versterken. door met licht te werken om een   levenloos 

RAW-bestand om te zetten in een persoonlijk kunstwerk. Ja, het RAW-bestand is levenloos totdat u het ontwikkelt. 

Beginnen met werken aan een RAW-bestand kan worden vergeleken met wanneer een schilder zijn canvas opzet en 

de scène voor hem bekijkt. Niets meer. Je koos de hoek, koos het licht en klikte om ze vast te leggen. Je hebt 

misschien een lange weg afgelegd om daar te komen, werd heel vroeg wakker of moest andere dingen die een 

inspanning leken, maar het is nog steeds geen schepping, het is slechts een voorbereiding op het scheppen. Dit is nog 

maar het begin van de reis die je van idee naar kunstfoto brengt. Het echte deel van de schepping, het zichtbare deel 

ervan, is wat nu begint.

De stappen die ik neem door de fotografische tekenmethode te volgen, zijn grotendeels hetzelfde. Sommige zijn bewuste stappen, andere zijn 

een gewoonte geworden waar ik niet aan denk, maar doe gewoon wat ik doe als een geautomatiseerd proces. De stappen die ik meestal 

automatisch doe, zijn die die te maken hebben met 'zien in de ruimte', met het analyseren van de volumes en het overwegen van de opties die ik 

heb om de volumes te gebruiken om iets zinvols te creëren, maar wat niet noodzakelijkerwijs trouw zal zijn aan de realiteit die ik met mijn camera 

heb vastgelegd, maar het zal wel moeten zijn aan mijn eigen weergave van de realiteit, tomy VISIE. Wat ik eerst doe, is mijn visie vergelijken met 

de realiteit en beoordelen hoeveel ze gemeen hebben en hoeveel ik moet veranderen om de reis van de realiteit naar het uiteindelijke beeld te 

maken. Ik zal deze stappen in de volgende paragrafen introduceren en voor elke stap uitleggen wat het is en hoe het proces praktisch gevolgd 

kan worden.

WAT IK DOE

DE EERSTE STAP IS

TOCOMPAREMIA

VISIONTOTHE

REALITEIT EN

BEOORDEL HOE

VEEL HEBBEN

MET ELKAAR GEMEEN
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2E STAP naar het licht, omdat elke andere vorm om je heen, hoe complex ook, gebaseerd is op en bestaat uit een combinatie 

van eenvoudige geometrische vormen.KIJK NAAR HET VOORWERP IN DE AFBEELDING DIE U IN DRIE DIMENSIES HEBT 

GEGEVEN.

Zoek naar de algemene constructielijnen van de afbeelding, het "skelet". Zoek naar dominante volumes of lijnen, dominante relaties die je zou 

kunnen verbeteren. U weet waarschijnlijk al wat de belangrijkste kracht van de afbeelding is vanaf het moment dat u deze maakt, aangezien u 

al de juiste compositie heeft gekozen. Kijk of wat je compositorisch wilde bereiken duidelijk genoeg is of dat het verbeterd moet worden door 

bijsnijden, enz.

STAP 5

BEGRIJP WAAR HET LICHT IN UW STADIUM KOMT (WAAR DE LICHTBRON IS GELEGEN) EN BESLIS WAAR U 

HET LICHT VANDAAN WILT (WAAR U UW LICHTBRON WILT PLAATSEN).

Vallen de twee richtingen van licht (of lichtbronnen) samen: de richting van het opgevangen licht en de gewenste richting? Dan hoef je alleen 

maar de lichtindeling in de afbeelding te verbeteren. Anders moet u deze wijzigen. We kunnen over het algemeen negeren waar het licht 

vandaan komt in ons vastgelegde frame en een nieuwe lichtrichting kiezen die beter aansluit bij onze artistieke bedoelingen voor het beeld. De 

opstelling van het licht dat op de volumes wordt opgevangen, kan worden gewijzigd door de bestaande lichte en donkere tonen te manipuleren 

volgens onze visie. Het is mogelijk de lichtbalans in het beeld te veranderen, tenzij de foto is gemaakt in omstandigheden waarin het licht gericht 

was en schaduwen zeer uitgesproken en duidelijk aangeven waar het licht vandaan komt. Maar zelfs in deze gevallen hebben we nog wat 

speelruimte bij het vormgeven van het licht dat we door middel van nabewerking op het beeld zullen toepassen. Daarom werk ik bij de 

verwerking liever aan neutrale afbeeldingen, omdat het voor mij gemakkelijker is om licht toe te voegen waar ik het wil dan om bestaand licht te 

verwijderen waar ik het niet nodig heb en te verwijderen. voeg het toe waar ik het wil hebben. Een praktische oplossing die ik heb gevonden 

tijdens het werken aan neutrale afbeeldingen, ook al waren ze niet neutraal toen ik ze nam, is om mijn afbeelding naar zwart-wit te converteren 

om een   neutrale conversie te creëren in plaats van een conversie met hoog contrast. bovenstaand. Ik geef er de voorkeur aan om contrast en 

licht toe te voegen waar ik ze wil en in de hoeveelheid die ik wil heb ze liever nodig dan ze voor mij van het podium te halen. Het gaat over mijn 

visie die voorrang heeft op de werkelijkheid, wat voor mij de essentie is van beeldende kunstfotografie. Daarom werk ik bij de verwerking bij 

voorkeur aan neutrale afbeeldingen, omdat het voor mij gemakkelijker is om licht toe te voegen waar ik het wil dan om bestaand licht te 

verwijderen waar ik het niet nodig heb en te verwijderen. voeg het toe waar ik het wil hebben. Een praktische oplossing die ik heb gevonden 

tijdens het werken aan neutrale afbeeldingen, ook al waren ze niet neutraal toen ik ze nam, is om mijn afbeelding naar zwart-wit te converteren 

om een   neutrale conversie te creëren in plaats van een conversie met hoog contrast. bovenstaand. Ik geef er de voorkeur aan om contrast en 

licht toe te voegen waar ik ze wil en in de hoeveelheid die ik wil

voor mij het podium betreden. Het gaat erom dat mijn visie voorrang heeft op de werkelijkheid, en dat is voor mij wat kunstfotografie is. Daarom werk ik bij de verwerking bij voorkeur aan neutrale afbeeldingen, omdat het voor mij gemakkelijker is om licht toe te voegen waar ik het wil dan om bestaand licht te verwijderen waar ik het niet nodig heb en te verwijderen. voeg het toe waar ik het wil hebben. Een praktische oplossing die ik heb gevonden tijdens het werken aan neutrale afbeeldingen, ook al waren ze niet neutraal toen ik ze nam, is om mijn afbeelding naar zwart-wit te converteren om een   neutrale conversie te creëren in plaats van een conversie met hoog contrast. bovenstaand. Ik geef er de voorkeur aan om contrast en licht toe te voegen waar ik ze wil en in de hoeveelheid die ik wil heb ze liever nodig dan ze voor mij van het podium te halen. Het gaat erom dat mijn visie voorrang heeft op de werkelijkheid, en dat is voor mij wat kunstfotografie is. omdat het voor mij gemakkelijker is om licht toe te voegen waar ik het wil dan om bestaand licht te verwijderen waar ik het niet nodig heb en het toe te voegen waar ik het wil hebben. Een praktische oplossing die ik heb gevonden tijdens het werken aan neutrale afbeeldingen, ook al waren ze niet neutraal toen ik ze nam, is om mijn afbeelding om te zetten naar zwart-wit om een   neutrale conversie te creëren in plaats van een conversie met hoog contrast en bovenstaand. Ik geef er de voorkeur aan om contrast en licht toe te voegen waar ik het wil en in de hoeveelheid die ik nodig heb in plaats van het voor me van het podium te halen. Het is het gaat over mijn visie die voorrang heeft op de werkelijkheid, wat voor mij de essentie is van beeldende kunstfotografie. omdat het voor mij gemakkelijker is om licht toe te voegen waar ik het wil dan om bestaand licht te verwijderen waar ik het niet nodig heb en het toe te voegen waar ik het wil hebben. Een praktische oplossing die ik heb gevonden tijdens het werken aan neutrale afbeeldingen, ook al waren ze niet neutraal toen ik ze nam, is om mijn afbeelding om te zetten naar zwart-wit om een   neutrale conversie te creëren in plaats van een conversie met hoog contrast en bovenstaand. Ik geef er de voorkeur aan om contrast en licht toe te voegen waar ik het wil en in de hoeveelheid die ik nodig heb in plaats van het voor me van het podium te halen. Het gaat erom dat mijn visie voorrang heeft op de werkelijkheid, wat voor mij is wat is fijne kunstfotografie. is om mijn afbeelding naar zwart-wit te converteren om een   neutrale conversie te creëren in plaats van een conversie met hoog contrast en eraan te werken. Ik geef er de voorkeur aan om contrast en licht toe te voegen waar ik het wil en in de hoeveelheid die ik nodig heb, in plaats van het voor me van het podium te halen. Het gaat over mijn visie die voorrang heeft op de werkelijkheid, wat voor mij de essentie is van beeldende kunstfotografie. is om mijn afbeelding naar zwart-wit te converteren om een   neutrale conversie te creëren in plaats van een conversie met hoog contrast en eraan te werken. Ik geef er de voorkeur aan om contrast en licht toe te voegen waar ik het wil en in de hoeveelheid die ik nodig heb, in plaats van het voor me van het podium te halen. Het gaat erom dat mijn visie voorrang heeft op de werkelijkheid, wat voor mij is wat

HET GAAT OVER

STAP 3

BEKIJK JE STADIUM / GEBOUW ALS SAMENGESTELD UIT VOLUMES EN NIET ALLEEN UIT LIJNEN.
VISIONTAKING

OVER DE REALITEIT,

WAT IS ALLES

OVER

HET EINDE BINNEN

PRACHTIGE KUNST

FOTOGRAFIE,

ZOLANG

IK BEN BEZORGD

Doe dit zelfs als u in de tweedimensionale ruimte van de foto alleen lijnen kunt zien. Zoals we eerder in het boek zeiden, is het licht wat het 

volume creëert, dus je moet het licht zien, zowel het licht dat er al is als het licht dat je toevoegt bij nabewerking, verrijking of zelfs het bestaande 

licht op elk volledig aanpassen. volume en de algemene lichtbalans in de afbeelding.

STAP 4

VERWIJDER DE COMPLEXE VOLUMES DIE U ZIET IN ÉÉN VOLUMES EN BEKIJK ZE APART.

Probeer erachter te komen hoe het licht op elk van hen valt, afhankelijk van de vorm, want dit is hoe je ze weergeeft, ze in stukken breekt en 

aan elk afzonderlijk werkt. Gebruik de eenvoudige delen die ik eerder in dit hoofdstuk heb gepresenteerd als richtlijn voor deze benadering en 

onthoud hoe ze werden weergegeven. Wat u moet doen, is leren hoe elk volume reageert wanneer het in contact komt met licht en u kunt 

beginnen met uit het hoofd te leren hoe de geometrische basisvormen reageren (zoals bol, parallellepipedum, kegel, kubus, prisma)
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STAP 5

Begrijp waar het licht vandaan komt in je scène (waar de lichtbron is) en beslis waar je het licht vandaan wilt halen (waar je je lichtbron wilt plaatsen). RAW-afbeelding en eindresultaat - Bekijk hoe het licht in de oorspronkelijke RAW-afbeelding een andere lichtbron had in het uiteindelijke 

resultaat en hoe het licht werd nagebootst met tekenfotografietechnieken.

EEN WEG NAAR SKY VI - STAPPEN - RUWE BEELD © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- BERLIJN

EEN WEG NAAR DE HEMEL VI - STAPPEN © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- BERLIJN
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STAP 6

MAAK SELECTIES VOOR ELK OPPERVLAK IN PHOTOSHOP, ZODAT JE OP ELK AFZONDERLIJK KUNT WERKEN.

In sommige gevallen betekent het selecteren van gebieden die op dezelfde manier met licht omgaan niet dat u op één oppervlak moet werken, 

maar dat u moet werken aan een groep oppervlakken die zich in hetzelfde vlak bevinden maar niet naadloos zijn. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren 

wanneer uw volume niet vlak is, omdat het bijvoorbeeld een gevel van een gebouw kan zijn met verschillende uitstekende profielen. Het 

glasvlak zal bijvoorbeeld bestaan   uit een groep glasoppervlakken die zich in hetzelfde vlak bevinden en dus in wisselwerking staan   onder een 

bepaalde lichtbron. Ze worden onderbroken door de metalen profielen die over hun oppervlak lopen en het glas op zijn plaats houden, en deze 

profielen zullen op hun beurt deel uitmaken van een groep selecties van afzonderlijke gebieden, maar in hetzelfde vlak, dus reageren ze 

allemaal op dezelfde manier op licht, net als glazen oppervlakken. Met andere woorden, uw keuzes in dit soort gevallen zullen zijn alsof u een 

groot, uniform gebied heeft waaruit u verschillende kamers, verschillende plakjes of gebieden met verschillende vormen uitsnijdt, afhankelijk van 

de vorm van het gebouw. Bekijk de afbeelding in het bijgevoegde voorbeeld (voorbeeld b) om dit geval op een meer intuïtieve manier te zien.

U behandelt elk oppervlak van uw boek zoals u een tekening zou doen: door aan elk ervan afzonderlijk te werken om de buren niet te 

beïnvloeden. Wanneer u uw afbeeldingen verwerkt, moet u verschillende effecten toepassen in verschillende delen van de afbeelding, maar 

zoals we nu weten en overal om ons heen kunnen zien, reageren niet alle oppervlakken op dezelfde manier op licht, sommige zelfs. zijn 

dichterbij, wat verder weg en op de foto moet worden getoond of het een tekening of een foto is. Bij het tekenen kunt u het potlood 

gemakkelijker besturen dan met de verwerkingssoftware op de computer, dus om het toegepaste effect (verlopen, ontwijken, graveren, enz.) 

Te regelen wanneer u een foto, je hebt een stuk gereedschap nodig,

JE WILT BEHANDELEN

ELK OPPERVLAK VAN

UW VOLUMES ALS

JE WILT BEHANDELEN

EEN TEKENING

De tool of methode die u gaat gebruiken om elk gebied van een afbeelding te isoleren om

er apart aan kunnen werken is een selectie maken.

Oppervlakte.
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STAP 6

Selecteer elk oppervlak gedeeltelijk in Photoshop, zodat u er afzonderlijk aan kunt werken.

ALGEMEEN VOORBEELD VAN SELECTIES DIE WORDEN GEMAAKT OM RENDEROPPERVLAKKEN TE ISOLEREN

FLUID TIME II - EEN VISIONOGRAFISCHE GESCHIEDENIS VAN CHICAGO © JULIA ANNA GOSPODAROU 2014 - CHICAGO

VOORBEELD VAN EEN GROEP ZONESELECTIES DIE IN HETZELFDE VLIEGTUIG ZIJN, MAAR ONDERBROKEN DOOR ANDERE OPPERVLAKKEN ODE AAN ZWART (ZWARTE HOOP) II - 

ANIMA ZWART © JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - ATHENE
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STAP 7 branden enz.) zonder bang te hoeven zijn dat ze naar andere oppervlakken gaan en er zo voor zorgen dat het 

resultaat precies is wat u wilt op elk punt van de afbeelding. U kunt nu alle weergaveprincipes toepassen die we een 

paar paragrafen geleden hebben geleerd in de sectie: "Principes van licht- en schaduwweergave op een volume in 

klassieke tekening".

MAAK ELK VOLUME VOLUME VOLGENS DE PRINCIPES VAN DE WEERGAVE VAN DE TEKENINGEN 

INCLASSIEK.

Nu je elk oppervlak afzonderlijk hebt geselecteerd, kun je binnen elk oppervlak werken door de effecten toe te passen die je nodig hebt 

(verlopen, ontwijken,

GEBRUIK HOGER

CONTRAST IN

AREAYOU

WILLEN

WEES DE MEESTE

BELANGRIJK

OP DE FOTO

TEKENING VERSUS FOTOGRAFIE WEERGAVE (ODE AAN ZWARTE VI © JULIA ANNA GOSPODAROU)
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STAP 8

CONTRAST ALTIJD UW CONTRAST. CONTRAST WORDT GEBRUIKT OM EEN UITZONDERLIJKE DIEPTE TE 

CREËREN.

Houd hier rekening mee en gebruik het bewust. Houd er rekening mee dat een hoger contrast 

benadrukt en een lager contrast verzwakt. Hoger contrast wordt meestal gebruikt in het gebied dat u 

het meest prominent in de afbeelding of op de voorgrond wilt hebben, terwijl lager contrast wordt 

gebruikt voor gebieden die u wilt maskeren of ondergeschikt wilt maken aan de focus en ook op de 

achtergrond (gebaseerd op het principe van atmosferisch (lucht) perspectief waardoor objecten in de 

verte meer vervaagd lijken door deeltjes in de atmosfeer tussen de kijker en de objecten in kwestie en 

waas creëren, scherpte van objecten en veranderende lichtniveaus). Het contrast niet correct 

gebruiken (te weinig,

U wilt niet dat uw afbeeldingen er zo uitzien wanneer u kunstfoto's maakt. Gebruik het contrast dus verstandig; het is een krachtig hulpmiddel, 

maar het kan heel gemakkelijk worden gebruikt als u de effecten niet kent of overweegt.

VOORBEELD VAN BEWOLKTE ACHTERGROND EN CONTRAST MANHATTANHAZE VOORGROND © JULIA ANNA 

GOSPODAROU 2010 - NEWYORK CITY
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STAP 9

SQUINEER (HALF-DICHT) UW OGEN OM TE ZIEN OF DE ALGEMENE SCÈNE CORRECT IS 

GELEERD VOLGENS UW BEDOELING.

Dit gebeurt omdat we na een tijdje de neiging hebben om aan een afbeelding te wennen en het te accepteren, zelfs als het niet 100% is wat het 

zou moeten zijn, dus het kost tijd om het te vergeten. dat je zag. Waarom moet u uw afbeelding vergeten om te begrijpen of deze af is of niet? 

Omdat de sterkste indruk bij het kijken naar een foto de eerste indruk is die het op ons maakt en dit is wat we proberen na te bootsen als we het 

een tijdje laten staan   en er opnieuw naar kijken als ons geheugen leeg is .

Af en toe, terwijl u uw afbeelding verwerkt en nogmaals nadat u alle volumes hebt weergegeven, controleert u de balans 

tussen licht en schaduw door de hele afbeelding door naar uw afbeelding te kijken met uw ogen half gesloten en uw 

ogen te sluiten een paar seconden ingedrukt om de afdrukken op het netvlies te wissen en ze vervolgens opnieuw te 

openen om de afbeelding met een nieuw oog te zien en gemakkelijker gebieden te identificeren die meer werk nodig 

hebben. U kunt op deze manier zien of u bepaalde gebieden moet verbeteren, of u contrast moet toevoegen en of u 

bepaalde oppervlakken donkerder of lichter moet maken of accenten moet aanbrengen. Je kunt hier zien hoe de scène 

eruit zou zien met de ogen half gesloten. Het beeld wordt een oppervlak van lichte en donkere tinten,

STAP 10

WANNEER JE DENKT DAT JE AFBEELDING GEDAAN IS, VERGELIJK HET OPNIEUW MET DE AFBEELDING DIE JE HAD IN 

HOOFDSTUK TOEN JE MET DE VERWERKING BEGONNEN EN ZIE OF JE JE INTENTIE VOLDOET EN JE VISIE IN DE AFBEELDING 

HEBT VERVULD.

Wees daarbij erg kritisch over jezelf, want er is niets erger dan een foto waaraan niet genoeg wordt gewerkt om je visie op de juiste manier weer 

te geven. Vaak zul je vele uren moeten besteden aan het aanpassen van het "uiteindelijke" beeld en het goed krijgen, vele uren er steeds weer 

naar kijken om het in detail te zien en er vanaf te lopen en het na een tijdje weer te zien. zodat u het met een nieuw en kritisch oog kunt zien.

VEELTIJDEN

ZAL NODIG HEBBEN

UREN BESTEDEN

ONTWEAKINGTHE

"DEFINITIEVE" AFBEELDING

EYE SQUINTING EFFECT - VLOEISTOFTIJD I - EEN (FR) VISIONOGRAFISCH VERHAAL VAN CHICAGO © JULIA 

ANNA GOSPODAROU 2013 - CHICAGO
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FOTOGRAFISCHE TEKENING VERWERKINGSSTAPPEN

TRAINING VAN LICHT MET HET THEMA FOTOGRAFIE TEKENING INDRAWING EN FOTOGRAFIE

ROMEINSE AQUEDUCT - TEKENING (50X70CM) © JULIA ANNA 

GOSPODAROU

EEN TIJD OM TERUG TE GAAN © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHENE
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HOOFDSTUK 11

HOE TE "ZIEN" IN ZWART-WIT

IN DIT HOOFDSTUK

HET ZONE-SYSTEEM

DE GEHELE REEKS LICHT AFLEZEN

HET ZONESYSTEEM VERLEGD HOE HET ZONESYSTEEM 

TE GEBRUIKEN

HOE HET ZONESYSTEEM TE GEBRUIKEN OM EEN AFBEELDING OP TE MAKEN HOE HET 

ZONESYSTEEM TE GEBRUIKEN OM EEN AFBEELDING TE VERWERKEN
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Het beslaan van het hele toonbereik tussen zwart en wit is de essentie van zwart-wit zien. Aan de andere kant zal een afbeelding met een hoog contrast en afwezige (of slechte) middengrijze tinten geschiedenis en inhoud missen. 

Het kan opvallend en krachtig zijn, maar het zal eerder grafisch dan 'fotografisch' zijn. Wat inhoud geeft en aanwezigheid in een beeld creëert, 

is dat alle tinten grijs worden bedekt, inclusief zwart en wit, bij het weergeven van een zwart-witbeeld. Dit gebeurt meestal in de ontwikkel- en 

printfase bij film, of in de nabewerkingsfase bij digitale fotografie.Het eerste dat je hoort over zwart-witfotografie is dat het goed zwart en goed wit moet hebben, wat betekent dat het 

goed gedefinieerde lichte en donkere tonen moet hebben. Het is waar, maar het is maar de helft van de waarheid. Wat 

je niet hoort, is dat een zwart-witfoto, om goed te zijn, goed zwart en goed wit moet hebben en alle 

middentonen moet bedekken. Dit laatste, dat alle middentonen omvat, is essentieel voor het correct definiëren van 

vormen en het geven van diepte en leven aan een beeld. Een vervaagd zwart-witbeeld zal kracht en impact missen, 

waardoor het vaak moeilijk is om het onderwerp te identificeren.

Als u de volledige toongradatie bestrijkt, worden alle tonen bedekt die u in de onderstaande voorbeelden kunt zien, 

van zwart naar wit en alle grijstinten daartussenin.

GRIJS - GRADATIE MET VOLLEDIGE TOON

ZWART - DONKERE TONEN WIT - STERKE PUNTEN

GRIJS - STAP TONE GRADATION

ZWART - DONKERE TONEN WIT - STERKE PUNTEN

GRIJS - DE SCHAAL VAN HET ZONE-SYSTEEM

PUUR ZWART PUUR WIT
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HET ZONE-SYSTEEM - LICHTLEZING Het camerameetsysteem kan worden opgeheven door de fotograaf te beslissen waar elk helder gebied in de scène 

moet worden "geplaatst" op basis van het gebiedssysteem en de belichting aan te passen aan zijn bedoelingen, zodat 

hij, in plaats van het meetinstrument, controles. Met andere woorden, door deze techniek te gebruiken, weet een 

fotograaf dat de lichtwaarden als helder en donker als donker worden vastgelegd en niet dat de camera een algemene 

meting van de scène zal uitvoeren, wat kan resulteren in een scène die overeenkomt met de 18% grijs. hierboven 

genoemd, en daarom maakt de camera donkere tinten lichter en verdonkert lichte tinten.

Een van de eerste fotografen die de theorie achter een zwart-witfoto uitvoerig behandelde en een systeem van 

universeel geldige regels creëerde voor het maken van een goede zwart-witfoto, was Ansel Adams. Het zonesysteem 

dat hij samen met Fred Archer creëerde, hoewel het in 1940 werd gecreëerd voor zwart-witfolie, is nog steeds van 

toepassing in film en digitale fotografie, in zwart-wit en in kleur. .

Het zonesysteem is een techniek die tot doel heeft de optimale belichting voor een foto te bereiken, gezien onze intentie om de gewenste 

lichtbalans in het uiteindelijke beeld te bereiken. Door deze techniek te gebruiken, kunnen fotografen resultaten in de camera bereiken die 

dichter bij de manier waarop ze het eindresultaat van hun werk visualiseren, benaderen (waardoor ze dichter bij hun visie komen, zelfs in de 

vroege stadia van de opname. creatie van een afbeelding).

Ansel Adams grapt:

"God schiep het licht en verdeelde het in tien zones".

Dit is een leuke manier om te zeggen dat al het licht niet hetzelfde is en we moeten leren om licht specifiek voor ons thema te kiezen en dan 

leren om dat licht op zijn best in ons beeld te laten zien door het in de fase te regelen nabewerking. Dat is wat Ansel Adams deed in de donkere 

kamer, hele dagen bezig met het maken van de perfecte foto. Dit is wat we ook doen in de digitale donkere kamer, hoewel onze taak 

tegenwoordig veel gemakkelijker is, omdat we zoveel meer tools hebben om het eindresultaat te beheersen.

De techniek omvat het meten en belichten van een scène op basis van de visie van de fotograaf, niet de meting in de 

camera - die is gebaseerd op het meten van een scène alsof de algehele reflectie (d.w.z. zeg dat de reflectie verkregen 

na het mengen van alle tonen in de scène) nog steeds middengrijs of 18% grijs zou zijn. Deze automatische menging 

van lichtintensiteiten uitgevoerd door het meetapparaat van de camera is niet waterdicht en geeft mogelijk niet de juiste 

belichting aan, vooral wanneer de scène erg helder of erg donker is, omdat de camera hebben de neiging om alles bij 

het meten terug te brengen tot een algehele luminantie van 18%.

DE TECHNIEK

BESTAAT UIT

METING EN

TONEN EEN SCÈNE

VOLGENS

DE VISIE VAN

FOTOGRAAF
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Net zoals we in het vorige hoofdstuk hebben uitgelegd, " De methode van fotografie Tekening ", wanneer we het hebben over de waarden van 

licht en donker in zwart-wittekeningen, beginnend met 1 voor hooglichten en eindigend met 9 voor donker, creëerde Ansel Adams een 

soortgelijk systeem, het zonesysteem, dit keer in de context van een foto. Omdat het licht in beide gevallen hetzelfde is, tekening en fotografie, 

kunnen we deze twee lichtkaarten in principe als identiek beschouwen. In het geval van het zonesysteem wijst Adams elke helderheidswaarde 

een getal van 0 tot 10 toe, waarbij de waarden nu worden behandeld als beginnend met schaduwen (0) en eindigend met hooglichten (10). 

Misschien baseerde Ansel Adams, net als jij, zijn studie van licht op de principes van zwart-wittekenen of gewoon op de principes van licht en 

licht.

GEZONDE DE OMSCHRIJVING

0
PUUR ZWART

ik
NABIJ ZWART, MET EEN LICHTE TOON MAAR GEEN TEXTUUR

II
ZWART MET TEXTUUR, HET DONKERSTE DEEL VAN HET BEELD WAARIN EEN WEINIG DETAIL WORDT 

OPGENOMEN

III
MEDIUM DONKERE MATERIALEN EN LAGE WAARDEN MET EEN ADEQUATE TEXTUUR

IV
MEDIUM DONKER GEBLADERTE, DONKERE STEEN OF LANDSCHAPSCHADUWEN

Als een korte beschrijving, het zonesysteem begint met zone 1 die de donkere zijn en eindigt met zone 9 die de 

hoogtepunten zijn. Aan deze gebieden heeft Adams Zone 0 en Zone 10 toegevoegd, die puur zwart en puur wit zijn 

zonder enig detail. Zone 5 kan worden omschreven als middengrijs. Gedrukt op papier komt zone 5 overeen met een 

reflectiecoëfficiënt van 18%.

V.
MIDDENGRIJS, LICHTE NOORDHEMEL, DONKERE HUID, MIDDELGRIJS HOUT

VI
MEDIUM KAUKASISCHE HUID, LICHTE STEEN, SCHADUWEN OP SNEEUW IN ZONLANDSCHAP

De zones van het zonesysteem hebben betrekking op de belichting en hebben te maken met de 

luminantie van elk deel van een scène (met andere woorden met het licht dat wordt gereflecteerd 

door elk onderwerp / zone in het frame). Elk gebied vertegenwoordigt een verdubbeling van het vorige 

gebied en een halvering van het volgende gebied in termen van luminantie. Elke zone heeft een 

verschil van één stop met de volgende of vorige zone. Hoewel het verschil in reflectie tussen de 

zones niet uniform is, is het verschil tussen de zones aan de twee uiteinden van de schaal (1 en 2 of 

8 en 9) veel kleiner dan tussen de middelste zones (4, 5 en 6). Ansel Adams beoordeelde de "nuttige" 

gebieden als die tussen 1 en 9, met de meeste details vastgelegd in gebieden tussen 2 en 8. Als puur 

zwart en puur wit,

VII
ZEER LICHTE HUID, SCHADUWEN IN DE SNEEUW MET STERKE ZIJVERLICHTING

VIII
LICHTST MET TEXTUUR, GEWEVEN SNEEUW

ZONE-SYSTEEM BEGINT MET 

ZONE

1WAT ZIJN DE

DONKER EN EINDE

MET ZONE 9

IX
LICHTE TOON ZONDER TEXTUUR, GLANZENDE SNEEUW

WAT ZIJN DE

STERKE PUNTEN

X
PUREWHITE, LICHTBRONNEN EN SPECULAIRE REFLECTIES
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“Stel bloot voor de schaduwen; uitbreiden voor de hoogtepunten.

- Ansel Adams

HET MENSELIJKE OOG IS

MEER GETRAIND

Dit concept werd geboren in de dagen van zwart-witfilmfotografie en wat het in feite betekent is dat je de belichtingstijd 

zo hoog moet instellen als nodig is om de scène vast te leggen. geef de tijd om de details in de donkere gebieden vast 

te leggen (de donkere gebieden waar we voldoende details moeten zien - meestal gebied 2-3), en stel vervolgens een 

tijd in voor de filmontwikkeling zodat hoogtepunten kunnen worden bereikt juiste dichtheid (de hoogste reflecties waarin 

we details moeten zien). Filmontwikkeling heeft niet veel invloed op de dichtheid van schaduwen, maar wel veel op 

reflecties.

Te veel ontwikkeling kan hoogtepunten doen opblazen, waardoor er te veel dichtheid in die gebieden ontstaat. In het geval 

van film was deze benadering erg belangrijk omdat de methoden die beschikbaar waren om het beeld in het analoge 

tijdperk te verwerken, minder tolerant waren voor fouten dan de methoden die we vandaag hebben. Maar het concept is 

nog steeds bruikbaar: je hebt een goede belichting nodig zodat donkere gebieden niet onderbelicht worden en ruis 

vertonen, en omdat het makkelijker is om details uit hoge lichten te herstellen dan uit schaduwen op de achtergrond. digitaal 

beeldgeval. Dit verklaart ook het concept van "Tentoonstelling aan de rechterkant", een concept gebaseerd op hetzelfde feit: 

dat reflecties veel meer informatie bevatten dan schaduwen in het RAW-beeld.

EN DAT KAN

BEGRIJPEN

BETER LICHT

CAMERADO'S
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HOE HET ZONESYSTEEM TE GEBRUIKEN OM EEN AFBEELDING OP TE NEMEN Het meetsysteem van de camera meet altijd gebied 5 (middenschaal of middengrijs), wat betekent dat het het 

gemiddelde meet van al het licht dat op de film / sensor valt om een   uniforme reflectie van 18%. Om de belichting te 

krijgen die past bij uw intenties voor de afbeelding, moet u deze handmatig overschrijven. Als u bijvoorbeeld in het 

voorbeeld dat ik hier laat zien, de grond wilt plaatsen die is gemarkeerd met 7 in de afbeelding in gebied 7, meet dan 

met de spotmeetfunctie van uw camera en verhoog vervolgens belichting van twee stops, zodat je het gemeten punt, dat 

door de camera in zone 5 werd gemeten, van zone 5 naar zone 7 kunt brengen. In de praktijk, als de meter 250 

aangeeft bij f / 16, bij 125 bij f / 11, of bij 1/60 bij f / 16,

Het belangrijkste idee van het zonesysteem is dat het menselijk oog meer getraind is en beter kan begrijpen dan de 

camera in welke zone een bepaald licht zich werkelijk bevindt; zodat het oog kan slagen in situaties waarin de fotometer 

zou falen. Het zonesysteem is een hulpmiddel dat u helpt te bepalen hoe u de luminantie van verschillende delen van de 

scène wilt weergeven in het uiteindelijke beeld, of om een   typische zonesysteemterm te gebruiken waar u maar wilt " plaats" 

elk gebied in termen van luminantie. Wat u in principe moet doen, is elk gebied van de scène meten waar u een 

bepaalde hoeveelheid helderheid wilt, en vervolgens de belichting aanpassen door het verschil in f-stops tussen het 

gewenste gebied en gebied 5 toe te voegen / af te trekken.

ONDER DE BRUG © JULIA ANNA 

GOSPODAROU 2012 - BERLIJN

Het zonesysteem gebruiken bij het vastleggen van een afbeelding - "plaats" de 

luminantiezones in het juiste gebied volgens uw visie
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HOE HET ZONESYSTEEM TE GEBRUIKEN OM EEN 

AFBEELDING TE VERWERKEN

van uw tonen is correct en evenwichtig. Hierdoor kunt u, als uw afbeelding de vereiste grijstinten mist of te weinig heeft, 

deze aanpassen en aan uw zwart-witbalans werken om de ontbrekende grijstinten op te nemen. Het is ook een goed 

hulpmiddel om uw extreme tonen, extreem donkere of extreme reflecties te controleren om een   oneindig klein 

percentage van deze waarden in het beeld te houden, d.w.z. niet meer dan 3-5% puur zwart (Zone 0) en puur wit (Zone 

10), aangezien deze extreme tinten totaal ontbreken in detail en alleen bruikbaar zijn voor het balanceren van verwerking 

als accenten, zodat het beeld voldoende oomph heeft en er niet vervaagd uitziet. Maar aangezien dit pure tonen zijn, zijn 

ze erg krachtig en moeten ze met de grootste zorg worden gebruikt, anders de het beeld verliest zijn natuurlijke gevoel 

en wordt uitdrukkingsloos en te hard voor het oog. Zie als voorbeeld het voorbeeld, waarbij Zone 5, middengrijs, in groen 

wordt weergegeven. De rest van de zones kunnen op dezelfde manier samen of afzonderlijk worden bekeken.

Ook bij de ontwikkeling van digitale beelden kan het zonesysteem een   belangrijke rol spelen. Het zonesysteem kan 

worden gebruikt als een gids om het hele toonbereik te bestrijken, het helpt de fotograaf ook om de tonen in het frame te 

ordenen om het oog naar het belangrijkste punt van het beeld te leiden. Het principe is hetzelfde als bij analoge 

fotografie en de traditionele donkere kamer, welke veranderingen zijn de tools die we gebruiken om het uiteindelijke 

resultaat te bereiken. De tools bij digitale fotografie zijn niet langer de film en de ontwikkeloplossingen maar de software 

die we gebruiken. U kunt bijvoorbeeld in de afbeelding die als voorbeeld wordt gebruikt de interface van de Topaz 

Labs-plug-in zien B & WEffecten 2 , dat is een zwart-wit converter die behoort tot de Topaz Plugin Collection. Deze 

plug-in (en een paar andere) hebben een toondiagram van het zonesysteem opgenomen, degene die je kunt zien met 

het histogram in de afbeelding in de rechterbovenhoek.

Zoals eerder vermeld in het hoofdstuk " Fotografie Tekening ", de manier waarop het licht in uw frame is gerangschikt, kan van invloed zijn op 

hoe u het onderwerp ziet, wie uw belangrijkste aandachtspunt is, of dat u het hele toonbereik hebt bedekt. Maar het kan ook je make-up 

aantasten. Door bepaalde gebieden te benadrukken of te verzachten in plaats van andere, beïnvloed je in grote mate je compositie. Houd hier 

rekening mee en onthoud dat u de Zone System Tone Chart kunt gebruiken Topaz BW 2 effecten om die gebieden te vinden, zodat u ze onder 

controle kunt houden en ze creatief kunt gebruiken om uw compositie te verbeteren.

Ik beschouw deze tonale kaart als een van de krachtigste tools voor digitale zwart-wit beeldbewerking. Met deze tabel 

kunt u op elk moment controleren waar alle 11 zones van het zonesysteem (grijstinten plus zwart-witwaarden) in het 

beeld zijn geplaatst. Het oog alleen is niet in staat alle tonen in het beeld duidelijk te zien, behalve intuïtief, dus een 

hulpmiddel dat deze tonen voor ons controleert, is een waardevol hulpmiddel. Ook iets dat nog belangrijker is om een   

correct zwart-witbeeld te krijgen, d.w.z. dat het hele toonbereik tussen zwart en wit beslaat, laat de grafiek je de tonen 

zien die je hebt. al in de afbeelding, en in hoeverre, zodat je kunt zien of je de hele toonkaart hebt bedekt en of de 

lay-out
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Topaz Labs-BW Effecten 2 PLUGIN-INTERFACE MET FOTO VAN VLOEISTOFTIJDZONE SYSTEEM I DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU
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Wat is een goede zwart-witfoto? Waarom zijn sommige zwart-witfoto's beter dan andere? Wat is het geheim van goede zwart-witfotografie? Alle 

vragen die ik mezelf stelde en vele andere fotografen met mij.

SINDS WIJ ZIJN

Allereerst moet een goede zwart-witfoto, wat dan ook, een goede compositie hebben. Compositie is eenvoudig, maar 

waarschijnlijk meer voor een zwart-witfoto, omdat er geen kleuren zijn die een slechte compositie kunnen 

compenseren. Een goede compositie is de beste manier om ernaar te kijken, om een   bekende quote te gebruiken.

PRATEN OVER

EEN TOON

PENNENVRIEND

TOONE TINT

VAN DE KLEUR, DE

VERSCHIL

TUSSEN DE

Nu wil ik ingaan op enkele specifieke zwart-witaspecten van een foto, ervan uitgaande dat als we ons afvragen wat een 

goede zwart-witfoto maakt, de compositie van het beeld al sterk is. Als je een sterke compositie hebt en je 

zwart-witinterpretatie onthult meesterschap, dan heb je een winnende combinatie die moeilijk, zo niet onmogelijk te 

verslaan is in kleurenfotografie. Nadat ik hier de grenzen van dit onderwerp heb gedefinieerd, wil ik beginnen met te 

zeggen dat het maken van zwart-witfoto's in postproductie gebeurt en niet achter gesloten deuren. Door het gebrek aan 

kleur moet de kunstenaar beslissen hoe hij een bepaalde kleur in één toon vertaalt. Dit komt erop neer dat, aangezien 

we het hebben over een enkele toon die overeenkomt met een kleurtint,

TONESWILL

GETOOND WORDEN

ALLEEN IN LICHT OF

DE AFWEZIGHEID VAN

LICHT, NIET DOOR

VERZADIGING

DE GROTE BOOG VAN LADÉFENSE - AKOESTIEK VISUEEL I

- © JOEL TJINTJELAAR 2014

In zwart-wit gelden andere regels en ik bel ze

GRIJZE REGEL

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

165 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



DE GRIJZE REGEL HOOFDSTUK 12 WAAROM ZWART-WITFOTOGRAFIE

DE GRIJZE REGEL

WAAROM ZWART-WITFOTOGRAFIE

JOEL

TJINTJELAAR

Voordat we dieper op dit onderwerp ingaan, ontkomen we er niet aan om eerst een andere vraag te beantwoorden: waarom zouden we nog 

steeds zwart-witfotografie nodig hebben in de digitale kleurenfotografie van vandaag? Kan zwart-witfotografie worden beschouwd als een 

anachronisme in de wereld van digitale fotografie?

“Zwart en wit zijn de kleuren van fotografie. Voor mij symboliseren ze de alternatieven van hoop en wanhoop waaraan de mensheid 

voor altijd onderworpen is. - Robert

Frank

“Ik heb een probleem met de kleur, ik kan me niet aanpassen aan de beperkte controle van waarden en kleuren. Met zwart-wit voel ik 

me vrij en zelfverzekerd in het resultaat "- Ansel Adams

ZWART EN WIT

Nee, zwart-witfotografie is geen anachronisme, maar een bewuste esthetische en artistieke keuze die, mits correct 

toegepast, zoveel meer impact kan hebben dan een goede kleurenfoto. De fotografiewereld weerspiegeld in tijdschriften, 

foto-uitwisselingssites, internationale wedstrijden, sociale media en advertenties laat nog steeds zien dat 

zwart-witfotografie niets van zijn magie heeft verloren en nog steeds erg populair is. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de 

belangstelling voor zwart-witfotografie de laatste jaren weer oplaait.

FOTOGRAFIE

IS GEEN

Er zijn veel andere citaten die proberen de essentie van de kracht van zwart-witfotografie te beschrijven, maar in 

plaats van ze te citeren, heb ik hieronder enkele van de meest gehoorde argumenten voor zwart-witfotografie 

opgesomd en Wit:

ANACHRONISME,

MAAR PLEZIER

ESTHETIEK EN

ARTISTIEKE KEUZE

• Kleuren leiden af, zwart en wit benadrukken de essentie.

• Wij kijken Bij een kleurenfoto, maar in een zwart-wit.

Hier zal ik een paar bekende fotografen citeren met hun eigen kijk op zwart-witfotografie: • Zwart-witfoto's zijn dramatischer en hebben meer sfeer.

• Zwart-witfoto's zijn krachtiger en laten de ziel van de dingen zien.

“Als je mensen in kleur fotografeert, fotografeer je hun kleding. Maar als je mensen in zwart-wit fotografeert, fotografeer je hun ziel! "- TedGrant

• Kleuren worden vaak gebruikt om de realiteit weer te geven van wat onze ogen zien, terwijl zwart en wit wordt gebruikt om de 

realiteit achter wat we zien weer te geven.
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Mijn persoonlijke benadering van zwart-witfotografie: de wereld zien in intensiteiten van licht in plaats van 

deze in kleur of zwart-wit te zien.

• Omdat dat zwart-wit is, en dat is fotografie. Er is dus een interessante parallel tussen zwart-witfotografie en 

fotografie in het algemeen. Als je dit essentiële, maar weliswaar subtiele verschil ziet van hoe je naar een 

zwart-witfoto moet kijken, dan zul je nu het verschil herkennen tussen goede en slechte zwart-witfoto's.

In navolging van de meer algemeen gehoorde en geaccepteerde opvattingen die zwart-witfotografie ondersteunen als een fijnere kunstvorm, wil 

ik enkele zeer persoonlijke opvattingen presenteren die minder vaak voorkomen, maar die uw perspectief op zwart-witfotografie en geef meer 

informatie over waarom dit de voorkeurskeuze van expressie is in de fotografie van de auteurs:

• Het bovenstaande is precies waarom het maken van een zwart-witfoto nooit simpelweg een kwestie van desaturatie van kleuren kan 

zijn. Wat je doet als je kleurenafbeeldingen desatureert, is gewoon de intensiteit van de tinten verwijderen, terwijl je eigenlijk het licht 

wilt verwijderen of licht in zijn puurste vorm wilt toevoegen.

Probeer niet in termen van grijs te 

denken

• Kleur gaat meer over kleur, natuurlijk tint en verzadiging, terwijl zwart en wit over licht of geen licht gaat en alle 

tinten licht daartussenin, omdat in wezen de zwart is de afwezigheid van licht en wit is de volledige 

aanwezigheid van licht. Als we het hebben over grijstinten, hebben we het eigenlijk over variaties in licht tussen 

puur zwart en wit. Als we het hebben over contrast, hebben we het eigenlijk niet over het verschil tussen twee 

tegengestelde uitersten van toonwaarden, maar over het verschil tussen donker en licht. Als we het hebben over 

het bestrijken van een volledig toonbereik, hebben we het eigenlijk over de wereldwijde aanwezigheid van licht 

in al zijn intensiteiten: de verschillende waarden van licht. En dat is de reden waarom zwart en wit zo krachtig is: fotografie 

heeft alles te maken met licht en dat is precies wat zwart en wit in essentie is. Zwart en wit spreekt over 

licht in zijn pure vorm of zijn afwezigheid, terwijl kleur spreekt over… kleuren.

TONEN EN

VARIATIES

• Wanneer je naar een foto kijkt en er een zwart-witfoto van wilt maken, vergeet dan de kleuren, vergeet de 

tonen, vergeet alle mooie grijstinten waarmee je je afbeelding wilt verrijken.

ONGRIJS ... PROBEER

DENK IN

INTENSITEITEN VAN

LICHT

• Denk allereerst aan licht of de afwezigheid van licht. Zodra u dat doet, weet u waar u uw afbeelding donkerder 

of lichter moet maken, ongeacht de oorspronkelijke kleur. Kleuren leiden af   als je ernaar kijkt, maar ook als 

je ze probeert om te zetten in zwart-wit. Er is geen noodzakelijke relatie tussen een bepaalde kleur en 

een bepaalde grijstint. Er is alleen een speciale relatie tussen licht, zijn afwezigheid en zwart en wit.

• Wanneer u naar een zwart-witfoto kijkt, of beter nog wanneer u een zwart-witfoto maakt, moet u proberen niet te denken in termen 

van variaties in grijstinten en grijstinten, zelfs als het resultaat precies dat is, of zelfs om te denken in termen van kleuren en hoe ze 

te vertalen naar zwart en wit. Nee, u moet proberen aan lichtintensiteiten te denken.

Zwart-witfotografie is wat fotografie is

is in zijn puurste vorm:

EENMAAL VAN LICHT
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ZENIT

© JOEL TJINTJELAAR 2010-2013

VISUELE AKOESTIEK - VI - STILTE EN LICHT - ECHOES

- WRIGLEY EN TRUMPTORENGEBOUW © JOEL TJINTJELAAR
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Je zou nu een idee moeten hebben waarom zwart-witfotografie nog steeds een erg populaire kunstvorm is die zelfs in het digitale tijdperk niets 

van zijn kracht heeft verloren. Je zou ook een idee moeten hebben waarom specifiek

Omdat ze in de meeste gevallen geen erg goede zwart-witfoto hebben gezien. En omdat ze meestal denken dat er een noodzakelijke relatie is 

tussen een kleur en een geconverteerde zwart-wittint. Nou, dat is niet zo, anders zou iemand een zwart-witfotograaf van wereldklasse kunnen 

zijn door alleen voorinstellingen te gebruiken die zijn voorgeprogrammeerd in conversiesoftware. Goede zwart-witfotografie heeft alles te maken 

met een diep begrip van het gedrag van licht en hoe je vormen kunt benadrukken of zelfs vormen kunt verwijderen door licht in je voordeel te 

gebruiken. Het gaat ook om een   diep begrip van hoe licht van donker naar helder gaat en vice versa. Deze twee aspecten vormen de basis 

van zwart-witfotografie. De essentie van kleurenfotografie is om de kleuren ervan te benadrukken of te verminderen en om de objecten van een 

foto te scheiden en te identificeren of te verduidelijken, niet alleen op licht of afwezigheid van licht. Zwart-witfotografie is ALLEEN MAAR op licht 

en zijn afwezigheid. Zwart-witfotografie is fotografie teruggebracht tot de essentie.

GOED Zwart-witfotografie kan zo boeiend en zoveel krachtiger zijn dan grote kleurenfotografie. Ik benadruk de zin "Goede 

zwart-witfotografie" omdat er zoveel slechte zwart-witfotografie is. Als we niet begrijpen dat zwart-witfotografie niet 

zozeer een kwestie is van desaturatie van kleuren of zelfs van conversie van kleuren, maar meer van het bepalen van 

het licht of de afwezigheid ervan en het vervolgens waarderen of verbeteren, dus we hebben het over de meeste 

zwart-witfotografen. Een gewaagde uitspraak, maar kijk maar eens rond op internet, in boeken en op forums. Waarom 

zijn er nog steeds mensen die beweren dat zwart en wit minder interessant en minder krachtig is dan kleur? Waarom zijn 

er mensen die denken dat zwart-witfotografie gemakkelijker is dan kleurenfotografie?

MEEST

EENS ZE DENKEN

DAT ER EEN

VEREIST

RELATIE

TUSSEN A

KLEUR ANDA

OMGEZET

ZWART EN WIT

TOON, GOED, DAAR

Is niet
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Dus, hoe maak je een goede zwart-witfoto, wetende dat het allemaal om licht gaat en alleen om licht? Met andere 

woorden, wat maakt een geweldige zwart-witfoto? Ik heb een reeks principes geformuleerd die ik de Grijze regel of de 10 

monochromatische geboden, dit zal je helpen te begrijpen waar een goede zwart-witfoto van gemaakt is.

2. SELECTIEF TOONCONTRAST

Alle goede zwart-witfotografie heeft contrast. De aandacht wordt altijd getrokken naar het gedeelte van de foto met het 

meeste contrast. Als er een gebied in de afbeelding is dat puur zwart versus puur wit heeft, dan krijgt dat gebied alle 

aandacht. Als u een afbeelding met te veel contrast maakt die niet zorgvuldig is gekozen, gaat het oog over de hele 

afbeelding en weet niet waar hij naar moet kijken. Hoe creëer je een correct contrast? Het gaat niet alleen om het 

indrukken van de contrastknop.

1. GRIJZE "REGELS"

Er is maar één interessante kleur in zwart-witfotografie: grijs. Noch zwart, noch wit, maar grijs. Zwart is 

de totale afwezigheid van licht en wit uiteraard de volledige aanwezigheid van licht. Als we het hebben 

over zwart-witfoto's, hebben we het niet echt over een foto die alleen uit een zwart-wittint bestaat. Dit 

zijn de minst interessante. Nee, we hebben het over grijstinten. Zwart is de donkerste grijstint, ontdaan 

van al het licht, wit is de lichtste grijstint, belicht met te veel licht. Hoe dan ook, we zien niets omdat het 

te helder is of er geen licht is. Voeg wat licht toe aan het zwart en je hebt een donkergrijze tint, haal wat 

licht uit het pure wit en je hebt een lichtgrijze tint. Er is enkel

SCHEPPEN

CONTRAST OF

Het gaat erom dat je eerst analyseert waar je het oog naar wilt laten kijken. Als je het goed doet, begin je met het creëren van contrast door het goed in de 

camera te doen. Maar zelfs als je het niet in de camera doet omdat het licht niet perfect is, kun je nog steeds meer contrast creëren in de postproductie in delen 

van de beelden die je als artiest hebt gekozen. Dit is een van de voordelen van het omzetten van kleur naar zwart-wit in plaats van zwart-wit in de camera. U 

kunt gewoon contrast creëren waar er geen contrast was en het verwijderen waar het ooit was. Als je een kleurenfoto hebt met een onderwerp met een blauw 

shirt op een blauwe achtergrond, verdwijnt het onderwerp naar de achtergrond. Maar je kunt er in de postproductie voor kiezen om de blauwe achtergrond te 

vertalen naar andere toonwaarden dan het onderwerp met het blauwe shirt. De vrijheid om te converteren naar zwart en wit. Het creëren van contrast of het 

versterken van contrast moet zorgvuldig en zeer selectief gebeuren en niet alleen door wit lichter te maken en zwart donkerder te maken. Selectief gebruik van 

tonaal contrast is een van de belangrijkste elementen van elke geweldige zwart-witfotografie. Contrastverbetering moet zorgvuldig en zeer selectief worden 

gedaan en niet alleen door wit op te helderen en zwart donkerder te maken. Selectief gebruik van tonaal contrast is een van de belangrijkste elementen van 

elke geweldige zwart-witfotografie. Contrastverbetering moet zorgvuldig en zeer selectief worden gedaan en niet alleen door wit op te helderen en zwart 

donkerder te maken. Selectief gebruik van tonaal contrast is een van de belangrijkste elementen van elke geweldige zwart-witfotografie.

VERBETEREN

CONTRAST

ZOU GEDAAN MOETEN WORDEN

VOORZICHTIG

EN ERG

SELECTIEF EN

NIET ALLEEN

VERLICHTING

THEWHITES EN

DONKERDER

ZWART
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3. TOONSCHEIDING en het verschil tussen LUMINANCE - wat we zien - en HELDERHEID - wat we waarnemen. Wat we zien is een meer fysieke en 

mechanische handeling, terwijl wat we waarnemen niet alleen een fysieke maar ook een emotionele en spirituele handeling is.

In tegenstelling tot kleurenfoto's worden de verschillende objecten in zwart-witfoto's die elkaar snijden of overlappen niet 

gescheiden door kleuren maar door grijstinten. Als de elkaar snijdende of overlappende objecten dezelfde grijstint 

hebben, moet dit worden "gecorrigeerd" door die tonen te manipuleren totdat ze waarden hebben die verder uit elkaar 

liggen. Hoe meer ze verschillen in hun waarden, hoe beter de objecten zijn gescheiden, hoe meer aanwezigheid en 

diepte ze zullen hebben. Een voorbeeld hiervan is de foto op de vorige pagina, genaamd Visuele akoestiek IV - Total 

Tower, waar ik het beeld op de voorgrond scheidde van het gebouw op de achtergrond door de toonwaarden in en net 

rond het beeld te manipuleren om subtiele contrasten te creëren en het beeld meer op de achtergrond te laten opvallen.

Hier is een belangrijk citaat uit het artikel: "Het fundamentele fysieke verschil tussen de twee toestanden - Luminantie en Luminositeit - bestaat 

grotendeels uit het definiëren van de contouren en het aanpassen van het contrast."

Waar elke goede zwart-witfotograaf naar zou moeten streven, is aanwezigheid creëren door op hun foto uit te drukken 

wat wij als mensen en kunstenaars waarnemen - in plaats van alleen uit te drukken wat we zien - door de contrasten en 

tonale relaties en het definiëren van contouren op zo'n manier dat het een object helderheid geeft. Met andere woorden: 

dat het volume en diepte geeft aan dit object en dus aan het hele beeld. Op de volgende pagina wordt een foto getoond 

waarop ik de contrasten en toonverhoudingen heb veranderd en de randen heb gedefinieerd. Dit is het Salk Institute in 

La Jolla, Californië. De kleurenfoto is de originele versie en als je goed kijkt zie je dat bij de zwart-witversie de vertaling 

van kleuren in zwart-wittinten niet4. AANWEZIGHEID EN DIEPTE

Wat het menselijk oog kan zien, heeft een veel groter dynamisch bereik dan de duurdere camera kan vastleggen. Voeg 

daarbij toe wat de geest kan doen met wat het oog kan zien, gebruik verbeelding en ervaring om informatie aan de 

scène toe te voegen, en het eindigt met het waarnemen van een situatie, object of plaats, op een heel andere manier 

dan een camera ooit zou kunnen doen. Het waarnemen is een menselijke handeling en het is het hoogtepunt van 

persoonlijke ervaring en individuele fysieke en emotionele processen in combinatie met en als reactie op wat het oog 

ziet. De camera kan alleen opnemen en “zien” maar niet waarnemen, het is iets dat gereserveerd is voor de menselijke 

geest en het is de citadel waaruit de kunst is ontstaan.

Opnieuw staat de zorgvuldige verdeling van licht in al zijn intensiteiten centraal in mijn foto's. Ik gebruikte mijn artistieke vrijheid om een   andere 

interpretatie van kleuren te vinden, door te kijken naar licht, randen en volumes om diepte te creëren. Mijn kijk op artistieke zwart-witbeelden is 

dat we nooit tevreden mogen zijn met de objectieve realiteit die de camera en bewerkingssoftware ons bieden, we moeten tevreden zijn met het 

beeld dat je in je hoofd zag en hoe je je je hele leven voelde toen je de foto nam.

WAT ALLEMAAL GOED

ZWART EN WIT

FOTOGRAAF

DOCHTIG

Een heel interessant artikel genaamd "De meester zwart-witafdruk"

door George DeWolfe vormt de basis van wat ik doe in de zwart-witverwerking. Het gaat over het belang van het 

creëren van aanwezigheid

VOOR IS TOCREATE

AANWEZIGHEID
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Een ander voorbeeld van het creëren van aanwezigheid en het selectief gebruiken van contrasten om in het oog te springen, is de volgende foto van het Empire State Building, genaamd ESB 360. De kleurenversie toont het Empire State Building, dat erg plat lijkt. De zwart-witversie toont het Empire 

State Building met meer volume en diepte door simpelweg de contrasten selectief te veranderen en de toonverhoudingen te veranderen.

RIJKSTAATSGEBOUW - ESB 360 - RAWCOLOR VERSIE © JOEL TJINTJELAAR 

2012-2013

EMPIRE STAATSGEBOUW - ESB 360 - ZWART-WIT VERSIE © JOEL TJINTJELAAR 

2012-2013
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5. MINIMALISEER HET GEBRUIK VAN HET DONKERSTE ZWART EN HET HELDERSTE WIT Salt Adams heeft het ons geleerd. Dit betekent echter niet dat wanneer u een donkere en ingetogen afbeelding maakt, 

die u grofweg kunt omschrijven als een afbeelding met de nadruk op toongebieden 0 tot 4, u puur zwart uit toongebied 0 

moet gebruiken om zwart te maken. . Vermijd altijd zoveel mogelijk het gebruik van puur zwart, want zwart is gewoon 

een volledige afwezigheid van licht, er zal helemaal geen definitie zijn in het gebied waar je het gebruikt. Gebruik in 

plaats daarvan de toonzone naast zone 0: zone 1 en zone 2. En gebruik toonzone 0 slechts voor een paar procent om 

accenten te creëren en de volledige dekking van de toonschaal te creëren. Het resultaat van deze aanpak is dat je nog 

steeds een heel donker ingehouden beeld zou hebben, maar met een zijdeachtig en heel subtiel effect dat dat niet doet 

is niet moeilijk voor de ogen en dat is veel esthetischer. Simpelweg omdat je het nog steeds kunt zien en alle details erin. 

Onthouden,

Grijstinten kunnen worden gescheiden tussen achromatische grijstinten en

chromatische grijstinten. Achromatische grijstinten zijn tonen waarvan de waarden voor rood, groen en blauw exact 

gelijk zijn. Zilver heeft bijvoorbeeld de kleurwaarden (192.192.192) en grijs, dat niet donker, medium of lichtgrijs is, heeft 

de waarden (128.128.128) en ligt precies in het midden. Chromatisch grijs of gebroken grijs tinten zoals platina zijn 

grijstinten die niet dezelfde rode, groene en blauwe kleurwaarden hebben. Er zijn 256 achromatische grijstinten, 

variërend van (0,0,0) volledig zwart tot (255,255,255) volledig wit. Dus als we het hebben over donkere en ingehouden 

foto's, hebben we het over het gebruik van tinten lichter dan (0,0,0) - gebruik alleen die donkerste waarden voor een 

paar procent van de afbeelding, maar niet in de delen van de foto die details bevatten, dit moet zichtbaar zijn. Hetzelfde 

geldt voor foto's met hoge tonen: probeer toonwaarden te gebruiken die donkerder zijn dan (255,255,

7. GEBRUIK VAN TOONZONES NAAST ZONE 10 VOOR HOGE SLEUTELFOTO'S

Hetzelfde geldt voor het maken van een high-definition afbeelding, die grofweg kan worden omschreven als een afbeelding die de toonzones 

7-10 benadrukt. Als u opvallende lichte highlights wilt creëren, gebruik dan aangrenzende zones. tot toonzone 10: zones 9 en 8. En net als bij 

low-key afbeeldingen, gebruikt u toonzone 10 om de dekking van het toonbereik te voltooien. Zone 10 is een volledige aanwezigheid van licht en 

elimineert elke schaduw, elk detail, net zoals de totale afwezigheid van licht dat doet.

6. GEBRUIK VAN TOONZONES NAAST ZONE 0 VOOR LAGE SLEUTELFOTO'S

ALTIJD

VERMIJD HET GEBRUIK VAN

PURE BLACK AS

VEEL MEER MOGELIJK

Bij het maken van een zwart-witafbeelding weten bijna alle zwart-witfotografen hoe belangrijk het is om een   volledig toonbereik te bestrijken, 

van gebied 0 of (0,0,0) tot gebied 10 (255, 255 , 255); dat is wat een-
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8. HET BELANG VAN SUBTIELE TOONOVERGANGEN Middelgrote zilvergrijze tinten voegen veel toe aan de rijkdom van een zwart-witafbeelding. Als je naar de verbluffende 

zwart-witfoto's kijkt, kijk dan hoeveel van hen die middenzilvertinten hebben om het drama en de contrasten van een 

zwart-witfoto te compenseren. Ik beschouw alles tussen toonzones 4 en 8 als een middengrijs gebied en zou 

aanraden om ze op zo'n manier aan je zwart-witwerk toe te voegen dat het geen afbreuk doet aan het effect dat je 

wilde bereiken.

Door te kijken hoe licht zich gedraagt   op een object, op een oppervlak en als je goed kijkt, heel goed met een inzichtelijk oog, zul je zien dat het 

licht van donker naar licht gaat en van licht naar donker. op een heel subtiele manier, soms zelfs zo subtiel dat het ongetrainde oog het niet kan 

zien. Licht heeft nooit dezelfde intensiteit op alle delen van een oppervlak: het gaat altijd van donker naar licht en vice versa. Het is dit aspect van 

licht dat een object zijn substantie geeft, dat een object zijn afmetingen en diepte geeft, die de vormen en lijnen van een object bepaalt. Begrijpen 

hoe licht deze subtiele overgangen maakt van donker naar licht en van licht naar

Maar de overgangen moeten altijd heel subtiel zijn, omdat de natuur geen harde overgang van licht naar donker of vice versa ervaart op een 

ononderbroken oppervlak, tenzij we naar schaduwen kijken, of in hoeken en randen. Subtiele toonovergangen kunnen worden gecreëerd met 

behulp van mijn Selective Gradient Masking-techniek, die later in dit boek wordt beschreven.

DE OVERGANGEN

ALTIJD NODIG

WEES ZEER SUBTIEL

VAN NATUUR

DOET NIET

WEET EEN MOEILIJK

9. MIDDEN-GRIJSMAGISCH

Een ander belangrijk aspect van het hebben van een volledig toonbereik en de juiste hoeveelheid contrast op de juiste plaatsen, is het hebben 

van voldoende middengrijze tinten in uw afbeelding om het visueel aantrekkelijk te maken en niet te lijken te worden gedomineerd door 

contrast. . Er zijn veel theorieën waarom middengrijze tinten een belangrijke rol spelen bij goede zwart-witfotografie, maar persoonlijk denk ik 

dat je een neutrale ondergrond nodig hebt waar het oog kan 'ontspannen' naar de binnen het frame, in plaats van toevlucht te zoeken buiten 

het frame.

OVERGANG VAN

LICHT TOT DONKER OF

VICE VERSAON AN

ONONDERBROKEN

KRISTALSTEEN - SANDIEGO

© JOEL TJINTJELAAR 2010-2013

OPPERVLAKTE
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10. STIJL EN TOON VAN PERSOONLIJKE HANDTEKENING

Een geweldige zwart-witfotograaf weet altijd iets van zijn persoonlijkheid, van zijn unieke stijl, in zijn fotografie achter te 

laten. Een kenmerkende stijl kan bestaan   uit een specifiek onderwerp, een compositiestijl en een 

zwart-witverwerkingsstijl, een verhaalthema of een specifieke sfeer die is gecreëerd en gemakkelijk herkenbaar is. Heel 

vaak is het een combinatie van deze individuele elementen. Maar probeer altijd het verschil te maken door zoveel 

mogelijk van deze elementen te gebruiken om een   heel eigen stijl te creëren. Een van de dingen waarmee u zich kunt 

onderscheiden, is proberen een "kenmerkende toon" te creëren. Persoonlijk, als ik een low-key zwart-witfoto maak of 

iets tussen low-key en high-key, zeg mid-key, dan zijn er enkele tonen die ik het leukst vind: het is rijkdom en duisternis, 

maar met een glimp van licht erop vermengden de tonale zones 2 en 3 zich. Deze tonale gebieden zijn zo rijk aan tinten 

dat een afbeelding kan opvallen. Ik weet niet precies wat dit veroorzaakt, en het is natuurlijk erg subjectief, maar het 

vormt mijn persoonlijke kenmerkende stijl.

Hoewel toongebied 1 voornamelijk moet worden gebruikt om de donkere tonen in een afbeelding te creëren met slechts een paar aanrakingen 

van toongebied 0, is het eerste toongebied na 1 dat wordt gebruikt om duisternis in een afbeelding te creëren, toongebied 2: het heeft de 

duisternis van 1 met een belofte van licht. Hetzelfde geldt voor toonzone 3. Het is de dageraad van grijstinten, de dageraad van wat uiteindelijk 

onthuld zal worden in je zwart-witbeeld. Dat is waarom ik er waarschijnlijk zo dol op ben en je zult deze toonwaarden vaak in mijn afbeeldingen 

zien en ze vormen een substantieel onderdeel van mijn kenmerkende stijl.

VISUELE AKOESTIEK I - STILTE EN LICHT

- BRUG VAN CALATRAVA © JOEL TJINTJELAAR 2013
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GOEDE ZWART-WITTE FOTOGRAFIE Het is niet één ding, het is harmonie in compositie, tonen en contrasten. Dit is een veel moeilijker deel dan aandacht 

trekken, dit is het deel waar de ambachtslieden gescheiden zijn van de one-shot wonderen.

Drie niveaus van indrukken en percepties, of het 11e gebod voor goede zwart-witfotografie.

Ten slotte is er ook nog een derde indruk. Als je bedenkt dat de tweede

Iedereen heeft het over een eerste indruk, nooit een tweede en zelfs een derde indruk. Je hoort vaak "De eerste indruk telt". Niemand heeft het 

ooit over de tweede of derde indruk die u zou moeten maken met uw foto of een ander soort kunst. De waarheid is: ze zijn net zo belangrijk.

printen neigt meer naar technisch vakmanschap, dus het derde deel is meer gericht op artistiek vakmanschap. Dit is 

het deel waar je diep in het onderbewustzijn gaat, dit is het emotionele deel, het deel waar je gelijkwaardigheid zult 

vinden met de buitenwereld. Het deel waar een unieke en authentieke visie op de wereld de motor is van je technisch 

meesterschap wat resulteert in een tweede blijvende indruk. Dit is het deel waar je innerlijke wereld doorschijnt in je 

foto, waar het beeld dat je hebt gemaakt niet alleen een mooie, goed ontworpen foto is, maar ook een spiegel voor de 

innerlijke wereld van de kijker die sterke emoties oproept. Het is hetzelfde waar liefde van gemaakt is.

De eerste indruk is degene die de aandacht van de kijker trekt; dit is het vluchtige instinctieve deel. Vaak gedicteerd 

door een paar duidelijke en duidelijke lijnen en vormen en door contrasten. Maar het is erg oppervlakkig en duurt maar 

een paar seconden voordat het verdwijnt. Voor altijd. Maar niet als u de tijd, moeite en vaardigheid heeft geïnvesteerd in 

het maken van een tweede indruk met uw imago.

Deze derde indruk is wat een foto tot een werk maakt

kunst en onderdeel van de kunstgeschiedenis.
ZO BINNEN

GOED ZWART

EN WIT

De tweede indruk dat is wat telt, het is meer cerebraal en esthetisch. Met dit onderdeel geef je de kijker een langere en 

langere blik. De kijker zou nu moeten worden uitgenodigd om alle details van de compositie, de subtiliteiten van de 

toonovergangen, de rijkdom van de medium grijstinten te waarderen. Om te verdrinken in de schoonheid van de goed 

geplaatste lokale contrasten, de mooie reflecties, het donkere zwart, de plaatsing van de toonzones, de tonale en 

compositorische balans in het beeld en de goed gescheiden objecten. Je wilt dat de kijker keer op keer terugkomt en 

hem laat afvragen hoe je dit hebt gedaan en wat het geheim is achter de blijvende aantrekkingskracht van deze 

afbeelding. Wat maakt dat hij zo vaak kijkt naar en gefascineerd is door het beeld?

Daarom zijn er bij een goede zwart-witfotografie altijd drie lagen van perceptie en indrukken. Om een   goede 

zwart-witfoto te maken, moet je je concentreren op de tweede indruk en er veel tijd en moeite voor investeren. Om 

beeldende kunst te maken, moet je drie prints maken met een artistieke visie, niet slechts twee prints, laat staan   één.

FOTOGRAFIE

ER IS ALTIJD

DRIE LAGEN VAN

PERCEPTIE EN

AFDRUKKEN

Dus vanaf nu, tenzij het uw doel is om een   eenmalig wonder te zijn, zullen we niet langer zeggen dat een eerste indruk het belangrijkste is. 

Nee, bij de eerste indruk kun je het laten tellen door ook de tweede en derde indruk te hebben.
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STUDIEVOORBEELD VAN GEBRUIK VAN DE GRIJZE REGEL

DOOR EEN ZWART-WITTE FOTO TE MAKEN

Analyse van toonzones en gebruik van selectief contrast. Om dit gedeelte over wat een geweldige zwart-witfoto maakt af te sluiten, zal ik je een voorbeeld van mijn werk laten zien. Dit is een foto van de Grande Arche in Parijs, Frankrijk en het is een voorbeeld van hoe je 

een zwart-witfoto kunt maken volgens de principes van de grijze regel. Het toont een analyse van hoe te werken met tonale gebieden en hun distributie in het beeld, evenals het gebruik van selectief contrast om diepte en definitie in volumes te creëren.

VISUELE AKOESTIEK II - STILTE EN LICHT - DE GROTE ARK VAN LADÉFENSE © JOEL TJINTJELAAR 2013
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Analyse van de toongebieden en hun verdeling op de foto laat zien dat deze foto heeft:

1. Een volledig toonbereik van toonzone 0 tot en met toonzone 10.

2. Gebruik van selectieve contrasten om in het oog te springen door de contrasten in specifieke delen van de foto te maximaliseren. De 

toonzones 9 en 8 zijn aanwezig in de randen van de boog en in de witte band die naar de boog leidt. Deze tonale gebieden grenzen aan 

veel gebieden met toongebied 2 en ook gebieden 1 en 0 om het contrast tussen de lucht en de boog (en de witte streep) te versterken. Het 

oog steekt de strook rechtstreeks over naar de boog en de randen waar de hoogste contrasten worden gevonden. De maximale contrasten 

zijn er, maar ze zijn erg selectief.

3. Tonale zone 0 bevindt zich in een zeer beperkte zone op de foto en alleen in gebieden waar het

er is nauwelijks detail en vooral langs de randen van het frame. Het accent van donkere tinten ligt in Zone 2 en Zone 1.

4. Aanwezigheid en diepte. Als je naar de originele kleurenfoto kijkt, zie je dat het origineel vrij vlak is en een 

vergelijking met de uiteindelijke zwart-witresultaten laat zien dat de lucht veel helderder is en het contrast tussen de 

boog en de lucht niet. overduidelijk. Door de toonverhoudingen te veranderen (de lucht donkerder maken en de Boog 

oplichten om in bepaalde gebieden nog helderder te worden dan de lucht) en letterlijk de randen van de Boog te 

definiëren, creëerde ik Aanwezigheid. Bovendien heb ik, door donkere schaduwen op de achtergrond en voorgrond te 

gebruiken, visuele ruis in de rest van het beeld geëlimineerd en de boog nog meer geaccentueerd.

ORIGINELE KLEURENFOTO DE GROTE ARK VAN LADÉFENSE © JOEL TJINTJELAAR
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Het onderwerp is niet het belangrijkste aspect van artistieke fotografie. De interpretatie die de kunstenaar aan het 

onderwerp geeft en hoe hij het gebruikt om zijn visie te transponeren, is belangrijker. Dit is nog steeds een vraag die 

velen stellen en een vraag die mij vaak wordt gesteld.

wereld. Dit is de reden waarom mijn afbeeldingen soms zo minimaal lijken, omdat de afbeeldingen antwoorden zijn op vragen die 

ik mezelf stel over de wereld en ik denk dat de antwoorden op deze vragen altijd gemakkelijke en eenvoudige antwoorden zijn 

als en wanneer de echte worden gevonden. antwoorden.

Welke onderwerpen zijn interessant voor architectuurfotografie? - Bruggen - metalen, betonnen, stenen of houten bruggen - een zeer geschikt onderwerp voor abstracte 

interpretaties en composities.

Er zijn verschillende interessante categorieën onderwerpen die een goede basis kunnen zijn voor het uiten van 

iemands visie door middel van architectuurfotografie. - Trap - kan een zeer interessant visueel architectonisch element zijn dat alleen of in combinatie met aangrenzende 

elementen kan worden gebruikt en het karakter van een gebouw kan laten zien. Zoek naar interessante patronen of 

kruispunten, want trappen kunnen dramatische hoeken bieden als je weet hoe je ernaar moet kijken.

Van de meer voor de hand liggende antwoorden tot de meer subtiele, hier is een lijst met 

onderwerpen die altijd goed zullen werken in architectuurfotografie.

MIJN BEELDEN ZIJN - Binnenhuisarchitectuur - Soms veeleisender vanwege de verschillen in lichtintensiteit tussen exterieur en interieur, 

verschillen die moeten worden afgewogen (wanneer beide ruimtes op de foto te zien zijn, zal de verlichting van het 

interieur veel zwakker zijn dan het buitenlicht, vooral in in het geval van een middagopname) kan 

interieurarchitectuurfotografie verrassende en interessante balansen van licht en schaduw bieden en de basis vormen 

voor het creëren van interessante abstracte composities. Dit soort fotografie kan leiden tot de ontdekking van meer 

soorten texturen en materialen dan in het geval van buitenfotografie, omdat vanwege hun sterkte meer materialen 

geschikt zijn voor binnen dan voor buiten.

ANTWOORDEN OP

VRAGEN I

- Gebouwen ( het meest voor de hand liggende antwoord, maar ook het breedste en rijkste in termen van interpretatie). Gebouwen kunnen 

zowel oude als moderne constructies bevatten, verschillende stijlen, vormen, maten, kleuren, materialen, elk kenmerk kan een bepaalde 

manier van interpreteren door de foto dicteren of een andere visie voor hen suggereren. kunstenaars. Daarom zijn er kunstenaars die werken 

met een bepaald type architectuur waarmee ze hun visie het beste kunnen uiten. Van mijn kant werk ik het liefst met moderne architectuur 

omdat ik geloof dat de simpele heldere volumes en de kruising tussen de geometrische vormen het beste mijn visie en mijn persoonlijke stijl 

weerspiegelen, die gebaseerd is op de studie en het gebruik van alles. van

JE OP DE

WERELD EN DE

ANTWOORDEN OP

DEZE VRAGEN

ZIJN ALTIJD

EENVOUDIG EN EENVOUDIG

ANTWOORDEN WANNEER

ZIJ ZIJN ECHT

ANTWOORDEN
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ONDERWERPEN IN ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE - BRUGGEN EN TRAPPEN - EXTERIEUR EN INTERIEURARCHITECTUUR

ALS DE SNAREN VAN EEN HARP I - OVERTURE © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHENE

© JOEL TJINTJELAAR

- BELGIË
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- Deuren en ramen - zeer interessant onderwerp op zich of als het wordt gebruikt om andere onderwerpen in te kaderen. - Industriële architectuur - een bepaald en bijzonder onderwerp, niet altijd gemakkelijk te gebruiken omdat het een 

andere benadering vereist die niet de essentie is van een "esthetisch onderwerp", maar iets dat buitengewoon is.

- Daken van bovenaf ( genomen vanaf een hoogte) - goed onderwerp om een   abstract grafisch patroon of 

compositie te creëren.

- Verlaten gebouwen - kan een krachtig onderwerp zijn voor architecturale beelden van binnen en buiten, omdat het 

het verhaal vertelt van de mensen die in deze ruimtes woonden, praten over hun leven en hoe hun bestaan   de 

gebouwde omgeving markeerde.

- Details - interessant als abstracte onderwerpen, kan een sterke indruk wekken door de interactie tussen volumes, 

aangezien de schaal kan worden uitgesloten, omzeild en we ons alleen kunnen concentreren op de vorm.

- Ruïnes - een ander onderwerp dat sfeerbeelden kan creëren en een verhaal kan vertellen.

- Schaduwen - een onderwerp dat enkele van de meest onverwachte architecturale beelden kan opleveren, omdat de 

fotograaf, door schaduwen als onderwerp te gebruiken, niet met concrete volumes hoeft te werken en alleen met een 

visuele weergave ervan werkt, zodat hij nog creatiever kan zijn en zonder beperking.

- Reflecties op de gevel van een gebouw of op wateroppervlakken - een goede gelegenheid om te leren zien, om het 

oog van de architectuurfotograaf te ontwikkelen, een goede gelegenheid om onverwachte uitzichten en abstracte 

beelden te creëren.

- Verlichting in een gebouw of op een gebouw ( architecturale verlichting van een gebouw) in de nachtelijke architectuurfotografie. Dit type 

onderwerp vereist meestal het gebruik van een statief.

- Smalle straten ( een goed idee is om smalle straatjes in middeleeuwse of oude steden te fotograferen) - een onderwerp dat prachtige 

sfeerbeelden kan creëren, dicht bij architectonische straatfotografie, een genre dat we in een later hoofdstuk zullen bespreken.

EEN TIJD OM TERUG TE GAAN © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHENE. Onderwerpen in 

architectuurfotografie - Ruïnes

Daarnaast kunnen interessante onderwerpen voor architectuurfotografie zijn:
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De architectonische details zijn er niet per ongeluk. Ze zijn met een reden geplaatst waar u ze hebt gevonden. Een goed 

gekozen architectonisch detail kan u de hele geschiedenis van het gebouw vertellen. Dit is de reden waarom het kiezen 

van het juiste architectonische detail zo belangrijk is voor hoe het uiteindelijke beeld naar de kijker zal communiceren.

HOE ARCHITECTURALE DETAILS TE SCHIETEN

Hier zijn een paar dingen om in gedachten te houden bij het fotograferen van architectonische details, 

namelijk:

- Bestudeer eerst het gebouw en zoek het detail dat het karakter bepaalt. Het is misschien geen geïsoleerd element maar 

een bepaalde ruimte die karakteristiek is en het gevoel geeft van het gebouw: een ondersteunend architectonisch 

element, een bepaald materiaal, een textuur of een kleur.

- Vul het veld in met uw gegevens.

- Gebruik een telelens om dichterbij te komen als de details niet toegankelijk zijn, of als u een "telefoto" -look voor uw foto wilt.

- Gebruik een geringe scherptediepte om details te isoleren als u deze wilt benadrukken tegen de context.

ZOALS DE SNAREN VAN EEN HARP V - STRINGS © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHENE.

- Gebruik een diepe scherptediepte als u context of achtergrond in de afbeelding wilt opnemen, als ze goed 

werken met details en deze laten opvallen.

- Zoek naar richtlijnen, interessante invalshoeken, onverwachte combinaties van materialen of texturen in hetzelfde element.

- Tentoonstelling voor detail.

ADETAIL CANTELL

JEUGD

- Zoek naar patronen / herhalingen zoals ramen op een gevel, kolommen in een boog, vergelijkbare decoratieve elementen, regelmatige 

opstelling van verschillende gekleurde oppervlakken, gelijkaardige daken die van bovenaf zijn geschoten, enz.

- Als je mensen opneemt in een architectuurplan, zorg er dan voor dat ze niet het onderwerp van de afbeelding 

worden, het onderwerp moet de architectuur blijven.

GESCHIEDENIS VAN

GEBOUW
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Architectonische details - Zoek naar patronen, ritmes, richtlijnen, contrasten en in het algemeen alles dat het karakter van het architectonische object kan laten zien door zijn details.

BROOKLYNBRUG PYLONDETAIL © JULIA ANNA GOSPODAROU 2009

- YLONIEUWE ARVKILLE

BROOKLYN-BRUG OPHANGKABEL DETAIL © JULIA ANNA GOSPODAROU 2009

- YLONIEUWE ARVKILLE
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Voordat we ingaan op de meer gedetailleerde onderwerpen van fotografie met lange belichtingstijden (LE), infrarood- (IR) of HDR-fotografie, 

klassieke architectuurfotografie, kenmerken van tilt-shift (T / S) -lenzen en andere technieken, we moeten ons eerst bewust zijn van de 

basisprincipes van goede fotografie en de juiste omgang met de camera, ongeacht andere technieken die u gebruikt, of het nu gaat om kleur, 

zwart en wit of het genre waarin u zich het liefst uitdrukt.

- Maak opnamen in zwart-witmodus om een   visueel voorbeeld te vormen van hoe de foto eruit zou kunnen zien. Het heeft geen 

invloed op het RAW-bestand, aangezien het slechts een afzonderlijke JPG-afbeelding is van het originele RAW-bestand. Gebruik dit 

JPG-bestand niet voor je uiteindelijke zwart-witfoto, maar gebruik altijd het RAW (kleur) bestand!

- Scherpte: veel fotografen maken zich zorgen over scherpe beelden. Het is alsof de essentie van fotografie in de scherpte van een beeld ligt. 

Scherpte wordt vaak overschat, maar het is slechts een van de vele dingen op een foto, zoals scherptediepte: soms heb je een kleine DoF 

nodig, soms een grotere DoF. En soms heb je een scherp beeld nodig, en soms heb je een minder scherp beeld nodig.

ALGEMENE PRINCIPES VAN FOTOGRAFIE

- Fotografeer altijd in RAW. Maak opnamen in de hoogst mogelijke RAW-modus. Hoe meer digitale informatie u in de camera vastlegt, hoe 

meer uw fouten worden vergeven en hoe meer controle u heeft over uw zwart-witfoto. U hebt alle beschikbare digitale informatie nodig om 

uw zwart-witafbeelding tot het uiterste te drijven.

- Tentoonstelling aan de rechterkant - maak er een gewoonte van om uw histogram na elke opname te controleren.

- Gebruik de laagste native ISO van de camera om foto's te maken zonder ruis

- Gebruik indien mogelijk een opening rond de sweet spot van de lens zo vaak mogelijk: meestal f / 8 of f / 7.1 maar controleer je 

lenslensspecificatie.

(ISO 100 of minder, zolang u de oorspronkelijke ISO van de camera gebruikt en niet de uitgebreide ISO

- uitgebreide ISO geeft je altijd een lager toonbereik en meer ruis dan native ISO, zelfs als native ISO hoger is (laagste 

beschikbare ISO)

- Gebruik een statief als de belichtingstijden langzamer zijn dan 1 / 100s.
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ADVIES EN PRINCIPES VAN FOTOGRAFIE SPECIFIEK VOOR 

ARCHITECTUUR

bij belichtingen langer dan een halve minuut of langer is het effect van deze beweging verwaarloosbaar voor het beeld omdat de camera 

voldoende tijd heeft om op het beeld te "schrijven" en het te bedekken.

- Maak opnamen in handmatige modus zodat u alle parameters zelf kunt aanpassen.

- Verander handmatige focus na concentratie, Als de camera op een statief is bevestigd, jaagt de autofocus van de camera niet bij weinig 

licht door te proberen opnieuw scherp te stellen wanneer je de ontspanknop indrukt.

- Gebruik een grote scherptediepte ( kleine opening - hoge F-stop) om te houden

alles in het kort op foto's die de hele structuur laten zien, maar niet hoger dan f / 13, maximaal f / 16, om diffractie 

te voorkomen die optreedt bij hoge diafragmawaarden en die de kwaliteit en scherpte van uw afbeelding 

verminderen.

- Gebruik een groothoeklens om meer in het frame op te nemen en om de

perspectief wanneer omhoog geschoten naar een gebouw.

- Gebruik een ondiep veld ( brede opening - lowF stop) op isoleren - Gebruik een telelens om delen van een gebouw te isoleren die interesse hebben in

zelf of om een   abstract-achtige foto te maken.

een architectonisch detail.

- Gebruik een lange sluitertijd in het geval van een hoge F-stop en onvoldoende licht.

- Gebruik een tilt-shift lens om de scherptediepte te beheersen en te vermijden

vervormingen een traditionele brede lens zou introduceren, om verticale parallelliteit te garanderen en afbeeldingen te krijgen die meer lijken 

op wat je ziet.

- Monteer de camera op een statief, zelfs als u daar de voorwaarden voor heeft

maak een foto uit de vrije hand, het geeft je meer controle over je compositie en helpt je om nauwkeurigere camerabewegingen te maken.

- Gebruik een kantelbare lens zodat u terwijl u wijd open kunt fotograferen

de focus houden. Dit kan worden bereikt door de kanteling aan te passen, zodat de lens alles van de voorgrond tot de achtergrond in focus heeft zonder het 

diafragma te hoeven sluiten. Dit kan alleen worden bereikt door een tilt-shift-lens te gebruiken en het is een bijzonderheid van de tilt-functie die kan worden 

verklaard door het Scheimpflug-principe. Wat is het Scheimpflug-principe en hoe kan het in de praktijk worden gebruikt? Ik leg het later in het boek uit 

(hoofdstuk: " Het doel

- Gebruik een ontspanknop om de camera te activeren wanneer deze op een statief is gemonteerd, u kunt de trillingen die door uw vinger 

worden geïntroduceerd daarom uitsluiten door op de ontspanknop te drukken.

tilt-shift als het belangrijkste instrument van architectuurfotografie " ).

- Gebruik de spiegelvergrendelingsfunctie op uw camera om de spiegel in de omhooggeklapte positie te vergrendelen, zodat deze geen 

cameratrillingen veroorzaakt die uw beeld onscherp maken. Dit is vooral belangrijk als de belichtingstijd niet te snel maar ook niet te lang is. 

De camera is het meest kwetsbaar voor bewegingsonscherpte die het gevolg is van spiegelbewegingen bij belichtingen van ongeveer 1/2 'tot 

seconden. In het geval
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Hier is een lijst van de basisuitrusting die nodig is om architectuurfotografie, klassieke kunst of beeldende kunst, onroerend goed, HDR, 

infrarood of lange belichtingstijd na te streven. Dit is geen volledige lijst, er kunnen veel specifieke accessoires worden toegevoegd, afhankelijk 

van de stijl van fotografie die u doet, maar het is een startpunt en het kan u helpen een goed idee te krijgen van wat zou alle genres omvatten en 

kwaliteit helpen bereiken. resultaten.

- Camera - Een SLR of DSLR met Bulb-functie voor belichtingen langer dan 30 seconden. Wat je nodig hebt, is een goede, betrouwbare 

camera, niet per se duur, maar gewoon een camera die geavanceerd genoeg is om handmatig foto's te maken met de bulb-functie, zodat je de 

camera kunt laten staan. sluiter open zolang je het nodig hebt.

- statief - een zwaar en stevig statief heeft de voorkeur, een stevige statiefkop heeft ook de voorkeur, of je kiest voor een balhoofd voor een 

eenvoudigere opstelling, of pan / tilt of versnelling voor meer precisie. Door met een stevig statief en een statiefkop te werken, kunt u beter 

omgaan met de elementen en trillingen voorkomen die kunnen worden veroorzaakt door wind die sterker is rond hoge gebouwen als gevolg van 

tunnels of in traditionele gebieden winderig, zoals nederzettingen aan zee of in de bergen. Fotografie kan onder alle mogelijke omstandigheden 

worden gedaan en vaak helpt een sterkere wind om uitzonderlijke resultaten te behalen bij het vastleggen van wolken met technieken voor 

lange belichtingstijden.

Natuurlijk kunnen goede resultaten worden bereikt met zelfs de helft van de apparatuur die u hier aantreft, maar naarmate u meer vertrouwd 

raakt met de technieken die u gebruikt, zult u de behoefte voelen om te upgraden naar betere instrumenten die kunt meer doen en uw 

creativiteit de vrije loop laten, zodat u kunt proberen uw visie op een andere manier uit te drukken. De noodzaak om te upgraden omdat je meer 

tools nodig hebt om je creativiteit de vrije loop te laten en jezelf uit te drukken, zou de enige reden moeten zijn om je uitrusting te upgraden. 

Evenzo zeggen we "vorm moet functie volgen" (wat het principe is van moderne architectuur, we zouden ook moeten zeggen "creativiteit 

creëert de behoefte aan nieuwe apparatuur".

CREATIVITEIT IS HET

EEN DIE ACTIVERT

Creativiteit, niet de overtuiging dat meer materiaal iemand een betere kunstenaar zou maken. Je maakt een goede foto met een goed oog en 

met je visie en je verbeeldingskracht, niet met een goede camera maar zonder visie en verbeeldingskracht.

- Linzen - Alle lenzen kunnen worden aangepast aan architectuurfotografie: groothoeklens, normale lens, lange lens, plus een tilt-shift voor 

nog meer creatieve vrijheid. De lens moet u ook toelaten om een   ND-filter of iets dergelijks te bevestigen.

MAAK HET

NIEUW NODIG

APPARATUUR
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- Filters Rechthoekige en ronde ProStop IRND-filterversies, specifiek

bel de Formatt-Hitech Prostop IRND-handtekening Joel Tjintjelaar

ND-FILTERS (NEUTRALE DICHTHEID) VOOR FOTOGRAFIE MET LANGE BLOOTSTELLING Kit bewerken levert dezelfde goede resultaten op: de keuze voor het ene of het andere systeem heeft meer te maken 

met de persoonlijke voorkeuren van de fotograaf dan met de filters zelf. Een voordeel van rechthoekige filters op een 

standaard is dat ze bij het stapelen geen vignet in het beeld introduceren, zoals wel kan gebeuren bij ronde filters in 

combinatie met een groothoeklens. Aan de andere kant kunnen ronde filters handiger zijn omdat ze op de lens kunnen 

blijven zitten tijdens het veranderen van opnamepunt / positie en ze kunnen gemakkelijker worden opgeborgen omdat 

ze kleiner zijn en niet nodig zijn 'een steun die aan de lens moet worden bevestigd.

Je hebt minimaal een filter van 10 stops nodig, maar om het effect van lange wolkensporen te creëren, zijn 16 stops noodzakelijk. Daarom kun 

je een 10-stops filter en een 6-stops filter stapelen. Houd er rekening mee dat je bij het fotograferen van architectuur de camera vaak op de 

lucht richt, om zo abstract ogende architectuurfoto's te maken. Als gevolg hiervan zullen uw belichtingstijden dramatisch afnemen. Bovendien 

kunnen uw architecturale foto's met een lange sluitertijd worden gemaakt op zonnige dagen met slechts een paar wolken, wanneer zelfs 10 

stops niet genoeg zijn. U kunt ook een 10 ND-filter en een filter met 3 snelheden gebruiken bij weinig licht of in de schemering.

Een ander merk dat u goede resultaten kan geven bij het verminderen van de kleurzweem is Hoya maar hun reeks filters is veel beperkter dan in 

het geval van Formatt-Hitech en ze hebben geen 10-stops ND-filter, maar slechts een 9-stops zoals hierboven, die zoals je zult zien een groot 

ongemak zijn, vooral bij fel licht. de B + W Filters met neutrale dichtheid, een ander zeer populair merk, hebben soms een vrij sterke kleurzweem, 

net als de Lee filters.Op het moment van schrijven van dit boek zijn de filters die we aanbevelen voor iemand die fotografie met een lange 

belichtingstijd wil maken IRND Formatt-Hitech Prostop-filters wat ons de beste resultaten gaf, bijna zonder 

kleurzweem en met een betere algemene kleurdefinitie (vooral op zwart) dan andere ND-filters. Deze filters zijn speciaal 

ontworpen om al het infrarode en bijna-rode licht te blokkeren dat de kleurzweem in andere filters veroorzaakt. Hoe doen 

ze het? Simpel gezegd, ProStop IRND-filters hebben een combinatie van speciale kleurstoffen opgenomen die in de 

massa van het filter worden geabsorbeerd en speciaal zijn afgestemd op elke dichtheid van de verschillende ND-filters. 

Door deze behandeling blokkeren deze filters het meeste licht dat uit dit deel van het spectrum komt, waardoor ze 

worden verminderd en gelijkmatig

WERK ROND OM KLEUR TE VERMINDEREN

Een truc om de kleurzweem van uw filter te verminderen als u ten minste één filter heeft dat de kleurzweem effectief verwijdert, zoals de 

Formatt-Hitech, is om deze twee filters te combineren: door ze te stapelen door het 'goede' filter over dicht bij het doel. Hierdoor wordt de 

kleurzweem niet volledig verwijderd, het is altijd beter om filters te gebruiken die dit alleen kunnen, maar het helpt wel

verwijder de kleurzweem bijna volledig.
geval dat is het enige dat je hebt.
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Hieronder ziet u voorbeelden van een Formatt-Hitech support + filtersysteem. Dit systeem wordt gebruikt om vierkante filters op de lens aan te 

brengen, maar het kan worden aangepast om ook circulaire filters toe te staan   (zie voorbeeld 2 - bijvoorbeeld wanneer we ook een 

polarisatiefilter moeten toevoegen).

De belangrijkste elementen van het systeem zijn: de omhoog / omlaag-ring die de diameter van de lens aanpast aan die 

van de adapterring van de houder (als deze niet overeenkomt met de diameter van het objectief), de adapterring die op 

de filterhouder en de lens, de filterhouder en de filters die in de sleuven van de filterhouder schuiven of ervoor worden 

gemonteerd (voor ronde filters).
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VOORBEELDEN VAN VERSCHILLENDE FILTERACCESSOIRES U kunt ook IRND ProStop ronde filters gebruiken die rechtstreeks op het objectief zijn gemonteerd. Dit soort filters zijn te 

vinden op FormattHitech, met de Lee-versie of voor de flyers in B + W- en Hoya-versies, deze merken zijn momenteel 

het meest gebruikt, Formatt-Hitech heeft serieuze voordelen ten opzichte van andere, voordelen die we eerder 

noemden.

VOOR LANGE BLOOTSTELLING ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

U kunt in de afbeeldingen hieronder de Formatt-Hitech Aluminium- en Lucroit-beugels zien, evenals de vierkante filters 

die erop kunnen worden gemonteerd, hier in een kitversie van een ProStop IRND 10 stop + 6 stop + 3 neutraal 

dichtheidsfilter stopt.

CIRCULAIRE FILTERSET

- 10-STOP + 6-STOP + 3-STOP 

PROSTOP IRND

FILTERS

VIERKANTE FILTERSET - 10-STOP + 6-STOP +

IRND PROSTOP 3-STOP FILTERS

KLASSIEK ALUMINIUM EN

LUCROIT ONDERSTEUNT VOOR

VIERKANTE FILTERS
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IRND FIRECREST FORMATT-HITECH-FILTERS - DE NIEUWE GROTE NAAM IN DE WERELD VAN FILTERS MET NEUTRALE 

DICHTHEID

lytisch proces, dit proces is analoog aan anodiseren op een glazen oppervlak. Firecrest-filters zijn antireflecterend en extreem resistent tegen 

verblinding, wat het contrast en de gezichtsscherpte in moeilijke lichtomstandigheden verhoogt. Ze zijn ook hydrofoob en krasbestendig.

Weken of zelfs dagen voor de officiële lancering - misschien hoor je voor het eerst in dit boek over deze filters.

- Formatt-Hitech Firecrest IRND-filters lijken de volgende zeer aangename verrassing te zijn en de sterke 

nieuwe naam in de wereld van filters met neutrale dichtheid.

Firecrest IRND-filters zijn verkrijgbaar in rechthoekige en ronde inschroefversie. Vierkante filters zijn qua afmetingen vergelijkbaar met de 

reguliere IRND-filters die we eerder noemden en de ronde filters zijn de dunste op de markt met de SuperSlim Firecrest ronde IRND-filters die 

slechts 5,5 mm dik zijn en ook stapelbaar, terwijl de UltraSlim-versie, zelfs als ze niet stapelbaar zijn, dus ze kunnen nog dunner zijn, hebben 

een dikte van slechts 3 mm, wat er inderdaad veelbelovend uitziet en zeker geen miniatuur zal creëren (wat het probleem is met dikkere filters 

) zelfs bij montage op een ultragroothoeklens.Op basis van de gegevens die we tot nu toe over hen hebben, hebben deze infrarood verzwakkende ND-filters een 

meer geavanceerde samenstelling en een speciale combinatie van coatings die op en in het filter zijn aangebracht, 

welke behandeling nauwkeuriger de cast van kleur veroorzaakt door licht van alle golflengten, UV, zichtbaar voor IR, 

dat de sensor raakt. Deze speciale behandeling maakt de Firecrest IRND-filters de meest neutrale filters die tot nu toe 

zijn gebouwd.

Deze nieuwe filters zijn onafhankelijk getest en hyperneutraal verklaard, wat een indrukwekkend resultaat is en nog een 

reden om Formatt-Hitech-nieuws in de gaten te houden.Om meer wetenschappelijke termen te gebruiken en volgens Formatt-Hitech is Firecrest een 15-laags meerlaags proces dat 

rechtstreeks op het filterglas wordt aangebracht door middel van een geharde elektrolytische coating die onder vacuüm is 

gevormd.

IRND FIRECREST FORMATT-HITECH-FILTERS - DE CIRCULAIRE STAPELBARE VERSIE SUPERSLIM, MET EEN DIKTE VAN 5,5 MM IRND FIRECREST FORMATT-HITECH-FILTERS - DE NIET-STAPELBARE CIRCULAIRE ULTRASLIM VERSIE, MET EEN DIKTE VAN 3 MM EN DE DUNSTE 

FILTERS DIE JE DIT MOMENT OP DE MARKT KUNT VINDEN
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ANDERE TYPEN FILTERS VOOR ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

- Polarisatiefilter - Gebruik een circulair en niet-lineair polarisatiefilter met een autofocuslens (dit gaat niet over de 

vorm, maar over de constructie van het filter, de lineaire maakt scherpstellen moeilijk, zo niet onmogelijk). Een van de 

belangrijkste hulpmiddelen in architectuurfotografie, het polarisatiefilter zal het blauw in de lucht intensiveren, maar het 

zal ook het contrast tussen de lucht en de wolken versterken, de kleuren duidelijker en sterker maken, de reflecties van 

het glas verwijderen / metalen gevels, die de reflectie van de zon bijna volledig onderdrukken, zodat er meer hoeken 

beschikbaar zijn om het gebouw te fotograferen.

verschillende IR-filters op de markt, maar degene die ik heb gebruikt en waarvan ik weet dat het goed werkt en ook niet 

duur is, is het Hoya R72 IR-filter.

- Andere filters voor speciale effecten voor een andere look (kleurenfilters, verwarmingsfilters, etc.)

Door ronde filters met een dun profiel of rechthoekige filters op een beugel te gebruiken, wordt het vignet met brede lenzen vermeden. De 

meeste merken bieden filters met een dun profiel aan, hoewel deze over het algemeen duurder zijn.

Een ding om in gedachten te houden bij het gebruik van een circulaire polarisator op ultrabrede lenzen is dat de polarisatie van de lucht niet 

uniform zal zijn, omdat het licht onder grote hoeken op de filter uit te veel verschillende richtingen om het filter te kunnen verwerken, zodat je een 

niet-uniform effect kunt krijgen met delen van de lucht blauwer dan andere, een effect dat je afbeelding kan ruïneren als je er geen hebt niet 

bewust en je wilt het niet in de foto.

CPL POLARISERENDE FILTERVOORBEELDEN

FORMATT-HITECH EN HOE HET OP EEN ALUMINIUM BEUGEL KAN WORDEN 

GEMONTEERD

ONTWORPEN OM VIERKANTE FILTERS TE BEVESTIGEN. OP DEZELFDE BEUGEL KUNT U 

ZOWEL HET CIRCULAIRE POLARISATORFILTER ALS DE VIERKANTE FILTERS MET 

NEUTRALE DICHTHEID BEVESTIGEN, ZOALS WE TONEN IN HET VORIGE VOORBEELD.

De polarisatiefilters die ons de beste resultaten gaven, waren die van Formatt-Hitech en ook die van Hoya. Beiden zijn 

zeer gebruiksvriendelijk en met een zeer nauwkeurige kleurweergave. Een goed idee bij het aanschaffen van een 

polarisatiefilter is om de dunne versie te kiezen om het vignet te vermijden dat de breedte van het filter kan creëren bij 

het fotograferen met groothoeklenzen.

- IR-filter (infrarood) - een filter dat ervoor zorgt dat zichtbaar licht de sensor niet binnendringt, waardoor alleen infrarood licht de lens kan 

binnendringen. U kunt dit filter gebruiken om architectuur te fotograferen met infraroodtechniek, maar zonder uw camera naar infrarood te 

hoeven converteren. Wees echter voorzichtig, u zult problemen ondervinden bij het correct scherpstellen als u een infraroodfilter gebruikt. We 

zullen over deze problemen praten en hoe we ze kunnen oplossen later in het hoofdstuk over infrarood architectuurfotografie. Er is

HOYA R72 INFRAROODFILTER, EEN VAN DE BEKENDSTE 

INFRAROODFILTERS.
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JULIA ANNA

GOSPODAROU

- Kabeltrekker met een timer of met een slot. U kunt ook een afstandsbediening gebruiken, of u kunt zowel de ontgrendeling als de 

afstandsbediening gebruiken en deze indien nodig gebruiken.

telefoon of tablet die op de camera kan worden aangesloten en fungeert als extern scherm voor het samenstellen en bekijken van beelden. Wat 

u nodig heeft om een   smartphone of tablet als extern beeldscherm te gebruiken, is om de juiste verbindingskabel tussen uw camera en uw 

telefoon of tablet te gebruiken (USB-kabel gecombineerd met een USB-adapter) en deze naar uw telefoon of tablet te downloaden een 

applicatie zoals DSLR Controller of een gratis applicatie zoals het DSLR-dashboard waarmee je kunt filmen in verbonden modus.

- Hoekzoeker - een apparaat dat de richting van het beeld verandert dat door de zoeker wordt gezien door spiegels te 

gebruiken zoals de camerazoeker dat doet. Dit apparaat helpt je de zoeker te benaderen vanuit een hoek, vanuit een 

andere positie dan achter de camera, zodat je je opname kunt samenstellen, zelfs als de achterkant van je camera niet 

of moeilijk toegankelijk is. (camera in lage positie naar boven gericht, camera gebruikt in kleine ruimtes binnenshuis, of 

camera die zeer dicht bij een oppervlak is geplaatst dat de toegang tot de zoeker beperkt. Hoekzoekers hebben een 

vergroting van maximaal 3, 5x. - Zoekerraster of Live View-raster - Hulp bij de samenstelling en het nivelleren van het plan.

- Waterpas ( enkelvoudig of bidirectioneel) - gemonteerd op de flitsschoen, de statiefkop of het statief van de camera 

- helpt bij het nivelleren.

- Extern LCD-scherm ( veldmonitor) - een klein LCD-scherm (gemiddeld 10x15 cm) dat op de camera kan worden 

bevestigd en waarmee u uw opname kunt samenstellen en de resultaten kunt bekijken over een groter gebied en vanuit 

meer posities dat gewoon op de achterkant van de camera. Op zeer zonnige dagen kan een kap aan de field monitor 

worden bevestigd zodat het beeld beter zichtbaar is.

- Donker LCD vergroot scherm - bedekt het LCD-scherm, waardoor er een donkere ruimte eromheen ontstaat en het 

beeld door een kleine opening kan worden bekeken, waardoor u het beeld bij daglicht kunt controleren. Een erg handig 

hulpmiddel bij het werken in zonnig weer, zomer of in landen met feller licht dan normaal, zoals Zuid-Europese landen 

(Griekenland, Italië, Spanje, etc.) of hetzelfde. breedtegraad op andere continenten.

ADARK MAGNIFIER IS EEN ZEER 

NUTTIG GEREEDSCHAP

CONTROLEREN

UW BEELDEN AAN

LCD SCHERM

WANNEER JE WERKT

IN DE HELDERE ZON

DAGEN

- Smartphone of tablet als extern scherm. Als alternatief voor de hoekzoeker of

naar de veldmonitor kunt u ook een
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JULIA ANNA

GOSPODAROU

Nadat we hebben gesproken over wat we nodig hebben om architectuur te fotograferen, laten we nu eens kijken hoe u zich kunt 

voorbereiden op een architecturale fotoshoot, wat u in gedachten moet houden en wat u moet doen om dit mogelijk te maken. haal er het 

maximale uit en maak afbeeldingen die het dichtst bij u staan. visie.

- Vergeet niet uw geheugenkaarten leeg te maken zodat je genoeg ruimte hebt voor nieuwe foto's.

- Vergeet niet uw batterijen op te laden van de dag ervoor en heb er altijd minstens één

reservebatterij, vooral als het koud is en de batterijen sneller hun lading verliezen.

- Bepaal uw eerste visie - voordat je zelfs maar gaat fotograferen, moet je een project in gedachten hebben, een intentie hebben van wat je wilt 

creëren om te weten hoe je je onderwerpen moet benaderen. Verschillende intenties en doeleinden, verschillende visies geven je verschillende 

benaderingen van je onderwerp en hoe meer je weet over wat je van plan bent te doen, hoe dichter je bij het ideale beeld komt van de plek die 

je fotografeert. Het hoeft geen definitieve visie te zijn, als je het nog steeds niet hebt, zal het komen terwijl je aan je project werkt, maar je moet 

ongeveer weten waar je heen gaat in termen van creatie.

- Weet vooral wat u zoekt en wat je kunt verwachten van je filmdag, maar wees niet star. Denk na over uw visie op de 

beelden die u wilt vastleggen, zoals ik al eerder zei, maar laat ook ruimte voor verrassingen, u weet nooit wat u daar 

aantreft.

- Vind uw locatie persoonlijk of met behulp van Google Maps en Street View. Zoek naar interessante hoeken, afleidingen, gezichtspunten, 

plaatsen om het statief te plaatsen.

- Informatie vinden over het gebouw, de architect, zijn ontwerp, zijn functie, zijn architectonisch concept. Alle 

informatie kan nuttig zijn om u het object te laten begrijpen en kan u ideeën geven over hoe u het kunt filmen.

- Bestudeer de weersvoorspelling voor de dag en het tijdstip waarop u wilt fotograferen, om de juiste omstandigheden voor uw opname 

te kiezen.

- Bestudeer de exacte tijden van zonsopgang en zonsondergang als u van plan bent om tijdens die uren foto's te maken en ruim van 

tevoren op uw locatie bent zodat u uw camera en statief kunt opstellen. U kunt overal ter wereld apps vinden die u het exacte tijdstip van 

zonsopgang en zonsondergang geven. De bekendste app van dit type is The Photographer's Ephemeris, maar er zijn nog andere beschikbaar.

DEFINEER UW

VISIE, MAAR VERLATEN

PLAATS VOOR

OOK VERRASSINGEN,

- Gebruik een statief om trillingen te vermijden en om de belichtingstijd zo lang als nodig te kunnen verlengen, afhankelijk van de belichting 

van uw scène of uw creatieve doelstellingen (fotografie met lange sluitertijd, HDR enz.).

WE WETEN NOOIT

RIJKE STAATSGEBOUW © JULIA ANNA GOSPODAROU 2009

- YLONIEUWE ARVKILLE

WAT JE WILT VINDEN OP LOCATIE

- Maak een checklist met alles wat je nodig hebt bij u te hebben ter plaatse.

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

200 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



INHOUD VAN HET BOEK

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Hoofdstuk 18

KANTELLENS ASTHEMATICA IN ARCHITECTURALE 

FOTOGRAFIE

IN DIT HOOFDSTUK

TILT-SHIFT MYSTERIE EN CHARME

WAAROM DE TILT-SHIFT-LENS HET BESTE GEREEDSCHAP IS OM ARCHITECTURALE FOTO'S TE MAKEN REGEL NR. 1 - NEEM EEN ARCHITECTURALE FOTO MET UW CAMERA OP EEN 

STATIEF GEPLAATST DE BEWEGINGEN VAN DE KANTELLENS

ARCHITECTUUROPNAME MET EEN TILT-SHIFT-LENS - HOE HET KEYSTONE-EFFECT (HET WIDE HOEK-LENS-EFFECT) TE VERWIJDEREN LENSBEPERKINGEN MET INBEGRIP VAN DE HELE LENGTE VAN HET ONDERWERP IN DE 

AFBEELDING

HOE KAN EEN TILT-SHIFT-LENS OF DE RELATIE TUSSEN DE LENSBEELDCIRKEL EN DE ACHTERCAMERASENSOR TOT DE BEPERKINGEN VAN DE TILT-SHIFT-LENS EN HOE ZE TE OVERWINNEN?

PANORAMA'S, VERTORAMA'S EN "MULTIRAMA'S" - OF HOE GROTERE BEELDEN IN HET REGELMATIGE GEZICHTSVELD TE VASTLEGGEN MET EEN KANTELLENS HET SCHEIMPFLUG-PRINCIPE EN HET KANTELLENS FOCUSPLAN (POF)

FOCUSEREN MET EEN TILT-SHIFT-LENS

LICHTMETING EN AANPASSING VAN DE BLOOTSTELLING MET FOTOGRAFIE MET KANTELEN EN LANGE 

BLOOTSTELLING

PROBLEMEN MET LANGE BLOOTSTELLING MET EEN KANTELLENS

HOE LICHTLEKKEN IN EEN TILT SHIFT-LENS TE OVERWINNEN TIJDENS LANGE BLOOTSTELLING FOTOGRAFIE NEUTRAAL DICHTHEIDSFILTER PLAATSEN OP ULTRA GROTE 

HOEKLENS ZOALS 17 MMTILT-SHIFT DE MAGIE VAN TILT-SHIFT

WAAROM EN HOE IK TILT-SHIFT BLUR GEBRUIK OM MIJN VISIE UIT TE DRUKKEN

SCHERP VERSUS BLURRED MET EEN TILT-SHIFT-LENS OF HOE SELECTIEVE FOCUS WERKT
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HET TILT-SHIFTM-SYSTEEM EN CHARME

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Er is een mysterie rond tilt-shift-lenzen onder degenen die er nog geen hebben gebruikt. Tegelijkertijd 

merk ik bij veel fotografen (zelfs degenen die er wel eens een hebben gebruikt) een soort angst in 

combinatie met remming als het gaat om praten over deze lens en vooral als het gaat om het ermee 

fotograferen. Van wat ik om me heen zie, is dit de minst begrepen lens onder DSLR-lenzen en degene 

die het meest onderbenut wordt, wat betekent dat hij wordt gebruikt door velen onder de volle capaciteit. 

en mogelijkheden. Dit gebeurt voornamelijk omdat de tilt-shift lens een heel andere lens is dan gewone 

lenzen, een niet zo gemakkelijk te gebruiken lens, omdat hij meestal handmatig is en een lens die als 

professioneel wordt beschouwd, terwijl hij in werkelijkheid het kan ook worden gebruikt door 

amateurfotografen. als ze resultaten van hoge kwaliteit willen.

Tilt-shift is een hulpmiddel dat, mits correct gebruikt, u echt veel artistieke voldoening kan geven en uw visie op een uitzonderlijke manier kan 

laten zien, maar het kan alleen zoveel doen als u dat niet doet. leid met je verstand en doe dat niet. gebruik het niet op een creatieve manier.

Daarom is het eerste dat ik wil zeggen, voordat ik zelfs maar op technische zaken inga, dat dit doel (net als elk ander apparaat) het verlengstuk 

moet zijn van je hand, je brein en je ziel, het verlengstuk van je artistieke persoonlijkheid. en de tool die uw visie werkelijkheid kan maken. U zult 

het leren gebruiken omdat u het ten volle moet benutten, zoals u zou moeten doen met al uw fotografische hulpmiddelen, zodat het u kan helpen 

uzelf en uw visie uit te drukken. Wat ze altijd zeiden is dat je je camera-uitrusting zo goed moet kennen dat je hem in volledige duisternis kunt 

gebruiken, of zelfs zonder te kijken naar wat je doet, net als de soldaten van elite doet het met hun wapens. Als we met woorden willen spelen, 

zouden we zelfs kunnen zeggen dat in zekere zin je camera en je lens als je wapen zijn, aangezien je ermee fotografeert. Je moet het dus goed 

weten, want net als een pistool kan verkeerd gebruikte uitrusting je aanvallen en je verwonden. Bij onjuist of amateuristisch gebruik kan een 

tilt-shift-lens uiteindelijk uw beeld vernietigen in plaats van het uitzonderlijk te maken.

EEN INTERESSANT STUK

VAN INFORMATIE IS

DIE KANTELLENZEN ZIJN NIET zo oud als sommigen 

zouden denken.

DE EERSTE TILT-SHIFT

LENS IS GEPRODUCEERD IN

1991 DOOR CANON EN ZIJN 

GEBOORTEVERMINDERING

VEEL AFSTAND

TUSSEN EEN SLR (A

RECENT DSLRMORE)

Omdat het enthousiasme van degenen die regelmatig een tilt-shift gebruiken (inclusief je schrijvers hier) zo groot is, en 

deze lens alleen wordt geprezen door iedereen die hem uit de eerste hand kent, zou je het kunnen denken kan het 

allemaal en het zal uw foto's perfect maken door het simpelweg op de camera te plaatsen en te gebruiken. Dat is niet 

waar. Het maakt niet uit hoe perfect die lens is, hoe perfect een lens ook is, of wat voor uitrusting of uitrusting ook, het is 

nog steeds levenloos, harteloos en hersenloos toestel dat precies doet wat je wilt. vertel het te doen, alleen jij komt tot 

leven en voldoet aan je behoeften.

ANDAVIEWCAMERA,

SINDS DEZE LENS WAS

DE EERSTE DIE KAN 

VERANDEREN, MAAR OOK 

TEGELIJKERTIJD, WIE

Nu we de basis goed hebben met deze primer, kunnen we beginnen met de meer technische vragen en kijken waar al het gedoe rond de 

tilt-shift-lens over gaat. Waarom is deze lens zo bijzonder?

ISWHAT AVIEWCAMERA

GEMAAKT IN BENZINE.
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WAAROM IS DE TILT-SHIFT-LENS HET BESTE GEREEDSCHAP VOOR ARCHITECTURALE 

FOTOGRAFIE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Een van de belangrijkste hulpmiddelen voor een architectuurfotograaf is de kantellens. De belangrijkste kwaliteit van 

deze lens en wat hem zo populair en noodzakelijk maakt bij het fotograferen van gebouwen en binnenruimten, is het feit 

dat hij de verticale lijnen van een gebouw parallel kan houden, waardoor het object wordt gepresenteerd als dat we het 

zien en niet met de convergerende verticals. , zoals een normale of brede lens het zou vastleggen. Met andere woorden, 

het gebruik van tilt-shift-lenzen “verwijdert” de vervorming van de groothoeklens, of introduceert deze in de eerste plaats 

niet. Het verwijdert het "trapeziumeffect", omdat de convergentie van verticalen bij de kanteling van de camera elders 

bekend is. We zullen later in dit hoofdstuk zien waarom dit gebeurt,

De enige andere lens die dicht bij de tilt-shiftlens kan komen om de verticale lijnen relatief parallel te houden, is een lange lens, maar deze lens wordt doorgaans meer gebruikt voor 

details dan voor algemene opnamen, zoals we nooit hebben gedaan. genoeg lege ruimte voor, rond of in een gebouw om algemene beelden met een lange lens vast te leggen. Het 

nadeel in dit geval is dat een lange lens het perspectief zo   sterk comprimeert dat het beeld de diepte verliest die in het beeld zou worden weergegeven bij gebruik van een groothoeklens, 

zoals de 17 mm en 24 mm. mm tilt-shift. lenzen, die het populairst en geschikt zijn onder de kantelbare lenzen voor architectuurfotografie. Zie de volgende afbeelding als voorbeeld van 

hoe een lange lens perspectief comprimeert. Dit komt doordat het onderwerp dat een lange lens kan vastleggen te ver weg moet zijn en de lens geen voorgrond in beeld kan houden, 

waarvan we nu weten dat het diepte aan het beeld toevoegt. Als u de diepte van deze afbeelding ziet, moet u weten dat deze is gemaakt tijdens de nabewerking, waarbij effectief licht en 

schaduw zijn gebruikt en de methode van fotografisch tekenen. Wat nog meer laat zien hoe nuttig deze methode is en hoe het werkt om een   beeld te transformeren volgens onze visie. 

lens kan geen voorgrond in beeld houden, waarvan we nu weten dat het diepte aan het beeld toevoegt. Als u de diepte van deze afbeelding ziet, moet u weten dat deze is gemaakt tijdens 

de nabewerking, waarbij effectief licht en schaduw zijn gebruikt en de methode van fotografisch tekenen. Wat nog meer laat zien hoe nuttig deze methode is en hoe het werkt om een   

beeld te transformeren volgens onze visie. lens kan geen voorgrond in beeld houden, waarvan we nu weten dat het diepte aan het beeld toevoegt. Als u de diepte van deze afbeelding 

ziet, moet u weten dat deze is gemaakt tijdens de nabewerking, waarbij effectief licht en schaduw zijn gebruikt en de methode van fotografisch tekenen. Wat nog meer laat zien hoe nuttig 

deze methode is en hoe het werkt om een   beeld te transformeren volgens onze visie.

TILT SHIFT LENZEN VOOR ARCHITECTUUR

DE TILT-SHIFT-LENS

VERWIJDER HET

"KEYSTONE

EFFECT ”, OF EERDER

Het is niet

VOEG HET IN

DE EERSTE PLAATS

DE 24 MM EN 17 MM LENZEN - DE BESTE EN MEEST POPULAIRE

KANTELLENZEN VOOR ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE
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LANGE LENSOPNAME

Dit is de enige andere lens die het "trapeziumeffect" kan verwijderen, aangezien we van zo ver weg filmen dat de camerasensor praktisch evenwijdig is aan het vlak van de gebouwen. De keerzijde van deze benadering is, naast dat er te veel 

ruimte voor het gebouw nodig is om te filmen, dat het perspectief te veel comprimeert en diepte wegneemt.

MANHATTANBRUG OP BROOKLYN ACHTERGROND © JULIA ANNA GOSPODAROU 2009

- YLONIEUWE ARVKILLE
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REGEL NR. 1 - NEEM EEN ARCHITECTURALE FOTO MET UW CAMERA OP EEN STATIEF GEPLAATST
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DE KWALITEITEN VAN DE TILT-SHIFT-LENS REGEL NR. 1 - NEEM EEN ARCHITECTURALE FOTO - FOTO MET UW CAMERA OP EEN STATIEF 

GEPLAATST

Sommigen zullen hier natuurlijk tegenwerpen dat het zinloos is om met een tiltshift-lens te fotograferen, aangezien het een 

vrij dure lens is in vergelijking met de gebruikelijke lenzen, en dat hetzelfde effect kan worden verkregen als de 'er wordt 

software voor vervormingcorrectie gebruikt. In sommige gevallen zal ik dit goed vinden en kan ik zelfs echt goede software 

aanbevelen die uitstekend werk levert en heel snel werkt bij het corrigeren van groothoekvervorming, de DxO 3 standpunt 

gedaan door DxO Laboratoria , die ik voor dit doel gebruik, soms zelfs bij het verwerken van beelden die zijn gemaakt 

met een tilt-shift lens, wanneer ik niet alle vervorming kan verwijderen met de lens.

Voor nog meer scherpte, meer detail en ook veel meer controle over de kwaliteit van je beeld, is het aan te raden om de 

camera altijd op een statief te plaatsen bij het fotograferen van architectuur, zeker bij snelheid vereiste sluiter is nogal 

traag.

Er is een vuistregel die zegt dat je om scherpe beelden te krijgen je sluitertijd moet behouden in verhouding 

tot de brandpuntsafstand van:

SLUITERSNELHEID = 1 / FOCALE LENGTE

Maar het doel van tilt-shift is niet alleen het corrigeren van vervorming. Een ander belangrijk kenmerk 

van deze lens, een eigenschap die hem ideaal maakt voor de architectuurfotograaf, die standaard zorgt 

voor detail en precisie in het beeld, is de helderheid, scherpte en afwezigheid van aberratie. 

uitzonderlijke kleurkwaliteit, die niet wordt geëvenaard door de meest voorkomende. linzen. Superieure 

scherpte en hoge beeldkwaliteit zijn een kenmerk van lenzen met een vaste brandpuntsafstand, zoals 

alle tilt-shift-lenzen, en meer specifiek tilt-shift-lenzen, vanwege hun constructie en kwaliteit. 

uitzonderlijk glas. Over het algemeen is de algehele kwaliteit van een opname gemaakt met een 

tilt-shift-lens uitzonderlijk en als u de

Voor een brandpuntsafstand van bijvoorbeeld 50 mm (rekening houdend met brandpuntsafstandwaarden van 35 mm of full-frame camera), mag 

u niet fotograferen met een sluitertijd die langzamer is dan 1/50. Voor een bijgesneden camera moet u de waarde van de brandpuntsafstand 

vermenigvuldigen met 1,5 (Nikon) of 1,6 of 1,3 zoals nodig (Canon) * en gebruik het resultaat om de sluitertijd te berekenen die nodig is om alles 

scherp te houden bij het gebruik van deze camera's. Je kunt deze liniaal gebruiken om te weten wanneer je de camera in het algemeen op een 

statief moet plaatsen, maar bij architectuurfotografie waar we zoveel mogelijk detail nodig hebben, is het het beste om de camera op een statief 

te plaatsen dat goed staat. algemeen, of in ieder geval zodra uw sluitertijd onder 1/100 komt.

* CONTROLEER DE CULTUURFACTOR VAN UW CAMERAFABRIKANT ALS U EEN ANDER MERK GEBRUIKT, KUNT U DIT GEBRUIKEN OM DE SLUITERSNELHEID TE 

BEREKENEN.
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Het belangrijkste en meest gebruikelijke gebruik van de tilt-shift-lens is om het perspectief te regelen door middel van zijn 

bewegingen ten opzichte van het vlak van de sensor, in tegenstelling tot conventionele lenzen, waarvan de delen alleen naar

focus en om in te zoomen.

Kantelbeweging wordt gebruikt om te bepalen welk punt van het beeld scherp is, terwijl offset de convergentie van 

parallellisme of uitlijning regelt.

de verticale lijnen als het op en neer wordt gedaan.

De op- en neergaande bewegingen van de tilt-shift lens kunnen ook worden genoemd STIJGEN

en VALLEN als u de klassieke termen gebruikt die in het geval van vision-camera's worden gebruikt.Een tilt / shift-lens kan gemakkelijk worden vergeleken met een kleine vision-camera, een grote monorailcamera of een grootformaat 

veldcamera, een camera waarvan de lens ook kan draaien ten opzichte van het film- / sensorvlak en niet beweeg alleen vooruit en achteruit 

zoals in het geval van een normale lens. Een tilt-shift lens werkt in principe als een vision camera, voor zover de bewegingen die hij kan 

uitvoeren. Door de bewegingen van deze lens kan de fotograaf het vlak van de lens onafhankelijk van het vlak van de sensor (of film) van de 

camera wijzigen door HELLING, dat wil zeggen kantelende en oscillerende bewegingen (rotatie ten opzichte van het vlak van de sensor) en door SCHAKELEN, 

dat wil zeggen op- en neergaande bewegingen (parallelle beweging op en neer of naar links en rechts ten opzichte van het vlak van de sensor).

Wanneer de verschuiving horizontaal wordt gedaan, is dit een zeer goed hulpmiddel om panorama's te maken of om meer van de te 

fotograferen scène te bedekken. Hoeveel kan een tilt-shift lens kantelen of verschuiven? Een Canon TS-E 24 mm, een van de meest 

populaire tilt-shift-lenzen voor architectuur, kan bijvoorbeeld tot 12 mm naar beide kanten verschuiven en tot 8 graden verder kantelen. elke 

kant. De andere beschikbare tilt-shift-lenzen hebben vergelijkbare waarden.

Notitie: Het is ook vermeldenswaard dat, als de tilt-shift-lens niet wordt bewogen ten opzichte van het sensorvlak (noch gekanteld noch 

verschoven), deze vanuit alle gezichtspunten als een normale primaire lens functioneert.Sommige tilt-shift lenzen ook roteren om hun eigen as, geeft meer vrijheid bij het positioneren van het scherpstelveld.

DE OPERATIE

PRINCIPE VAN

OBJECTIEF TILT / SHIFT IS IN 

DE ESSENTIE HETZELFDE 

ALS DIE VAN

AVIEWCAMERA

24 MMTILT-SHIFT-LENS IN GEKANTELDE EN 

VERPLAATSTE POSITIE, AAN DE CAMERATYPISCHE VIEW-CAMERA - DE "GROTE ZUS" VAN DE 

TILT-SHIFT-LENS

VERANDERING DE TILTMOVEMENT

- VSMHOUNTTEÉE EN - TILT & SWING
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Het eerste gebruik van een tilt-shift-lens voor architectuur is om het perspectief te regelen, dat wil zeggen om het trapeziumeffect dat we 

hierboven hebben besproken (of het groothoeklenseffect) te regelen.

Zelfs als je de compositie vanaf het begin goed hebt, ziet het er iets anders uit dan je wilde als je de lens rond het 

laatste frame beweegt en moet je misschien wat aanpassingen maken om het perfect te laten aansluiten bij je 

bedoelingen.

Hoewel we in het echte leven gewend zijn geraakt aan het zien van het trapeziumeffect tot op zekere hoogte, aangezien de meeste lenzen (alle 

traditionele lenzen) dit effect in gebouwen introduceren door de camera te kantelen om een groot onderwerp in het frame, en het ziet er zelfs 

natuurlijk uit gezien de regels van perspectief wanneer je naar een gebouw kijkt. Bij professionele architectuurfotografie wordt dit effect niet 

geaccepteerd. De esthetische norm is anders en gebouwen moeten worden gepresenteerd met parallelle verticale lijnen en niet met 

convergerende verticale lijnen. Vandaar de noodzaak om een   vision-camera te gebruiken, of, om het proces te vereenvoudigen en veelzijdiger 

te zijn in termen van uw bewegingsvrijheid op locatie, een tilt-shift lens.

Zie in de afbeelding als voorbeeld hoe een camera eruitziet met een kantelbare lens naar boven verschoven. Deze opwaartse 

verschuivingspositie wordt het meest gebruikt in architectuurfotografie, om de verticale lijnen van het gebouw parallel te houden.

Het eerste dat u in gedachten moet houden bij het fotograferen van professionele architectuur met een 

tilt-shift lens, om de verticale lijnen parallel te laten lopen, is om de camera (en de camerasensor bij 

uitbreiding) altijd in positie parallel aan het bouwtekening. , dus perfect verticaal (dit is de norm, 

aangezien de meeste gebouwen verticale structurele elementen hebben). Tenzij u dat doet, kan tilt-shift 

het trapeziumeffect niet verwijderen. Nadat u uw opname zo heeft samengesteld dat de verticale lijnen 

parallel zijn en u de gewenste scène in beeld heeft, kunt u beginnen met het langzaam omhoog 

bewegen van de lens totdat u het hele gebouw erin opneemt. het frame en vermijd ook de convergentie 

van verticals.

PLAATS ALTIJD

CAMERA IN EEN

PARALLELLE POSITIE

TILT-SHIFT LENS UP POSITIE - DE KLASSIEKE POSITIE VAN TILT-SHIFT LENS BIJ HET MAKEN VAN EEN ARCHITECTURALE FOTO

MET HET VLIEGTUIG

GEBOUW
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ARCHITECTUUR SCHIETEN MET ATILT-SHIFT-LENS

- HOE HET KEYSTONE-EFFECT TE VERWIJDEREN (HET GROOTHOEKLENSEFFECT)

GROOTHOEKLENSOPNAME - KEYSTONE-EFFECT - MILLENNIUMPARK © JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - CHICAGO OPNAME VAN KANTELVERSCHUIVING - MILLENNIUMPARK © JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 

- CHICAGO

Perspectiefvervorming veroorzaakt door de groothoeklens doordat de camera moet worden gekanteld om het hele object in het frame vast te leggen. De vorige perspectiefvervorming werd gecorrigeerd door een naar boven verschoven tilt-shift-lens te gebruiken om het hele onderwerp in het frame vast te 

leggen.
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Hoewel je veel meer dan één gebouw kunt vastleggen met behulp van de tilt-shift-lens die naar boven is verschoven (opwaartse beweging) en 

tegelijkertijd de verticale lijnen van de volumes parallel houdt, corrigerende voor het trapeziumeffect, doet deze lens dat niet kan geen 

wonderen verrichten. Het wordt nog steeds beheerst door de wetten van de natuurkunde, hoewel velen geloven dat als we eenmaal een 

tilt-shift-lens hebben, we eventuele problemen met perspectiefvervorming in onze beelden zullen oplossen en alles kunnen opnemen. Het is 

niet altijd zo, of niet in die mate, en laat me uitleggen waarom.

Denk dat je een wolkenkrabber in de straten van NewYork City wilt fotograferen met een tilt-shift lens, en je moet het vanaf de stoep doen en 

je kunt je camera niet op een hoger niveau zetten. Wat er zal gebeuren, is dat het niet uitmaakt hoeveel je je doel naar boven beweegt, je niet 

het hele gebouw voor je in het frame kunt krijgen. Dit is niet de fout van de tilt-shift lens, de lens zal zeker helpen om meer van het gebouw in 

het frame vast te leggen dan je zou doen met een andere lens, behalve een vision camera. Het probleem zit hem in de fysieke beperking van 

de lens en in alles wat elke lens, zelfs een tilt-shift, kan doen in extreme situaties,

Als het gebouw voor je te hoog is en je je camera niet ver genoeg weg kunt plaatsen, kun je niet het hele object in de 

opname opnemen, zelfs niet met een kantelbare lens, zonder dat je je apparaat hoeft te kantelen. foto naar boven, net 

als bij een groothoeklens. Denk bijvoorbeeld aan de smalle straatjes van New York en zijn hoge wolkenkrabbers; u zult 

dit probleem bij elke stap aantreffen. Vervang NewYork City door een ander financieel district ter wereld met 

wolkenkrabbers, zelfs als het geen smalle straatjes heeft, en je zult met een vergelijkbare situatie worden 

geconfronteerd.

Deze beperking houdt voornamelijk verband met hoe een tilt-shift-lens werkt ten opzichte van de camerasensor.

Maar hoe werkt een tilt-shift lens?

Ik zal dit in het volgende subhoofdstuk uitleggen.
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Voor een meer visuele uitleg van hoe een tilt-shift lens in de praktijk werkt, kun je naar het voorbeeld kijken om het proces te begrijpen. In het 

geval van een normale lens is de beeldcirkel slechts iets groter dan de sensor, terwijl in het geval van tilt-shift de cirkel veel groter is, zodat alle 

bewegingen die l lens kan doen, zoals te zien is op de foto. Wanneer de lens wordt gekanteld en / of verschoven, gebeurt er in wezen dat het 

beeld van de scène ervoor op de camerasensor wordt geprojecteerd. Het resulterende beeld is een iets ander beeld wanneer het wordt 

vastgelegd in elk van de lensposities, en dat altijd past in een denkbeeldige cirkel gecreëerd door

de bewegingen van de lens wanneer deze zijn extreme kantel- of verschuivingsposities bereikt. Deze denkbeeldige cirkel 

wordt de BEELDCIRKEL en het beslaat het hele gebied van de scène dat de lens kan vastleggen.

Daarom kunt u nu zien dat de lens slechts een beperkt gebied van de scène in elke richting kan bestrijken en dit gebied is afhankelijk van de 

maximaal mogelijke verplaatsing van de lens, afhankelijk van de positie van de sensor. Dit gebied is in werkelijkheid vrij groot en beslaat een 

groot deel van het gezichtsveld voor de lens, maar het heeft ook zijn beperkingen.

TITL-SHIFT DOEL

BEELDCIRKEL

CAMERASENSOR

DE BEELDCIRKEL EN DE KANTELLENS BEWEGEN IN VERBAND MET DE CAMERASENSOR
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Als je nadenkt over het vorige voorbeeld met de wolkenkrabbers in New York City, begrijp je nu waarom dit gebied niet 

de volledige hoogte van deze gebouwen kan beslaan zonder dat je de camera hoeft te kantelen om ze in het frame op te 

nemen. Dit voorbeeld lijkt misschien voor de hand liggend, maar het laat in feite zien hoe de tilt-shift lens werkt en hoe u 

deze optimaal kunt benutten. Wat u kunt doen om het gebrek aan ruimte tussen de camera en het onderwerp te 

compenseren om het gebouw meer in beeld te brengen, is een compromis sluiten.

In feite kan het licht kantelen van de camera, zelfs wanneer u fotografeert met een kantelbare lens, natuurlijkere resultaten opleveren dan 

wanneer de verticale lijnen perfect parallel lopen, wat de juiste look is voor commerciële architectuurfotografie. bijvoorbeeld, maar dat hoeft niet 

de norm te zijn als u kunstfoto's maakt.

Daar bent u vrij om uw eigen regels te bepalen en flexibeler te zijn over welke kanteling of kanteling u in uw afbeelding wilt, zodat deze uw 

visie getrouw kan weergeven. Nogmaals, als je de verticale lijnen echt parallel wilt hebben, kun je altijd software zoals DxO 3 standpunt in 

de nabewerking om de verticale lijnen recht te trekken en de interventie zal deze keer veel kleiner zijn dan wanneer je de camera vanaf 

het begin had gekanteld om het hele onderwerp in de opname te betrekken en niet verschuif de lens ook naar boven om de convergentie 

te verminderen.

Allereerst kun je de camera 90 graden draaien en de scène in portretmodus vastleggen om hoogte te winnen.

HELLING

LICHT CAMERA

ZELFS WANNEER

SCHIETEN MET EEN 

TILT-SHIFT-LENS

OM JE TE GEVEN

NATUURLIJKER

RESULTATEN

Vervolgens kunt u de lens helemaal naar boven bewegen en vervolgens de camera lichtjes omhoog kantelen om het hele onderwerp in 

beeld te krijgen. Als je de camera kantelt zodat je een lichte convergentie van de verticals hebt, of met andere woorden een effect van 

ongeveer 75 tot 80% van het effect van 'parallelle verticals' dat je zou krijgen als je alleen zou bewegen de lens om het hele onderwerp vast 

te leggen, kunt u nog steeds een natuurlijk beeld hebben.

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

211 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



TERUG NAAR DE GRENZEN VAN DE TILT-SHIFT-LENS EN HOE ZE TE 

OVERWINNEN

KANTELLENS ASTHEMATICA IN ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE Hoofdstuk 18

KANTELLENS ASTHEMATICA IN ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

TERUG NAAR DE BEPERKINGEN VAN DE KANTELLENS EN HOE ZE TE 

OVERWINNEN

JULIA ANNA

GOSPODAROU

PANORAMA'S, VERTORAMA'S EN "MULTIRAMA'S" scène die we fotograferen. Als we niet de hele scène in het frame kunnen opnemen, kunnen we de 

lensverschuivingsfunctie horizontaal gebruiken om meer dan één frame vast te leggen door deze naar rechts en links te 

verschuiven en de vastgelegde frames na afloop samen te voegen. verwerking om een   panorama van de scène te 

maken. Je kunt hetzelfde doen als je meer van de hoogte van het podium voor je wilt vastleggen. U kunt een paar foto's 

maken met de lens verticaal op en neer verschoven en deze in de nabewerking aan elkaar naaien om een   verticaal 

panorama te creëren, of vertorama zoals het ook wordt genoemd, maar in het geval van een heel groot gebouw van 

waaruit je heel dichtbij moet schieten, zoals in ons New Yorkse voorbeeld, deze benadering zal niet de volledige hoogte 

kunnen beslaan. Dit kan handig zijn wanneer u binnenshuis fotografeert om meer voorgrond in de opname op te nemen,

- OF HOE BEELDEN DIE GROTER DAN EEN NORMAAL GEZICHTSGEBIED KUNNEN WORDEN 
VASTGESTELD MET EEN KANTELLENS

Om te beginnen is "Multirama" een term die niet bestaat in fotografie, maar slechts een term die ik bedacht voor het geval en om gemakkelijker 

uit te leggen wat een tilt-shift-lens kan doen als deze wordt verschoven. alle richtingen.

"Multirama" is een woord dat het beeld definieert dat wordt gemaakt met behulp van een reeks opnamen die in 

de nabewerking worden samengesteld en die een Panorama combineren met een Vertorama en alles wat de 

ruimte daartussenin bedekt.

Om de etymologie van dit woord uit te leggen, zouden we zeggen dat multirama wordt gevormd uit het voorvoegsel " multi " En 

het woord " όραμα "(Orama) wat in Greckmene" visie "of" zicht "betekent. Wat duidelijk uitlegt wat het resulterende woord 

betekent, een 'multi-view'-afbeelding of een afbeelding die is gemaakt door meerdere afbeeldingen samen te stellen die 

aangrenzende delen van het object laten zien en die een geheel vormen, dat het hele object in het resulterende beeld.

Als derde mogelijkheid die je hebt bij het gebruik van de tilt-shift lens is het belangrijk om te vermelden dat je ook grotere afbeeldingen (qua 

oppervlakte en resolutie) kunt maken, de eerder genoemde "Multi-Clusters", wanneer fotograferen met deze lens en een grotere scène 

fotograferen met de kwaliteit van sommige tilt-shift lenzen (zoals de Canon TS-E) om rond hun eigen as te draaien in stappen van 30 graden ( 

en zelfs in willekeurige stappen) en beweeg de lens in al die richtingen om meer van het gebied van de "beeldcirkel" vast te leggen dan je zou 

vastleggen door de lens simpelweg verticaal of horizontaal te bewegen.

Nu terug naar het hoofdonderwerp, het is gemakkelijker om het probleem te overwinnen dat we niet het hele gezichtsveld kunnen bestrijken 

dat we nodig hebben bij het fotograferen met een enkele lenspositie, als we de breedte overwegen van
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HET SCHEIMPFLUG-PRINCIPE en transformeert van een vlak parallel aan de sensor in iets meer als een wig, waarvan de breedte verder van de 

camera af toeneemt. Wat betekent dat:EN HET TILT-SHIFT DOELSTELLING (POF) FOCUSINGPLAN

Om te begrijpen hoe de tilt-shift lens werkt vanuit theoretisch oogpunt, of vanuit fysisch-geometrisch oogpunt, is het 

nuttig om eerst het zogenaamde "Scheimpflug-principe" te begrijpen.

bij tilt-shift neemt de scherptediepte niet toe met de bewegingen van de lens maar kan de fotograaf kantelen

de lens om de scherptediepte en het focusvlak te veranderen '

Wat is het principe van Scheimpflug? positie om het onderwerp te behandelen.

Het Scheimpflug-principe is een theorie of een geometrische regel die in 1904 is ontdekt door de Oostenrijker Theodore Scheimpflug 

(1865-1911) en die de functie van de tilt-shift-lens verklaart. Zoals alle theorieën lijkt dit misschien moeilijk te begrijpen en kan het in de praktijk 

over het hoofd worden gezien, maar in dit geval, hoewel de naam van deze theorie ingewikkeld is (voor sommigen), is het principe vrij eenvoudig 

te begrijpen, of in ieder geval het principe gevolgtrekking. Dit principe verwijst naar het kritieke focusgebied in een vision camera en aangezien, 

zoals we eerder zeiden, de tilt-shift lens werkt volgens hetzelfde principe als een vision camera, namelijk door in wezen een kleine vision 

camera, dit principe is ook van toepassing op tilt-shift lens,

Voordat ik het principe uitleg, wil ik teruggaan naar meer bekende begrippen en het hebben over het scherpstelvlak van een lens in het 

algemeen.

Bij alle gangbare lenzen loopt het scherpstelvlak (PoF) parallel aan de
HET SCHEIMPFLUG-PRINCIPE

sensorplan, dus alles wat zich op dezelfde afstand van de sensor / film (of het vlak van de lens) bevindt

- FYSIEK CONCEPT EN VISUELE EXEMPLIFICATIE

is in focus. In het geval van de zichtcamera en de tilt-shift lens, die beide kunnen bewegen ten opzichte van het vlak van de sensor, het 

focusvlak is niet parallel aan de

Nu we het verschil kennen tussen het focusvlak in gewone en kantelbare lenzen, laten we eens kijken wat het Scheimpflug-principe ons vertelt 

(je kunt zien hoe dit principe werkt in het schetsvoorbeeld).

sensorvlak, tenzij u de tilt-shift-lens gebruikt zonder deze te kantelen, d.w.z. als een normale lens. Op het moment dat we het beginnen 

te draaien ten opzichte van het vlak van de sensor door het te kantelen, begint het focusvlak te veranderen
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HET PRNCIPE SCHEIMPFLUG

Wanneer de verlengde lijnen van het lensvlak, het objectvlak en het filmvlak elkaar op hetzelfde punt 

kruisen, het hele onderwerp

het vliegtuig is in focus.

Wat het Scheimpflug-principe ons naast het voor de hand liggende vertelt, is dat scherpstellen met een tilted-shift-lens totaal anders is dan 

scherpstellen met een gewone lens. Het verschil met scherpstellen met een gewone lens wordt pas zichtbaar als we de lens kantelen en 

we zullen in het volgende subhoofdstuk zien hoe we dat praktisch kunnen doen.

HET SCHEIMPFLUG-PRINCIPE

- FYSIEK CONCEPT EN VISUELE EXEMPLIFICATIE
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Laten we eerst kijken hoe we kunnen scherpstellen met een tilt-shift lens. Kort gezegd, wat u moet doen om de scherptediepte van voren naar achteren te krijgen, is een methode van vallen en opstaan 

  gebruiken:

U kunt alleen handmatig scherpstellen, omdat het tilt-shift-mechanisme het gebruik van een autofocussysteem onmogelijk maakt.

1 / - Monteer de camera op een statief.

2 / - Stel je diafragma in op f / 8 voor een betere beeldkwaliteit (je kunt indien nodig ook een ander diafragma instellen).

FOCUS HOWTO ZELFS MET HANDMATIGE FOCUS 

PERFECT 3 / - Open de liveweergave van de camera.

4 / - Kies twee belangrijke onderwerpen (punten) waarop u wilt scherpstellen, een op de 

voorgrond en een op de achtergrond.Wat essentieel is om te weten en wat u zal helpen bij het handmatig scherpstellen (door uw tilt-shift-lens virtueel in een pseudo-autofocuslens 

te veranderen), is gebruik de focusvergrendeling van de camera - de 'piep' die de camera kan produceren (indien ingesteld om dit te doen) 

wanneer de lens is scherpgesteld, of de groene stip die u in de onderste informatiebalk van uw zoeker ziet wanneer de beeld is scherp. Deze 

scherpstelhulpfuncties zijn aanwezig in de meeste digitale spiegelreflexcamera's en deze methode werkt met elke lens die wordt gebruikt bij 

handmatige scherpstelling.

5 / - Stel scherp op het dichtstbijzijnde punt in de scène (het door u gekozen onderwerp op de voorgrond).

6 / - Kantel de lens een beetje naar beneden totdat het verste punt van het podium in focus is (meestal is een 

kanteling van meer dan 1 tot 2 graden meestal voldoende om alles in focus te krijgen).

7 / - Ga 2-3 keer heen en weer met fijnafstelling, terwijl u tot 10x inzoomt in livebeeld om de focus te controleren, 

totdat beide onderwerpen (voorgrond en achtergrond) in focus, en de hele scène zal dan in focus zijn.

Een van de belangrijkste kenmerken van een tilt-shift-lens is dat deze, wanneer hij optimaal wordt gebruikt, dingen mogelijk maakt die geen 

enkele andere lens kan:

LICHTMETING EN BELICHTING AANPASSEN MET EEN KANTELLENS

Door de kantelfunctie te gebruiken, is scherptediepte (DoF) van voor naar achter mogelijk, wat betekent dat we alles 

altijd scherp kunnen houden, wat er ook gebeurt. Bij het kantelen of verschuiven van de lens verandert de belichting die door de camera wordt gemeten ten opzichte van de werkelijke, doordat 

het licht de camera binnenkomt wanneer de lens loskomt bewegen ten opzichte van elkaar doordat de onderdelen van een tilt shift lens niet aan 

elkaar zijn verzegeld en doordat ze ten opzichte van elkaar bewegen ontstaan   er kleine openingen waar licht doorheen kan stromen. voer het 

doel in en verwar de fotometer. Hoe ga je hiermee om? Het is niet moeilijk, meet gewoon je scène voordat je de lens kantelt of beweegt, terwijl 

hij nog steeds werkt als een normale lens wat betreft de bewegingen die hij uitvoert. VS '

diafragma, zelfs bij f / 3.5 of f / 2.8.

Het is natuurlijk het beste om foto's te maken met een diafragma dicht bij de sweet spot van je lens (meestal f / 8), zodat je de scherpste foto 

kunt maken die de lens je kan geven. Als je ondersteboven denkt, kun je de kantelfunctie ook gebruiken om de kleinste scherptediepte te 

krijgen en deze precies daar te plaatsen waar je die nodig hebt. Met andere woorden, je kunt beide extremen bereiken met een tilt-shift lens.
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PROBLEMEN BIJ HET OPNEMEN VAN EEN LANGE BLOOTSTELLING MET EEN KANTELLENS LICHT LEKPROBLEEM

- Het tweede aspect en probleem is de lichtlekkage die kan optreden in een tilt-shift lens tijdens lange belichtingstijden.

Net als bij het meten van licht bij een normale korte belichtingstijd met een tilt-shift lens waarbij de lens, indien gekanteld of verschoven, licht 

doorlaat en de fotometer in verwarring brengt, hetzelfde Dit kan gebeuren in het geval van een lange belichtingstijd vanwege de lange tijd dat de 

lens wordt blootgesteld aan licht zonder goed te zijn afgedicht, aangezien deze niet is ontworpen voor gebruik bij fotografie met een lange 

belichtingstijd. Ook al zijn ze niet gekanteld of verschoven, de verbindingen van de bewegende metalen delen van de lens zijn niet perfect en 

hebben kleine, kleine openingen ertussen. Deze openingen zijn niet waarneembaar en hebben geen invloed op regelmatige korte blootstelling,

Op het eerste gezicht is fotograferen met een lange belichtingstijd met een kantelbare lens niet anders dan fotograferen met een andere gewone 

lens. Maar dit is slechts gedeeltelijk waar. Enerzijds zullen alle principes van fotografie met een lange belichtingstijd op dezelfde manier worden 

toegepast als bij het maken van opnamen met een lange belichtingstijd met een andere lens: de procedure voor het berekenen van de 

belichtingstijd , de plaatsing van de lensfilters, het gebruik van een statief en een ontspanknop en alle andere klassieke instellingen en principes 

waaraan elke fotograaf met een lange sluitertijd gewend is en die in de "Fotografie met lange sluitertijd" hoofdstuk, dat mijn co-auteur, Joël 

Tjintjelaar, zal je later in het boek voorstellen.

Er zijn echter twee aspecten waarmee u rekening moet houden bij het maken van opnamen met een lange belichtingstijd met deze lens die 

deze lens onderscheiden van opnamen met een lange belichtingstijd met een gewone lens:

DE TILT-SHIFT

FOCUSEREN EN METEN VAN LICHT

LENS WAS NIET

HOE EEN LICHT LEKKAGE OPPERVLAKTE IN EEN TILT-OFFSET-OBJECTIEF BIJ LANGE 

BLOOTSTELLING
GEBOUWD VOOR

- Het eerste aspect en probleem heeft te maken met hoe we gaan focussen en het licht meten zodat we de benodigde belichting kunnen 

berekenen. Als de lens gekanteld of verschoven of beide wordt gebruikt, zoals in het geval van een korte belichtingstijd, wordt de lichtmeting 

uitgevoerd voordat de lens wordt gekanteld / verschoven. Dit moet zo worden gedaan dat de lichtmeter niet wordt verward door licht dat door de 

kleine openingen tussen de gekantelde / verschoven delen kan binnendringen en de sensor kan bereiken bij het kantelen of bewegen van de 

lens.

LANGE BLOOTSTELLING

FOTOGRAFIE,

DIT IS WAAROM

HET IS NIET PERFECT

Het is niet moeilijk om lichtlekkage te voorkomen. Je gebruikt hetzelfde principe dat je gebruikt, zodat er geen licht door de zoeker in de camera 

komt: bedek hem. Dus in het geval van een lange belichtingstijd, bedek je de lens met een zwarte doek die de vorm van een huls moet hebben 

en dik genoeg moet zijn om geen licht door de lens te laten vallen. Je kunt voor jezelf zo'n mouwvormige deken maken als je een getalenteerde 

kleermaker bent, of je kunt hiervoor een lenszakje gebruiken (zoals ik, hoewel ik een getalenteerde kleermaker ben) waarvan je de onderkant 

afknipt. om het te laten werken als de mouwvormige stof. Zorg ervoor dat de lenshouder breed genoeg is,

+ T / S-lens + ND-filters op steun ”.

VERZEGELD,

TOELATEN

LICHT LEK
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HET NEUTRALE DICHTHEIDSFILTER PLAATSEN OP ULTRA-BREDE HOEKLENZEN ZOALS 17 

MMTILT-SHIFT

Fotograferen met een lange belichtingstijd met een 17 mm tilt-shift lens, zoals de 17 mm Canon TS-E, vormt een 

serieus probleem voor de fotograaf met een lange belichtingstijd. Hetzelfde probleem bij alle ultrabrede hoeken zorgt 

ervoor dat hun voorste glaselement zo gewelfd is dat het niet mogelijk is om een   ND-filter rechtstreeks op de lens te 

plaatsen. Daarom kunnen deze lenzen niet worden gebruikt met opschroefbare ND-filters, maar alleen met filters die op 

een steun zijn geplaatst en zelfs niet met normale steunen waarbij het filter in hetzelfde vlak als de steun wordt 

geplaatst, maar met speciale steunen in uitsteeksel, zoals de FormattHitech Lucroit-beugels waarmee filters kunnen 

worden geplaatst weg van de buitenste lensring waar ze zijn bevestigd.

Formatt-Hitech Lucroit-filterhouder gemonteerd op een ultragroothoeklens om de geaccentueerde convexiteit van de lens 

te overwinnen en de plaatsing van filters ervoor mogelijk te maken. Bovendien is in de eerste afbeelding dezelfde 

Formatt-Hitech Lucroit-houder met een 10-stops filter, een 6-stops en een 3-stops filter die op de houder kunnen worden 

gemonteerd, die allemaal deel uitmaken van een Formatt-Hitech Prostop IRND Signature Edition Kit Joel Tjintjelaar.

FOTO © KENKAMINESKY
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WAAROM EN HOE BLUR TILT-SHIFT TE GEBRUIKEN OM MIJN VISIE UIT TE DRUKKEN SCHERP VS. BLURRED MET EEN TILT-SHIFT-LENS OF HOE SELECTIEVE FOCUS WERKT

Het gebruik van onscherpte om architectuur te fotograferen is zeker een onconventionele manier om dit soort onderwerpen te fotograferen en 

niet wat je zou gebruiken in een professionele commerciële architectuuropdracht. Maar als het gaat om een   benadering van de schone 

kunsten, weet u nu of u ooit de Visiegids eerder in het boek, dat elk middel, techniek of benadering goed is, zolang het je maar helpt om jezelf 

uit te drukken en je visie vorm te geven. Tilt-shift-vervaging is slechts een van die technieken die u hierbij kunnen helpen, als uw zicht dit omvat.

Nu, wat meer technische aspecten betreft, is de vervaging die u kunt creëren met een tilt-shift-lens anders dan de 

vervaging (bokeh) die u in een gewone lens aantreft. De textuur, dichtheid, intensiteit en vooral de plaatsing en vorm 

van de vervaging. Door de manier waarop het focusveld wordt gecreëerd bij de tilt-shift lens, waarvan de vorm de vorm 

van de tilt-shift onscherpte beïnvloedt, krijgt deze laatste een rechtlijnige vorm in het beeld. , net als de vorm van het 

scherpstelveld, in tegenstelling tot de nogal cirkelvormige vervaging (bokeh) gecreëerd door een gewone lens. Dit is een 

essentieel kenmerk om te begrijpen, omdat het de benadering van het beeld en zijn compositie radicaal verandert.

Je hoeft geen vervaging te gebruiken als het niet past bij je artistieke weergave van de wereld, maar in mijn geval wel, 

vandaar de drang die ik voelde om de serie te maken. Vloeistoftijd , waar ik de wereld verken met behulp van de 

tilt-shift lens en zijn specifieke onscherpte. Ik vind dat dit soort vervaging mijn visie dient, omdat het me herinnert aan het 

eeuwige mysterie van de wereld en de zoveel verschillende manieren waarop je het kunt zien, ook de zoveel 

verschillende manieren waarop je in deze wereld zou kunnen leven; zelfs als we maar één manier kiezen om te zien, te 

denken, te leven, de opties zijn er altijd, zoals in een droom. In zekere zin is de vervaging die een tilt-shift-lens kan 

creëren een zeer geschikt hulpmiddel voor mij om uitdrukking te geven aan deze veelzijdige, multidimensionale wereld. 

Dit is natuurlijk alleen mijn visie, je krijgt er zeker nog een, maar het goede van een techniek is dat het geen eigen leven 

heeft en dat het kan worden gebruikt om veel verschillende dingen uit te drukken, afhankelijk van de kunstenaar die het 

gebruikt. . Daarom staat het u vrij om het op een totaal andere manier te gebruiken of helemaal niet.

DIT SOORT ONSCHERPTE

Hoe je deze vervaging creëert en hoe je hem gebruikt, is de volgende techniek waar ik het over heb. 

Het is niet moeilijk om met een kantelbare lens een onscherpte te creëren. Het enige dat u hoeft te 

doen, is aan de kantelknop te draaien en de lens kantelt, waardoor het gebied dat wordt scherpgesteld 

wordt beperkt wanneer u aan de knop draait (en de lens erdoorheen). Dit focusgebied heeft de vorm 

van een strook en wordt in het midden van het beeld geplaatst volgens de richting waarin uw lens wordt 

geplaatst: horizontaal, als de lens in horizontale positie staat, verticaal, als de lens wordt geroteerd in 

de verticale of schuine positie in een van de richtingen waarin de lens kan worden afgesteld wanneer 

de cilinder om zijn eigen as draait.

SERVESMYVISION

OMDAT HIJ

TERUGROEPEN

IK VAN

EEUWIG MEISJE

VAN DE WERELD

EN HET SOMANY

VERSCHILLENDE MANIEREN

DAT KAN

ZIEN

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

218 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KANTELLENS ASTHEMATICA IN ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE Hoofdstuk 18 TILT-SHIFT FOTOGRAFIE EN LANGE BLOOTSTELLING

KANTELLENS ASTHEMATICA IN ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

DE TILT-SHIFTMAGIC

TILT ONVAGE IN ARCHITECTURALE BEELDEN

VLOEISTOF TIJD I - EEN VISIONOGRAFISCHE GESCHIEDENIS VAN CHICAGO © JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 

- CHICAGO

FLUID TIME II - EEN VISIONOGRAFISCHE GESCHIEDENIS VAN CHICAGO © JULIA ANNA GOSPODAROU 2014 - 

CHICAGO
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Hier zijn nog twee voorbeelden van hoe u kunt werken met het focusvlak dat wordt gecreëerd door de tilt-shift-lens. Je kunt zien hoe het 

scherpstelvlak verandert en daarmee de hele structuur en samenstelling van de bajonet door de lens een paar graden te draaien / kantelen. In 

dit geval kunt u een verticaal focusvlak zien dat geschikter was

om op ritme gebaseerde compositie te verbeteren, maar u kunt hetzelfde effect creëren als u een horizontaal focusvlak gebruikt. Dit voorbeeld 

laat zien hoe krachtig de kantelfunctie is, vooral wanneer de lens wordt gebruikt bij een zeer groot diafragma waarbij het effect van kantelen 

het meest merkbaar is.

HET SCHERPSTELVLAK WIJZIGEN DOOR DE LENS TE KANTELEN - CENTRAAL SCHERPSTELVLAK VERSUS SCHERPSTELVLAK

GEPLAATST AAN DE RECHTERKANT VAN DE AFBEELDING

© JOEL TJINTJELAAR © JOEL TJINTJELAAR
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Bij abstracte architectuurfotografie is de aandacht gericht op de details, op delen van de structuur die van esthetisch belang zijn en niet op de 

hele structuur.

Wat het beste werkt voor abstracte architecturale afbeeldingen:

- details uit hun verband gehaald,

- herhalingen,

- patronen,Moderne architectuur biedt veel meer onderwerpen voor abstracte interpretaties dan onderwerpen uit klassieke en 

traditionele architectuur. Dit gebeurt omdat de vormen in de moderne architectuur schoner, eenvoudiger, 

minimalistischer zijn, de texturen en materialen duidelijker en de volumes onverwachts en origineler, zodat ze unieke 

beelden kunnen bieden door standpunten vast te leggen. verrassende en combinaties van structurele elementen.

- delen van de structuur waar de lijnen duidelijk zijn en een interessante opstelling vormen,

- afwisseling van licht en schaduw,

- wisselen verschillende texturen, verschillende vlakken af,

- overdreven perspectief (uitgesproken convergentie van lijnen),

- verrassende uitlijningen in structurele elementen, enz.

STUDIE Om die eigenzinnige look te creëren die een goede abstracte architectuurfoto maakt, zoekt u naar ongebruikelijke en interessante hoeken, 

boeiende details, draait u de camera om een   gewoon onderwerp op een andere manier te bekijken, kantelt u deze voor een gevoel van 

geaccentueerd perspectief .

Om al deze mogelijkheden te kunnen ontdekken, is het essentieel dat we de tijd nemen

GEBOUW

nodig voor bestudeer het gebouw en verlaat het " praten". De meeste views

EN LAAT HET

interessant zijn niet de meest voor de hand liggende, soms verandert een afwijking van enkele graden het perspectief 

zo   erg dat het het verschil kan maken tussen een schitterende foto en een gewone foto.

SPREKEN

Mijn eerste tip voor het vinden van een onverwachte look

over jou zou zijn:

Pas dus op dat u deze paar hoeken niet mist die een buitengewoon beeld zullen opleveren. Kijk omhoog, omlaag, naar links, naar rechts, 

dichtbij of ver weg, beweeg rond en doe over het algemeen alles in plaats van op één plek te blijven. Het is als een dans rond het gebouw 

en dat zal je ook doen

sta versteld van hoeveel gezichten een gebouw kan onthullen aan een goede danser.

KANTEL DE CAMERA

Het is de gemakkelijkste en meest lonende manier om interessante composities en nieuwe hoeken in een structuur te ervaren, zelfs in bekende 

structuren die intimiderend lijken om te fotograferen vanwege het buitensporige aantal afbeeldingen dat we hebben gezien. een bepaald 

onderwerp.

Een ding om te onthouden is om uw compositie te controleren, zelfs bij abstracte afbeeldingen; alleen omdat een 

afbeelding abstract is, wil nog niet zeggen dat het niet harmonieus mag zijn.
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Laat me je in een paar woorden vertellen hoe ik naar abstracte architectuurfotografie kijk en geef je een idee van een 

alternatieve manier om te creëren. Het is mijn interpretatie van de term abstract die ik aanbied als een persoonlijk artistiek 

antwoord op de bijna ‘koude’ manier van waarnemen die zich breed manifesteert in de abstracte kunst en de connotaties die 

dat met zich meebrengt.

Mijn doel daarmee " Bijna abstract " de benadering van een gebouw is om de geest van de kijker in een andere ruimte 

te plaatsen, waar hij andere regels moet vinden om te interpreteren wat hij ziet, een andere taal, maar waar ik niet in 

hem geïnteresseerd ben laat alleen een interessant of onverwacht spel van lijnen of patronen zien, maar help hem ook 

een blik te werpen op de essentie, de ziel van de structuur die ik fotografeerde, wat voor mij inhoud geeft en een 

emotionele waarde voor fotografie, het maakt het warm en levendig, het helpt het sneller een beeld te vinden naar de 

ziel van de kijker, die ik uiteindelijk met mijn werk probeer aan te raken.

IK BENABSTRACT

Mijn benadering van architectuurfotografie is om naar mijn onderwerpen te kijken en ze op een nogal minimalistische en 

abstracte manier te presenteren. Deze benadering hangt samen met mijn manier van denken en met mijn artistieke 

opleiding en achtergrond, en met de voorkeuren die ik heb in de kunst. Deze manier van kijken naar architectuur 

betekent niet dat ik mijn onderwerpen zodanig abstrahereer dat mijn beelden slechts een combinatie van vormen en 

lijnen worden.

MIJN ONDERWERPEN IN

CONTEXT, IK BEN NIET

RICHTEN OP A

LOGICA

PERFECTIE,

MAAR IN EEN

Ik ben niet geïnteresseerd in het aanraken van de geest van de kijker, ik ga niet in op zijn logica, ik maak 

grapjes over zijn ziel en alles

dat overstijgt logisch begrip
EEN EMOTIONEEL

Wat ik met mijn fotografie probeer over te brengen, is een andere manier van kijken naar gebouwen met nadruk en 

bijna abstracte structurele details, zonder de factor schaal, vorm en context die

en eenvoudige koude analyse.

Ik streef ernaar om kunst te maken, en in mijn wereld is kunst niet voor de geest, maar voor de ziel. Daarom streef ik 

niet naar logische perfectie, maar naar emotionele perfectie. In dit verband,

kan helpen bij het identificeren van het object.

Het is een soort architect in mij die spreekt, omdat ik geloof dat je geen echte en waardevolle architectuur kunt creëren 

als je de context negeert, je creatie ermee harmoniseert of ermee probeert te contrasteren. Daarom word ik bij het 

vastleggen van architectuur geleid door dezelfde principes als bij het ontwerpen, d.w.z. Ik vat mijn onderwerpen samen 

in context.

Ik noem deze stijl van architectuurfotografie "EMOTIONELE SAMENVATTING", een 

term die ook mijn manier van denken definieert.

denk in het algemeen.

De volgende keer dat je je afvraagt   hoe je architectuur moet benaderen, probeer het dan

benader het " Samenvatting in context ' of maak een "Emotioneel abstract" gericht te vangen

de ziel van het gebouw voor je. Dit is het belangrijkste doel van je creatieve werk, om de schil en de fysieke en logische 

manifestatie van je onderwerp te doordringen en zijn emotionele essentie te presenteren. Dit is wat de kijker zal raken en 

je in staat zal stellen om jezelf op de meest eerlijke en effectieve manier uit te drukken.
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BEKIJK DE ARCHITECTUUR

ALS DE SNAREN VAN EEN HARP IV - STRALING © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHENE

ALS DE SNAREN VAN EEN HARP II - HARMONIE © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHENE
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IDEAAL LICHT EN DAGTIJD VOOR HET OPNAMEN VAN STADSGEZICHTEN

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Het fotograferen van stadsgezichten komt het dichtst in de buurt van architectuurfotografie die ik ken. Waarom? Om verschillende redenen, 

waaronder het feit dat wanneer we deze twee soorten fotografie maken, de afstand tot het onderwerp meestal groot is, we in beide gevallen op 

afstand fotograferen, en de belangrijkste reden is dat wanneer we stadsgezichten fotograferen, net als bij het fotograferen van landschappen is 

de kwaliteit van het licht veel belangrijker dan bij objectgeoriënteerde architectuurfotografie. Terwijl in het geval van een geïsoleerd 

architectonisch object het 'slechte' licht, zoals middaglicht, creatief kan worden gebruikt en interessante resultaten kan opleveren, in het geval 

van stadsgezichten,

Dit is waarom deze twee tijden van de dag worden genoemd GOUDEN UUR.

De kenmerken van dit type licht zijn vergelijkbaar met zonsopganglicht, behalve dat bij zonsondergang de opnametijd die we hebben om dit 

magische warme licht vast te leggen iets langer is. Je hebt dus nog een paar minuten om je foto te maken, maar dat betekent niet dat je het je 

niet kunt veroorloven om niet erg goed voorbereid te zijn, aangezien je meestal geen tijd hebt om drastische wijzigingen aan te brengen in je 

opstelling of positie. van fotograferen, omdat het licht verandert en donkerder wordt. heel snel.

Twilight light - Er is een ander type licht dat ideaal is voor het fotograferen van stadsgezichten en dat is het schemerlicht, het zogenaamde BLAUWE 

TIJD. Dit gebeurt net voor het donker wordt, in die periode van 10 tot 15 minuten die ongeveer 15 minuten na zonsondergang begint, als de 

lucht nog niet helemaal donker is, maar het ook niet. De lichten in de gebouwen zijn al aan en de lucht heeft nog steeds textuur en definitie, wat 

resulteert in een prachtig donkerblauw dat kan veranderen in rijke donkergrijze tinten wanneer we het beeld naar zwart en wit converteren. 

Nogmaals, als je in dit licht fotografeert, moet je snel zijn (zelfs als je lange sluitertijden fotografeert, kun je nog steeds snel zijn) en geen tijd 

verspillen aan het zoeken of raden van instellingen. Dit alles moet gebeuren vóór de dag van filmen, tijdens uw vertoningssessies,IDEAAL LICHT EN DAGTIJD VOOR HET OPNAMEN VAN 

STADSGEZICHTEN

ALLEEN ALS WANNEER

We zullen schieten

Laten we nu eens kijken wat het "juiste" licht is voor het fotograferen van stadsgezichten?

Ten eerste, aangezien we zeiden dat stadsgezichten vergelijkbaar zijn met landschappen, zal hetzelfde licht dat goed is voor het fotograferen 

van landschappen, ook goed zijn voor stadsgezichten:

zonsopgang en zonsondergang licht.

LANDSCHAPPEN,

KWALITEIT VAN LICHT

ISMUCHMORE

BELANGRIJK DAT

Zonsopkomst licht - Het is een zeer zacht en zacht licht, warm en flatterend voor elk onderwerp, inclusief architectuur en stadsgezichten. Het 

creëert een warme gloed op gebouwen en kan uitstekend werken bij het fotograferen van glazen oppervlakken op gebouwen in een skyline. Het 

beste zonsopganglicht kan maar een paar minuten worden opgepikt als de zon opkomt, niet meer dan 15 minuten, dus je moet klaar zijn met je 

opstelling en precies weten wat je wilt doen om het effectief te gebruiken. Daarom moet je minimaal een half uur voor zonsopgang op je locatie 

zijn, zodat je een opnamelocatie kunt vinden en de camera kunt instellen.

IN HET GEVAL VAN

Nachtlichtje - Er is 's nachts geen natuurlijk licht, in de zin dat we aan daglicht denken, maar we kunnen toch licht hebben in een stad, dus we 

kunnen dit soort schietlicht Nachtlicht noemen. Ik heb het over de lichten die je in gebouwen of op gebouwen hebt, die een uitzonderlijke rol 

kunnen spelen bij licht en volumes. De lucht zal nu donker zijn, dus je kunt niet verwachten daar enig licht op te vangen, maar soms, wanneer 

een stad fel verlicht is, kun je de weerspiegeling van stadslichten in de wolken of zelfs op delen van de lucht - het is de weerkaatsing van licht in 

waterdeeltjes die in de lucht bestaan   - en dit kan een gloed creëren die kan worden vastgelegd in een nachtelijk stadsbeeld.

OBJECTGERICHT

ARCHITECTURAAL

FOTOGRAFIE

Zonsonderganglicht - Net als zonsopganglicht is zonsonderganglicht erg warm en zacht en kan het de gebouwen die je fotografeert er totaal 

anders en dromerig uit laten zien dan overdag.
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TIPS VOOR HET TREKKEN VAN STADSGEZICHTEN

JULIA ANNA

GOSPODAROU

- Bekijk CheckaGooglemaponstreet, of bekijk afbeeldingen genomen vanaf verschillende punten. Van - Zoek naar de weerspiegeling van gebouwen, vooral als u stadsgezichten in de buurt van water fotografeert. Ze kunnen veel karakter 

en een magisch tintje toevoegen aan een stadsbeeld, vooral wanneer ze in gouden uren worden gefotografeerd.

op deze manier kunt u beslissen welke positie het beste is voor wat u wilt vastleggen. Maar u moet er rekening mee houden dat de exacte 

coördinaten van de afbeeldingen die u op Google maps vindt, mogelijk niet de afbeeldingen zijn die u op de kaart ziet, ze zijn niet altijd 

nauwkeurig, dus u moet ze controleren om zeker te zijn.

- Overweeg stadsgezichten vanuit de lucht of vanaf een hoogte te fotograferen. Een groot gebouw, een dak of een helikopter of een 

klein vliegtuig dat vrij laag kan vliegen, zijn ideeën van punten van waaruit je een ander soort stadsbeeld kunt fotograferen. Als je ervoor kiest 

om high te gaan, krijg je een heel ander uiterlijk dan het klassieke stadsbeeld op ooghoogte. Dit is een van de manieren waarop u een 

origineel beeld kunt maken van een bekende of beroemde plek.

- Controleer de oriëntatie van de gebouwen die u fotografeert om de richting te kennen van het licht dat op uw scène valt. Dit is een 

ander belangrijk ding dat u moet doen voordat u een stadsgezicht fotografeert, zodat u weet wanneer er voorlicht, zijlicht of zelfs tegenlicht op 

uw onderwerpen valt. Je kunt al deze soorten licht gebruiken om interessante stadsgezichten te creëren, maar de look en feel van de 

afbeelding zal in elk geval anders zijn en je moet weten waarmee je gaat werken voordat je daar aankomt om trouw te blijven aan je visie. .

- Gebruik een statief om scherpe foto's te maken. Zoals meestal het geval is bij architectuurfotografie, zou fotograferen met een statief de 

norm moeten zijn. Zeker als u fotografeert bij zonsopgang, zonsondergang, zonsondergang of 's nachts wanneer u langere belichtingstijden 

nodig heeft. Dit is ook de regel als je opzettelijk lange belichtingstijden van een paar minuten maakt, als je niet zonder statief en kabeltrekker 

kunt werken. Vergeet niet om beeldstabilisatie op uw lens of camera uit te schakelen wanneer u opnamen maakt op een statief en ook uw 

spiegel te vergrendelen als de belichtingstijd minder dan 30 seconden is om trillingen te voorkomen die uw beeld kunnen vervagen.

- Gebruik filters. Gebruik een polarisatiefilter om de kleur en het contrast te versterken en rijke kleuren in de lucht en een goede definitie in 

wolken te creëren. U kunt ook een ND grad-filter gebruiken om het licht in de lucht bij zonsopgang of zonsondergang te verminderen, net zoals u 

zou doen bij het fotograferen van landschappen of zeegezichten. Een ander type filter dat je kunt gebruiken, vooral bij gekleurde stadsgezichten, 

is het verwarmde filter, zoals een 81A of 81 Bwarming filter. Je kunt ook awarmpolarizer proberen om beide effecten in één filter te krijgen.

- Als de scène voor u te breed is, kunt u landschapspanorama's maken

stedelijk. U kunt dit doen door opeenvolgende opnamen samen te stellen. Een van de beste lenzen voor het vastleggen van 

skylinepanorama's is de tiltshift-lens, zoals ik al zei in het hoofdstuk over deze lens.

- Experimenteer met verschillende lenzen. Stadsgezichts- en skylinefotografie is een van de soorten fotografie waarmee u indrukwekkende 

beelden kunt maken met elke soort brandpuntsafstand, van fisheye tot telefoto. De klassieke lens voor het fotograferen van stadsgezichten en 

daken is waarschijnlijk de groothoeklens waarmee je een groot deel van de scène kunt vastleggen, maar met elke andere brandpuntsafstand 

kunnen indrukwekkende beelden worden gemaakt. En vergeet natuurlijk niet de tilt-shift lens, die de beste lens is voor de schietarchitectuur en 

ook een van de scherpste en helderste lenzen voor dit doel.

- Maak de foto door uw diafragma in te stellen rond f / 8-f / 11. Deze instelling zorgt ervoor dat uw afbeelding vrij blijft van de diffractie die 

optreedt bij kleinere diafragmaopeningen, zodat u het meeste beeld krijgt.

duidelijk dat je kunt krijgen (wat belangrijk is bij dit soort fotografie met een groot aantal objecten en veel detail).

WANNEER DE SCÈNE

VOORDAT JE IS

TOOWIDE U KUNT

CREËER EEN STADSLANDSCHAP

- Houd een zaklamp bij je als je stadsgezichten gaat fotograferen bij zonsopgang, zonsondergang of 's nachts. Je hebt het zeker 

voor, tijdens en na het fotograferen nodig om je omgeving te vinden of je camera op te zetten.

PANORAMA'S
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VOORBEELDEN

LUCHT CITISCAPE STRAATNIVEAU STADSSCHAP

MANHATTAN SKYLINE RIJKBOUW

EINDPUNT © JULIA ANNA GOSPODAROU 2010 - STAD NEWYORK

DE HORIZON VAN MANHATTAN VAN BRUG BROOKLYN

NET-YORK CITY © JULIA ANNA GOSPODAROU 2010 - NEWYORK CITY

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

228 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



INHOUD VAN HET BOEK

JULIA ANNA

GOSPODAROU

HOOFDSTUK 21

NACHT ARCHITECTURAAL

FOTOGRAFIE

IN DIT HOOFDSTUK

ONDERWERPEN IN NACHTARCHITECTURALE FOTOGRAFIE VANTAGE POINT DE NUIT ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE 

JUISTE TIJD OM 'S NACHTS TE SCHIETEN TIPS VOOR ARCHITECTURALE NACHTFOTOGRAFIE TIPS VOOR HET MAKEN VAN 

EEN ARCHITECTURALE NACHTFOTOGRAFIE

21

VORIG HOOFDSTUK VOLGEND HOOFDSTUK



NACHT ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE HOOFDSTUK 21 ONDERWERPEN IN ARCHITECTURALE NACHTFOTOGRAFIE

NACHT ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

ONDERWERPEN ARCHITECTURALE NACHTFOTOGRAFIE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Met de zon die uit de lucht verdwijnt, ontvouwt zich voor de architectuurfotograaf een nieuwe wereld in de stad, een 

magische wereld van vorm en licht waar details niet meer tellen, waar gebouwen worden gezien als een spel van 

schaduwen en van licht, of ze worden lichtgevend, verlicht van binnenuit of van buitenaf. Schemer- en 

nachtfotografie in de stad kan talloze mogelijkheden bieden op het gebied van artistieke expressie, net zoals het 

originele ervaringen vol mysterie en charme kan bieden, zelfs als we geen camera bij ons hebben.

VANTAGE POINT INNIGHT ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

Vanuit het oogpunt van oogpunt kunnen we architectuurnachtfotografie in een paar categorieën opnemen, afhankelijk 

van de positie van de camera ten opzichte van het opnameniveau.

- Nachtelijke architectuurfotografie op straatniveau: handig voor oplopende plattegronden van verlichte gebouwen en puntplannen met 

grote openingen, zoals parken van openbare plaatsen en grote boulevards. Nachtfotografie op straatniveau kan de mogelijkheid bieden tot 

interessante ervaringen met bewegingsonscherpte: van mensen en / of auto's.

ONDERWERPEN INNIGHT ARCHITECTURAL

FOTOGRAFIE

Nachtfotografie kan als een genre op zich worden beschouwd, aangezien het een karakteristiek uiterlijk heeft en specifieke instellingen vereist 

die in veel opzichten verschillen van de instellingen die worden gebruikt wanneer we architectuur overdag fotograferen. Bij 

architectuurnachtfotografie kunnen we over het algemeen spreken van enkele soorten afbeeldingen:

- Nachtelijke architectuurfotografie vanuit een superieur standpunt: foto's genomen vanaf een hoogte:

van heuvels, gebouwen, enz., ideaal om meer van de omgeving in beeld te krijgen, geschikt voor skyline- en stadsfoto's.

- Object treft die zowel qua benadering van daglichtopnames als qua compositie en de elementen die het beeld creëren vergelijkbaar zijn. - Nachtelijke luchtfotografie: Een bijzonder soort fotografie

van architectuur 's nachts die indrukwekkend en onverwacht kan zijn omdat het een uitzicht biedt dat voor de meeste mensen zelden 

toegankelijk is. Luchtfotografie kan zelfs nog fascinerender zijn als het 's nachts dan overdag wordt gedaan, maar ook veeleisender omdat we 

te maken hebben met een hoge ISO-gevoeligheid omdat we geen statief kunnen gebruiken en de snelheid van obturatie. Het is daarom 

noodzakelijk om voorzichtiger te zijn zodat de beelden technisch correct zijn (goed belicht en zonder vervaging).

- Panoramisch uitzicht op de skyline - stadsgezichten. Dit zijn beelden die op dezelfde manier benaderd kunnen worden als daglicht, als we 

de gebouwde omgeving willen benadrukken, of we kunnen een andere benadering zoeken als we ons willen focussen op de verlichting of de 

afbeelding op een abstracte manier.

IN DE NACHT

ARCHITECTURAAL

FOTOGRAFIE

NIET DETAILS

TEL MEER.

ZE VERTREKKEN - Lichtplannen - Bij dit soort opnames zijn we meer geïnteresseerd in licht als onderwerp dan in het onderwerp van de afbeelding zelf. We 

kunnen bijvoorbeeld een gebouw of een brug fotograferen die wordt verlicht door kunstlicht, maar niet voor het gebouw of de brug zelf, maar 

voor de manier waarop het licht erop valt, de patronen die het creëert of de manier waarop het toont een bekend object in een nieuw "licht".

DE VROEGE PLAATS

SPELEN MET LICHT

ORTHEY WORDT

SE

LICHT
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TIPS VOOR HET CREËREN VAN EEN GOODNIGHT ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

DE JUISTE TIJD OM EEN ARCHITECTURALE NACHTFOTO TE SCHIETEN - Gebruik meestal een statief en een kabelontspanner. De vangsten van

Nachtzicht vereist een langere sluitertijd om de ISO tot een minimum te beperken voor minder ruis in de foto. Daarom 

moeten ze worden genomen met een statief en een kabeltrekker of afstandsbediening om de camera te bedienen. Zoals 

bij alle foto's met een lange belichtingstijd, moet ervoor worden gezorgd dat het statief en de camera tijdens de 

belichting niet trillen en het is ook handig (vooral voor kortere lange belichtingstijden) als de functie 'spiegel opklappen'. 

"Aan de camera is ingesteld op" aan ". noch worden er trillingen veroorzaakt door de bewegingen van de spiegel. Mocht 

u geen statief bij u hebben of in een bepaalde situatie niet kunnen installeren,

Als we verwijzen naar het tijdstip waarop architectuurnachtfotografie kan worden gemaakt, kunnen we twee hoofdtypen onderscheiden.

- In de schemering of net na zonsondergang: de beste tijd van de dag voor nachtfotografie is in de schemering of net na zonsondergang, 

wanneer de lucht een diep kobaltblauwe kleur heeft en de stadslichten al aan zijn, zodat de intensiteit van het licht in de lucht komt ongeveer 

overeen met de intensiteit van het licht in een matig verlicht gebouw. Aangezien deze schemeringstijd erg kort is (op zijn best 10 tot 15 minuten), 

vereist het maken van opnamen op dit tijdstip van de dag een zeer goede planning van de tijd en moet u ruim van tevoren ter plaatse zijn. in 

staat zijn om te spotten, je standpunt te kiezen en de camera in te stellen.

- Houd er rekening mee dat 's nachts fotograferen betekent dat u met verschillende soorten

- In het donker: fotograferen in het donker is gemakkelijker te plannen omdat het licht niet meer verandert en je de tijd kunt nemen 

om te componeren en te experimenteren.

licht. Onthoud dit bij het meten van de scène en het instellen van uw belichting om het licht in balans te brengen en een uniform resultaat te 

krijgen.

TIPS VOOR HET CREËREN VAN EEN GOEDE NACHT ARCHITECTURALE FOTO
- Controleer uw witbalans. Doordat het licht 's nachts verschillende kleuren heeft, kun je je witbalans aanpassen aan het licht dat je 

fotografeert. Dit is niet absoluut noodzakelijk als u in RAW fotografeert, zoals u later kunt doen bij het bewerken van de afbeelding, maar het 

kan u kostbare tijd besparen.

- Controleer uw locatie bij daglicht. Ga voordat u gaat fotograferen naar uw opnamelocatie bij daglicht en controleer de omgeving: 

opnamehoeken, eventuele obstakels of ongewenste objecten die uw zicht zouden kunnen belemmeren.

- De camerateller kan 's nachts verkeerd zijn. 'S Nachts kan de camerameter

- Stel de opname indien mogelijk overdag samen. Wanneer je kunt, ga dan de avond ervoor naar huis en denk na 

over je compositie, het is niet gemakkelijk om het 's nachts te doen, vooral als de lichten niet sterk genoeg zijn (in het 

geval van een stedelijk landschap) of dat het onderwerp niet helder genoeg is (in het geval van een enkel onderwerp). 

Ook in de schemering, wanneer de lichtomstandigheden snel veranderen, moet u zeer snel instellen en kiezen, zodat u 

het magische schemeringuur niet mist.

waardoor u een slechte belichting krijgt doordat de scène veel donkerder zal zijn dan een normale scène en de camera zal dit compenseren 

door overbelichting, zodat alles mediumgrijs wordt. U moet dit compenseren door de belichting met één of twee stops te verlagen, zodat de 

donkere delen van de scène donker blijven en de heldere delen niet worden uitgeblazen.

EEN NACHTOPNAME

MOET

TRANSPORT A

GEVOEL

MYSTERY, OF

MAGIE
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JULIA ANNA
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- Als je bij volle maan fotografeert, is het licht veel helderder dan op andere momenten. Dit geldt vooral voor stadsgezichten die op 

afstand zijn gemaakt, waarbij de maan mogelijk een speciale belichting nodig heeft. Als je in de stad fotografeert, wordt het maanlicht over het 

algemeen gedomineerd door de stadslichten.

Sleep op de lens of camera, zoek een stabiel oppervlak om op te leunen zodat je lichaamsbewegingen minimaal zijn en geen trillingen aan de 

camera toevoegen, en houd je armen tegen je lichaam voor een betere stabiliteit. Je lichaam en de camera moeten één worden, wil de camera 

net zo stabiel zijn als je lichaam. Adem ook niet in / uit wanneer u op de ontspanknop drukt. Het maakt veel verschil.

- Controleer uw instellingen als u foto's maakt met een handheld. Kies voor nachtopnamen uit de hand een hogere ISO-gevoeligheid om 

ervoor te zorgen dat uw sluitertijd hoog genoeg is om uw opnamen goed belicht en niet wazig te maken. De laagste ISO om mee te 

experimenteren is ISO 400 ISO 800, in het geval van schemerfotografie, maar kan veel hoger gaan, afhankelijk van het omgevingslicht van de 

omgeving en de intensiteit van het vallende licht over het onderwerp.

- Onthoud dat een nachtopname een gevoel van mysterie, magie moet overbrengen. proberen

om dit te onthouden wanneer u inbelt en op de ontspanknop drukt, wordt in het geval van nachtfotografie de helft van de magie van de 

uiteindelijke foto in de camera vastgelegd.

- Vergeet de veiligheid niet! Nachtfotografie kan gevaarlijk zijn, vooral op afgelegen locaties, net zo gevaarlijk als 's nachts alleen iets anders 

doen. Overweeg om iemand anders mee te nemen als u 's nachts fotografeert of' s nachts in veilige gebieden verblijft.

- Houd uw locatie in de gaten als u foto's maakt met een handheld. Een goede stabiliteitstip voor opnamen uit de hand: als u 's nachts uit 

de hand fotografeert en de ISO zo laag mogelijk wilt houden, schakelt u de
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STRAATNIVEAU HOGER ZITPUNT

CHRYSLER-GEBOUW, NEWYORK NACHTSTADSSCHAP VANAF DE BOVENKANT VAN HET EMPIRE STATE-GEBOUW, NEWYORK

MANHATTANNACHTSKYLINE I © JULIA ANNA GOSPODAROU 2010 MANHATTANNIGHT SKYLINE II © JULIA ANNA GOSPODAROU 2010
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Architecturale straatfotografie is een genre apart. Het is tot nu toe niet officieel als zodanig gedefinieerd, maar dit 

onderscheid moet worden gemaakt, aangezien dit genre niet kan worden ondergebracht bij pure architectuurfotografie of 

pure straatfotografie. Het is ook niet iets tussenin, maar een apart genre met eigen regels en principes.

In architectonische straatfotografie is het hoofdonderwerp van de

het beeld is MENSELIJKE AANWEZIGHEID.

Het belangrijkste onderwerp van het beeld is deze keer de menselijke aanwezigheid, die in het beeld zal worden geïntegreerd en het aandachtspunt zal 

worden. Zoals u kunt zien, heb ik het over de " MENSELIJKE AANWEZIGHEID

"En niet op de" DE PERSOON Als onderwerp van architecturale straatfotografie, omdat er een verschil is tussen de twee 

in de manier waarop ze worden gebruikt en de resultaten die we kunnen zien in het uiteindelijke beeld. De boodschap die 

ze overbrengen, is in elk geval heel anders. Het gebruik van een "menselijke aanwezigheid" en niet een persoon als 

onderwerp voor architecturale straatfotografie betekent dat we in dit geval alleen geïnteresseerd zijn in de persoon 

(personen) die ons beeld bewonen voor zover ze ons hun relatie tot de gebouwde omgeving tonen. en niet als mensen.

We zullen het in dit hoofdstuk als een genre definiëren en uitleggen hoe de principes werken en waar we rekening mee moeten houden bij het 

maken van architecturale straatfoto's, zodat onze afbeeldingen echt worden gecategoriseerd als architecturale straatfoto's.

IK SPREEK

ARCHITECTURALE ONDERWERPEN

STRAAT FOTOGRAFIE
OVER

"MENS

AANWEZIGHEID ”EN

- ARCHITECTUUR ALS ONDERWERP OF GESCHIEDENIS

Dit is het belangrijkste verschil tussen klassieke straatfotografie en de

NIET OP DE

Er zijn verschillende manieren om architectuur te fotograferen, in de zin dat het architectonisch object een onderwerp op 

zich kan zijn, maar het kan ook een achtergrond zijn om het leven in een stedelijke ruimte vast te leggen. Afhankelijk 

van welke van de twee aspecten we willen benadrukken, zullen de resulterende beelden ofwel klassieke 

architectuurfotografie of architecturale straatfotografie zijn.

architecturale straatfotografie: bij klassieke straatfotografie ligt de nadruk op de persoon die de menselijke natuur en 

hun reacties op externe prikkels (omgeving en andere individuen) kan onthullen, terwijl bij architectonische 

straatfotografie de nadruk ligt op de relatie tussen de levenloze gebouwde omgeving en de bezielde menselijke 

aanwezigheid die erin leeft of ermee in aanraking komt.

"DE PERSOON"

ALS ONDERWERP IN

ARCHITECTURAAL

STRAAT

FOTOGRAFIE

Dezelfde principes van het gebruik van licht en het beheren van compositie zijn van toepassing op architecturale straatfotografie als op 

klassieke architectuurfotografie, met het verschil dat: Vanuit dit oogpunt kan klassieke straatfotografie als assertiever worden beschouwd, terwijl architecturale straatfotografie als contemplatiever 

en reflectiever kan worden beschouwd.

in de architectonische straatfotografie het architectonisch object

zal de achtergrond zijn, niet noodzakelijk het onderwerp.
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ONDERWERPEN VAN ARCHITECTURALE STRAATFOTOGRAFIE

- ARCHITECTUUR ALS ONDERWERP OF GESCHIEDENIS

HET ONDERWERP IN DE CONTEXT INTEGREREN

- POSITIE IN HET FRAME, SCHADUWEN, INTERACTIE MET ZIJN GESCHIEDENIS -

JOEL TJINTJELAAR SCHIET OP JEWISHMUSEUMBERLIN. © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - 

BERLIJN
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Bij nadere beschouwing is architecturale straatfotografie een genre dat eigenlijk twee onderwerpen heeft, niet slechts 

één zoals in de meeste fotografische genres. Dit lijkt misschien een verrassende bewering, aangezien ik maar een paar 

hoofdstukken terug heb genoemd dat het beeld een duidelijk onderwerp zou moeten hebben en dit is een belangrijk 

compositorisch aspect, maar denk eens aan het feit dat bij fotografie architecturale straat wordt verondersteld dat 

architectuur naar het menselijke subject verwijst, terwijl het menselijke subject de architectuur benadrukt. Vanwege 

deze relatie tussen architectuur en de mensen die ermee omgaan, wat een vereiste is zonder welke men niet kan 

spreken van architectonische straatfotografie, kan dit type fotografie niet bestaan   zonder een van deze twee 

onderwerpen.

hoeken vereisen vanaf het begin de toevoeging van een menselijke aanwezigheid in de fotografie om hun hele verhaal 

te vertellen.

Als we architecturale straatfotografie vanuit twee gezichtspunten beschouwen, architectonisch en 

menselijk, of als een dubbele weergave van het onderwerp, kunnen we de kenmerken van deze twee 

onderwerpen als volgt benadrukken:

1 / Beschouwingen over het architecturale onderwerp

Als het als achtergrond wordt gebruikt, verdient het de voorkeur dat het architecturale element uniform is en de 

middelen biedt om het oog naar het menselijke onderwerp te leiden met richtlijnen, kaders, patronen, texturen, 

herhaling, licht en schaduwen, reflecties, doorschijnendheid van materialen zijn enkele van de manieren waarop men 

een architecturale / stedelijke omgeving kan gebruiken om menselijke aanwezigheid daar te projecteren.

ARCHITECTURAAL

Daarom zullen we architectuurstraatfotografie een fotografie van het type "dubbel onderwerp" noemen. Of, met andere 

woorden, als we het over één onderwerp willen hebben, zal het niet het een of het ander zijn, maar de relatie tussen 

beide.

STRAAT

FOTOGRAFIE IS

EEN DUBBELE

ONDERWERP "TYPE

De architecturale onderwerpen die het beste werken voor architecturale straatfotografie, zijn de onderwerpen die als 

achtergrond kunnen dienen. Dit betekent dat het architecturale object op zich voldoende uniform moet zijn om niet het 

belang van de mens te krijgen dat in de afbeelding een "toeval" lijkt, maar het moet tegelijkertijd voldoende interessant 

zijn. om met menselijke materie om te gaan.

FOTOGRAFIE,

GOEDE ONDERWERPEN VOOR ARCHITECTURALE 

STRAATFOTOGRAFIE
WAT ER TOE DOET

DE RELATIE

TUSSEN

Bepaalde architectonische objecten zijn interessanter en kunnen betere artistieke resultaten opleveren als ze als onderwerp op zichzelf worden 

gefotografeerd, en dit gebeurt meestal wanneer het object indrukwekkend of overweldigend is als object op zichzelf, terwijl andere 

architectonische objecten, of sommige

ARCHITECTUUR

EN DE MENS

AANWEZIGHEID
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GEBRUIK VAN DE MENSELIJKE AANWEZIGHEID TOADDDRAMA EN INTERESSE IN EEN SCÈNE

- MERK OP DAT DE INTERSECTIE VAN PLANEN EEN PUNT VAN BELANG IS

A © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- BERLIJN
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2 / Overwegingen over het menselijke onderwerp We zijn meer geïnteresseerd in de vorm en de dynamiek van het menselijke subject (hoe het subject beweegt, hoe hij in 

de omgeving "past"). Daarom betekent een geschikter onderwerp vaak mensen die van een afstand, van achteren of 

van opzij zijn gefilmd, maar zonder hun kenmerken te behouden. Mensen die in beweging zijn gefilmd, met een lange 

sluitertijd waardoor ze wazig lijken en de schijn hebben van "geesten", creëren een onderscheidend type architecturale 

straatfotografie, de "lange belichtingstijd" of "vervaging" van architecturale straatfotografie. van beweging ”.

Over het algemeen zal de kadrering bij dit type fotografie de grond omvatten, aangezien het menselijke onderwerp 

meestal in contact zal zijn met de grond, of het nu de grond zelf is of een horizontaal oppervlak waarop het onderwerp 

rust. Het opnemen van de grond is geen regel, aangezien het beeld kan worden bijgesneden om op een detail scherp 

te stellen, maar in het algemeen kan worden gezegd dat de kadrering anders en conventioneler zal zijn dan bij het 

fotograferen van gebouwen in de camera op de lucht richten, zoals het geval is bij veel kunstfotografie-afbeeldingen 

met lange belichtingstijd die ook de wolken in het frame willen vastleggen.

AANGEPASTE HISTORIEK

VOOR ARCHITECTURALE STRAATFOTOGRAFIE

Meestal, omdat de menselijke aanwezigheid moet worden geïntegreerd in de architecturale 

achtergrond en deze niet moet domineren,

Adequate achtergronden voor architecturale straatfotografie kunnen worden gezien als de reeks architecturale objecten 

of architecturale contexten die de menselijke aanwezigheid kunnen ondersteunen en die er niet mee zouden 

concurreren, maar het belang ervan benadrukken terwijl ze worden benadrukt. in ruil daarvoor de moeite waard. Meestal 

beschouwen we klassieke achtergronden als achtergronden die tot een van de volgende gevallen behoren: afgelegen 

gebouwen, openbare pleinen, parken met verschillende elementen van straatmeubilair, andere stedelijke constructies 

zoals bruggen, hoekdetails / interessante hoeken van een gebouw, trappen, arcades, aanzichten van een scène met 

een interessant spel van licht en schaduw, texturen en patronen waar de menselijke aanwezigheid een "ongeluk" kan 

veroorzaken.

het menselijke onderwerp op de foto wordt verkleind vergeleken met

het plaatje als geheel en zal dezelfde rol spelen die een ander toevallig element in een patroon speelt, de rol 

van het focussen van de interesse en het samenbinden van het beeld, de rol van het verbinden van de punten 

tussen alle elementen op de foto die betekenis zal krijgen in s 'in tegenstelling tot menselijke materie.

MENS

AANWEZIGHEID

IS BESTEMD NAAR

BRENG DE

ARCHITECTUUR

Om dezelfde reden, dat de menselijke aanwezigheid verondersteld wordt de architectuur naar voren te brengen en niet 

de 'ster' van de foto te zijn, zijn we meestal niet geïnteresseerd in teveel informatie over de details van deze 

aanwezigheid: details met name fysiek.

EN NIET DE

"STER" VAN DE

FOTOGRAAF
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INTERESSANTE ARCHITECTURALE ONDERWERPEN VOOR ARCHITECTURALE STRAATFOTOGRAFIE

- BOGEN EN LICHT EN SCHADUW DIE BEIDE HET RITME VAN HET STADIUM CREËREN

ONDER DE BRUG © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- BERLIJN
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Architecturale straatfotografie is een meer levendige stijl van fotografie dan pure architectuurfotografie, die meestal geen 

menselijke onderwerpen heeft, maar meer abstract is dan pure straatfotografie, die, zoals we al zeiden, focust op het 

specifieke individu en zijn acties.

het menselijk onderwerp, dus we hebben de camera op een statief nodig, zodat we kunnen "wachten" op het juiste moment zonder van kader te 

veranderen, of wanneer we de beweging willen vastleggen en een wazig beeld van beweging willen creëren.

Bovendien zullen we de neiging hebben om onze scènes van verder weg te fotograferen dan in het geval van 

straatfotografie en vrij vaak van verder weg dan in het geval van architectuurfotografie, omdat we de omgeving in 

plaats van het architectonische object zelf.Daarom is het een interessant genre voor degenen die graag spelen met geometrische composities en achtergronden 

en ze een vonk van leven en meer actie willen geven door een persoon toe te voegen, voor degenen die architectuur 

willen studeren meer in het algemeen en buiten de presentatie. dit alleen als een spel van volumes door mensen te 

integreren in een architecturale context. Of voor wie wil bestuderen hoe architectuur en mensen met elkaar omgaan, hoe 

ze elkaar raken, hoe ze een dialoog tussen hen aangaan, een dialoog die de harmonie of het contrast van hun relatie 

onthult. Het is ook een interessant genre voor degenen die de wereld willen verkennen vanuit een existentialistisch en 

sociologisch oogpunt en niet alleen vanuit een esthetisch oogpunt.

Deze neiging om van verder weg te fotograferen kan dit genre interessant maken om te overwegen voor diegenen die het 

niet prettig vinden om mensen te dichtbij te fotograferen, maar de integratie van menselijke aanwezigheid in een beeld 

willen ervaren zonder gebruik te maken van de zoomlens die vaak niet "eerlijk" is vanuit het oogpunt van straatfotografie 

en het documenteren van een scène. We weten allemaal welke Magnum-fotograaf Robert Capa zei: " Als je foto's niet 

goed genoeg zijn, ben je niet dichtbij genoeg " . Dit is helemaal waar in het geval van straatfotografie en journalistiek, 

waar het gebruik van de zoom vaak wordt gezien als een teken van weinig ervaring of gebrek aan moed. Dit geldt niet 

voor fine art fotografie, waar we 'verlegen' mogen zijn en op afstand fotograferen en daarom is architectonische 

straatfotografie de beste combinatie tussen de durf van de straatfotograaf en de natuur. contemplatieve kunstfotograaf.

ARCHITECTURAAL

STRAAT

FOTOGRAFIE

IS DE BESTE

COMBINATIE

TUSSEN DE

STOUTMOEDIG

VANUIT DE STRAAT

FOTOGRAAF

Als resultaat van de bovenstaande observaties, zullen we bij het maken van straatarchitectuuropnamen de neiging 

hebben om met de hand te draaien, omdat we het menselijke onderwerp moeten volgen en flexibel moeten zijn om de 

beste hoeken en interacties tussen de twee te vinden. onderwerpen. Het statief is alleen nodig als we meer controle 

over het frame willen, als we een bepaalde plaatsing en beweging van

EN DE

CONTEMPLATIEF

AARD VAN

PRACHTIGE KUNST

FOTOGRAAF
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Zonder twijfel, een van de meest indrukwekkende, emotionele en beklijvende fotografiestijlen, vindt fotografie met bewegingsonscherpte een 

van de beste overeenkomsten wanneer het wordt gecombineerd mensen met architectuur. Persoonlijk denk ik niet dat een voorstelling, zelfs 

niet het meest suggestieve portret, zoveel emotie kan overbrengen als een foto met bewegingsonscherpte van goede mensen.

Enkele van de beste voorbeelden van bewegingsonscherpte-fotografie van mensen in de wereld zijn de serie " Stad van schaduwen " door Alexey 

Titarenko, dat mijn artistieke persoonlijkheid definitief vormde toen ik het ontdekte in 2005. Ik zou uren kunnen praten of schrijven over deze serie 

en wat het in mij oproept, maar ik zal jullie allemaal je verhaal laten voorstellen persoonlijk als je het ziet en ik weet zeker dat het een esoterische 

ervaring zal zijn.

Dit gebeurt voornamelijk omdat we de verbeelding van de kijker aanspreken en de herinneringen die ze met zich 

meedragen, we spreken tegen hun onderbewustzijn en het collectieve geheugen waarop het betrekking heeft, het 

collectieve geheugen in de jungiaanse betekenis van de term die maakt deel uit van het menselijk geheugen dat alle 

mensen gemeen hebben en verwijst naar basissymbolen en representaties van het leven in elke cultuur of plaats op aarde. 

Het bekijken van een beeld met bewegingsonscherpte inclusief mensen geeft de kijker de vrijheid om zich voor te stellen 

wat ze willen, hetzelfde beeld kan bij verschillende mensen een andere snaar raken en ervoor zorgen dat ze resoneren met 

verschillende delen van het verhaal.

Gekoppeld aan de unieke ervaring die de kijker zal hebben in de aanwezigheid van vage onderwerpen, kan ik u van 

harte aanbevelen om vertrouwd te raken met het werk van de schilder Francis Bacon ( de schilder, niet de filosoof, 

ook al mag de filosoof niet worden genegeerd).

Francis Bacon maakt uitgebreid gebruik van onscherpte bij het schilderen van menselijke lichamen, een benadering die 

ervoor zorgt dat zijn onderwerpen de betekenis verliezen die ze normaal zouden hebben en transformeert ze in ideeën en 

sensaties, concepten en verhalen zonder naam of gezicht maar met een kracht van suggestie en d uitleg van de wereld door 

middel van symbolen die geen traditioneel geschilderd onderwerp zou hebben.

BEKIJK EEN

BEWEGINGSONSCHERPTE

BEELD INCLUSIEF

Net als in het geval van architectuurfotografie met een lange belichtingstijd, heeft het naast elkaar plaatsen van een bewegend onderwerp 

(mensen die niet scherp zijn) en een vast onderwerp (de architectonische context) een veel diepere betekenis voor de kijker dan het geval is. 

een eenvoudig mooi beeld. Beiden nemen de kijker met zijn geest mee op reis naar een plek die in werkelijkheid niet te zien is, een plek die 

alleen onthuld kan worden door de gevoeligheid van de fotograaf en zijn creatieve gebruik van zijn camera en technieken.

MENSEN GEVEN

DE KIJKER

Door het werk van Alexey Titarenko en Francis Bacon je kunt op de meest authentieke manier in de wereld van de bewegingsonscherpte van 

mensen stappen en veel meer begrijpen dan ik je ooit in dit boek zou kunnen vertellen. Dit is wat ik deed en de artistieke en spirituele 

resultaten waren diepgaand en meer dan blijvend.

VRIJHEID

STEL JE VOOR

WAT HET OOK IS

WIL
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Als we het hebben over bewegingsonscherpte, hebben we het over fotografie met een lange sluitertijd. Het is niet bepaald een foto met een 

lange sluitertijd, hoewel sommigen hem ook zo noemen, maar er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de twee, vooral vanwege het 

artistieke resultaat dat elke techniek biedt. Fotografie met lange sluitertijd is een redelijk Zen-stijl van fotografie, bedoeld om het tempo van de 

wereld in extreme mate te vertragen, terwijl fotografie met bewegingsonscherpte met een kortere belichtingstijd een meer dynamische en 

dynamische benadering heeft. verhaal van de scène, maar een surrealistisch. Daarom kan hij soms intensere emotionele beelden creëren.

De belichtingstijd kan soms enkele minuten duren, vooral bij opnamen met meerdere onderwerpen. De mate waarin we de belichting kunnen 

verlengen om bewegingsonscherpte vast te leggen, hangt af van het onderwerp of de onderwerpen (als het een menigte is), de grootte en hoe 

snel het door de scène beweegt. , evenals de tijd dat het onderwerp in de scène blijft. Als we een continu bewegende menigte hebben, kunnen 

we overwegen om de sluiter open te laten zolang de beweging in de scène plaatsvindt. Denk aan Alexey Titarenko's klassieke motion 

blur-beelden uit de serie "City of Shadows", met mensen die de ondergrondse trappen van Petersburg oplopen, wanneer hij de sluiter een paar 

minuten openhoudt, zolang het duurt.

TENTOONSTELLINGEN IN

Over het algemeen kunnen we bewegingsonscherpte in een afbeelding creëren als we sluitertijden gebruiken die 

beginnen met 1 / 3-1 / 2 seconde voor een relatief snel bewegend onderwerp en oplopen tot een minuut en zelfs langer 

als we mensenmassa's vangen die heel langzaam bewegen of beweging afwisselen met statisch zijn. In de volgende 

voorbeelden zie je twee foto's met bewegingsonscherpte, één gemaakt met een sluitertijd van 2 seconden en de andere 

met een sluitertijd van 82 seconden. Het grote verschil in sluitertijd was te wijten aan het verschil in de beweging van 

mensen in de twee scènes en mijn afstand tot de scène. In de eerste afbeelding liepen de onderwerpen relatief snel in 

de hal van het Joods Museum in Berlijn en mijn schietpositie was

VEEL MINUTEN ZOALS

MENSENBEWEGING

ONGEVEER FOTOGRAFIE

CANGO VAN SOMMIGE

FRACTIES VAN

Er is geen strikte vuistregel voor hoe lang we de belichting kunnen verlengen, het hangt af van wat we op de foto willen laten zien, persoonlijke 

visie en interpretatie, maar de vuistregel is om voldoende tijd te hebben voor het onderwerp (en) in het frame, zodat zijn beweging kan 

"schrijven" op de film of sensor en niet te veel gaten of een te lang vacuüm van beweging in het frame kan opvangen. onze tentoonstelling. Over 

het algemeen geldt dat als de beweging gedurende ¾ van de belichtingstijd aanwezig is, we voldoende definitie hebben van de beweging van 

het onderwerp. Anders zouden we de blootstelling moeten beperken om meer beweging en minder leegte vast te leggen.

EEN SECONDE

Zolang er beweging is

VOOR

CAMERA
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SCHADUWEN VAN EEN ZIEL - DEEL TWEE © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- BERLIJN

Wazig beeld van een relatief snel bewegend onderwerp - beeld gemaakt door de beweging van mensen te combineren uit 5 beelden gemaakt op dezelfde locatie. 

De belichtingen varieerden van 1,3 tot 2,0 seconden.
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Fotografie met bewegingsonscherpte is een soort fotografie waarvoor meestal een statief nodig is om de scènes te maken en dit is 99% van de 

tijd. Je kunt zelfs bewegingsonscherpte uit de hand fotograferen, zoals het eerste frame dat ik hierboven noem. In gevallen waarin we het statief 

niet kunnen gebruiken (zoals in het geval van entertainment of een andere plaats die het gebruik ervan niet toestaat), moeten we er rekening 

mee houden dat om een   duidelijk beeld te krijgen en alleen de onscherpte behouden in de gebieden die we van plan zijn, we moeten een zeer 

stabiele positie kiezen, tegen een muur of een andere stabiele ondersteuning leunen, onze armen tegen ons lichaam drukken en het apparaat 

vasthouden foto zo stabiel mogelijk en onthoud u van adem in of uit terwijl u de ontspanknop indrukt. Het gebruik van de 

spiegelvergrendelingsfunctie van de camera kan ook helpen het beeld stabieler te maken.

Een goed idee bij het fotograferen van bewegingsonscherpte is om de beweging te 'haken', dat wil zeggen een serie foto's 

van dezelfde scène te maken,

vanuit exact hetzelfde oogpunt, vooral als we veel onderwerpen voor de camera laten passeren, en dan mengen we 

de beweging in de nabewerking met maskers om een   meer bevolkt beeld te creëren, als dat onze keuze is. visie.

BEWEGINGSONSCHERPTE

FOTOGRAFIE

Fotografie met bewegingsonscherpte is een vorm van creatieve fotografie die meerdere benaderingen kan hebben en 

onverwachte resultaten kan opleveren. Het is een van de genres die de kunstenaar veel meer vrijheid geeft om zich uit 

te drukken dan andere soorten fotografie, bijvoorbeeld pure architectuurfotografie, omdat het een genre is dat van 

nature de werkelijkheid overstijgt. en verken alternatieve werelden, terwijl je zoekt naar originele representaties en 

antwoorden. De presentatie die ik hier heb gemaakt, is bedoeld als de eerste stap die je gaat zetten bij het verkennen 

van motion blur-fotografie. Het nuttigste advies dat ik je kan geven als je dit soort fotografie wilt bestuderen, is door te 

experimenteren. Bewegingsonscherpte biedt eindeloze mogelijkheden voor

IS EEN VAN

GENRES DIE GEVEN

VERBINDING MET HET VERLEDEN © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHENE

AAN DE KUNSTENAAR

Beeld wazig door mensen van een relatief stilstaand onderwerp, waardoor het noodzakelijk was om een   langere sluitertijd te gebruiken dan bij normale 

fotografie met bewegingsonscherpte. De sluitertijd op deze afbeelding was 82 seconden. en het werd bereikt door een 6-stops neutraal-densiteitsfilter (ND) te 

bevestigen en te filmen bij weinig licht van de zonsondergang.

VEEL MEER

VRIJHEID, OMDAT

HET IS EEN GENRE DAT DOOR 

ZIJN AARD IS

TRANSCENDS

REALITEIT
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KLASSIEKE (REALISTISCHE) ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE VS ONROEREND GOED ARCHITECTURALE 

FOTOGRAFIE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

De bekendste stijl van architectuurfotografie is klassieke architectuurfotografie, of vastgoedfotografie 

zoals het in sommige gevallen ook wel wordt genoemd. Dit type fotografie heeft tot doel een gebouw op 

een zo aantrekkelijk mogelijke manier realistisch te presenteren aan zijn potentiële kopers en het moet 

hen ervan overtuigen dat het architectonische object dat ze in de afbeelding zien, is wat ze nodig 

hebben, omdat ze zal erin investeren. Soms wordt er een verschil gemaakt tussen pure 

architectuurfotografie en vastgoedfotografie, aangezien de eerste bedoeld is als een meer uitgebreide 

vorm van architectuurfotografie waarbij meer aandacht wordt besteed aan detail, terwijl de laatste 

bedoeld is als een presentatie van de onroerend goed gemaakt op de meest kosteneffectieve manier.

de afbeeldingen zullen meer gepolijst zijn en zullen proberen om onvolkomenheden te verbergen terwijl ze trouw blijven aan het 

echte uiterlijk van het gebouw.

Dit wordt gedaan met een reden:

In de klassieke architectuurfotografie is het belangrijkste idee en het belangrijkste doel om zo dicht mogelijk bij de realiteit die we 

zien te zijn, terwijl het beste deel van die realiteit wordt getoond.

In het geval van vastgoedfotografie zal de nadruk meer liggen op hoe snel een vastgoedpresentatie zal worden 

gemaakt en op het laag houden van de kosten van de presentatie en dit betekent dat een deel van de middelen die zijn 

gebruikt om de afbeeldingen te maken in de eerste gevallen, zoals moeilijk te manoeuvreren grootformaat camera's, 

worden niet gebruikt en de verwerking wordt tot een minimum beperkt om tijd en geld te besparen.
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Het doel van klassieke architectuurfotografie is om het gebouw te presenteren zoals de architect het heeft ontworpen en 

de decorateur het heeft ingericht, met betrekking tot vormen, texturen, kleuren, en in het algemeen spreken we van meer 

afbeeldingen. conventionele en niet abstracte of persoonlijke interpretaties. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar een 

presentatie van een gebouw in de stijl van klassieke architectuurfotografie zal minstens 80-90% gemakkelijk herkenbare 

afbeeldingen bevatten en slechts 10-20% abstracte interpretaties (indien aanwezig ).

Na de tilt-shift-lens is de volgende meest gebruikte lens de groothoeklens, die verschillende brandpuntsafstanden kan hebben en kan worden 

vastgezet of ingezoomd. Bij het gebruik van een groothoeklens moet mogelijk nabewerking worden gecorrigeerd voor de perspectiefvervorming 

die deze lens introduceert, maar aangezien deze lenzen minder duur zijn, zijn ze datgene waarmee de meeste architectuurfotografen zullen 

beginnen en op een bepaald moment zullen gebruiken. dun, zelfs als ze ook met een helling werken. lens verschuiven.

HET DOEL IS NAAR

PRESENTEER HET

BOUWEN ALS DE

Dit type fotografie kan op verschillende manieren worden gemaakt, maar een techniek die veel wordt gebruikt om 

klassieke en vastgoedfotografie vast te leggen en te verwerken, is HDR (High Dynamic Range), met name realistische 

HDR, die grote verschillen in belichting aankan. tussen het gebouw (binnenruimte) en de achtergrond (voornamelijk de 

lucht) of de buitenruimte bij interieurarchitectuurfotografie.

De lens die het grootste deel van de tijd in klassieke architectuurfotografie zal worden gebruikt en die de beste en meest geschikte resultaten 

voor deze stijl van fotografie zal geven, is de tilt-shift lens. De meest gebruikte tilt-shiftlenzen in architectuurfotografie zijn 17 mm en 24 mm; Ik 

noem het Canon tilt-shift lensassortiment, maar dit is slechts een voorbeeld, het belangrijkste is om een   lens te gebruiken die breed genoeg is 

om de hele scène (gebouw) die je wilt fotograferen te bestrijken.

DE ARCHITECT A

ONTWORPEN

HIJ EN DE

DECORATEUR

VERFRAAID
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STAD VAN WETENSCHAPPEN, PARC DE LA VILLETTE, PARIJS

- ARCHITECT ADRIEN FAINSILBER -

PARIJS ARCHITECTUUR © JULIA ANNA GOSPODAROU 2008

- PARIJS
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PRINCIPES VOOR HET OPNAMEN VAN KLASSIEKE EN ONROEREND GOED ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

- Vind de beste en meest flatterende hoeken. kleine diafragmaopeningen (f / 11 en hoger, niet hoger dan f / 16 om ervoor te zorgen dat we geen lensdiffractie introduceren).

- Probeer het object of de ruimte die u vastlegt, gelijkmatig te belichten.

- Je kunt ook een kantellens gebruiken en deze iets kantelen om de hele scène scherp te houden en een diepe scherptediepte te creëren, 

zelfs bij gebruik van bijvoorbeeld diafragmaopeningen van f / 3.5.

- Overdekte luchten zijn de beste omstandigheden voor het fotograferen van interieurs, omdat het licht dat door de ramen binnenkomt 

zacht is en geen lelijke schaduwen en grote verschillen in belichting tussen verschillende delen van de ruimte zal genereren.

- Houd de camera recht en niet gekanteld voor fotografie binnenshuis om de verticale lijnen zo parallel mogelijk te houden.

- Maak de ruimte schoon van eventuele visuele rommel die niets met het onderwerp te maken heeft en niet bijdraagt   

aan het uiteindelijke beeld (huishoudelijke artikelen of andere extra items die te maken hebben met het dagelijkse 

leven van het gebouw / de ruimte en die aandacht voor in plaats van de grotere ruimte).

- Gebruik een kantelbare lens en verschuif deze verticaal om de verticale lijnen parallel in het beeld te houden.

- Meet licht op middentonen, niet erg donkere of lichte oppervlakken om de belichting zo ideaal mogelijk te houden.

- Zet meubels recht, sluit deuren en ramen (tenzij dit nodig is voor een speciaal effect), doe 's nachts 

gebouwverlichting aan voor een gelijkmatige verlichting van binnenruimtes en om deze ruimtes tot leven te brengen.

- Kadreer indien nodig uw belichtingen met een punt of twee, plus en min (variërend van de sluitertijd en houd het 

diafragma vast) en gebruik HDR-technieken om uw foto's te bewerken, maar probeer de stijl natuurlijk en overdrijf 

het HDR-effect niet. Het is zo elegant en realistisch, en de meeste klanten geven de voorkeur aan de realistische 

stijl van HDR-fotografie om hun eigenschappen te laten zien.

- Gebruik een statief en een ontspanknop of zelfontspanner.

- Gebruik meerdere flitsers om uw opnamen helderder te maken, zelfs buitenopnamen en framebelichtingen als u 

niet genoeg eenheden heeft om de hele scène te bedekken en deze moet verplaatsen, om de belichting tijdens de 

nabewerking te mengen - een techniek die veel wordt gebruikt in de klassieke architectuurfotografie, vooral voor 

interieurarchitectuurfotografie. Deze methode kan een alternatief zijn voor HDR voor het maken van goed belichte 

beelden van een scène met een hoog contrast.

- Als u een groothoeklens gebruikt in plaats van een tilt-shift, probeer dan het punt en de oriëntatie van de camera te vinden die de minste 

hoeveelheid vervorming in het beeld zal introduceren, zodat dit gemakkelijk kan worden gecorrigeerd tijdens de nabewerking. .

- Gebruik Lightroom, Photoshop, DxO View Point of DxO Optics Pro, evenals elk ander programma dat met deze functie 

is uitgerust om de nodige correcties in het beeld aan te brengen. Mijn voorkeur gaat uit naar DxOViewPoint, het 

gemakkelijkste, snelste en meest nauwkeurige correctieprogramma waarmee ik tot nu toe heb gewerkt.

- Gebruik de hyperbrandpuntsafstand om scherp te stellen om de hele scène scherp te houden (een must in klassieke en 

vastgoedfotografie). Vuistregel: focus op 1/3 van het podium om alles in focus te houden tijdens het gebruik
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Door klassieke architectuurfoto's te maken, kunt u nog steeds een realistische en "trouw aan het architectonische object" weergave in uw 

afbeelding behouden, zoals zou worden verwacht bij klassieke architectuurfotografie, maar dan op een fijne manier. art, gebruikmakend van fine 

art tools om de foto te maken. Dit zal uw persoonlijke kijk op het onderwerp zijn, een die erop gericht is een originele uitstraling van het gebouw te 

creëren, maar probeer niet te ver af te wijken van het conventionele beeld zoals gezien door de gewone kijker.

Het is niet altijd gemakkelijk om te weten waar de grenzen liggen, dus je gaat niet te ver met je verbeeldingskracht, maar met ervaring zul je het gaan begrijpen wanneer je 

te ver weg bent en wanneer je dichter bij de wereld moet komen. klassieke interpretatie van het onderwerp. Veel klanten geven de voorkeur aan (of accepteren in ieder 

geval) dit type klassieke kunstarchitectuurfotografie, omdat het hen helpt zich te onderscheiden van de mainstream en een origineel beeld van hun gebouwen laat zien dat 

de aandacht kan trekken.

HET VLINDEREFFECT © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 FRAGMENTEN VAN DROMEN © JULIA ANNA GOSPODAROU 2012

- ATHENE - ATHENE
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HOOG DYNAMISCH BEREIK (HDR) EN BELICHTINGSFUSIE (EF) IN ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

WAT IS DE HIGHDYNAMISCHE (HDR) -BEREIKTECHNOLOGIE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

HDR wordt veel gebruikt in klassieke architectuur en vastgoedfotografie en is een techniek voor het omgaan met scènes met een hoog contrast 

die vaak voorkomen wanneer we architectuurfoto's maken en die bijna altijd de regel zijn in het geval van fotografie. interieurontwerp als de 

buitenkant ook zichtbaar is. Met behulp van HDR probeert de fotograaf om te gaan met het beperkte toonbereik van de huidige digitale 

camera's, een beperking waardoor de meeste camera's het helderheidsbereik van sommige scènes niet kunnen dekken, namelijk in het geval 

van situaties met een hoog contrast wanneer we beide hoogtepunten hebben. evenals donkere schaduwen in dezelfde scène.

om een   ander fragment van het toonbereik van de scène te bedekken, waardoor een ander gebied van de afbeelding 

correct wordt belicht. Deze opnames worden vervolgens samengevoegd tot een enkele HDR-afbeelding (High Dynamic 

Range) met behulp van HDR-software (Photomatix, Photoshop, enz.). De software maakt een 32-bits afbeelding (dat is 

wat een hoog dynamisch bereik betekent) in plaats van de normale 8-bits of 16-bits afbeeldingen. De 32-bits afbeelding 

is nodig voor het programma om informatie toe te voegen over een breder toonbereik dan geschikt zou zijn voor het 

normale digitale beeld, ook wel bekend als een afbeelding met een laag dynamisch bereik of LDR. Deze informatie is 

nodig zodat alle toongebieden van de scène in de nieuwe afbeelding worden weergegeven. Maar de informatie in een 

32-bits afbeelding kan niet worden weergegeven door het computerscherm en ook niet worden afgedrukt. Daarom moet 

de HDR-software deze na het maken ervan omzetten in een 16-bits of 8-bits afbeelding om dat we eraan kunnen blijven 

werken. Dit transformatieproces wordt in HDR "tone-mapping" genoemd en wordt uitgevoerd door de HDR-software.

HDRTHE GEBRUIKEN

FOTOGRAAF HDR helpt het dynamische bereik van helderheid dat de camera kan bestrijken uit te breiden en heeft tot 

doel meer tonale details vast te leggenTOCOPE VAN PROEVEN

MET DE

BEPERKT TOONAL

het hoogtepunt en de schaduwen.

BEREIK DE DIGITALE

Dit wordt bereikt door 3, 5 of zelfs meer afbeeldingen tussen haakjes van dezelfde scène te maken. Deze afbeeldingen zijn 

een reeks opnames die achtereenvolgens worden belicht voor verschillende lichtintensiteiten, voor het doel van elke opname

CAMERA'S HEBBEN

VANDAAG
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HOOG DYNAMISCH BEREIK (HDR) EN BELICHTINGSFUSIE (EF) IN ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

WAT IS FUSIONTECHNIQUE (EF) BLOOTSTELLING

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Een alternatief voor HDR in architectuurfotografie is de techniek die bekend staat als Exposure Fusion (EF). Typisch in HDR en EF kadreren we met een of twee punten, plus en min, ten opzichte van de gemiddelde belichting, waarbij het 

diafragma gefixeerd blijft dus de scherptediepte

verandert niet van de ene belichting naar de andere en door de sluitertijd aan te passen. De meest gebruikelijke benadering is om 

diafragma-prioriteit of auto-bracketing te gebruiken om bracketing-belichtingen te maken die zullen worden gebruikt om een   HDR-afbeelding te 

maken. Het gebruik van een statief wordt aanbevolen en vaak nodig om het beeld stil te houden bij langere belichtingstijden, maar het is ook 

mogelijk om handheld HDR-beelden vast te leggen. In dit geval moet ervoor worden gezorgd dat de camera stabiel en vrij van trillingen blijft, 

zodat de foto's elkaar perfect overlappen tijdens de nabewerking en het uiteindelijke beeld de hoogst mogelijke scherpte behoudt. Om dit te 

doen, kunt u dezelfde methoden gebruiken om het

Dit is een techniek die, in tegenstelling tot HDR, een techniek met een laag dynamisch bereik is waarvoor geen 

tonemapping nodig is. Net als bij de HDR-techniek, omvat Exposure Fusion het mixen van een reeks afbeeldingen tussen 

haakjes, maar het resultaat is een afbeelding met een laag dynamisch bereik in plaats van een afbeelding met een hoog 

dynamisch bereik zoals in het geval van HDR, een afbeelding die een groter percentage schaduwen. en bestaande 

reflecties in de scène die een HDR-afbeelding niet zou behouden, wat helpt bij het elimineren van halo's die verschijnen 

rond donkere objecten in HDR-afbeeldingen als resultaat van de verwerking, wat resulteert in meer realistische en 

natuurlijke resultaten. Een Exposure Fusion-afbeelding kan worden gemaakt met behulp van een aantal 

softwareoplossingen, waarvan Photomatix de meest populaire is.

IN TENTOONSTELLING

HET RESULTAAT SAMENVOEGEN

IS EEN LAAG DYNAMISCH BEELD 

VAN HET BEREIK

IN PLAATS VAN EEN HIGH

DYNAMISCH BEREIK

EEN LIKE IN HET GEVAL VAN 

HDR
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HOOG DYNAMISCH BEREIK (HDR) EN BELICHTINGSFUSIE (EF) IN ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

HET "MINDER IS MEER" -PRINCIPE INHDR ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Een belangrijk aspect van HDR-fotografie is hoeveel u uw afbeeldingen gaat verwerken. HDR is een techniek die te veel 

kan worden gebruikt als je niet precies weet wat je wilt of als je nog geen eigen stijl hebt gecreëerd. Het is altijd goed om 

te experimenteren en alle looks uit te proberen als je iets nieuws leert, maar als je genoegen neemt met één stijl, moet 

je in gedachten houden dat minder meer is en dat. is van toepassing in het geval van HDR. Het klassieke beeld dat in 

ons opkomt als we aan een HDR-foto denken, is dat van een overdreven bewerkte afbeelding in cartoonstijl. Het is 

inderdaad erg moeilijk om te weten waar je moet stoppen als je een tool krijgt die erg ver gaat, en velen slagen er niet in 

de evenwicht en zelfs te ver gaan. Dit is wat er gebeurt met overdreven verwerkte HDR, de tool wordt tot het uiterste 

gebruikt wanneer de resultaten niet langer creatief zijn, ze worden als de resultaten van een test waarin we willen weten 

hoe ver we kunnen gaan met een effect. Een extreem bewerkte HDR-afbeelding is alsof je een schuifregelaar tot het 

uiterste duwt om het volledige effect te zien. We zullen niet

laat het normaal op de limiet, dus waarom zou je met het HDR-effect op de limiet gaan? Het idee hier is dat elk hulpmiddel dat 

we gebruiken ons imago ten goede kan komen of het kan vernietigen als de hand en geest die het beheersen niet helemaal 

zeker weten wat ze ermee moeten doen. HDR-techniek kan nuttig zijn bij klassieke architectuurfotografie en soms is het de 

enige oplossing om de typische look van deze stijl van fotografie te creëren waar klanten gewoonlijk om vragen, maar de 

fotograaf moet weten hoe hij deze moet gebruiken, zodat de afbeeldingen behouden blijven hun natuurlijkheid. uitstraling en 

presenteer het architectonische object op een flatterende maar realistische manier.

EEN EXTREEM

HDR-PROCES

DE AFBEELDING IS HOE JE WILT 

DRUKKEN

EEN SLIDER VAN ÉÉN

BEVELEN

Zoals bij elk type verwerking en in het algemeen met het gebruik van een effect, is het principe 'less is more' ook van 

toepassing in HDR, of beter gezegd, vooral in HDR, aangezien dit een gebied is waar de we hebben zoveel 

overdrijvingen gezien die niet meer op fotografie lijken, en nog minder op kunstfotografie.

DE GRENS TOT

ZIE HET VOLLEDIG

EFFECT - BLIJF WEG VAN 

DEZE LOOK!
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INFRAROODTECHNIEK (IR) IN ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

WAT IS INFRAROOD (IR) TECHNIEK

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Infrarood is niet bepaald een gangbare stijl voor het maken van architecturale afbeeldingen, maar infraroodtechniek kan 

een alternatief zijn en kan interessante creatieve effecten creëren die geschikt zijn voor artistieke architectuurfotografie. 

Een van de grootste voordelen van infraroodfotografie is dat het niet wordt beïnvloed door atmosferische waas, dus de 

beelden die het resultaat zijn van het gebruik van deze techniek hebben vanaf het begin meer duidelijkheid, wat een 

voordeel kan zijn. in architectuurfotografie, waar we meer details nodig hebben. Andere interessante effecten die infrarood 

aan het beeld toevoegt, zijn de zwarte lucht die het creëert wanneer het wordt omgezet in zwart en wit en het hogere 

contrast tussen de lucht en de wolken.

Infrarood is een interessante techniek die surrealistische resultaten kan geven en een creatieve ervaring kan bieden, maar aangezien je 

geen infrarood kunt maken met een normale DSLR-camera, zijn er een paar dingen die je moet doen om deze techniek uit te proberen en te 

zien als het overeenkomt met uw visie. .

Als je tot nu toe geen infraroodfoto hebt gemaakt of niet zeker weet hoe dit het uiterlijk van je afbeelding zou beïnvloeden, is het misschien de 

moeite waard om te experimenteren met de infraroodfilters die je als voorinstellingen kunt vinden in software zoals Lightroom, Topaz Labs B&W 

Effects of andere. Dit geeft je een eerste idee en helpt je beslissen of je verder wilt gaan met fotograferen met deze techniek.

De blauwe lucht zal zwart lijken als gevolg van het infraroodfilter, wanneer deze wordt omgezet in zwart en wit, en de 

wolken zullen er erg wit uitzien. Over het algemeen krijgen we bij het fotograferen van infrarood een hoger contrast over 

het hele beeld dan bij traditionele opnamen.
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INFRAROODTECHNIEK (IR) IN ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

INFRAROOD OPNAMEMETHODEN

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Laten we eens kijken naar de methoden voor infraroodopnamen, van degene die de minste tussenkomst op uw apparatuur vereist 

tot de meest ingrijpende, namelijk het omzetten van uw camera naar infrarood.

- Infraroodconversie (IR) - Conversie van de camera naar infrarood.

Het omzetten van de camera naar infrarood is de beste en meest efficiënte methode voor het maken van infraroodfoto's, 

een methode die u de vrijheid geeft om zelfs korte belichtingen te maken, aangezien u het genoemde infraroodfilter niet 

hoeft te compenseren. in de vorige paragraaf. Maar aangezien dit een extreme oplossing is waardoor de camera niet 

langer in zichtbaar licht kan fotograferen, moet de beslissing om over te schakelen zorgvuldig worden overwogen. Het 

ombouwen van een camera naar infrarood betekent, kort gezegd, het verwijderen van het infrarood blokkeerfilter voor de 

sensor (intern IR cut filter - IIRCF of hot mirror filter), dat wordt vervangen door een speciaal infrarood filter dat alleen de 

doorlaat en bereikt infrarood licht de sensor. De camera doet dat

- Gebruik van infraroodfilm op een analoge spiegelreflexcamera. Als je nog steeds aan het filmen bent of

als je een analoge camera hebt en er bekend mee bent, kun je infrarood proberen door een paar rollen infrarood lichtgevoelige film te schieten 

en te kijken of het resultaat voor jou werkt. Mogelijk moet u een gespecialiseerd fotolab zoeken om de film te ontwikkelen en de afbeeldingen af 

  te drukken, aangezien ze niet allemaal met infraroodfilm werken, maar dit is de gemakkelijkste en goedkoopste methode om met infrarood te 

experimenteren. De infraroodfilm moet worden gebruikt met een roodfilter om een   volledig infraroodeffect te creëren. Enkele van de meer 

bekende infraroodfilms worden geproduceerd door Kodak, maar er zijn andere merken zoals Ilford, Rollei, Efke en Orwo die ook infraroodfilms 

produceren.

- Volledige spectrumomzetting - De camera omzetten in toultraviolet (UV) + infrarood (IR) + 
zichtbaar licht.

- Toepassing van een infrarood IR-filter op de lens ( zoals Hoya R72). Het filter is geplaatst Een variant van dit type conversie is de twee-spectra-conversie

- Ombouw van de camera naar infrarood (IR) + zichtbaar licht. In het geval van Full Spectrum (Two Spectrum) 

conversie, zodat de camera infrarood- en normale beelden kan maken, wordt het infrarood blokkeerfilter voor de sensor 

verwijderd en wordt een infrarood of infrarood blokkeerfilter (infrarood blokkering + ultraviolet in het geval van volledige 

spectrumconversie) wordt op de lens aangebracht om infrarood- of traditionele foto's te kunnen maken. Met deze 

methode heb je veel meer creatieve vrijheid, maar je moet nog steeds een filter op de lens bevestigen om beide soorten 

foto's te kunnen maken.

voor de lens en laat alleen infrarood licht de sensor bereiken, waardoor al het zichtbare licht wordt geblokkeerd. Bij 

gebruik van een infrarood filter heeft het licht langer nodig om de sensor te bereiken (afhankelijk van de gevoeligheid van 

de camera), dus de belichtingstijd moet voor het beeld worden verlengd gevangen worden. Dit betekent dat er een 

statief nodig is om de camera tijdens de opname te ondersteunen. Ook zullen verschillende filters een ander 

infraroodeffect creëren, meer of minder uitgesproken, dus dit aspect moet ook in aanmerking worden genomen bij het 

kiezen van het filter.

CONVERTEREN

CAMERAAT

OOSTEN INFRAROOD

DE BESTE EN

DE MEEST EFFICIËNTE

METHODE

SCHIET INFRAROOD

FOTOGRAFIE
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INFRAROODTECHNIEK (IR) IN ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

DE PROBLEMEN VAN INFRAROODFOTOGRAFIE FOCUSEREN EN AANSTEKEN EN HOE ZE KRIJGEN

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Omdat camera's nooit zijn ontworpen met de infraroodtechniek in gedachten, zal er veel giswerk zijn voor degenen die deze techniek willen 

leren en alleen ervaring kan u vertrouwen geven en u helpen consistente resultaten te behalen. Dus als je infraroodfotografie wilt leren, 

architecturaal of niet, is het eerste advies dat ik geef, niet teleurgesteld te zijn en gemotiveerd te blijven, zelfs als de eerste resultaten niet zijn 

wat je verwacht. Als je echt van infraroodfotografie houdt en hard genoeg werkt met de techniek, kom je er wel.

Houd er daarom rekening mee dat u moeite zult hebben met scherpstellen wanneer u in infrarood werkt, met een filter van een 

omgebouwde camera, en dat u ook onvoorspelbare resultaten krijgt bij het meten van licht in een scène. .

Infrarood licht is qua golflengte langer dan zichtbaar licht en stelt daarom anders scherp. Handmatige focuslenzen die worden gebruikt met 

analoge camera's en sommige van de nieuwere lenzen hebben ook een tweede focusschaal (rood gemarkeerd) die kan worden gebruikt voor 

handmatige scherpstelling bij gebruik van een infraroodfilm, maar de meeste nieuwere lenzen hebben deze alternatieve schaal niet om de 

concentratie te bevorderen. Bovendien werkt de autofocussensor van DSLR-camera's alleen met zichtbaar licht, waardoor verkeerde resultaten 

worden verkregen bij gebruik voor infraroodfotografie (met IR-filters of geconverteerde camera's),

INFRAROOD LICHT

IS LANGER

ZICHTBAAR LICHT IN

VOORWAARDEN VAN

GOLFLENGTE

De reden dat ik zeg dat de resultaten niet altijd voorspelbaar zijn met infrarood, is dat de camera's die we gebruiken zijn ontworpen om met 

zichtbaar licht te werken en hoewel we de camera omzetten in infrarood door het infraroodfilter van de sensor te verwijderen, we hebben alleen 

invloed op de sensor. maar we kunnen de interne mechanismen die verantwoordelijk zijn voor scherpstelling, lichtmeting, enz. nog steeds niet 

veranderen. die allemaal met zichtbaar licht werken.

EN VOOR DEZE

DE REDEN

FOCUS

ANDERS
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DE PROBLEMEN VAN INFRAROODFOTOGRAFIE FOCUSEREN EN AANSTEKEN EN HOE ZE KRIJGEN

JULIA ANNA

GOSPODAROU

HOE KAN JE EEN IR-FOCUSING PROBLEEM VOORKOMEN Infrarood licht wordt niet alleen anders gefocust met een andere lens, maar ook op elke verschillende brandpuntsafstand van dezelfde lens (op 

enkele uitzonderingen na). Dit betekent dat om te kunnen scherpstellen door de zoeker op een camera die is geconverteerd naar infrarood, een 

lens moet worden gekalibreerd voor die specifieke camera en ook voor een specifieke brandpuntsafstand door de focus te verschuiven naar de 

focus. op het infraroodpunt voor die specifieke brandpuntsafstand. lengte. Dit is een beperkende oplossing omdat we de lens niet kunnen 

gebruiken om nauwkeurig scherp te stellen op andere brandpuntsafstanden, maar het is ook een praktische oplossing, want voor die specifieke 

brandpuntsafstand we kunnen de geconverteerde infraroodcamera op precies dezelfde manier en met hetzelfde gemak gebruiken als we 

zouden doen. gebruik een traditionele digitale SLR.

1 / Focus met een IR-filter op de lens

Als je een IR-filter gebruikt, heb je niet veel andere keus dan vallen en opstaan, een klein diafragma gebruiken om een   diepe scherptediepte 

te krijgen en ook de focusverschuiving die het filter zal introduceren ontdekken en behouden. . De mate van focusverschuiving kan verschillen 

van camera naar camera of lens naar lens, wat betekent dat het moeilijk zal zijn om de juiste focus te krijgen met een filter IR, vooral bij kleine 

openingen.

2 / Focus door AF of handmatige focus in livebeeld

WAT IS DE BESTE KEUZE VAN CAMERA OM NAAR INFRAROOD TE OMZETTEN?

In het geval van de omgebouwde camera is de meest veelzijdige optie om de autofocussensor te kalibreren voor infraroodlicht en deze te 

gebruiken om scherp te stellen op livebeeld. Omdat livebeeld infrarood licht in de scène kan zien in het geval van een omgebouwde camera, 

kunnen we correct scherpstellen wanneer de autofocus ook is gekalibreerd op IR. Hetzelfde kan worden gedaan bij het gebruik van 

handmatige focus in livebeeld, we focussen op wat we zien omdat de sensor al infrarood licht ziet.

Samenvatten:

Praktisch gezien de beste optie als je een camera naar infrarood wilt converteren, is om dit te doen met een spiegelloze 

camera.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn de volgende: deze camera's zien en focussen zonder dat er een spiegel nodig is, ze kunnen zonder 

problemen infrarood licht door de lens focusseren en je kunt ook focussen door de zoeker. omdat hun vizier elektronisch is, dus niet. vertrouwen 

op de spiegel om scherp te stellen, maar ze zien de sensor direct elektronisch.

3 / Stel scherp via de zoeker met een lens die is gekalibreerd voor infrarood

Om het gebruik van livebeeld en het maken van foto's door de zoeker te vermijden, is een alternatief voor het omgaan met 

infraroodfocusproblemen het kalibreren van een lens om in infraroodlicht scherp te stellen.
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INFRAROODTECHNIEK (IR) IN ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE MET IR- EN ND-FILTER TOEGEPAST OP DE LENS

DE VORM VAN LICHTPRELUDE. © JOEL TJINTJELAAR - 2011
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GENRES

ESSENTIËLE APPARATUUR VOOR FOTOGRAFIE MET LANGE BLOOTSTELLING BELANGRIJKSTE STAPPEN 

FOTO'S MET LANGE BLOOTSTELLING MET BETREKKING TOT HET WEER EN LICHTE OMSTANDIGHEDEN

IDEALE VOORWAARDEN VOOR DE OPENINGSPARAMETERS VAN ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE MET LANGE BLOOTSTELLING EN DE 

MYTHE VAN 10 STOPS

OVERZICHT VAN NEUTRALE DICHTHEID (ND) FILTERS CIRCULAIRE OF 

RECHTHOEKIGE FILTERS

FILTER TOEBEHOREN

FILTER VIGNEREN EN STAPELEN PROBLEMEN MET 

LICHTE LEKKAGE
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OPENINGSKEUZE / ND-FILTER - DE 5MF8-REGEL VERKLAART DE FINE ART-AANPAK

TECHNIEKEN MET LANGE BLOOTSTELLING IN DE KUSTZEE TECHNIEKEN VOOR 

LANGE BLOOTSTELLING IN ARCHITECTUUR

LANGE BLOOTSTELLINGSTECHNIEKEN IN ARCHITECTUUR EN ZEEKUSTEN GECOMBINEERDE VERSCHILLEN TUSSEN LANGE BLOOTSTELLING ZEEKUSTEN EN 

LANGE BLOOTSTELLINGSARCHITECTUUR LANGE BLOOTSTELLING HEMEL ALS EEN TOEGEVOEGD FINE ART-ELEMENT
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FOTOGRAFIE MET LANGE BLOOTSTELLING - TECHNISCHE ASPECTEN EN PRINCIPES

INVOERING

JOEL

TJINTJELAAR

INVOERING bij fotografie met lange sluitertijden op internet of in een andere digitale vorm. In de afgelopen vier jaar is fotografie met een lange belichtingstijd 

een zeer populaire en bijna gebruikelijke vorm van fotografie geworden. Al deze informatie die voorheen beschikbaar was op de website van de 

auteur, is nu volledig bijgewerkt en verrijkt met persoonlijke ervaringen en is nu beschikbaar in dit boek.

Fotografie met lange sluitertijd is een genre van fotografie dat vaak wordt geassocieerd met kunstfotografie, vanwege de 

surrealistische en buitenaardse effecten die fotografie met lange sluitertijden op uw foto's kan hebben. Bovendien 

hebben opmerkelijke kunstfotografen zoals Michael Kenna, Michael Levin, Alexey Titarenko en Cole Thompson 

natuurlijk lange belichtingstechnieken gebruikt in hun werk en dit heeft ook bijgedragen aan de associatie van fotografie 

met lange belichtingstijden. met de schone kunsten. Fotografie met lange sluitertijd is ook mijn favoriete genre dat ik 

graag gebruik in de meeste van mijn werk, voornamelijk vanwege het surrealistische effect en ook omdat het deel 

uitmaakt van mijn persoonlijke filosofie over het creëren van kunst in m 'zoveel mensen uit de werkelijkheid halen 

stappen mogelijk om mij dichter bij de individuele essentie van de kunstenaar te brengen. Ik praat erover in het 

visiegedeelte van het boek.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

In dit gedeelte bespreek ik de basisprincipes van fotografie met lange sluitertijd, de apparatuur die je nodig hebt en hoe je een foto met lange 

sluitertijd instelt, zodat je meteen kunt beginnen met fotograferen. Ik zal ook bespreken hoe verschillen in belichtingstijden kunnen resulteren in 

een andere kijk bij het fotograferen van bijvoorbeeld architectuur.

LANGE BLOOTSTELLING

FOTOGRAFIE IS

DEEL VAN MIJN

PERSONEEL

FILOSOFIE AAN

CREËER KUNST DOOR

LATEN STAAN

FROMREALITY AS

VEEL STAPPEN ZOALS

MOGELIJK TE VERKRIJGEN

DICHTBIJ

Delen van deze sectie over fotografie met lange sluitertijd zijn op mijn website geplaatst www.bwvision.com

in 2009, in een tijd dat zulke gedetailleerde informatie over fotografie met lange sluitertijd en hoe je dat praktisch moet doen erg schaars was en 

slechts incidenteel beschikbaar was als betaalde tutorials, terwijl de informatie op mijn website waren helemaal gratis. Daarna begonnen veel 

andere fotografen informatie te posten

INDIVIDUEEL

ESSENTIE VAN

ARTIEST
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WAT IS FOTOGRAFIE BIJ LANGE BLOOTSTELLING

JOEL

TJINTJELAAR

Er is geen algemeen aanvaarde definitie van wat fotografie met lange sluitertijd is, maar voor de duidelijkheid en voor 

dit boek wil ik de lezer een definitie en uitleg geven.

WAAROM FOTOGRAFIE BIJ LANGE BLOOTSTELLING

Dit is een vraag die mensen mij vaak stellen, vooral degenen die het zelf niet hebben meegemaakt. Er is geen goed 

antwoord, maar in mijn geval heeft het alles te maken met het creëren van een mysterieuze en surrealistische sfeer; 

over visualisatie van het onzichtbare. Langdurige blootstelling kan aan het oog onthullen wat alleen zichtbaar was voor 

het geestesoog. Daarom hou ik van fotografie met lange sluitertijden: ik wil onthullen wat mijn geest ziet. En nogmaals, 

het maakt deel uit van mijn artistieke filosofie om zoveel mogelijk stappen uit de realiteit te stappen.

Fotografie met lange sluitertijd is de kunst van het maken van foto's met een langere belichtingstijd dan nodig is om een   goed belichte foto te 

krijgen, hetzij bij daglicht met behulp van filters met neutrale dichtheid, of tijdens nacht met of zonder het gebruik van filters, met de 

doelbewuste bedoeling om een   effect te creëren op elk bewegend object dat typisch is voor foto's met een lange sluitertijd. Effecten zoals 

wazige lucht met wolkenstrepen, zacht water alsof bevroren, onscherpe mensen die op spoken lijken, sterrensporen, maansporen en 

lichtsporen worden gecreëerd met behulp van tijd opzettelijk langdurige blootstelling om dit effect te bereiken.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

TYPISCH SOORT LANGE BLOOTSTELLING

Zoals vermeld in de definitie, kunnen technieken voor lange belichtingstijden worden gebruikt op elk bewegend object.

Het is niet de belichtingstijd die het kwalificeert als een foto met een lange belichtingstijd, maar de 

bedoeling om bewegende objecten vast te leggen met langere belichtingstijden dan nodig is, waardoor 

het

Typische genres voor fotografie met lange sluitertijd zijn:

LANGE BLOOTSTELLING

FOTOGRAFIE IS

DE KUNST VAN HET MAKEN 

VAN FOTO'S

een foto met lange sluitertijd. Landschappen - vervaag bewegende wolken of schud het gras

Als er bijvoorbeeld bij zeer helder daglicht een filter wordt gebruikt om de lichtintensiteit te verminderen omdat de limieten van de sluitertijdopties 

van de camera zijn overschreden en een belichting nog steeds korter is vereist, dit wordt niet als een lange blootstelling beschouwd. fotografie. 

De meeste camera's hebben bijvoorbeeld een minimale sluitertijd van 1 / 4000s. Als het beeld nog steeds overbelicht is bij deze minimale 

snelheid, omdat de juiste belichtingstijd 1 / 6000s was, dan is de enige oplossing ofwel het diafragma verkleinen of een ND-filter toevoegen dat 3 

stops van licht. Verminderen diafragma is niet de voorkeursoplossing als u portretten maakt of liever rond de sweet spot van de lens fotografeert, 

dus u kunt het beste een 3-stops ND-filter toevoegen en de belichtingstijd verkorten op 1/750 s. .

Zeegezichten - verzacht het water en maak het glad

MET MEER Architectuur - vervaag de lucht met zachte wolkenstrepen en laat de drukte in de straat verdwijnen

BLOOTSTELLINGSTIJD

ZO NODIG, DOOR

GEBRUIK VAN NEUTRAAL

DICHTHEID FILTERS,

Mensen - om menigten als geesten te laten lijken

MET DE

Dit zijn de meest populaire genres waarin fotografie met een lange sluitertijd wordt gebruikt, maar het is zeker niet hiertoe beperkt. Op de 

volgende pagina's vindt u enkele voorbeelden van de eerder genoemde lange-belichtingsgenres.

OPGEMAAKTE VOORNEMEN

TOCRE A

EFFECT OP ALLES

BEWEGEND VOORWERP
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Dit is een voorbeeld van een afbeelding van een zeegezicht waarbij het water wazig en verzacht is gemaakt met behulp van technieken voor lange 

belichtingstijden. Dit is de Crystal Pier in San Diego die ik heb geschoten voor de campagne Silver Efex Pro 2. De belichtingstijd is 282 seconden.

Dit is een voorbeeld van fotografie met een lange sluitertijd voor architectuur. Dit is een afbeelding van het Empire State Building in New York 

City. Voor dit beeld is een belichtingstijd van 360 seconden gebruikt, met in totaal 16 ND-filtratiestops.

CRYSTAL PIER II - SANDIEGO, CA - 2010 © JOEL 

TJINTJELAAR

ESB 360 - EMPIRE STATE BUILDING NEWYORK CITY, NY - 2012 © JOEL TJINTJELAAR
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EEN WERK IN UITVOERING EN OPNIEUW ZONDER TITEL - SERIE VISUELE AKOESTIEK © JOEL TJINTJELAAR 2013-2014

Een voorbeeld van fotografie met lange sluitertijd om menigten te verwarren of ze op geesten te laten lijken. Dit is 

een foto genomen in de Basiliek van het Heilig Hart van Montmartre en er wordt nog aan gewerkt. De 

belichtingstijd is ongeveer 6 minuten en is gemaakt met Formatt-Hitech Prostop IRND-filters, in totaal 16 stops.
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JOEL

TJINTJELAAR

We hebben het al gehad over de apparatuur die je nodig hebt bij het maken van algemene architectuurfotografie, nu gaan we het hebben over 

wat je nodig hebt voor fotografie met een lange sluitertijd in het bijzonder, waarbij we elk item om beurten uitleggen. Sommige apparatuur komt 

overeen met die van architectuurfotografie, andere zijn specifiek voor fotografie met een lange sluitertijd.

Kogelgewrichten - Dit zijn de meest populaire soorten en er zijn een aantal hele mooie, stevige modellen van alle populaire merken op de 

markt in alle prijsklassen. Aanbevolen merken zijn ArcaSwiss en Really Right Stuff. Als je er een koopt, zorg er dan bij voorkeur voor dat je 

een Arca-type snelkoppelingssysteem hebt, zodat de platen die je voor je camera hebt, op andere Arca-type kogelgewrichten passen. Dit kan 

u op de lange termijn geld besparen, vooral als u uw knieschijf wilt verlengen met accessoires zoals L-platen.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU De camera - Je hebt natuurlijk een camera nodig. Ik raad elke camera aan met een bulb-modus. De meeste camera's hebben een maximale 

belichtingstijd van 30 seconden, wat niet lang genoeg is voor fotografie met een lange belichtingstijd. Met de Bulb-modus kunt u dit punt met 30 

seconden overschrijden. De meeste modellen zoals de Canon EOS 5DMark III die ik gebruik, hebben een draaiknop met de B (ulb) -instelling 

die gemakkelijk te vinden is. Als je een merk hebt dat deze expliciete Bulb Mode-instelling niet op de wijzerplaten heeft, is deze meestal ergens 

verborgen onder de handmatige instelling. Kies gewoon een belichtingstijd van meer dan 30 seconden en u ziet de bulb-modus.

Tandwielkoppen - er zijn maar een paar merken die tandwielkoppen in hun reeks statiefkoppen hebben, wat een beetje vreemd is. Deze 

statiefkop heeft mijn absolute voorkeur omdat je met een tandwielkop het niveau op alle assen heel precies kunt afstellen, wat bij balhoofden 

absoluut niet het geval is. Vaak raak ik zo gefrustreerd door met kogelkoppen te werken en soms kan het minuten duren voordat ik mijn camera 

goed waterpas met een kogelkop en zelfs dan is hij nog steeds niet waterpas. Het gebruik van tandwielkoppen bespaart u het ongemak, maar 

het comfort en de precisie van tandwielkoppen heeft een prijs. De meest geschikte heads zijn van Arca-Swiss en de goedkoopste versie, de D4 

kost ongeveer $ 1000.

Statief - Hoe sterker het statief, hoe beter. Ik heb in de loop der jaren allerlei statieven gebruikt en geloof: koop niet de goedkope versies. 

Uiteindelijk kost het u alleen maar meer geld. Aanbevolen merken zijn Manfrotto, Gitzo en Really Right Stuff. Ik gebruik een Gitzo als 

hoofdstatief en een Manfrotto 055XPROB als back-up.

Manfrotto heeft ook een paar tandwielkoppen die tussen $ 300 en $ 500 kosten, maar die vaak te omvangrijk of gewoon niet zo stevig zijn 

als hun Arca-Swiss-tegenhangers. Naast deze merken zijn er nauwelijks andere fabrikanten met tandwielkoppen. Als je een 

architectuurfotograaf bent, doe dan geen moeite met de kogelgewrichten, maar ga voor de tandwielkoppen.

DIT SOORT

STATIEF IS

MIJN ABSOLUUT

Statiefkoppen - Er zijn verschillende soorten statiefkoppen:

VOORKEUR

AANGEZIEN U ZEER NAUWKEURIG 

KUNT

Pan-Tilt-hoofden - dit zijn zeer gebruiksvriendelijke en zeer betaalbare statiefkoppen. Handgrepen voor verticale en horizontale bewegingen 

zorgen voor precisie bij het positioneren van uw camera. De keerzijde van dit type statiefkop is dat deze door de grotere handvatten voor het 

pannen of kantelen van je statiefkop veel ruimte inneemt in je cameratas.

STEM DE

NIVEAU OP ALLES

BIJLEN MET A

GEAREDHEAD
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JOEL

TJINTJELAAR

ND-filters - In een ander deel van dit deel van het fotoboek met lange sluitertijd zal ik uitleggen waarom ik het liefst bij daglicht fotografeer met belichtingstijden die variëren tussen 3 en 7 

minuten. De enige manier om dit bij daglicht te bereiken is het gebruik van zeer donkere ND-filters van minimaal 10 stops. Ik gebruik Formatt-Hitech Prostop IRND-filters, je kunt er meer over 

lezen op de Formatt-Hitech-website of op mijn website. In principe kunt u kiezen tussen ronde ND-filters en rechthoekige filters. Ik heb beide en heb de neiging om rechthoekige filters te 

verkiezen boven ronde filters. Meestal is het gemakkelijker om uw filters op uw lens te bevestigen met behulp van rechthoekige filters, omdat u ze gewoon in de filterhouder hoeft te schuiven 

die aan de voorkant van uw lens is bevestigd. Met ronde filters loop je altijd het risico dat je per ongeluk de focus van je lens verandert wanneer je ze op je lens probeert te schroeven. 

Bovendien kunnen de filterhouders met een adapterring op elke lensmaat worden bevestigd. De filters die ik het liefst gebruik, zijn de Formatt-Hitech IRND Prostop-filters die als rechthoekige 

en ronde schroeffilters worden geleverd, en de B + W ND-filters, die alleen als ronde schroeffilters worden geleverd. u loopt altijd het risico dat u per ongeluk de focus van uw lens verschuift 

wanneer u deze op uw lens probeert te schroeven. Bovendien kunnen de filterhouders met een adapterring op elke lensmaat worden bevestigd. De filters die ik het liefst gebruik, zijn de 

Formatt-Hitech IRND Prostop-filters die als rechthoekige en ronde schroeffilters worden geleverd, en de B + W ND-filters, die alleen als ronde schroeffilters worden geleverd. u loopt altijd het 

risico dat u per ongeluk de focus van uw lens verandert wanneer u deze op uw lens probeert te schroeven. Bovendien kunnen de filterhouders met een adapterring op elke lensmaat worden 

bevestigd. De filters die ik het liefst gebruik, zijn de Formatt-Hitech IRND Prostop-filters die als rechthoekige en ronde schroeffilters worden geleverd, en de B + W ND-filters, die alleen als 

ronde schroeffilters worden geleverd.

Zwart lint - Ja, zwarte tape. Waarschijnlijk het goedkoopste accessoire in je tas, maar ook degene die je veel frustratie kan besparen. Gebruik 

het om de zoeker af te dekken om te voorkomen dat er licht binnendringt als uw camera niet wordt geleverd met een ingebouwde afdekking, 

zoals bij sommige Nikons. Gebruik het om je lenszakje om je tilt-lens te plakken. En er zijn zoveel andere toepassingen in het veld. Lichtlekkage 

is de meest voorkomende fout van beginners, en het zal op je foto verschijnen als een vreemd overbelicht paars of magenta gebied op je foto. 

Meestal is het licht dat uw camera binnendringt. NIET'

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

HET LEK VAN LICHT IS

De onderstaande apparatuur voor lange belichtingstijden is vooral handig voor architectuurfotografie met lange 

belichtingstijden
MEEST

VEEL VOORKOMENDE FOUT

BEGINNERS

EN HET ZAL TONEN

Hoekzoeker - geeft de mogelijkheid om een   compositie te maken wanneer de zoeker van de camera niet of moeilijk 

toegankelijk is (camera in lage positie naar boven gericht, of camera zeer dicht bij een oppervlak waardoor de toegang 

tot de zoeker wordt beperkt). Sommige hoekvizieren bieden vergrotingen tot 3,5x.

IN JE FOTO'S

EEN VREEMD

OVERBELICHT

Linzen - Voor fotografie met een lange sluitertijd is geen specifieke lens nodig. Zorg er wel voor dat als u tilt-shiftlenzen gebruikt om de lens 

te bedekken met bijvoorbeeld een oude lenszak, om te voorkomen dat er licht door de lens komt. Kantelbare lenzen zijn over het algemeen 

niet ontworpen voor fotografie met een lange sluitertijd.

PAARS OF

MAGENTA ALS

ZONE IN UW

Externe LCD-display (veldmonitor) - voor nog meer vrijheid in compositie vanuit moeilijke hoeken en om de resultaten 

te controleren. U kunt de hoekzoeker of het externe LCD-scherm aan de bovenkant van uw camera bevestigen en zo 

uw opname gemakkelijker samenstellen. In tegenstelling tot zee- en landschapsfotografie met lange belichtingstijden, 

zult u vaak plat op de grond liggen en onder uw camera kruipen om de opname samen te stellen, aangezien u uw 

camera vaak naar de lucht richt. Het is veel gemakkelijker om uw foto samen te stellen met een van deze apparaten, en 

soms is dit de enige manier om het te doen.

FOTO

Op afstand - Een ander belangrijk accessoire is een afstandsbediening die vergrendelt. Als je handmatig op de ontspanknop drukt, trilt de 

camera een beetje, wat resulteert in wazige beelden. Het maakt echt niet uit of je een afstandsbediening van $ 300 koopt van koolstofvezel of 

een eenvoudige afstandsbediening van $ 10 zonder merknaam. Vergrendel gewoon de trekker. Een alternatief voor de afstandsbediening met 

sluiter is een afstandsbediening met een timer die u op de gewenste belichtingstijd kunt instellen en die zichzelf kan uitschakelen als de 

belichting voorbij is. U kunt nog steeds de ontspanknop gebruiken als u besluit de door u ingestelde belichting te negeren en deze uit te rekken 

omdat de lichtomstandigheden zijn veranderd.

Zoeker raster of Live View-raster - Dit is vaak in uw camera ingebouwd en maakt het gemakkelijk om compositie en waterpas te stellen.
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JOEL

TJINTJELAAR

1. Zoek eerst een onderwerp dat je leuk vindt en loop gewoon in de omgeving 2. Nu je de perfecte hoek hebt gevonden, kun je je statief en camera opstellen. Zorg ervoor dat uw camera stevig op uw statiefkop is 

bevestigd en dat de statiefkop goed is vergrendeld. Als het waait, kunt u proberen uw statief te stabiliseren door een gewicht zoals een zak 

met zand aan uw statief te hangen. Elke trilling kan resulteren in wazige foto's.

en zoek de gewenste hoek voordat u uw statief opzet. Het is beter om één goede foto te maken dan tien 

middelmatige. Meestal heb ik voordat ik naar een plek vertrek al wat onderzoek gedaan naar het milieu.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

De dingen die u in gedachten moet houden als u naar een plek gaat waar u nog nooit bent geweest en als u de kans op goede 

resultaten wilt vergroten, zijn:

een. Hoe is het weer? Zijn er voldoende relatief snel bewegende wolken? Als u architectuur fotografeert en er zijn geen wolken, is het 

meestal niet nodig om foto's met een lange sluitertijd te maken. Mijn favoriete verhouding tussen blauwe lucht en wolken voor 

architectuur is 60% blauwe lucht en 40% wolken. Voor zeegezichten lijkt het meer op 80% wolken en 20% blauwe lucht. Bij voorkeur 

fotografeer ik zeegezichten tussen zware regenbuien met snelle onweerswolken. Over het algemeen heeft het geen zin om architectuur 

te fotograferen met een volledig bewolkte lucht, maar er zijn uitzonderingen. De kwaliteit van de lucht is belangrijker bij architectuur dan 

bij zeegezichten, aangezien veel architectuurfotografen hun camera graag rechtstreeks op de lucht richten.

MIJN FAVORIET

BLAUWE HEMEL EN

CLOUD RATIO VOOR

ARCHITECTUUR IS

60% BLAUWE HEMEL EN

b. Als je zeegezichten fotografeert, controleer dan van tevoren de getijden. Soms het

40% WOLKEN. VOOR

COTES DE MER IS MEER 

ALS 80%

Hoogwater is nodig om alle rommel op het strand of algen rond palen of pieren te verwijderen. Soms heb je eb nodig om op een 

bepaalde plaats te komen. Daarom is het vooraf controleren van de locatie met Google Maps een belangrijk aspect van mijn 

voorbereidingen.

DE CAMERASET MET DE KANTELLENS / SHIFT EN DE LENSZAK OM LICHTLEK TE VOORKOMEN © JOEL TJINTJELAAR 2013-2014

WOLKEN EN 20%

BLAUWE LUCHT
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JOEL

TJINTJELAAR

3. Stel uw camera in op de diafragmaprioriteitsmodus en kies uw instellingen. Ik raad ISO 100 en f / 7.1 of f / 8 aan, zie ook de paragraaf 

over 5MF8 in dit boek. Zorg er ook voor dat de lens is ingesteld op autofocus en schakel beeldstabilisatie uit als uw lens deze optie heeft. Als je 

het aan laat staan, wordt je afbeelding wazig en wazig door beeldstabilisatie.

Belangrijk: Zorg ervoor dat bij het aflezen van een ampèremeter in de diafragmaprioriteitsmodus, de zoeker goed bedekt is en er geen licht 

uit de zoeker komt.

Als je dat niet doet, zul je merken dat de meterstand niet zo nauwkeurig is als je zou willen en krijg je een onderbelichte foto met lange sluitertijd 

als eindresultaat.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Notitie: Als u een kantellens gebruikt, moet u eerst scherpstellen en een juiste meting uitvoeren voordat u de lens verplaatst of kantelt. De 

meterstand met een kantellens is alleen nauwkeurig als de lens zich in de normale positie bevindt en niet is verschoven of gekanteld.

5. Stel de lens in op handmatige focus en schakel over naar bulb-modus. Gebruik dezelfde instellingen als die worden gebruikt in de 

diafragmaprioriteitsmodus. Als je ISO 100 en f / 7.1 hebt gebruikt, zorg er dan voor dat je dezelfde instellingen gebruikt in de Bulb-modus.

4. Zorg ervoor dat uw onderwerp perfect is scherpgesteld en maak een testopname in 6. Monteer de filters op de lens. Na het aflezen van de meter en scherpstellen, heb ik eindelijk de filters voor de lens geplaatst. Altijd in deze 

volgorde omdat ND-filters meestal zo donker zijn dat de camera geen licht kan meten met de filters aan. Belangrijk: als u een tilt-shiftlens heeft, 

vergeet dan niet om ook de lenscilinder af te dekken. Last but not least: dek de zoeker af tegen al het licht met de ingebouwde kap, zwarte tape 

of een hoed.

prioriteit openingsmodus. Ik doe dit om verschillende redenen. Allereerst wil ik weten of het licht dat de camera heeft gemeten correct was. 

Ten tweede dient het als herinnering. De sluitertijd van deze afbeelding is de basis voor de opname met lange sluitertijd. Voor het geval ik het 

vergeet, kan ik gewoon naar de metadata voor deze afbeelding kijken.

IK AANBEVOLEN ISO

100 EN F / 7.1 OF F / 8, ZIE OOK

SECTIE 5 MF8
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7. Bereken uw belichtingstijd met behulp van onderstaande tabel. Of u kunt ook een van de vele apps downloaden die nu 

beschikbaar zijn voor uw smartphone. Als u de belichtingstijd bent vergeten, gaat u terug naar de foto die u in stap 4 hebt gemaakt.

• Stel je voor dat je een 6-stops ND-filter wilt gebruiken. Je doet eerst een meterstand met je camera zonder filter.

•

•

Uw computer leest een sluitertijd van 1 / 500s.

Notitie: zelfs als u uw belichtingstijd correct heeft berekend, zal deze meestal onderbelicht zijn. Vaak veroorzaakt door onjuiste meterstanden 

doordat er licht door uw zoeker lekt.

Welke sluitertijd moet je gebruiken met het ND-filter? Ga naar de bovenste rij, dit is uw referentiepunt. Ga op deze regel naar 1 / 500s. Ga door deze kolom naar 

beneden totdat je helemaal links een 6 ziet in de kolom F-stop-reductie. Ik heb dit voorbeeld in donkergrijs gemarkeerd. Je zult zien dat je een sluitertijd van 1/8 sec 

nodig hebt.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

• De tafel kan wel wat uitleg gebruiken. De eerste regel geeft de sluitertijd weer van uw camera zonder ND-filter (de regel die begint met 

0, 0, 0, 1 / 8000s, 1 / 4000s, 1 / 2000s, etc.). Dit is uw referentiepunt.

• Als de voorgestelde meettijd tussen twee stops ligt, ga dan altijd voor de langste omdat ik altijd 30-50% optel 

bij de berekende belichtingstijd.

F / STOP

REDUCTIEDICHTHEID

OPTISCH GEFILTERD

POSTBODE

0 0 0 1 / 8000s 1 / 4000s 1 / 2000s 1 / 1000s 1 / 500s 1 / 250s 1 / 125s 1 / 60s 1 / 30s 1 / 15s 1 / 8s 1 / 4s 1/2 sec 1s 2 seconden 4 sec 8 seconden 15s Jaren 30 1m

1 0,3 2 1 / 4000s 1 / 2000s 1 / 1000s 1 / 500s 1 / 250s 1 / 125s 1 / 60s 1 / 30s 1 / 15s 1 / 8s 1 / 4s 1/2 sec 1s 2 seconden 4 sec 8 seconden 15s Jaren 30 1m 2m

2 0,6 4 1 / 2000s 1 / 1000s 1 / 500s 1 / 250s 1 / 125s 1 / 60s 1 / 30s 1 / 15s 1 / 8s 1 / 4s 1/2 sec 1s 2 seconden 4 sec 8 seconden 15s Jaren 30 1m 2m 4m

3 0.9 8 1 / 1000s 1 / 500s 1 / 250s 1 / 125s 1 / 60s 1 / 30s 1 / 15s 1 / 8s 1 / 4s 1/2 sec 1s 2 seconden 4 sec 8 seconden 15s Jaren 30 1m 2m 4m 8m

4 1.2 16 1 / 500s 1 / 250s 1 / 125s 1 / 60s 1 / 30s 1 / 15s 1 / 8s 1 / 4s 1/2 sec 1s 2 seconden 4 sec 8 seconden 15s Jaren 30 1m 2m 4m 8m 15m

5 1.5 32 1 / 250s 1 / 125s 1 / 60s 1 / 30s 1 / 15s 1 / 8s 1 / 4s 1/2 sec 1s 2 seconden 4 sec 8 seconden 15s Jaren 30 1m 2m 4m 8m 15m 30m

6 1.8 64 1 / 125s 1 / 60s 1 / 30s 1 / 15s 1 / 8s 1 / 4s 1/2 sec 1s 2 seconden 4 sec 8 seconden 15s Jaren 30 1m 2m 4m 8m 15m 30m 1 uur

7 2.1 128 1 / 60s 1 / 30s 1 / 15s 1 / 8s 1 / 4s 1/2 sec 1s 2 seconden 4 sec 8 seconden 15s Jaren 30 1m 2m 4m 8m 15m 30m 1 uur 2 uur

8 2.4 256 1 / 30s 1 / 15s 1 / 8s 1 / 4s 1/2 sec 1s 2 seconden 4 sec 8 seconden 15s Jaren 30 1m 2m 4m 8m 15m 30m 1 uur 2 uur 4 uur

9 2.7 512 1 / 15s 1 / 8s 1 / 4s 1/2 sec 1s 2 seconden 4 sec 8 seconden 15s Jaren 30 1m 2m 4m 8m 15m 30m 1 uur 2 uur 4 uur 8 uur

tien 3.0 1024 1 / 8s 1 / 4s 1/2 sec 1s 2 seconden 4 sec 8 seconden 15s Jaren 30 1m 2m 4m 8m 15m 30m 1 uur 2 uur 4 uur 8 uur 16.00 uur

11 3.3 2048 1 / 4s 1/2 sec 1s 2 seconden 4 sec 8 seconden 15s Jaren 30 1m 2m 4m 8m 15m 30m 1 uur 2 uur 4 uur 8 uur 16.00 uur 1d 8 uur

12 3.6 4096 1/2 sec 1s 2 seconden 4 sec 8 seconden 15s Jaren 30 1m 2m 4m 8m 15m 30m 1 uur 2 uur 4 uur 8 uur 16.00 uur 1d 8 uur 2d zestien

13 3.9 8192 1s 2 seconden 4 sec 8 seconden 15s Jaren 30 1m 2m 4m 8m 15m 30m 1 uur 2 uur 4 uur 8 uur 16.00 uur 1d 8 uur 2d zestien 5d 8 uur

14 4.2 16384 2 seconden 4 sec 8 seconden 15s Jaren 30 1m 2m 4m 8m 15m 30m 1 uur 2 uur 4 uur 8 uur 16.00 uur 1d 8 uur 2d zestien 5d 8 uur 10d 16u

15 4.5 32768 4 sec 8 seconden 15s Jaren 30 1m 2m 4m 8m 15m 30m 1 uur 2 uur 4 uur 8 uur 16.00 uur 1d 8 uur 2d zestien 5d 8 uur 10d 16u 21d 8 uur

16 4.8 65536 8 seconden 15s Jaren 30 1m 2m 4m 8m 15m 30m 1 uur 2 uur 4 uur 8 uur 16.00 uur 1d 8 uur 2d zestien 5d 8 uur 10d 16u 21d 8 uur 42d 16 uur

17 5.1 131072 15s Jaren 30 1m 2m 4m 8m 15m 30m 1 uur 2 uur 4 uur 8 uur 16.00 uur 1d 8 uur 2d zestien 5d 8 uur 10d 16u 21d 8 uur 42d 16 uur 85d 8 uur

18 5.4 262144 Jaren 30 1m 2m 4m 8m 15m 30m 1 uur 2 uur 4 uur 8 uur 16.00 uur 1d 8 uur 2d zestien 5d 8 uur 10d 16u 21d 8 uur 42d 16 uur 85d 8 uur 170d 16 uur

19 5.7 524288 1m 2m 4m 8m 15m 30m 1 uur 2 uur 4 uur 8 uur 16.00 uur 1d 8 uur 2d zestien 5d 8 uur 10d 16u 21d 8 uur 42d 16 uur 85d 8 uur 170d 16h 1 jaar ca.

20 6.0 1048576 2m 4m 8m 15m 30m 1 uur 2 uur 4 uur 8 uur 16.00 uur 1d 8 uur 2d zestien 5d 8 uur 10d 16u 21d 8 uur 42d 16 uur 85d 8 uur 170d 16h 1 jaar ca. Ongeveer 2 jaar
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F / STOP

VERMINDERING

OPTISCH

DICHTHEID

GEFILTERD

POSTBODE

0 0 0 1 / 8000s 1 / 4000s 1 / 2000s 1 / 1000s 1 / 500s

Tip 1: Maak altijd aantekeningen tijdens het fotograferen. Maak het zo gedetailleerd mogelijk. Welk type licht (sterk zonlicht, maanlicht, 

stroboscoop, bewolkt), welk tijdstip van de dag, het onderwerp, hoe de lucht eruit zag, welke sluitertijd je camera heeft berekend, welke 

snelheid vulling heb je uiteindelijk gebruikt, enz. bewijzen hun nut in de toekomst.

1 0,3 2 1 / 4000s 1 / 2000s 1 / 1000s 1 / 500s 1 / 250s

DOE NIET ALLEEN

2 0,6 4 1 / 2000s 1 / 1000s 1 / 500s 1 / 250s 1 / 125s

SCHIETEN

3 0.9 8 1 / 1000s 1 / 500s 1 / 250s 1 / 125s 1 / 60s

ONDERWERP MAAR

4 1.2 16 1 / 500s 1 / 250s 1 / 125s 1 / 60s 1 / 30s

INSTEADWALK

5 1.5 32 1 / 250s 1 / 125s 1 / 60s 1 / 30s 1 / 15s

ROND JE

ONDERWERP EERST,

KIJK HIERNAAR

Tip 2: Neem de tijd en stel de foto zorgvuldig samen - neem niet alleen uw onderwerp, maar omcirkel uw onderwerp eerst, kijk ernaar door de 

zoeker, stap vooruit, een beetje achteruit, kijk er nog eens naar, maak foto's van uw onderwerp. 'normale blootstellingstest etc. Vaak kan het wel 

een uur duren voordat ik daadwerkelijk begin met het opzetten van mijn statief en camera. Als u er vrij zeker van bent welke foto u wilt maken, 

stelt u het statief en de camera in - zorg er eerst voor dat ze allemaal waterpas zijn. Stel vervolgens scherp met autofocus, schakel over naar 

handmatige scherpstelling en voer extra scherpstelcorrectie uit. Ik doe dit met de livebeeldmodus van mijn camera, zodat ik kan inzoomen op 

het object. Schakel over naar Bulb, controleer alle instellingen. Laat het op handmatige scherpstelling staan   en begin het filter heel voorzichtig 

te schroeven of schuif het in uw filterhouder. En dan schieten!

6 1.8 64 1 / 125s 1 / 60s 1 / 30s 1 / 15s 1 / 8s

DOOR HET Een kort woord over de kaart

KIJKER, STAP

VOORDAT, STAP

In theorie zou deze grafiek perfect moeten zijn. Het heeft echter zijn gebreken. Hoe donkerder het ND-filter, hoe minder 

betrouwbaar deze tabel. Als mijn camera bijvoorbeeld een belichtingstijd van 1/30 sec berekent zonder een 10-stops 

ND-filter, zou je een belichting van 30 seconden moeten gebruiken met het 10-stops filter. Dit is in theorie waar, maar in 

het echte leven werkt het niet altijd zo. Ik raad aan om als correctie ongeveer 25% toe te voegen. Voor lichtere ND-filters 

(tot ongeveer 6 stops) houdt deze grafiek redelijk goed stand. Maar als u tot 16 stops gebruikt, is de aanbevolen 

correctie ongeveer 50%, vooral rond zonsopgang wanneer het licht snel verandert of op andere momenten van de dag 

wanneer het licht snel verandert.

KIJK HET OPNIEUW NEMEN

RETOUR EEN WEINIG,

SOMMIGE NORMEN

BLOOTSTELLINGSTEST

PLANNEN, ETC.OFTEN

HET CANTAKEME UP

TOANHOUR

VOOR ECHT

BEGIN MET CONFIGURATIE

Probeer altijd zo nauwgezet en gedisciplineerd mogelijk te zijn. Neem de tijd, het is beter om 2 foto's goed te hebben 

samengesteld en uitgevoerd dan 10 mislukte foto's die slecht zijn voorbereid en uitgevoerd. Bedenk dat je vaak de juiste 

combinatie van weer, wolken en licht nodig hebt, voordat je het weet, is de ideale toestand de lucht in gestegen. Zorg er 

dus voor dat u klaar bent voor deze ideale toestand.

MYTRIPOD
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BEHEER VAN WEER- EN LICHTOMSTANDIGHEDEN
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De belichtingsgrafiek is natuurlijk slechts een theoretische grafiek: hij gaat uit van constante en stabiele lichtomstandigheden over een langere 

periode. Het gaat ervan uit dat vanaf het moment dat je een meterstand opneemt tot het moment dat je de belichting van een foto stopt na 

ongeveer 20 minuten, het licht nog steeds hetzelfde is. Dergelijke ideale omstandigheden zijn natuurlijk zeer zeldzaam. Afhankelijk van het 

weer en het tijdstip van de dag, zonsondergang of zonsopgang kan het licht erg snel veranderen. Hoe ga je hiermee om? Er zijn een paar 

basisregels, maar houd er rekening mee dat dit geen exacte wetenschap is, het is toch een kunst, een vaardigheid die je met veel ervaring 

onder de knie moet krijgen.

Het is ook belangrijk om te beseffen dat er geen ideale licht- of weersomstandigheden zijn voor fotografie met een lange sluitertijd. U moet de 

omstandigheden onder ogen zien waarmee u wordt geconfronteerd. Je kunt een klant die veel geld heeft geïnvesteerd om over je heen te 

vliegen, niet vertellen dat de fotoshoot voorbij is omdat je niet de juiste weersomstandigheden hebt! Leer je aan te passen en om te gaan met 

alle weersomstandigheden, alle lichtomstandigheden en haal er het maximale uit.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Meestal fotografeer ik mijn zeegezichten met lange belichtingstijden bij weinig licht met veel wolken en bewolking, nooit met een zonnige blauwe 

lucht. Het licht is gewoon te fel en het zal verschijnen op foto's met te harde contrasten. Bovendien is het licht bij bewolkte luchten diffuser en 

kan het beter worden gecontroleerd door de fotograaf. Het werkt als een lichtbak in studiofotografie. Vaak fotografeer ik in de buurt van of rond 

zonsondergang wanneer het licht snel vervaagt en ik langere belichtingstijden kan maken voor een etherischer effect.Na het berekenen van de belichtingstijd is het aan te raden om altijd een belichtingstijd van 25% tot 50% toe te voegen, 

ook onder stabielere lichtomstandigheden. Maar hoe nauwkeuriger de meterstand, wat veel vaker het geval is wanneer 

u uw zicht bedekt, hoe minder correctie u hoeft toe te passen.

Meestal heb ik liever

VOOR SHOOTMY

LANGE BLOOTSTELLING

ZEE KUST

LAAG LICHT

Maar als het licht snel verandert, bijvoorbeeld bij zonsondergang, dan verdubbel ik vaak de belichtingstijd. Mijn foto van een brug die in de mist 

verdwijnt (volgende pagina) werd bijvoorbeeld berekend op 256 seconden en het was snel donker en er was zware mist. Dus ik heb de 

belichtingstijd gewoon verdubbeld tijdens het fotograferen. Dit is allemaal een kwestie van ervaring, zeker in dynamische lichtomstandigheden. 

Maar voor stabielere lichtomstandigheden is een goede vuistregel om de belichting te verhogen met een percentage van 25% (als u een 

10-stops ND-filter gebruikt) tot 50% (als u meer dan 10 waarden gebruikt). .

Architectuur fotograferen is een andere zaak en ik fotografeer architectuur het liefst bij daglicht met snel bewegende wolken en een blauwe lucht 

/ wolk-verhouding van 65% blauwe lucht en 35% wolken.

VOORWAARDEN MET

VEEL WOLKEN

EN CLOUD

BEWEGING, NOOIT

MET EEN BLAUW

ZONNIGE HEMEL
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De voorwaarden die u nodig heeft voor architectuurfotografie met een lange belichtingstijd zijn:

• Wolken en blauwe lucht. Heel vaak moet de verhouding 65% blauwe lucht en 35% bewolking zijn. Het geeft me 

de best mogelijke resultaten. Het betekent ook dat er veel zon zal zijn en dat 10 stops meestal niet genoeg 

zullen zijn.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

• Je wilt vaak fotograferen met diafragma's van rond de f / 8 of misschien zelfs nog groter. Kleine openingen voor de architectuur zijn 

niet nodig.

•

JE HEBT LANGER NODIG te hard, maar die glad en etherisch lijken en toch heel herkenbaar als

BLOOTSTELLINGSTIJD 

scherpe strepen van ononderbroken wolken. Architectuurfoto's met lange strepen van bewolking die worden onderbroken vanwege 

kortere belichtingstijden zien er naar mijn mening chaotisch en onaantrekkelijk uit. Je hebt langere belichtingstijden nodig om de 

beste effecten in de lucht te krijgen met de vloeiende, lange, ononderbroken etherische sporen van wolken: meestal meer dan 5 

minuten. Ik geef de voorkeur aan minimaal 6 minuten. Mijn ideale instelling voor architectuur met lange belichtingstijden is ca. f / 

8.0, 16 stops, ISO 100 en 6 of 7 minuten belichtingstijd.

U wilt ook gladde strepen van wolken die er niet te dik uitzien en

BEREIK DE

BESTE EFFECTEN IN

DE LUCHT

DE VLOTTE,

LANG EN

ONONDERBROKEN

ETHERISCH KIJKEN

STREAKS VAN

WOLKEN: GEWOONLIJK

VERDWIJNING

© JOEL TJINTJELAAR 2010-2014

MEER DAN

• In een later deel van dit boek, genaamd 5MF8, zal ik dieper ingaan op de ideale instellingen voor lange belichtingstijden.

5 MINUTEN
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OPENINGSPARAMETERS EN 10-STOPMYTH
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Te vaak heb ik gemerkt dat er nog steeds een groot aantal fotografen met een lange belichtingstijd is die hun 

diafragma-instelling baseren op de gewenste belichtingstijd in plaats van deze te baseren op de scherptediepte en 

scherpte die ze hebben. nodig hebben. Bijvoorbeeld: een fotograaf heeft maar 10 filterstops en wil op klaarlichte dag 

fotograferen met een belichtingstijd van meer dan 3 minuten.

Baseer je diafragma altijd op wat je nodig hebt voor je opname, meestal rond de sweet spot van de lens, namelijk f / 

8.0

en niet omdat je niet genoeg ND-filters hebt.

TIEN STOPS VAN ND

FILTERS ZIJN NIET DE REGEL, HET IS 

AMYTH. ALS U EEN LANGE ERNSTIGE 

BLOOTSTELLING BENT

Het is het beste om een   set extra ND-filters aan te schaffen voor minimaal 16 stops. Tien stops van ND-filters is niet de regel, het is een 

mythe. Als je een serieuze fotograaf bent met een lange belichtingstijd, heb je ten minste een filterset nodig met een 10, 6 en 3 stops filter om 

vrijwel alles tussen 3 en 19 stops te dekken en de meeste omstandigheden te beheersen. verlichting.

Meestal is dit niet mogelijk en heb je in het algemeen 16 stops nodig. Desalniettemin sluiten ze hun diafragma tot f / 22 

om het licht nog verder te verminderen, simpelweg omdat ze maar 10 ND-filterstops hebben en nooit hebben 

overwogen om filters meer dan 10 stops te stapelen, wat geeft foto's die niet scherp genoeg zijn met veel diffractie en 

erger nog: zichtbaar sensorstof. Dit is uiteraard een onjuiste benadering.

FOTOGRAAF,

YOUNEEDA 10-STOP,

Een 6-STOP ANDA

3-STOP FILTER

DEKT ALLES

Merk op dat in zuidelijke landen waar het licht nog feller is, je misschien moet overwegen om zelfs 19 stops te gebruiken of het diafragma nog 

meer te sluiten dan de ideale instelling van rond f / 8.0. Al het bovenstaande geldt vooral bij het fotograferen van architectuur. Raadpleeg het 

hoofdstuk over weer en lichtomstandigheden.

TUSSEN 3 EN 19

STAAT STAAT
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OVERZICHT VAN NEUTRALE DICHTHEID (ND) FILTERS
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Laten we teruggaan naar filters met neutrale dichtheid (ND) en er meer op ingaan vanuit het perspectief van 

fotografie met lange sluitertijd in het algemeen.

Z + W - B + W Produceert uitstekende filters die ik zelf al jaren gebruik voordat Formatt-Hitech hun laatste IRND-filters uitbracht. B + W-filters 

zijn alleen verkrijgbaar als ronde schroeffilters in alle maten en tot 10 stops. Een 10-stops filter is bijvoorbeeld heel gemakkelijk te stapelen met 

een 6-stops filter dankzij de filterdraden aan de voor- en achterkant van elk filter. B + W filters zijn zeer betrouwbaar en hebben een ietwat 

warme kleurzweem die ook bij nabewerking gemakkelijk te corrigeren is.

Er zijn veel fabrikanten van ND-filters, sommigen produceren alleen lichtgewicht ND-filters, anderen produceren een heel assortiment. Filters 

zijn verkrijgbaar in verschillende prijsklassen en in verschillende maten. In plaats van ze hier allemaal op te sommen, denk ik dat het het beste 

is om alleen de topmerken, mijn favoriete filters en een paar concurrenten te noemen.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Lee Filters - Lee-filters behoorden een paar jaar tot de meest populaire filters op de markt en duwden B + W vanaf de 

eerste plaats in de ND-filtermarkt, met name hun Big Stopper 10-stopfilter, en er was veel vraag naar. Ze zijn alleen 

verkrijgbaar als rechthoekige filters voor gebruik met een filterhouder die ook door Lee wordt geleverd. Lee heeft een 

blauwe kleurzweem die ook bij de nabewerking gemakkelijk te corrigeren is. Het enige grote nadeel van de Lee Big 

Stopper is dat deze sinds de release in 2010 over de hele wereld niet op voorraad is en moeilijk verkrijgbaar is.

Formatt-Hitech - Formatt-Hitech produceert filters voor video en fotografie en heeft alle filters die u maar kunt bedenken, waaronder een groot 

aantal 3-stops tot 10-stops ND-filters, zoals ronde schroeffilters of rechthoekige insteekfilters. , als afzonderlijke filters of als complete 

kostenbesparende kits. De serie ultramoderne ND-filters van Formatt-Hitech worden officieel IRND-filters genoemd en zijn de meest neutrale 

ND-filters ter wereld. Ze zijn verkrijgbaar als hars- en glasfilters

filters (tot slechts 8 stops). de Signature Edition Joel Tjintjelaar

filterkit voor lange belichtingstijden wordt geleverd met een set van 3 filters: een 10-stopfilter, een 6-stopfilter en een 3-stopfilter om u de 

meest gebruikte combinatie te geven voor het stapelen van filters. Dit type ND-filter heeft in de praktijk een iets koelere, zeer neutrale 

kleurzweem die bij de nabewerking gemakkelijk te corrigeren is. Het verschil tussen gewone ND-filters en IRND-filters is dat ND-filters alleen 

filters met een neutrale dichtheid zijn, terwijl IRND (IR staat voor Infrared, waardoor het Infrarood Neutral Density-filters is) geen specifiek 

infrarood afkappunt heeft, maar heeft een uniforme UV-verzwakking over het zichtbare spectrum, nabij infrarood en infrarood.

Singh-Ray - Singh-Ray-filters behoren tot de duurste filters op de markt, maar ze hebben een breed scala aan filters. 

Tot voor kort hadden ze geen ND-filters met meer dan 8 stops, maar ze hebben een goede indruk gemaakt met hun 

recente release van een 10-stops en zelfs 15-stops filter, waarmee ze de enige fabrikant zijn van filters in de wereld om 

meer dan 10 stops te hebben. in hun lijn van filters, hoewel ik moet toegeven dat ik in 2012 een Formatt-Hitech 16 

stopfilter heb getest. Absoluut iets om op te letten. Singh-Ray heeft ook een zogenaamd Vari ND-filter met instelbare 

stops variërend van 1 tot 8 stops.

Dit resulteert in een verminderde kleurverschuiving in ND. Het belangrijkste resultaat is dat zwart er prachtig helder en 

(meestal) zwart uitziet in plaats van paars of magenta.

De rest - Kijk niet eens naar de andere merken, ze zijn relatief goedkoop, maar de kwaliteit schiet achter bij de vier 

grote filterfabrikanten die hierboven zijn genoemd, hoewel Hoya een merk is dat zeer betrouwbare filters produceert. 

maar niet erg duur.
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CIRCULAIRE OF RECHTHOEKIGE FILTERS

JOEL

TJINTJELAAR

Als het gaat om het kiezen tussen spin-on filters, zoals die van B + W, versus rechthoekige filterhoudersystemen van Formatt-Hitech en Lee: ik 

heb altijd Z + W circulaire filters gebruikt tot het Een paar jaar geleden toen de Formatt-Hitech IRND-filters werden uitgebracht, omdat er geen 

alternatieven waren. Lee's filterhoudersysteem was vrij moeilijk te verkrijgen en is nog steeds moeilijk te vinden omdat ze altijd niet op voorraad 

zijn. Tegenwoordig is het met Formatt-Hitech-filters veel gemakkelijker om toegang te krijgen tot rechthoekige filters en ik zou het zeker 

aanbevelen om ze te gebruiken.

Dat gezegd hebbende, een rechthoekig filtersysteem is duurder dan een rond filtersysteem omdat je de filterhouders 

ook nodig hebt voor een rechthoekig systeem. Een cirkelvormig filtersysteem kan daarom het gewenste filter zijn. De 

aanpak bij het gebruik van ronde filters is dezelfde als bij rechthoekige filters. Het enige verschil is dat je de filters niet in 

en uit je lens hoeft te schroeven en daardoor het risico loopt dat je per ongeluk de focus van je lens verandert die je net 

zorgvuldig hebt afgesteld.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU
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FILTER TOEBEHOREN

JOEL

TJINTJELAAR

Polarisatoren Stap op de ring

Veel fotografen gebruiken polarisatiefilters in combinatie met ND-filters. Het voordeel van polarisatiefilters is dat ze niet alleen de kleur een 

kleine boost geven, maar ook het licht met 2 stops meer verminderen.

Je gebruikt een elevator-ring om een   filter op een lens te installeren waarvan de diameter kleiner is dan het filter. Bijvoorbeeld: een 77 mm 

ND-filter gebruiken op een 58 mm-lens. Er treedt geen lichtafval op omdat het filter groter is dan de lens.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Er zijn twee soorten polarisatiefilters: de circulaire polarisator (CP) en de lineaire polarisator (LP). Er wordt gezegd dat een LP-filter niet geschikt 

is voor DSLR's, het lijkt de autofocus en ingebouwde lichtmeting van je camera uit te schakelen. Ik kan niet met zekerheid zeggen of dit waar is 

of niet. Maar waarom zou je het riskeren? Gebruik gewoon een CP. Ook zijn de meeste polarisatiefilters CP. Merk ook op dat de zogenaamde 

variabele ND-filters zijn gebaseerd op het concept van 2 polarisatiefilters om licht te verminderen. Als u een variabel ND-filter gebruikt, wordt het 

daarom aanbevolen om dit niet in combinatie met een polarisatiefilter te gebruiken, aangezien het resultaat erg onvoorspelbaar zal zijn.

Ga van de ring af

Deze ring gebruik je om een   filter te monteren op een lens die een grotere diameter heeft dan het filter. Gebruik bijvoorbeeld een 58 

mmND-filter op een 77 mm-lens. Deze veroorzaken vignettering. Zoals eerder vermeld: dit is een snelle en gemakkelijke oplossing, maar 

verwacht geen wonderen.

Filterhouders

Filterhouders worden alleen gebruikt voor rechthoekige filters en zijn over het algemeen ontworpen voor gebruik met 100 mm filters. De 

filterhouder wordt direct voor uw lens bevestigd met een adapter die geschikt is voor alle lensmaten. De filterhouder kan elke adapter 

accepteren. Zowel Formatt-Hitech- als Lee-filters hebben filterhouders in hun lijn die tot de beste ter wereld behoren. Voor lenzen met een 

gebogen glaselement zoals de Nikon 14-24 is het meestal erg moeilijk om een   geschikte filterhouder voor een dergelijk type lens te vinden. 

Formatt-Hitech heeft wel een filterhouder waar ook de Nikon 14-24mm lens in past met Lucroit filterhouders.

Ringen voor stijgen / dalen

Veel mensen die ronde schroeffilters gebruiken, zullen het probleem tegenkomen dat één maat niet allemaal past. Dus uw vers aangeschafte 

10-stops ND-filter met een waarde van $ 100 of meer is geschikt voor uw 82 mm groothoeklens, maar niet uw 77 mm zoomlens. Hier is een 

snelle en gemakkelijke oplossing voor: gebruik op / neer ringen. Een verhoging / verlagingsring is een dunne ring die u aan de voorkant van uw 

lens monteert. U kunt uw ND-filter op de ring schroeven.
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VIGNETEREN EN STAPELEN VAN FILTERS

JOEL

TJINTJELAAR

De meeste fotografen met een lange belichtingstijd gebruiken meerdere filters tegelijkertijd. Ze kunnen een 10-stop, een 6-stop en een neutrale 

dichtheidsgradiënt (GND) gebruiken. Het gebruik van meerdere filters wordt stapelen genoemd. Er is niets mis met stapelen. Ik moedig dit zelfs 

aan en doe zelf veel stapelen en dit is de enige manier om een   16-stops ND-filter te krijgen. Er is echter één keerzijde aan stapelen: lichtafval. 

Ik kan niet aanraden om meer dan 2-3 filters tegelijk te gebruiken. Met name zeer groothoeklenzen, op hun breedst, ondervinden dit probleem.

Hoe langer de belichting, hoe meer licht door de gaten gaat en hoe groter de kleurzweem. Let op: met gaatjes bedoel ik hele kleine scheurtjes, 

meestal in de hoeken van je camera. Gebruik zwarte tape om eventuele lekkende delen van de camera af te dekken. Geef het filter niet de 

schuld, maar geef jezelf de schuld dat je geen voorzorgsmaatregelen neemt. Ik gebruik om alles af te dekken om te voorkomen dat er licht naar 

binnen sijpelt: zwarte tape om de ruimte tussen twee gestapelde schuiffilters af te dekken, de lens, de camera, alles.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

LICHTE LEKPROBLEMEN Extreem licht bereikt uw zoeker. Maak nooit opnamen in direct zonlicht tijdens lange belichtingstijden. Maak zelfs geen opnamen in direct zonlicht 

met supersnelle sluitertijden. Het kan uw sensor beschadigen. Het is echter ook slecht om bij lange belichtingstijden te fotograferen met de zon 

direct achter je. Als u uw zoeker gedurende enkele seconden of minuten aan extreem zonlicht blootstelt, kan er ook licht gaan lekken. Bedek de 

zoeker door achter de camera te gaan staan   of gebruik zwarte tape om de zoeker te bedekken bij een lange belichtingstijd.

Veel fotografen met een lange belichtingstijd hebben te maken met het probleem van lichtlekkage, wat resulteert in een magenta of paarse 

lichtband in een foto wanneer ze met een ND-filter fotograferen. Dit lichtlek kan verschillende oorzaken hebben.

Mogelijk 'lekt' uw camera licht. Gaten in uw camera laten licht binnen en bederven uw foto's.
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JOEL

TJINTJELAAR

Helaas is een veel voorkomende bijwerking van het maken van foto's met een lange sluitertijd dat er meer ruis in uw foto's komt naarmate de 

belichtingstijden toenemen. Hoe kun je ruis verminderen en is het de moeite waard om de ingebouwde ruisonderdrukking (NR) te gebruiken 

die bij de meeste moderne DSLR's wordt geleverd?

nog steeds ruis is, is het gemakkelijk te verwijderen met behulp van software voor ruisonderdrukking. De aanbevolen software hiervoor is de 

DFine of Topaz DeNoise reductietool van NIK Software. Ze werken allebei geweldig voor mij en mijn foto's zijn erg schoon.

Ik gebruik nooit de ruisonderdrukkingsfunctie die in de camera is ingebouwd, omdat ik denk dat met andere 

gerespecteerde schrijvers die over dit onderwerp debatteren, het veel effectiever is om ruis te verwijderen in de 

nabewerking met bijvoorbeeld , Photoshop of met DFine van NIK of Topaz DeNoise software, en bedien alle instellingen 

zelf in plaats van de camera. Bovendien, en dit is voor mij het belangrijkste argument: de NR in de camera verdubbelt de 

belichtingstijd en aangezien ik meestal schiet met belichtingstijden van 3 minuten of meer zou dit toenemen 

belichtingstijden voor een enkele foto tot 20 minuten. Dit is niet de plek om in detail te bespreken wat de ingebouwde NR 

doet, maar in feite wordt er na de normale belichting nog een foto gemaakt, met de sluiter gesloten. Dit resulteert in een 

donker frame zonder ruis en hete pixels van de beeldsensor, die vervolgens wordt afgetrokken van de originele foto, 

waardoor ruis en hete pixels worden verwijderd. Het heet dark frame subtraction en je kunt er bijvoorbeeld meer over 

lezen op de website van Ken Rockwell.

Het is een basisregel van de fysica dat ruis toeneemt bij langere belichtingstijden. Er is veel literatuur over dit onderwerp beschikbaar op 

internet, maar in principe zal de ruis toenemen bij weinig licht in combinatie met langere belichtingstijden, want hoe langer de belichtingstijd, hoe 

meer de sensor opwarmt en artefacten in de vorm van lawaai. Er is echter een verschil in de manier waarop ruis wordt verwerkt door moderne 

DSLR's in vergelijking met oudere DSLR's - moderne DSLR's gaan gewoon beter om met ruis. Er zijn veel websites die zich met dit probleem 

bezighouden met goede voorbeelden en ik kan zeker de uitstekende website van Ken Rockwell over dit onderwerp lezen.

IK GEBRUIK NOOIT HET GELUID 

VAN DE CAMERA

VERMINDERING

FUNCTIONALITEIT

SINDS, DENK IK,

SAMEN MET

ANDERE GERESPECTEERD

BEGINNERSCHRIJVERS

DIT ONDERWERP,

IL ISMUCHMORE

TIJD EFFECTIEF BIJ

Hoe pak je dit op de grond aan? Het hebben van een goede camera voorkomt geen ruis in speciale gevallen, zoals fotograferen bij zeer 

slechte lichtomstandigheden of fotograferen met meer dan 10 stops. Het eerste dat u moet doen, is proberen ruis te vermijden door foto's te 

maken met de laagste ISO-gevoeligheid (100) en als die er is

VERWIJDER DE

GELUID BINNEN

NA DE BEHANDELING
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JOEL

TJINTJELAAR

Een grondige voorbereiding is een belangrijk aspect van fotografie met lange sluitertijd omdat de aard van fotografie met lange sluitertijd 

zodanig is dat elke opname belangrijk is en je zult merken dat je thuis bent na een dag fotograferen met slechts een handvol. van foto's. Het 

opzetten van een enkele opname duurt doorgaans 15-20 minuten, dus tijd is van essentieel belang.

Ik vergeet ook nooit de getijden te controleren als ik zeegezichten ga fotograferen. Het soort plek dat ik bijzonder interessant vind, is gebaseerd 

op mijn voorkeur voor een bepaald moment, vaak getriggerd door een foto die ik net op internet heb gezien of een verhaal dat ik net heb 

gelezen, noem maar op. Dit soort herkenning en voorbereiding kost me meestal een paar uur, soms zelfs een paar dagen, maar tegen de tijd dat 

ik echt op de plek ben, weet ik waar ik heen moet, waar ik moet staan, wat de perfecte positie is.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Wat ik meestal doe, is een plek zoeken die ik bijzonder interessant vind met Google Maps en / of Google Earth, inzoomen en ernaar kijken vanuit 

verschillende gezichtspunten. Tegelijkertijd zoek ik op internet naar foto's van de omgeving en probeer ik zoveel mogelijk foto's van een bepaald 

object in de omgeving te vinden. Maar niet alleen foto's, ik probeer ook andere informatie te vinden op Wikipedia of een andere bron van een 

bepaald gebied of gebouw dat ik wil fotograferen.

Voordat u naar uw geplande locatie gaat, moet u de laatste weersvoorspelling bekijken en bij het fotograferen van zeegezichten de getijden 

controleren, zodat u uw voorkeursomstandigheden kunt kiezen: eb of vloed.
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IDEALE INSTELLINGEN VOOR LANGE BLOOTSTELLING: VIJF MINUTEN @ F / 8.0 REGEL VOOR LANGE BLOOTSTELLING - 5MF8 

DE REGEL
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IDEALE PARAMETERS VOOR LANGE BLOOTSTELLING: DE VIJFMINUTEN REGEL VOOR LANGE BLOOTSTELLING @ F 

/ 8.0 - 5MF8 DE REGEL

JOEL

TJINTJELAAR

Dus nu je al die informatie hebt, zou je naar buiten moeten kunnen gaan en een paar hele mooie foto's met lange sluitertijd kunnen maken. 

Maar wat zijn de ideale instellingen voor lange belichtingstijden?

Een nadeel van fotograferen met een groter diafragma is dat je een andere manier nodig hebt om het 

licht te stoppen dan fotograferen met een kleiner diafragma, terwijl je toch met de tijd foto's kunt maken. 

blootstelling van vijf minuten of meer. De oplossing is eigenlijk heel simpel: fotografeer met meer 

ND-stops. Ik raad altijd aan om te hebben

Donateur: Wat is de ideale lange belichtingstijd?

JULIA ANNA

GOSPODAROU

een set van drie ND-filters: 10, 6 en 3 stops. Ik kan aanbevelen om te gebruiken

Ik nam nogal wat foto's met een lange sluitertijd en gaandeweg heb ik er ook veel van bestudeerd van andere opmerkelijke fotografen met een 

lange sluitertijd. Wat ik heb opgemerkt is dat in het algemeen, hoe langer de belichtingstijd, hoe delicater en zachter de wolken en het water. Het 

licht is diffuser. Dit geeft een meer etherische uitstraling aan uw afbeelding, en dus een meer tijdloze en meer artistieke uitstraling. Dit is de reden 

waarom ik begon met het maken van foto's met een lange belichtingstijd met een belichtingstijd van ongeveer 5 minuten of meer. In de meeste 

gevallen zijn hiervoor minimaal 13 of 16 ND filterstops nodig, een 10 stops filter zal meestal niet werken, en de dagen dat 10-stops filters de norm 

waren, zijn voorbij. Wat fotografen vooral deden bij het fotograferen met 10 stops, was om te fotograferen met kleinere diafragma's tot f / 22 om 

de sluitertijd te verkorten.

de Formatt-Hitech Prostop Long Exposure Kit - Joel Tjintjelaar

Signature-editie geleverd met ND-filter op 10, 6 en 3 stops.

Een ander nadeel volgens landschapsfotografen zou zijn dat als je niet fotografeerde met een kleiner diafragma zoals f / 

22, de scherptediepte te smal zou zijn en niet alles op de foto scherp genoeg zou zijn. Met het gebruik van 

hyperbrandpuntsafstand (een methode die u helpt bij het berekenen van de afstanden waartussen objecten worden 

scherpgesteld bij het vastleggen), kunt u alles wat op de foto staat scherp genoeg krijgen. Het voordeel van fotograferen 

met een kleiner diafragma voor scherptediepte weegt niet op tegen al zijn nadelen.

Een groot nadeel is dat er veel diffractie is door het zeer kleine diafragma en erger nog, elk klein stofje op je sensor of lens wordt direct 

zichtbaar. Hoe benader je dit concept van het maken van lange belichtingstijden met een groter diafragma en toegang tot alle drie 

de bovengenoemde ND-filters? Ik vatte mijn aanpak in een paar stappen samen en creëerde daarnaast een 

voorkeurstabel voor instellingen voor lange belichtingstijden, gebaseerd op het concept van fotograferen met het ideale 

lensopening en een ideale belichtingstijd van ca. 5 minuten: een concept of een benadering die ik de 5 minuten @ Rule 

F / 8.0 Long Exposure of Short: 5MF8 LE Rule noem.

Ik probeer altijd te fotograferen met de "sweet spot" van de lens, die gemiddeld rond f / 8.0 ligt, ongeacht welke lens je gebruikt. Het 

voordeel is dat de foto scherper is met de minste diffractie en dat er stof op je sensor of lens zitDE LANGSTE

BLOOTSTELLING

TIJD, MEER

DELICAAT EN

is helemaal niet zichtbaar. Als u sensorstof kunt zien, zelfs met deze grotere opening, betekent dit dat uw sensor echt heel vuil is en 

onmiddellijk moet worden schoongemaakt.

MAAK DE WOLKEN ZACHT

ANDWATER LOOK
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SLUITERSNELHEID EN OPENINGSKEUZE / ND-FILTER - REGEL 5MF8 VERKLAARD

L.LOZO NIETR GGEEXXPPOOSSUURRE EPPHHOOTÀOGGRRAAPPHHYY - TECHNISCHE ASPECTEN EN PRINCIPES

SLUITERSNELHEID EN OPENINGSKEUZE / ND-FILTER - REGEL 5MF8 VERKLAARD

JOEL

TJINTJELAAR

1. Kies over het algemeen bij een lange belichtingstijd altijd een sluitertijd van meer dan 3 minuten. Ik heb altijd liever iets langer dan vijf minuten 

met een maximum van ongeveer 7 minuten. Iets langer zal resulteren in hete pixels / ruis, iets korters zal je niet de gladheid in de lucht geven 

(en in mindere mate de gladheid in het water) die je nodig hebt. Het lijkt te contrasterend en visueel te hard. Dat betekent echter niet dat soms 

lange sluitertijden van 1 minuut niet goed kunnen zijn! Het hangt af van de situatie en zoals altijd bewijst de uitzondering de regel.

een. Als de meterstand zonder filter iets aangeeft tussen ongeveer 1/25 en 1/150 seconde, is deze niet bruikbaar. Je 

kunt niet met 10 stops gaan, het zal resulteren in belichtingstijden die niet lang genoeg zijn (<45 seconden) en je kunt 

niet met 16 stops gaan, omdat het resulteert in een belichtingstijd van> 7 minuten. De oplossing is:

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

IK. Voeg een 3-stops filter toe aan je uitrusting, zodat je 13 stops kunt gebruiken. of

ii. Verlaag het diafragma tot f / 13 max.

2. Probeer te gaan met een diafragma tussen f / 5.6 en f / 8.0 -> f / 8.0 is de ideale instelling. Ga niet kleiner, want dit resulteert in een afname 

van de kwaliteit. Het kritische punt is f / 13 en kleiner. Dus als je kleinere diafragma's nodig hebt (zie # 3), ga dan niet kleiner dan f / 13, want 

dan zie je ook sensorstof!

b. Als de meterstand zonder filter iets tussen ongeveer 1/20 en 1/2 seconde aangeeft, kun je 10 stops gebruiken. 1/4 

zou ideaal zijn, dus je kunt met 5 minuten gaan. 1/20 wordt in dit geval lastig, verklein het diafragma tot 1/4 of 1/8

vs. Als de meterstand zonder filter iets tussen ongeveer 1/200 en 1/500 seconde aangeeft, ga dan 

voor 16 stops. 1/400 zou ideaal zijn voor een belichtingstijd van ongeveer 6 minuten.3. Met het bovenstaande in gedachten, moet u als volgt variëren met filters / stops:

FiveMinutes @ F / 8.0 Liniaal met lange belichtingstijd - 5MF8 LE-liniaal Bij voorkeur tabel met lange belichtingstijden

ND stopt 16 ND stopt 13 ND stopt 10 ND stopt

Dichtbij

Voorkeurs camera-instellingen Open @ f / 5.6 tot f / 7.1 voor 16 stops Open @ f / 5.6 tot f / 7.1 voor 13 stops

f / 9.0 tot f / 13

Belichtingstijd zonder filter @ f / 8.0 1/640 1/1500 1/400 1/250 1/200 1/160 1/100 1/50 1/25 1/15 1/10 1/4

Favoriet 10

1/2

ND-zone
Kleinere opening Favoriet 13

gezoneerd

Bij voorkeur 16 stops 3-4m zone Voeg een zone van 3 ND toe Voeg een zone van 3 ND toe

stopzone

3m

stopzone

4-6mBlootstellingstijd met ND-filter 1 tot 2 m 2m 4-6m 7 tot 8 m 1m 1 tot 2 m 6m 1 tot 2 m 2m 8m

16 stops Wanneer de belichtingstijden met 16 stops 2 minuten of minder zijn bij f / 8.0 (in blauw), verkleint u het diafragma tot een waarde tussen f / 9.0 en max. f / 13 tot 4-5 minuten 13 stops Wanneer belichtingstijden met 13 stops 2 minuten of minder zijn bij f / 8.0 (in rood), verkleint u het diafragma tot een waarde 

tussen f / 5 , 6 en max. f / 7.1 en met 16 stops 10 stops Wanneer belichtingstijden met 10 stops 2 minuten of minder zijn bij f / 8.0 (in groen), verkleint u het diafragma tot een waarde tussen f / 5.6 en max. f / 7.1 en met 13 stops
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LANGE BLOOTSTELLINGSTECHNIEKEN IN DE KUST VAN DE ZEE

Het is de meest populaire en misschien wel de meest traditionele vorm van fotografie met een lange sluitertijd. De camera is direct op de 

(denkbeeldige) horizon gericht, waarbij het effect van zacht, vaag water en zachte vage wolken als cruciale compositorische elementen worden 

gebruikt. Een ander belangrijk aspect van dit soort fotografie is de

opzettelijk en beknopt gebruik van negatieve ruimte om de veelgevraagde ZEN-look en feel toe te voegen. Steigers, bruggen en rotsen zijn de 

meest voorkomende onderwerpen voor zeegezichten met een lange belichtingstijd. Het belangrijkste effect in water wordt vaak bereikt of 

overdreven tijdens de nabewerking.

CRISTAL PIER II, SANDIEGOCA © JOEL 

TJINTJELAAR

VANISHING, NEDERLAND

© JOEL TJINTJELAAR
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. . . IN HEDENDAAGSE ABSTRACTE ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

In de meer eigentijdse en populaire benadering van architectuurfotografie is de camera naar de lucht gericht, wat resulteert in dynamische 

wolkenstrepen en een dramatisch, surrealistisch en abstract perspectief. De kwaliteit van de wolken en de verhouding wolk / blauwe lucht 

spelen een cruciale rol bij dit soort architectuurfotografie.

phy om het dynamische aspect van wolken te krijgen. Omdat de camera direct op de lucht is gericht, bewegen wolken sneller en zien ze er heel anders uit (dynamischer 

en "sneller") in vergelijking met zeegezichten met lange belichtingstijden.

LICHTVORM II

© JOEL TJINTJELAAR 2012

LICHTVORM V

© JOEL TJINTJELAAR 2012

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

285 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



FOTOGRAFIE MET LANGE BLOOTSTELLING

DE FINE ART-AANPAK
Hoofdstuk 26 … EN ARCHITECTUUR MET LANGE BLOOTSTELLING EN KUSTSEIZOENEN

FOTOGRAFIE MET LANGE BLOOTSTELLING - DE FINE ART-AANPAK

… EN ARCHITECTUUR MET LANGE BLOOTSTELLING EN KUSTSEIZOENEN

Je kunt de twee hoofdonderwerpen van LE-fotografie combineren: architectuur en zeegezichten. Stedelijke horizonten zijn zeer geschikt voor deze benadering, zoals 

hieronder te zien is. Het voordeel van dit soort fotografie is dat je het behandelt zoals je een zeegezicht behandelt: je hoeft je camera niet op de lucht te richten.

Deze skylinefoto van Bergen op Zoom is samengesteld met de twee klassieke LE-elementen in het kader: bewolkte lucht en zijdezacht 

water, waarbij de weerspiegeling van gebouwen in het water een aandachtspunt is belangrijk op de foto.

BERGENOP ZOOMSKYLINE - NOCTURNE I © JOEL TJINTJELAAR 

2012
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VERSCHILLEN TUSSEN KUSTEN MET LANGE BLOOTSTELLING EN ARCHITECTUUR MET LANGE 

BLOOTSTELLING

DE FINE ART-AANPAK

L.LOZO NIETR GGEEXXPPOOSSUURRE EPPHHOOTÀOG AHGRRAPPHYY - DE FINE ART-AANPAK

VERSCHILLEN TUSSEN KUSTEN MET LANGE BLOOTSTELLING EN ARCHITECTUUR MET 

LANGE BLOOTSTELLING

JOEL

TJINTJELAAR

Het fotograferen van architectonische onderwerpen in het algemeen is moeilijker dan het fotograferen van zeegezichten, en dit is nog meer 

het geval bij het gebruik van technieken met een lange belichtingstijd. Persoonlijk denk ik dat architectuurfotografie met LE:

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

- Is technischer

- Is lichamelijk veeleisender

- Misschien meer abstract

- Mogelijk minder toegankelijk

- Geeft u veel meer creatieve / artistieke vrijheid omdat u alle referentiepunten (zoals een horizon) die u in uw 

artistieke interpretatie beperken, volledig kunt elimineren. De volgende foto's zijn een goed voorbeeld om dit idee te 

ondersteunen. Ze konden worden samengesteld zoals ze zijn, omdat er geen horizon of enig ander referentiepunt was 

waardoor je jezelf niet meer creatieve vrijheid zou geven bij het samenstellen van de opname.

MIND TRICKS III © JOEL TJINTJELAAR, 2011

- ROTTERDAM
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LANGE BLOOTSTELLING HEMEL ALS EEN TOEGEVOEGD FINE ART-ELEMENT

JOEL

TJINTJELAAR

Ik zal hier uitleggen hoe ik de specifieke LE cloud streaks creëer die ik zoek. De manier om dit soort wolkenspoor vast te leggen, is door lange en verlengde belichtingstijden te gebruiken. Hoe 

langer de belichtingstijd, hoe langer en minder ononderbroken de wolken zullen zijn en hoe dunner en etherischer ze 

zullen zijn. Daarom gebruik ik liever 16 stops om het diafragma te kunnen openen en tegelijkertijd de belichtingstijden te 

verlengen tot wel 5 minuten en meer. Mijn ervaringen hebben mij geleerd dat over het algemeen blootstellingstijden van 

5 minuten of meer dit effect in wolken creëren.

Deze voorbeelden zijn alleen bedoeld om een   idee te geven, sommige artiesten hebben misschien vergelijkbare stappen om 

de realiteit te verlaten, anderen combineren alle fasen na stap 2. Maar het is belangrijk om te beseffen dat als je eenmaal 

verwijder de kleuren en gebruik een lange belichtingstijd, je bent al twee stappen verwijderd van de realiteit.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Tot slot, hier is een samenvatting van ...

Op de volgende pagina's zal ik veel voorbeelden geven van deze speciale wolken die ik heb genoemd en ze 

vergelijken met architecturale foto's met een lange belichtingstijd met kortere belichtingstijden die niet die etherische, 

zachte uitstraling hebben. speciaal. Foto's met lange belichtingstijden, waarbij de 5MF8-methode wordt gebruikt, zijn 

lang en ononderbroken, zacht, niet te dik en niet te contrasterend, en evolueren geleidelijk naar de donkere lucht. Hun 

kenmerk is een etherische uitstraling.

IDEALE INSTELLINGEN VOOR ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE 

MET LANGE BLOOTSTELLING

- Blue Sky / Cloud 65/35 verhouding

- Blootstellingstijd> 4min.

- Diafragma f / 5.6 - f / 8
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LANGE BLOOTSTELLING HEMEL ALS EEN TOEGEVOEGD FINE ART-ELEMENT

JOEL

TJINTJELAAR

Voorbeelden van luchten met een lange belichtingstijd die zijn gemaakt met kortere belichtingstijden of hoe dit niet moet worden 

gedaan

Blootstellingstijd in architectuur met lange belichtingstijden is essentieel. Ik gebruik lange, uitgebreide belichtingen van 5 minuten of meer om 

de etherische wolken te krijgen die ik zoek in mijn foto's.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Als je een kortere belichtingstijd gebruikt, zeg minder dan 1,5 minuut, dan is het effect dat de wolken dynamische 

bewegingen vertonen, maar over het algemeen zien ze er niet geweldig uit. Ze kunnen er dramatisch en expressief 

uitzien, maar door de kortere belichtingstijd worden ze onderbroken, dikker, te scherp en te contrasterend. In de 

afbeelding rechts zie je een voorbeeld van een kortere belichtingstijd. Deze foto is gemaakt met slechts een 10-stops 

ND-filter op f / 22 en een belichtingstijd van slechts 34 seconden. U kunt duidelijk het verschil zien tussen dit soort 

uiterlijk en dat van afbeeldingen die zijn gemaakt met langere belichtingstijden. De lucht lijkt in dit geval druk en niet erg 

esthetisch; de wolken gaan alle kanten op,

Ik zou kunnen zeggen dat het meer een voorbeeld is van de toepassing van een techniek, de techniek van lange 

blootstelling, dan de uitdrukking van een artistieke visie.

STEDELIJKE VORMEN II

© JOEL TJINTJELAAR, 2010
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LANGE BLOOTSTELLING HEMEL ALS EEN TOEGEVOEGD FINE ART-ELEMENT

JOEL

TJINTJELAAR

Een ander voorbeeld van een kortere belichtingstijd en hoe dit niet moet worden gedaan, wordt hieronder weergegeven. Het is ook een van 

mijn allereerste architectuurfoto's met een lange belichtingstijd.

Opnieuw heb ik een dynamische compositie gemaakt met 2 gebouwen die op elkaar convergeren. Voor deze foto heb ik 

een 10-stops filter gebruikt op f / 22 en een belichtingstijd van 1 minuut en 30 seconden. Het resultaat is dramatisch en 

expressief, maar technisch gezien geen briljant werk. De reden? De lijnen zijn te intens en niet voldoende 

gedifferentieerd en de contrasten zijn te hoog. En er is geen esthetische kwaliteit in de hemel. De wolken gaan alle 

kanten op en het contrast is te hoog, waardoor de ogen van de kijker naar de lucht worden getrokken in plaats van naar 

gebouwen.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

TEGENSTANDIGHEDEN

© JOEL TJINTJELAAR 2009
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LANGE BLOOTSTELLING HEMEL ALS EEN TOEGEVOEGD FINE ART-ELEMENT

JOEL

TJINTJELAAR

LANGE BLOOTSTELLING HEMEL

- HOE HET MOET WORDEN GEDAAN

Het gebruik van kortere belichtingstijden van minder dan 1 minuut betekent niet altijd dat u 

een beeld krijgt dat er niet goed uitziet vanwege een te heldere lucht. Net als de 

Erasmusbrug voegde de lucht niet veel toe aan de visuele esthetiek van het beeld, dus 

besloot ik het te 'verwijderen' en er een subtiele achtergrond voor de brug van te maken. . 

Hier is een voorbeeld van het gebruik van zwart-witverwerkingstechnieken om het uiterlijk 

van een afbeelding radicaal te veranderen. Op de volgende pagina's staan   voorbeelden 

van verlengde belichtingstijden en hoe dit in het algemeen moet worden gedaan.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) Camerahoek 

(horizontale as) Afstand tot onderwerp

Weer

Geneigd zijn

Geneigd zijn

2 m / 6,5 voet

Gedekt

10/90

Langzaam

Verhouding blauwe lucht / bewolking

Cloud snelheid

Filters ND-filter 10 stops 

Groothoeklens

f / 22

Type lens

Opening

ISO 100

13 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

30 sec = 0:30 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

FROZENMUSIC VI

© JOEL TJINTJELAAR 2011
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BEELDVOORBEELDEN EN ANALYSE

JOEL

TJINTJELAAR

Voor alle volgende afbeeldingen is deze workflow van toepassing: importeer RAW-bestanden in Lightroom, 

exporteer ze vervolgens als een TIFF-bestand met 300 DPI naar Photoshop en gebruik Silver Efex Pro2 als 

de belangrijkste tool voor het converteren van zwart-wit, en doe daarna meer eerder in Photoshop.

TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) Camerahoek 

(horizontale as) Afstand tot onderwerp

Weer

Verticaal gekanteld

180 ° uitgelijnd

1 m / 3,3 voet

Zonnig met wolken

Verhouding blauwe lucht / bewolking 30/70

ManierCloud snelheid

Filters 16 haltes

(10 + 6 ND-filters gestapeld) Groothoeklens

Type lens

Opening f / 11

ISO 100

17 mm

330 s = 6:30 min 14-bits 

RAW-bestand

Brandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

Werkbestand 16-bits TIFF-bestand

LICHTVORM II

© JOEL TJINTJELAAR 2012
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) Camerahoek 

(horizontale as) Afstand tot onderwerp

Weer

Geneigd zijn

Geneigd zijn

3 m / 9,8 ft

Zonnig met wat bewolking 70/30

Verhouding blauwe lucht / bewolking

Cloud snelheid Manier

Filters 16 haltes

(10 ND-stops + gestapeld IR-filter) Groothoeklens

Type lens

Opening f / 5.6

ISO 250

19 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

270 sec = 4:30 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

DE VORM VAN PRELUDE LIGHT © JOEL TJINTJELAAR, 

2011-2012

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

293 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



FOTOGRAFIE MET LANGE BLOOTSTELLING

DE FINE ART-AANPAK
Hoofdstuk 26 BEELDVOORBEELDEN EN ANALYSE

FOTOGRAFIE MET LANGE BLOOTSTELLING - DE FINE ART-AANPAK

BEELDVOORBEELDEN EN ANALYSE

JOEL

TJINTJELAAR

TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) Camerahoek 

(horizontale as) Afstand tot onderwerp

Weer

Geneigd zijn

Geneigd zijn

3,5 m / 11,5 ft

Zonnig met een paar dunne wolken 70/30

Verhouding blauwe lucht / bewolking

Cloud snelheid Relatief snel

ND-filter 10 stops 

Groothoeklens

F 16

Filters

Type lens

Opening

ISO 100

10 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

180 sec = 3:00 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

FROZENMUSIC III

© JOEL TJINTJELAAR, 2011-2012
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) Camerahoek 

(horizontale as) Afstand tot onderwerp

Weer

Geneigd zijn

Geneigd zijn

1,5 m / 5 ft

Zonnig met wolken

Verhouding blauwe lucht / bewolking 65/35

Cloud snelheid Relatief snel

Filters 16 haltes

(10 + 6 ND-filters gestapeld) Groothoeklens

Type lens

Opening F 16

ISO 100

10 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

180 sec = 3:00 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

DE VORM VAN LICHT I

© JOEL TJINTJELAAR, 2012
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JOEL
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) 90 ° uitgelijnd

- loodrecht op het gebouw

180 ° uitgelijndCamerahoek (horizontale as) Afstand tot 

onderwerp

Weer

1,5 m / 5 ft

Zonnig met wolken

Verhouding blauwe lucht / bewolking 60/40

LangzaamCloud snelheid

Filters 16 haltes

(10 + 6 ND-filters gestapeld) Groothoeklens

Type lens

Opening f / 5

ISO 100

21 mm

396 s = 6:46 min 14-bits 

RAW-bestand

Brandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

Werkbestand 16-bits TIFF-bestand

DE VORM VAN LICHT VII © JOEL TJINTJELAAR, 

2012
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JOEL
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) 90 ° uitgelijnd

- loodrecht op het gebouw

180 ° uitgelijndCamerahoek (horizontale as) Afstand tot 

onderwerp

Weer

1,5 m / 5 ft

Bewolkt

Verhouding blauwe lucht / bewolking 70/30

LangzaamCloud snelheid

Filters ND-filter 10 stops 

Groothoeklens

f / 13

Type lens

Opening

ISO 100

17 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

181 sec = 3:01 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

MONODRIAN AMONOCHROMATISCHE PLAK

© JOEL TJINTJELAAR, 2011 - 2012
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AANVULLENDE ONDERWERP EN SAMENSTELLING OVERWEGINGEN

JOEL

TJINTJELAAR

Na uitvoerig gesproken te hebben over de techniek voor lange belichtingstijden en de toepassing ervan op 

architectuurfotografie, laten we terugkomen voor enkele aanvullende overwegingen over hoe u uw onderwerp en 

compositie overtuigend en tegelijkertijd op een manier kunt kiezen die een uitdrukking van uw persoonlijke stijl.

Probeer gebouwen te vinden die lijken te zijn ontworpen door een

beeldhouwer en gebouwd door een architect.

Zoek naar wervelende lijnen en rondingen. Soms kan een gebouw eruitzien alsof het alleen is gebouwd met rechte 

prozaïsche lijnen, maar afhankelijk van je positie kunnen al die lijnen veranderen in een symfonie van gebogen lijnen 

als je op de juiste plek bent. De volgende afbeelding is een goed voorbeeld van dit idee. Het gebouw op de foto ziet er 

van alle kanten chaotisch en zelfs lelijk uit, behalve vanaf het punt waar de foto werd genomen, wat een origineel 

perspectief bood met een onverwacht lijnenspel en een overlay van vlakken.

Het eerste dat u moet doen bij het zoeken naar een architectonisch onderwerp, is zoeken naar een onderwerp dat een emotie oproept: het 

kunnen primaire of secundaire emoties zijn. Je kunt gewoon versteld staan   van de onmetelijkheid van een gebouw of geïntrigeerd zijn door 

het subtiele, harmonieuze en melodieuze lijnenspel in een structuur. Zoals Goethe ooit zei: "Ik noem architectuur bevroren muziek". Zoek naar 

de muzikaliteit van structuur wanneer je je volgende onderwerp probeert te vinden. Geometrische vormen en terugkerende patronen zijn een 

geweldig fotografisch element, je vindt ze in overvloed in de architectuur.

Het vinden van de juiste plek is vaak de sleutel tot

bekroonde fotografie.
ZOALS GOETHE EENS ZEI "I BEL

ARCHITECTUUR

"FROZENMUSIC".

ZOEKEN NAAR

MUSICALITEIT VAN

Beweeg daarom even centimeter voor centimeter omhoog en in alle richtingen totdat je die magische plek vindt waar 

alle lijnen samen lijken te komen om een   onverwacht magisch beeld te creëren. Elk opmerkelijk architectonisch object 

heeft deze magische vlek. Probeer het enige representatieve beeld van het gebouw te kiezen, het beeld dat je raakt en 

de artistieke emotie in je oproept. Dit zal uw persoonlijke interpretatie zijn van het object dat voor u ligt.

Zoek naar sculpturale architectuur. Het is misschien een klassiek onderwerp van LE-architectuurfotografie, maar beperk jezelf niet 

tot hoge gebouwen. Het kan indrukwekkend zijn, maar het onderwerp kan ook na intensief gebruik gaan vervelen.

EEN STRUCTUUR
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JOEL

TJINTJELAAR

TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) 90 ° uitgelijnd

- loodrecht op het gebouw

180 ° uitgelijndCamerahoek (horizontale as) Afstand tot 

onderwerp

Weer

1,5 m / 5 ft

Zonnig met wat bewolking 70/30

Verhouding blauwe lucht / bewolking

Cloud snelheid Manier

Filters ND-filter 10 stops 

Groothoeklens

F 16

Type lens

Opening

ISO 100

10 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

180 sec = 3:00 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

FROZENMUSIC I

© JOEL TJINTJELAAR, 2011
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) 180 ° uitgelijnd

- parallel aan het gebouw

180 ° uitgelijnd

100 m / 330 ft

Camerahoek (horizontale as) Afstand tot 

onderwerp

Weer Gedekt

10/90

Langzaam

Verhouding blauwe lucht / bewolking

Cloud snelheid

Filters 16 stops (10 + 6 gestapelde 

ND-filterstops)

Type lens Groothoeklens

f / 5Opening

ISO 100

22 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

421 sec = 7:01 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

DE VORM VAN LICHT VI

© JOEL TJINTJELAAR, 2012
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EEN FINE ART-AANPAK VAN KLASSIEKE (COMMERCIËLE) ARCHITECTURALE FOTOGRAFIE

JOEL

TJINTJELAAR

Je kunt op een eenvoudige manier componeren, een redelijke afstand houden tot het onderwerp en grote delen van 

het gebouw of zelfs het hele gebouw en zijn omgeving vastleggen, zonder convergerende lijnen. Dit is de meest 

klassieke en conventionele benadering van architectuur (commerciële) fotografie. Wanneer u uw architectonisch 

onderwerp op een meer klassieke manier benadert, zijn rechte horizontale en verticale lijnen essentieel. Je kunt het je 

niet veroorloven om horizontale en verticale vervormingen te hebben, aangezien dit soort fotografie de omgeving 

omvat en een zichtbaar of onzichtbaar oriëntatiepunt heeft: de horizon. Hierdoor zal er meer behoefte zijn aan een 

specifiekere lens om vervormde lijnen te corrigeren: de tilt-shift lens.

van zeegezichtfotografie met lange belichtingstijden. Dit type architectuurfotografie wordt vaak gebruikt 

voor skyline-opnamen. Ze werken vooral goed als je het klassieke LE-element aan de compositie 

toevoegt: water met de zachte en gladde LE-look en zijn reflecties. Als er een gebrek aan water is en 

we alleen een gebouw vastleggen zonder een ander element van compositie om het beeld interessanter 

te maken, zal het resultaat meestal niet bevredigend zijn. De volgende foto's illustreren dit geval. In de 

volgende afbeelding heb ik interesse toegevoegd door de pass-over te gebruiken als een sterk stuk 

compositie. Zonder de richtlijnen van deze kleine voetgangersbrug en de verlichting van de brug zou de 

compositie er niet erg interessant hebben uitgezien en de beeld zou diepte hebben gemist. De lucht bij 

lange belichtingstijd is in dit geval gemiddeld en niet erg dynamisch,

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Als je geen lange belichtingstechnieken gebruikt en zelfs de artistieke zwart-witinterpretatie weglaat, zal dit resulteren 

in de bekende conventionele architectuurfoto's. Combineer dit echter met elementen met een lange belichtingstijd en 

een creatieve, persoonlijke zwart-witconversie, en dit type architectuurfotografie kan veel meer elementen aan je foto 

toevoegen om een   verhaal te vertellen of je creatieve expressie te ondersteunen. Dit voegt context toe aan je 

afbeelding, aangezien deze niet meer wordt gebruikt in de nieuwere en populaire vorm van 

'shoot-straight-to-the-sky'-architectuurfotografie.

DIT MEER KLASSIEKER

NADERING

Tegelijkertijd zal deze meer klassieke benadering de moeilijkheidsgraad verhogen bij nabewerking in zwart-wit, terwijl 

het tegelijkertijd minimalistisch blijft; het risico op rommel en andere ongewenste elementen is veel groter dan bij 

opnamen direct in de lucht. Met de juiste creatieve mindset kan dit eenvoudig worden ondervangen, bijvoorbeeld door 

het benadrukken en toevoegen van schaduwen aan ongewenste delen die anders met een kloon-tool verwijderd 

zouden moeten worden. De foto van de Rotterdamse Erasmusbrug is exemplarisch voor deze benadering en hoe je de 

schaduw creatief kunt gebruiken als ondersteunend creatief element dat tegelijkertijd ongewenste visuele ruis 

verwijdert.

ZAL TOENEMEN

HET NIVEAU VAN

MOEILIJKHEID

WANNEER NA

VERWERKEN

ZWART EN

WITTE BESTELLING

Door bij dit soort architectuurfotografie elementen met lange belichtingstijd te gebruiken, zullen wolken meer op wolken in een zeegezicht 

lijken en "minder snel" zijn, wat betekent dat de wolken er niet uitzien als wolkenstrepen, maar eerder als wolken. conventionele wolken 

met lange belichtingstijden, typisch

OM HET TE HOUDEN

MINIMALIST BIJ

DEZELFDE TIJD
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Conventionele architectonische benadering, gecombineerd met elementen van zeegezicht.

Het nadeel van de conventionele schietarchitectuur is de opname van ongewenste visuele omgevingsruis.

Door op een creatieve manier schaduwen toe te voegen en te benadrukken, wordt visuele ruis niet alleen verwijderd, maar creëren de schaduwen ook een specifieke 

sfeer.

VISUELE AKOESTIEK VII - STILTE EN LICHT - ERASMUSBRUG © JOEL TJINTJELAAR
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- TOON SCHOONHEID, MAAK DE WERELD PERFECT

FINE ART LANGE TENTOONSTELLING FOTOGRAFIE TAAL

MIJN FOTOGRAFIEVISIE EN FINE ART-FILOSOFIE

- TOON SCHOONHEID, MAAK DE WERELD PERFECT
JULIA ANNA

GOSPODAROU

Zoals ik aan het begin van dit boek al zei, is kunstfotografie vooral een kwestie van schoonheid en het 

zoeken naar en representeren van de ziel van het onderwerp. Ik heb altijd gedroomd van een perfecte 

wereld. Ik heb altijd gekeken naar en genoten van de schoonheid om me heen, zo erg zelfs dat ik instinctief 

de niet-schoonheid negeerde waarmee ik in contact was. Dat is mijn filosofie en dat is altijd zo geweest, het 

is leidend voor de manier waarop ik denk en de manier waarop ik de wereld analyseer, en het vertaalt zich 

ook in mijn fotografie en beïnvloedt de manier waarop ik de wereld presenteer. Ik zal altijd proberen mijn 

onderwerp perfect te maken. Het idee van perfectie kan subjectief zijn, vooral in kunst, en het heeft te 

maken met de persoonlijke stijl van de kunstenaar, daarom kan wat ik als perfect zie en wat ik als zodanig 

presenteer, niet zijn wat iemand anders als perfect beschouwt, maar het streven naar perfectie in hun werk. 

,

Dit zijn kleine veranderingen die ik in de scène zou aanbrengen om het er perfect uit te laten zien. Maar omdat ik niet kon 

ingrijpen in de echte wereld, kon ik niet de perfecte beelden maken waar ik naar op zoek was, totdat ik besloot niet langer te 

wachten op het perfecte moment, maar om het gewoon te proberen te creëren door middel van verwerking, net zoals een 

schilder de wereld op zijn doek herschept. Het gaf het perfecte beeld vrij dat ik in mijn hoofd had, aangezien ik als enige 

verantwoordelijk was voor hoe mijn beelden er aan het eind uitzagen.

Ik ben een voorstander van het idee om het "vast te leggen in de camera", maar dat betekent meestal dat je dat perfecte moment voor je klaar 

hebt liggen. Vaak, hoewel je niet alle elementen al in het frame hebt, moet je het perfect maken en je moet ze toevoegen zodat je kunt laten 

zien wat je in je geest en ziel hebt terwijl je kijkt. de plaats. Dan heb je verwerking nodig, heb je lichtmanipulatie nodig, soms heb je ook 

beeldmanipulatie nodig. In een woord,

OMDAT DIT IS WAT KUNST 

ONS OP HET EINDE GEEFT:

EEN PERFECTE WERELD

Ik verwerkte mijn afbeeldingen niet altijd zoals ik dat nu doe. In de dagen van de cinema, maar ook toen ik met digitaal 

begon te werken, was ik vooral op zoek naar schoonheid en perfectie in de wereld, klaar voor mij om het vast te 

leggen. Gedurende deze tijd bleef ik me afvragen:

je moet de realiteit negeren, of er alleen uit halen wat je nodig hebt en

vervang de rest door je realiteit. En dat is wat ik doe, ik negeer wat ik niet leuk vind en plaats wat ik leuk vind op zijn plaats en het geeft me 

het idee van een perfect onderwerp. Want dat is wat kunst ons uiteindelijk geeft: een perfecte wereld en een manier om je er in balans mee te 

voelen.

ANDAWAY

VOELEN

BALANS MET HAAR

"WAT ALS?"

En als het licht zachter was, wat als het uit een andere richting kwam, of als het

scène was eenvoudiger, of die mensen waren er niet, of het gebouw was witter, of nieuwer, en nog veel meer.

De manier waarop ik me in balans voel met de wereld is door deze te filteren en alleen de essentie te 

behouden en de rest te vervangen.

met mijn verbeelding.
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ODE AAN ZWART (ZWARTE HOOP) VI - ZWARTE PERSONA

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - STAD LONDEN
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JULIA ANNA
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In mijn geval kon ik de 'perfecte wereld' creëren die ik in mijn foto's wilde laten zien, de techniek voor lange 

belichtingstijden en het gebruik van zwart-wit. Door deze twee uitdrukkingswijzen toe te passen, heb ik ontdekt dat ik de 

antwoorden op mijn zoektochten kan vinden en dat mijn wereld eindelijk perfect zal zijn. Door kleur te vervangen door 

grijstinten en een afbeelding te vereenvoudigen met een lange sluitertijd, bereik ik de essentie van wat ik zie en creëer ik 

de realiteit die ik zie in mijn verbeelding. Maar dat was slechts de eerste stap. Het idee vinden is altijd de eerste en soms 

de gemakkelijkste. Om het echt te maken, is meer werk en toewijding nodig. En in LE artistieke fotografie is het tien keer 

meer geldig dan in andere genres,

Dit is wat ik voel als ik aan een afbeelding werk. Ik begin met het elke keer opnieuw uitvinden van mijn alfabet en ik ben pas 

tevreden als ik

schrijf een verhaal dat kan worden gelezen en begrepen.

Het is voor mij het moment waarop ik me in balans voel met de wereld en zo weet ik wanneer ik moet stoppen, 

wanneer een beeld klaar is. Dit proces kan tijd kosten, maar kunst, beeldende kunst heeft tijd nodig om te worden 

gemaakt: het idee heeft tijd nodig om tot stand te komen, dan zal het uiteindelijke beeld door verschillende filters 

moeten gaan, de filters die de kunstenaar zette zijn werk op, zodat het resultaat veel meer op zijn eigen idee lijkt dan 

op de werkelijkheid. Beschouw uw imago als een kunstwerk waaraan u werkt. Hoeveel schilders ken je dat je een 

kunstwerk in een uur of zelfs een dag hebt voltooid? Nee!

HANDGREEP A

BEELD, WIJZIGEN

De tweede stap in dit proces is leren om jezelf uit te drukken door middel van bewerken, om te leren hoe je deze tool 

kunt gebruiken om je gedachten en gevoelens over te brengen via je afbeelding. Hoe u de afbeelding eruit kunt laten 

zien zoals u zich voorstelt. Een afbeelding manipuleren en aanpassen aan uw ideeën en stijl is als het schrijven van een 

boek, zoals het opschrijven van uw ideeën op papier, zonder letters en woorden, maar lijnen en licht. . En het mooie hier 

is dat iedereen zijn eigen alfabet kan verzinnen en zijn eigen "woorden" kan maken, die in eerste instantie alleen 

betekenis hebben voor de kunstenaar, maar als het uiteindelijke beeld tot leven komt, zullen die woorden het geheel 

creëren. een verhaal is precies wat onze verbeelding ziet.

Dus dat is precies wat het is: het is geen fotografie, het is kunstfotografie. Het is kunst!

ING HET IN ORDERTO

SUITY ONZE IDEEËN

EN STIJL IS

ALS EEN BOEK SCHRIJVEN,

Op de volgende pagina's zullen we erover praten " Taal voor langdurige blootstelling aan beeldende kunst " waar we over na moeten 

denken en die we moeten gebruiken bij het maken van onze afbeeldingen. Ik ga enkele dingen delen die ik heb ontdekt en die u kunnen 

helpen bij het creëren van uw eigen taal door te kijken hoe het in mijn geval werkt. We kunnen deze kenniselementen "taaltips en principes 

voor de beeldende kunst met lange sluitertijden" noemen.

ALS SCHRIJVEN

IDEEËN OP PAPIER,

NIET GEBRUIKEN

LETTERS EN

WOORDEN GEDACHT,

MAAR LIJNEN EN

LICHT

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

306 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



FINE ART LANGE TENTOONSTELLING FOTOGRAFIE TAAL HOOFDSTUK 27 MIJN SCHIETENDE EN VERWERKENDE STROOM

FINE ART LANGE TENTOONSTELLING FOTOGRAFIE TAAL

MIJN SCHIETENDE EN VERWERKENDE STROOM

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Ik begin deze sectie met tips, principes, voorbeelden en analyses van mijn werk met een paar woorden over mijn 

workflow. Laten we beginnen met te zeggen dat ik altijd in 14-bits RAW fotografeer, meestal uitsluitend in RAW, wat 

essentieel is voor de kwaliteit van het werkbestand.

uiterst belangrijk deel van mijn verwerking zoals je al weet, daarna domosteer ik de rest van het werk in Photoshop, 

volgens de methode van Fotografie tekenen (PhtD) wat ik eerder in het boek heb uitgelegd - dat wil zeggen, in twee 

woorden, de volumes weergeven met licht en schaduw zodat ik diepte kan creëren en ze echt en driedimensionaal kan 

laten lijken. Zoals ik al eerder zei, is deze methode gerelateerd aan de principes en technieken die we gebruiken bij 

klassiek tekenen. De belangrijkste tools voor mijn verwerking zijn selecties, verlopen en de tool Dodge & Burn. Het is 

een tijdrovende methode als u wilt dat de resultaten perfect zijn, maar u kunt perfectie bereiken als u het correct en met 

geduld gebruikt.

Vervolgens start ik als beeldverwerking zelf in Lightroom waar ik de basisinstellingen van mijn afbeelding doe: belichtingscompensatie, 

witbalans, contrastaanpassing, basisscherpte, stofvlekkenreiniging ( etc.), basis lenscorrectie (ik doe de serieuze lens- en 

perspectiefcorrecties

DxOViewPoint 2 - een geweldig hulpmiddel voor dit soort correcties, vooral bij het fotograferen met een groothoeklens). Vanuit Lightroom 

exporteer ik een TIFF-bestand voor bewerking in Photoshop, waar ik het grootste deel van de verwerking doe. ik gebruik TopazBWEffecten 2 voor 

mijn eerste conversie in zwart-wit (je kunt hier lezen, als je dat nog niet eerder in het boek hebt gedaan, een Diepgaande evaluatie van Topaz 

BW-effecten Ik schreef). Je kan ook gebruiken DxOFilmPack5 of TOPAZ LABS KORTING - Topaz Labs geeft lezers van dit boek 15% korting die je kunt krijgen door de code te 

gebruiken Juliaannagospodarou om een   plug-in of de volledige verzameling

NIK Zilver Efex Pro 2 , maar ik zou Topaz aanbevelen, omdat het een zeer rijke maar gebruiksvriendelijke plug-in is. DxO Film Pack 5 heeft ook 

een paar presets die je een interessante filmlook en mooie grijstinten kunnen geven, en ik gebruik deze presets graag, maar het is niet zo 

uitgebreid als Topaz BW Effects.

volgende link Korting topaas .

DxO FILMPACK VOORINSTELLINGEN - Om te experimenteren met FilmPack en het uiterlijk dat u in mijn afbeeldingen ziet opnieuw te 

creëren, kunt u het

serie van Gratis Fine Art DxOpresets "Dark City" Ik maakte.

Ik gebruik dan ook Topaz DeNoise om ruis in de afbeelding te verminderen (een heel goed hulpmiddel daarvoor) Topaas detail 

en Topaas duidelijkheid om de scherpte te vergroten en de definitie te verbeteren, combineer ik Topaz ReMask met de 

selectiehulpmiddelen van Photoshop om mijn selecties te maken,

Hieronder zal ik enkele van mijn afbeeldingen analyseren vanuit het oogpunt van de opnameomstandigheden, opname-instellingen en mijn 

camera-instellingen.
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TIPS EN PRINCIPES - SCHIETEN
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1. GECONCENTREERDE DETAILS Daarnaast kunnen deze details op een originele manier in het frame worden geplaatst, bijvoorbeeld met de horizon 

gekanteld, om een   nog grotere impact te hebben en nog onverwachter voor het oog te worden. Men kan ook een extreem 

perspectief, ongebruikelijke gezichtspunten of originele nevenschikkingen vinden om een   normaal herkenbare structuur 

om te vormen tot een object dat de geest aanspreekt en speelt met het visuele geheugen van de toeschouwer die het 

probeert te identificeren en classificeren. Het is een van de doelstellingen van de kunst om een   nieuwe en andere visie op 

een 'gewoon' of herkenbaar object te vinden en te laten zien, een aanblik die stof tot nadenken geeft en die de schoonheid 

van het object kan onthullen. in een heel nieuw licht.

Architectuurfotografie met een lange belichtingstijd is in wezen een soort abstracte fotografie. We zijn niet geïnteresseerd in het presenteren van 

het gebouw zoals het in werkelijkheid is, zoals we het zien terwijl we er langs lopen, maar we willen een uitzonderlijk standpunt of detail vinden 

dat het kan transformeren in een kunstfoto. Een van de manieren om een   uitzonderlijk beeld te creëren en het te laten verschillen van de meer 

gebruikelijke interpretaties van het onderwerp dat we presenteren, is door te focussen op de details en niet de hele scène te laten zien. Een 

compleet beeld van het landschap zal bijna altijd voor het oog herkenbaar zijn, dus minder overtuigend dan een zorgvuldig gekozen detail, een 

deel van de constructie of een deel van het gebouw dat we willen presenteren.

SHOWA NEWAND

ANDERE KIJK

OP EEN "GEBRUIKELIJK" OF 

HERKENBAAR

OBJECT, AANZICHT

DIT AANBOD

ETEN VOOR

GEDACHTE
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) Camerahoek 

(horizontale as) Afstand tot onderwerp

Weer

Accentuerende neiging

Geneigd zijn

1,3 m / 4,3 ft

Half bewolkt

Verhouding blauwe lucht / bewolking 70/30

Langzaam

15 ND-filters (9 + 6 

gestapeld)

Cloud snelheid

Filters

Type lens Groothoeklens

f / 8Opening

ISO 100

18 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

272 sec = 4:32 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

ALS DE SNAREN VAN EEN HARP III - HEFBOOM

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHENE
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TIPS EN PRINCIPES - SCHIETEN

JULIA ANNA

GOSPODAROU

2. LOOP DE HEMEL MET HET GEBOUW vormen en hoeken), zowel in positie als in richting, waardoor het gebouw met zijn achtergrond wordt verbonden. Een 

heel goed voorbeeld van dit soort situaties zijn mijn volgende afbeeldingen A Path to The Sky III - Stroke of Light and 

Fluid Time I - An (en) Visionographic Chicago Story, waar ik het geluk had de wolken in een zeer goede positie in beide 

gevallen, ook met verhoudingen, texturen en dichtheid die perfect pasten bij het gebouw dat ik fotografeerde, ook bij 

mijn kijk op deze afbeeldingen.

Probeer een gezichtspunt te vinden waarbij de richting van de wolken zodanig is dat het iets toevoegt aan de compositie 

en het niet tegenspreekt. Niet altijd mogelijk omdat we de natuur niet kunnen beheersen, maar soms kan een kleine 

verandering in positie nieuwe invalshoeken onthullen die beter werken voor de dialoog tussen wolken en structuur. Het 

beste scenario zou zijn dat de wolken en hun formatie het patroon van het gebouw voortzetten (patronen, dominante 

lijnen, combinaties van
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) Camerahoek 

(horizontale as) Afstand tot onderwerp

Weer

Geneigd zijn

Geneigd zijn

3 m / 9,8 ft

Half bewolkt

Verhouding blauwe lucht / bewolking 55/45

Manier

15 ND-filters (9 + 6 

gestapeld)

Cloud snelheid

Filters

Type lens Groothoeklens

f / 8Opening

ISO 100

18 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

301 sec = 5:01 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

EEN WEG NAAR DE HEMEL III - SLAG VAN LICHT

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - BERLIJN
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JULIA ANNA
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) 180 ° uitgelijnd

- parallel aan het gebouw

180 ° uitgelijnd

100 tot 250 m / 330 tot 820 ft Zonnig met wolken

Camerahoek (horizontale as) Afstand tot 

onderwerp

Weer

Verhouding blauwe lucht / bewolking 70/30

Manier

13 ND-filters (10 + 3 

gestapeld) Lens

Focus verleggen

Cloud snelheid

Filters

Type lens

Opening f / 11

ISO 100

24 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

141 sec = 2:21 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

* Tilt-shift lensinstellingen - 8,5 graden verticale tilt, 12 mm offset (hoogte)

VLOEISTOF TIJD I - EEN VISIONOGRAFISCHE GESCHIEDENIS VAN CHICAGO © JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 

- CHICAGO
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3. KIJK NAAR FORMINIALE ONDERWERPEN, NIET TE BEZIG tenzij er bomen heel dicht bij het gebouw staan). Probeer beveiligingscamera's aan de muren te vermijden (niet altijd 

mogelijk; als dat niet mogelijk is, probeer ze dan te klonen tijdens de nabewerking, tenzij je ze nodig hebt voor een 

bepaald effect). Een gebouw ziet er veel eleganter uit en het beeld gaat directer naar de essentie van een structuur 

zonder die irrelevante objecten eraan vastgemaakt of zijn buurt. Dit principe is in overeenstemming met het idee 

waarover ik sprak aan het begin van het hoofdstuk, het idee om de foto perfect te maken als artistieke filosofie en als 

gids voor fotograferen en verwerken.

Simpele vormen, volumes, duidelijke kruispunten, een duidelijk onderwerp, een beperkt aantal decoratieve elementen, 

indien aanwezig, en een kijkhoek die de compositie vereenvoudigt en de setting schoon houdt. Dit alles zal een beeld 

creëren dat veel meer impact zal hebben dan een beeld waarin je te veel ziet en er geen hiërarchie is. Vergeet bomen, 

takken of andere planten die in het frame kunnen verschijnen (als je de camera naar de lucht richt, is dit relatief 

eenvoudig te bereiken,
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) Camerahoek 

(horizontale as) Afstand tot onderwerp

Weer

Geneigd zijn

180 ° uitgelijnd

1,5 m / 4,9 ft

Half bewolkt

Verhouding blauwe lucht / bewolking 45/55

LangzaamCloud snelheid

Filters 16 haltes

ND-filters (10 + 6 gestapeld) Groothoeklens

Type lens

Opening f / 9

ISO 100

11 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

333 sec = 5:33 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

ODE AAN ZWART (ZWARTE HOOP) I - ZELF ZWART

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - STAD LONDEN
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) 180 ° uitgelijnd - parallel aan het gebouw

180 ° uitgelijnd

6 m / 20 ft

Camerahoek (horizontale as) Afstand tot 

onderwerp

Weer Relatief bewolkt

Verhouding blauwe lucht / bewolking 45/65

Manier

15 ND-filters (9 + 6 

gestapeld)

Cloud snelheid

Filters

Type lens Groothoeklens

f / 14Opening

ISO 100

21 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

240 sec = 4:00 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

EEN WEG NAAR DE HEMEL IV - GOLVEN IN DE HEMEL © JULIA ANNA GOSPODAROU 

2012 - BERLIJN
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4. KIJK NAAR UNIFORMEERBARE OPPERVLAKKEN In de volgende afbeelding had ik in de nabewerking te maken met een zeer intense schaduw op het gebouw, een 

schaduw die nog steeds zichtbaar is aan de rechterkant van de afbeelding. Van wat je kunt zien, ziet de schaduw er niet 

sterk meer uit omdat ik de lichtbalans in dat gebied heb veranderd en de schaduw heb helderder gemaakt zodat deze 

overeenkomt met de rest van de afbeelding. Maar dit betekende drastisch ingrijpen in het beeld, wat de pixelbalans 

verandert en strepen en detailverlies kan veroorzaken, en daarom moet dit worden vermeden. Het was echter niet 

mogelijk om de foto op een ander tijdstip te maken, dus ik moest werken met wat ik had. Normaal gesproken is het het 

beste om te doen als de omstandigheden niet ideaal zijn wacht op nog een kans om te schieten. In dit geval, hoewel het 

niet mogelijk was en omdat de wolken erg goed waren, koos ik ervoor om te profiteren van de wolken,

Spelen met licht en schaduw kan uitstekende resultaten opleveren in een afbeelding, maar vaak wanneer je op zoek 

bent naar een surrealistische, buitenaardse look en de vrijheid nodig hebt om in te stappen en de balans te 

veranderen. van licht in het frame afhankelijk van uw visie, is het beter om te maken te hebben met een meer uniform 

en neutraal licht. Schaduwen die bijvoorbeeld te intens zijn door zijverlichting, kunnen de beeldverwerking bemoeilijken 

als u de lichtbalans in het beeld moet veranderen, en kunnen afbreuk doen aan de gladheid en het etherische uiterlijk. 

van een architecturaal beeld met lange blootstelling. In dit opzicht, tenzij de kunstenaar het tegenovergestelde effect 

beoogt,
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) 90 ° uitgelijnd - loodrecht op het gebouw

180 ° uitgelijndCamerahoek (horizontale as) Afstand tot 

onderwerp

Weer

1,5 m / 5 ft

Half bewolkt

Verhouding blauwe lucht / bewolking 60/40

Vlug

Polarisator + 12 ND-filters (9 + 3 gestapeld)

Cloud snelheid

Filters

Type lens Groothoeklens

f / 18Opening

ISO 100

18 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

68 sec = 1:08 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

EEN WEG NAAR DE HEMEL I - DE TOREN

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHENE
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JULIA ANNA
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) Camerahoek 

(horizontale as) Afstand tot onderwerp

Weer

Geneigd zijn

Geneigd zijn

20 tot 60 m

Zonnig met wolken

Verhouding blauwe lucht / bewolking 70/30

Manier

13 ND-filters (10 + 3 

gestapeld) Lens

Focus verleggen

Cloud snelheid

Filters

Type lens

Opening f / 9

ISO 100

24 mm

121 s = 2:01 min 14-bits 

RAW-bestand

Brandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

Werkbestand 16-bits TIFF-bestand

* Tilt-Shift Lens-instellingen - 8,5 graden schuine kanteling bij 45 graden rotatie, 12 mm offset (hoogte)

FLUID TIME II - EEN VISIONOGRAFISCHE GESCHIEDENIS VAN CHICAGO © JULIA ANNA GOSPODAROU 2014 - 

CHICAGO
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5. HET "BESLISSENDE MOMENT" VAN FOTOGRAHIE MET LANGE BLOOTSTELLING - KIES 

HET RECHT OM OP DE SLUITER TE DRUKKEN

strepen van wolken op de juiste plaats en ononderbroken verschijnen willekeurig in de lucht.

Hoe weten we wanneer dat moment is? Door observatie en ervaring.

Zelfs als we het hebben over fotografie met een lange sluitertijd, kunnen we nog steeds spreken van een " moment Als algemene regel, en als u deze mogelijkheid heeft, start dan geen tentoonstelling

beslissend ". Er is altijd een bepalend moment in fotografie, ongeacht het genre.

wanneer een groep wolken halverwege het beeld is. Dit zou leiden tot een afbeelding met te korte 

strepen die mogelijk uit balans zijn. De beste tijd om wolken vast te leggen, is om de belichting te 

starten wanneer wolken het frame binnenkomen en de sluiter open te houden totdat ze het verlaten. 

Op deze manier krijg je gelijkmatige wolkenstrepen over het frame en krijg je meer vrijheid in de 

nabewerking om tot het beeld van de lucht te komen dat je in je hoofd hebt gebouwd: het is 

makkelijker delen van de lucht verwijderen of verbergen als je niet alle gevangen wolken wilt laten 

zien, dan proberen de wolken die je hebt uit te breiden als je meer nodig hebt. Voor de meeste 

onderwerpen

Bij fotografie met een lange sluitertijd zijn er twee dingen die variëren

capabel, al het andere stabiel: licht en wolken.

Daarom is het beslissende moment gerelateerd aan deze twee elementen en treedt het op wanneer het licht de juiste 

intensiteit heeft en nog meer wanneer de wolken op de juiste plaats zijn. Om de wolkensporen op de juiste plaats ten 

opzichte van het frame en het onderwerp vast te kunnen leggen, moeten we anticiperen waar ze zich aan het begin en 

aan het einde van de opname zullen bevinden, met andere woorden wat hun traject in het beeld zal zijn. We zullen 

daarom moeten nadenken over en beslissen over de duur van onze blootstelling aan de hand van de snelheid van de 

wolken en het geschikte moment om de belichting te starten, zodat het resultaat uniform is.
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) Camerahoek 

(horizontale as) Afstand tot onderwerp

Weer

Geneigd zijn

Geneigd zijn

1,5 m / 5 ft

Half bewolkt

Verhouding blauwe lucht / bewolking 60/40

VlugCloud snelheid

Filters Polarisator + 12 stops

ND-filters (9 + 3 gestapeld) Groothoeklens

Type lens

Opening f / 18

ISO 100

18 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

72 sec = 1:12 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

EEN WEG NAAR DE HEMEL II - DE HEMEL VOORBIJ

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHENE
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) Camerahoek 

(horizontale as) Afstand tot onderwerp

Weer

Geneigd zijn

Geneigd zijn

1,2 m / 4 ft

Zonnig met enkele bewolking 75/25

Verhouding blauwe lucht / bewolking

Cloud snelheid Zeer langzaam

Filters 15 haltes

ND-filters (9 + 6 gestapeld) Groothoeklens

Type lens

Opening F 16

ISO 100

18 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

271 sec = 4:31 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

EEN WEG NAAR DE HEMEL V - DE BESTEMMING

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - BERLIJN

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

321 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



FINE ART LANGE TENTOONSTELLING FOTOGRAFIE TAAL HOOFDSTUK 27 ADVIES EN PRINCIPES - BEHANDELING

FINE ART LANGE TENTOONSTELLING FOTOGRAFIE TAAL

ADVIES EN PRINCIPES - BEHANDELING
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1. MAAK DE JUISTE AFBEELDINGSKEUZE Maar als het te maken heeft met andere dingen die er waren en niet met wat we op zichzelf hebben vastgelegd, is het 

beter om te wachten tot de indrukken zijn opgelost voordat je een objectieve keuze maakt.

Probeer daarom een   afstand te leggen tussen enerzijds de herinneringen die je hebt aan de afbeelding of 

hoe deze zich verhoudt tot de plek en anderzijds de afbeelding zelf als een visuele weergave van een 

onderwerp. Dit proces kan duren

Het lijkt misschien een no-brainer, maar het kiezen van de juiste afbeelding is essentieel om een   idee over te brengen 

en uw visie te uiten.

Als u meerdere foto's van hetzelfde onderwerp heeft gemaakt, wat vaak het geval is, moet u wellicht de foto kiezen 

die het beste uw idee van dat onderwerp weergeeft. Tenzij u zeker weet welke afbeelding u moet verwerken, 

vergelijkt u afbeeldingen in Lightroom of Photoshop Bridge, bij voorkeur al bijgesneden, om te beslissen welke foto 

het beste is, die uw visie het beste weergeeft en het meest aantrekkelijk is voor de kijker. Probeer te kiezen zonder 

emotioneel betrokken te raken. We kunnen allemaal het ene beeld leuker vinden dan het andere, omdat we er op de 

een of andere manier iets mee te maken hebben of toen we het namen.

uren of misschien moet je de beelden dagen of weken onaangeroerd laten om je er emotioneel van los te kunnen 

maken, maar dit is een zeer belangrijke stap en het mag niet overhaast worden. Het belangrijkste bij het maken van de 

juiste keuze is objectief te zijn, want alleen door objectief te zijn, kun je de emotie van het beeld voelen zoals de kijker 

het zal voelen en iets kunnen creëren dat heeft effect op iemand anders dan jij.
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) Camerahoek 

(horizontale as) Afstand tot onderwerp

Weer

Geneigd zijn

Geneigd zijn

10 m / 33 ft

Zonnig met wolken

Verhouding blauwe lucht / bewolking 70/30

Zeer langzaam

15 ND-filters (9 + 6 

gestapeld)

Cloud snelheid

Filters

Type lens Groothoeklens

f / 6.3Opening

ISO 100

23 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

332 sec = 5:32 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

ZOALS DE SNAREN VAN EEN HARP V - STRINGS

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHENE
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JULIA ANNA

GOSPODAROU

2. BALANCEER HET GEBOUW MET DE HEMEL Het tegenovergestelde is ook waar, maar het eerste komt vaker voor. Over het algemeen geldt: hoe zachter het licht, hoe "natuurlijker" het beeld 

zal zijn en daarom zal de verwerking moeilijker en tijdrovender zijn. Een sterk contrasterende look kan veel gemakkelijker worden bereikt met 

behulp van tools die het licht in het algemeen veranderen, zoals bochten, niveaus of zelfs controlepunten in Silver Efex Pro2.

Lucht en gebouw moeten elkaar aanvullen wat betreft verwerking. Probeer altijd een relatie tussen de twee te vinden, of 

het nu een relatie van gelijkenis of contrast is. De twee moeten duidelijk van elkaar onderscheiden zijn, maar hetzelfde 

'gevoel' hebben om hetzelfde verhaal te kunnen vertellen.

Om een   zachter en aantrekkelijker uiterlijk te krijgen, moet u in detail werken, op elk gebied van de afbeelding afzonderlijk, met 

behulp van verlopen, het gereedschap Tegenhouden en doorbranden, het penseel, onvolkomenheden klonen of de oppervlakken 

verzachten. .

Probeer de zachtheid (of hardheid) van het licht aan te passen, zowel in het gebouw als in de lucht. Een lucht met een hoog contrast kan zich 

niet aanpassen aan een gebouw dat is behandeld met zachte tinten.
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) Camerahoek 

(horizontale as) Afstand tot onderwerp

Weer

Geneigd zijn

Geneigd zijn

3 m / 9,8 ft

Zonnig met wat bewolking 70/30

Verhouding blauwe lucht / bewolking

Cloud snelheid Zeer langzaam

Filters 15 haltes

ND-filters (9 + 6 gestapeld) Groothoeklens

Type lens

Opening f / 9

ISO 100

18 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

332 sec = 5:32 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

ALS DE SNAREN VAN EEN HARP IV - STRALEND
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3. MAAK DE VERANDERINGEN DIE JE NODIG HEBT IN JE VISIE Vaak moet ik de 'ontwerper' van mijn beeld worden en jij ook, als je, net als ik, meer nodig hebt dan werken met licht om je verbeelding vorm 

te geven in het beeld dat je creëert.

Een van de belangrijkste beslissingen die u kunt nemen bij kunstfotografie, is om uw visie te laten prevaleren boven de foto die u hebt gemaakt. 

Met andere woorden, neem het beeld dat de camera je geeft en zelfs het beeld dat je voor je ziet niet als vanzelfsprekend aan, maar vervang 

het door wat je in gedachten ziet. Misschien zie je het uiteindelijke beeld nog niet in je hoofd, maar raad eens hoe het er aan het eind uit zal 

zien, je weet misschien dat het er is en je kunt je visie creëren op basis van het basisbeeld die de camera je heeft gegeven, maar je moet 

zoeken en een manier vinden om het te doen. Wat dit wel betekent, is dat je wijzigingen moet aanbrengen in de afbeelding waarmee je begint, 

om elementen toe te voegen of te verwijderen,

Net zoals een architect het gebouw helemaal opnieuw ontwerpt, vanuit een eenvoudig idee en een basis, dat is 

de site en de omgeving, op dezelfde manier als jij moet beginnen met het maken van je kunst.

afbeeldingen.

Begin bij de basisprincipes die u in uw camera vastlegt en gebruik alles wat u nodig heeft om het uiteindelijke beeld te krijgen dat u voor ogen 

heeft. Werk aan de volumes zodat ze overeenkomen met uw ideaal, zelfs als dit bijvoorbeeld betekent dat u hun verhoudingen moet veranderen, 

als de manier waarop u ze vastlegde u niet bevredigde en u het niet anders kon. Negeer de kleur bij het converteren naar zwart-wit als deze uw 

idee niet ondersteunt. Verwijder ongewenste objecten uit het frame om een   meer harmonieus beeld te creëren. Doe wat je nodig hebt, maar 

zonder de essentie van het object dat je presenteert te veranderen, want je wilt nog steeds

We hebben gesproken over het veranderen van het licht in een afbeelding als een hulpmiddel dat ons zal helpen onze 

visie te realiseren, maar soms kunnen we ons niet beperken tot het veranderen van de lichtverdeling in een afbeelding, 

althans wat mij betreft, in het bijzonder. wanneer alleen het veranderen van het licht van het beeld niet genoeg zal zijn 

om mijn visie te bereiken.

onthul zijn "ziel". Meestal gebruik de kracht die je hebt als "ontwerper" van je ontwerpen om ze in gedachten te laten lijken zoals je ze 

had gepland. Dat is

waardoor je creativiteit de ruimte krijgt en je er helemaal voor kunt gaan.
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) Camerahoek 

(horizontale as) Afstand tot onderwerp

Weer

Geneigd zijn

Geneigd zijn

1,3 m / 4,2 ft

Relatief bewolkt

Verhouding blauwe lucht / bewolking 35/65

ManierCloud snelheid

Filters 15 haltes

ND-filters (9 + 6 gestapeld) Groothoeklens

Type lens

Opening f / 10

ISO 100

32 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

251 sec = 4:11 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

EEN WEG NAAR DE HEMEL VI - STAPPEN

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - BERLIJN
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4. VERMINDER HET CONTRAST IN DE HEMEL om de helderste te ondersteunen, zodat een donkerdere lucht de aandacht naar het gebouw zal sturen (dat is het onderwerp) en 

dat is waar we naar streven.

De lucht in architectuurfotografie met lange belichtingstijden is een achtergrond, niet het hoofdonderwerp zoals het zou kunnen zijn in 

landschapsfotografie. Een manier om dit te bereiken en de lucht eruit te laten zien als een goede maar niet-opdringerige achtergrond, is door het 

contrast in de lucht te verminderen en dit voornamelijk te gebruiken om het gebouw weer te geven (d.w.z. een donker gebouw met 

contrasterende lichtaccenten, naast een donkere lucht met niet zo heldere wolken). Een andere manier is om een   contrast te creëren tussen de 

lucht en het gebouw (d.w.z. een gebouw weergegeven in lichte tinten tegenover een donkere lucht). Er is ook de mogelijkheid van een 

helderdere lucht, maar ik werk liever met donkere tinten vooral voor de achtergrond (zoals de lucht is),

Het doel is om het gebouw als hoofdonderwerp te houden en te voorkomen dat de lucht ermee concurreert.

Hoe weet je of de lucht van het gebouw af beweegt? Als het oog het gebouw verlaat, naar de lucht gaat en daar 

blijft, betekent dit dat de lucht te intens is en dat het belang ervan moet worden verminderd.

Om de intensiteit van de lucht te verminderen zonder het belang ervan in het kader te verwijderen, zijn de meest 

effectieve hulpmiddelen om de lucht donkerder te maken en het contrast te verminderen en ook om de textuur te 

verzachten.
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) Camerahoek 

(horizontale as) Afstand tot onderwerp

Weer

Geneigd zijn

Geneigd zijn

6 m / 20 ft

Zonnig met wat bewolking 70/30

Verhouding blauwe lucht / bewolking

Cloud snelheid Langzaam

Filters 15 haltes

ND-filters (9 + 6 gestapeld) Groothoeklens

Type lens

Opening f / 13

ISO 100

23 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

271 sec = 4:31 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestandWerkbestand

ALS DE SNAREN VAN EEN HARP I - OVERTURE
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5. NEEM UW TIJD En iedereen weet dat de details het verschil maken tussen een goed beeld en een perfect beeld.

Misschien wel het meest waardevolle advies dat ik een fotograaf met een lange sluitertijd kan geven, zowel in het veld als tijdens de 

behandeling, is geduld hebben. Als je ongeduldig bent, kun je dit soort werk niet doen zoals het zou moeten. Zelfs als je van nature ongeduldig 

bent of omdat we in een extreem snelle wereld leven die het ritme bepaalt, zal het je misschien verbazen hoe lonend het kan zijn om de tijd te 

nemen om foto's met een lange sluitertijd te maken. , vervolgens met beeldverwerking en hoe de resultaten verbeteren. niet alleen met je 

groeivaardigheden, maar jezelf ook genoeg tijd geven om je creatieve kant vrij te laten manifesteren.

Creëer het idee van een afbeelding in je hoofd, vind het onderwerp, vind het beste gezichtspunt, wacht op het beste licht 

en de beste wolken, configureer de foto, kies het beste frame om te verwerken, verwerk de afbeelding tot hoe het eruit 

ziet op het plaatje dat je in gedachten hebt, en daardoor perfectie bereikt, al deze dingen duren lang en vaak kun je het 

proces niet versnellen zonder kwaliteitsverlies. Maanden kunnen van idee tot uiteindelijke afbeelding gaan. Daarom heb 

je geduld nodig om het goed te doen en tevreden te zijn met het resultaat.

U zult ook onder de indruk zijn van hoe uw aandacht voor detail zal worden verscherpt tijdens dit vertragende proces.

Je hebt tegelijkertijd passie nodig en als je er genoeg van hebt, krijg je het geduld dat je nodig hebt.
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TECHNISCHE EN EXIF   GEGEVENS

Camerahoek (verticale as) Camerahoek 

(horizontale as) Afstand tot onderwerp

Weer

Geneigd zijn

Geneigd zijn

1,0 m / 3,3 ft

Zonnig met enkele bewolking 75/25

Verhouding blauwe lucht / bewolking

Cloud snelheid Langzaam tot gemiddeld

Filters Polarisator + 15 stops

ND-filters (9 + 6 gestapeld) Groothoeklens

Type lens

Opening f / 11

ISO 100

18 mmBrandpuntsafstand

Blootstelling

Gevangen in

285 sec = 4:45 min 14-bits 

RAW-bestand

16-bits TIFF-bestand.Werkbestand

ODE AAN ZWART (ZWARTE HOOP) III - ANIMUS ZWART © JULIA ANNA 

GOSPODAROU 2013 - ATHENE
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ZWART-WIT NAVERWERKING MET iSGM

ZWART-WIT-AFBEELDINGEN OMZETTEN MET ITERATIEVE SELECTIEVE GRADIËNTEN - iSGM

JOEL

TJINTJELAAR

EEN INTRODUCTIE In tegenstelling tot wat veel mensen (puristen) denken, Ansel Adams zijn beelden massaal nabewerkt in de donkere kamer om ze af te 

stemmen op zijn artistieke visie, sommigen zouden het zelfs als manipulatie beschouwen. Zijn vaardigheden in de donkere kamer waren 

ongeëvenaard. Hij was er vast van overtuigd dat de kunstenaar / fotograaf alles moest doen wat nodig is om fotografie in de doka te bereiken: 

alle beschikbare tools en vaardigheden gebruiken om zijn uiteindelijke artistieke visie te bereiken en uit te drukken. 'Je maakt geen foto, je 

maakt hem.'

'Je maakt geen foto, je maakt hem.'

- Ansel Adams
Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

"Het negatieve is het equivalent van

scoor en print de voorstelling. "

NOOIT AANPASSEN

JEZELF ALLEMAAL

- Ansel Adams

De volgende sectie is in Ansel Adams ' geest: een zwart-wit nabewerkingsmethode voor het digitale tijdperk om elke aspirant-en 

gevorderde zwart-witkunstenaar de tools en vaardigheden te geven om volledige controle over hun zwart-witbeeld te hebben en een foto te 

kunnen maken en om het af te stemmen op zijn visiekunst.

BEPERKINGEN TOT

Ik begin dit gedeelte over de kunst van zwart-wit nabewerking met twee citaten die illustreren hoe Ansel Adams zwart-wit 

nabewerking beschouwde als een belangrijk aspect van het maken van kunstfoto's. Ansel Adams wordt algemeen 

beschouwd als de kunstenaar / fotograaf die zwart-witfotografie de basis heeft gegeven, niet alleen om goede 

zwart-witfotografie te begrijpen, maar ook om goede zwart-witfoto's te maken. Ansel Adams getraind en onderwezen in 

het analoge tijdperk van de conventionele donkere kamer, zijn ze nog steeds van toepassing op dit tijdperk van digitale 

zwart-witfotografie en kunnen ze worden geëxtrapoleerd naar de digitale donkere kamer.

WAT IS TOEGESTAAN.

ALLES IS

VERGUNNING VOOR

OMWILLE VAN

UITDRUKKEN

Er is geen goed of fout, te veel of niet genoeg: in zwart-wit kunstfotografie is er alleen je artistieke visie en alles wat 

nodig is om deze aan de wereld tot uitdrukking te brengen. Duw de bochten, verbrand de blanken om ze zwart te 

maken, vermijd de zwarten om ze wit te maken, doe alles in de postproductie in zwart-wit, maar stel jezelf nooit grenzen. 

In de kunst mag alles zich werkelijk, vrij en zonder enige beperking uitdrukken.

ECHT ALLEEN,

VRIJ EN

ZONDER ENIGE

BEPERKINGEN IN

KUNST
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JOEL
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Er zijn verschillende methoden om verbluffende zwart-witafbeeldingen te maken en een van de gemakkelijkste manieren is natuurlijk om gewoon 

de presets te gebruiken die worden aangeboden door plug-ins zoals Silver Efex Pro 2 van NIK, Topaz B&W Effects 2 of OnOne. Software. Zelfs 

het gebruik van de zwart-witopties in Lightroom of Photoshop is relatief eenvoudig te gebruiken. Nog gemakkelijker, je hoeft alleen maar je 

camera in te stellen op zwart-wit en je krijgt een zwart-witbeeld. Hoewel plug-ins zoals Silver Efex Pro of Topaz's B&W Effects fantastisch zijn en 

geweldige resultaten kunnen opleveren, geef ik er de voorkeur aan om een   door mijzelf ontwikkelde methode te gebruiken die me volledige 

controle geeft over de zwart-wit nabewerkingsworkflow. .

In de volgende secties vind je een gedetailleerde beschrijving met voorbeelden van mijn zwart-wit workflow die ik heb 

genoemd Iteratieve of iSGM selectieve gradiëntmaskering. Als je deze workflow visueel wilt zien, kan ik je aanraden 

om een   van mijn videozelfstudies aan te schaffen. Links naar deze video-tutorial en andere online bronnen zijn te 

vinden in het addendum bij dit boek.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Selectieve gradiënt iteratieve maskering - iSGM ™ - verwerking

IK GELOOF DAT

GEBRUIK EEN ZELF-

STAPPEN FASE A - Optimalisatie van het kleurenbeeld:

ONTWIKKELDE

ZWART-WIT METHODE

NA DE BEHANDELING

1. Importeer de originele RAWColor in Lightroom

2. Witbalans corrigeren, belichting corrigeren en bijsnijden in LightroomHoud er rekening mee dat de presets in Silver Efex Pro of B&W Effects voorgeprogrammeerde presets zijn, die vaak niet 

jouw visie weerspiegelen, zelfs als je de presets fijn afstemt met de schuifregelaars en knoppen die bij deze verder 

uitstekende plug-ins horen.

HET GEEFT

3. Opslaan als TIF, 300 DPI.

4. Importeer TIF in Photoshop met NIK-softwareplug-ins

ME COMPLEET

CONTROLE

of met Topaz B&W effecten of een ander hulpmiddel.

MYWORK ZELFS

Mijn visie in gedachten houdend om zoveel mogelijk stappen van de realiteit af te stappen om mijn eigen individuele 

wereld te creëren, om een   zeer unieke en persoonlijke kijk op de wereld te weerspiegelen - om beeldende kunst te 

benaderen en te creëren - geloof ik dat door een me- De ontwikkelde methode van B&W nabewerking die mij volledige 

controle geeft, maakt mijn werk nog individueler en zal daardoor de beeldende kunst nog meer benaderen.

5. Gebruik Topaz DeNoise of NIK Define Software om ruis te verminderen.

6. Gebruik de NIK RAW-voorslijper selectief (ik heb hem in dit voorbeeld alleen op het dekoppervlak gebruikt)

7. Gebruik NIK Color Efex Pro om kleuren te corrigeren / verbeteren, doorgaans met de functie Pro Contrast. Gebruik indien nodig ook een 

gegradueerde ND-filter met Color Efex Pro om de lucht donkerder of het water lichter te maken.

MEER INDIVIDUEEL

ANDHENCEWILL

NADERING

FINE-ART ZELFS

MEER

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

334 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



ZWART-WIT NAVERWERKING MET iSGM HOOFDSTUK 28

ZWART-WIT NAVERWERKING MET iSGM

ZWART-WIT-AFBEELDINGEN OMZETTEN MET ITERATIEVE SELECTIEVE GRADIËNTEN - iSGM

JOEL

TJINTJELAAR

FASE B - Nabewerking uitgevoerd in Photoshop CS6 (PS CS6) en Silver Efex Pro 2 (SEP2) Meestal is deze workflow vergelijkbaar met architectuurfoto's, maar architectuurfoto's vereisen over het algemeen een veel groter aantal 

complexe selecties vanwege het grotere aantal objecten met onderscheidende lijnen en vormen in architectuurfoto's in vergelijking met naar 

zeegezichten.

Afhankelijk van het resultaat dat ik wil bereiken en de compositie / type opname die ik heb, gebruik ik verschillende workflows. In dit geval laat 

ik je de workflow voor zeegezichten met een object zien.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

DIT IS HET DEFINITIEVE RESULTAAT IN KLEUR, KLAAR VOOR B & 

WC OMBOUW.
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1. Afhankelijk van het onderwerp maak ik meestal drie verschillende zwart-witconversies De 3 zwart-wit versies die ik maak zijn:

op één RAW-kleurenafbeelding, of ten minste 2. In het verleden heb ik deze methode ' Gecontroleerd ontwijken 

en branden ' CD&B (ironisch genoeg door de ontwijk- en brandtool niet te gebruiken) aangezien die term het 

eindresultaat dekt. Meer recent heb ik deze techniek genoemd Selectieve gradiëntmaskering (SGM) of

A. Een neutrale versie. Deze versie kan worden gebruikt voor het onderwerp zelf: in dit geval de brug. U kunt dit doen in SEP2 of Topaz B&W 

Effects 2 (BWE2), wat het gemakkelijkst is, of u kunt het doen in PS CS6 met behulp van de verschillende conversie-opties. Ik zal het hier niet 

bespreken. Ik raad je aan om NIK SEP2 of Topaz BWE2 te gebruiken. Ik heb in het verleden vaak de conversie-opties van Photoshop in 

zwart-wit gebruikt, maar vooral in de iSGM-methode duurt het gebruik van Photoshop te lang in vergelijking met de presets die worden 

aangeboden door SEP2 of BWE2.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Selective Gradient Iterative Masking (iSGM), omdat het de techniek beter beschrijft

haarzelf.
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B. Adarker onderbelichte versie. Deze wordt gebruikt voor de lucht- en zwarttinten in sommige delen van de brug. 

Je kunt daarvoor de neutrale versie in stap 'a' gebruiken en spelen met de curves-optie in SEP2 of

hiervoor kunt u de onderbelichte preset in SEP2 gebruiken. Ik speel liever met de rondingen om maximale controle te hebben.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU
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C. Een overbelichte versie voor water en andere highlights. Nogmaals, u kunt de SEP2-preset gebruiken of de neutrale versie gebruiken en de curves aanpassen. Laten we nu de overbelichte 

voorinstelling in SEP2 gebruiken.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU
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2. Je hebt nu drie versies die je kunt gebruiken om een   uiteindelijke zwart-witafbeelding te maken die een volledig toonbereik dekt en de juiste 

contrasten heeft. In dit artikel zal ik PS gebruiken om de drie afbeeldingen 'samen te voegen' tot één laatste foto. Maar met SEP2 is het mogelijk 

om een   resultaat te hebben dat dicht bij het eindresultaat ligt met behulp van deze iSGM-workflow, met behulp van een enkel geconverteerd 

plan en de SEP2-checkpoints en nieuwe functies. Maar ik vind dat deze iSGM-methode veel meer controle biedt over alles in een 

zwart-witafbeelding.

ter in PS. Meestal dupliceer ik de laag van de onderbelichte opname en plaats deze bovenop de overbelichte versie. Vervolgens voeg ik een 

masker toe en maak ik een selectie met het gereedschap Snelle selectie (maat 21) om alles te isoleren dat geen lucht of water is, in dit geval de 

brug. Je hebt nu een erg grove selectie, maar ik zal die selectie verfijnen met de snelle bewerkingsmodus in PS en met het penseel om de 

selectie te verfijnen tot 500% of meer Zoommode. Dit is het meest vervelende deel van deze conversiemethode, maar het zal uiteindelijk zijn 

vruchten afwerpen. Als u eenmaal de definitieve selectie heeft, vergeet dan niet de selectie op te slaan, zodat u deze later in uw behandeling 

kunt gebruiken.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

3. Begin met het mengen van de onderbelichte afbeelding met de overbelichte afbeelding om de donkere en dramatische 

lucht samen te voegen met de wa-
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4. Nu ga je het water samenvoegen met de lucht. Je kunt dit doen door een andere selectie te maken die de lucht van 

het water scheidt, maar in dit geval krijg je een heel kunstmatig ogende horizon en heel scherp. Ik geef hier de 

voorkeur aan een natuurlijk ogende horizon. U moet dus de Gradient Tool van Photoshop gebruiken om de twee delen 

op een vloeiende en natuurlijke manier samen te voegen. Bovendien is het veel sneller!

Vergeet niet om de selectie eerst om te keren, voordat u het verloopgereedschap gaat gebruiken, en vervolgens op de verloopvectorlijn te 

klikken en deze neer te zetten totdat u een vloeiende waterovergang krijgt. naar de lucht. Ik begin meestal bij de horizon en stop 1 of 2 

centimeter boven de horizon, zoals je kunt zien in de onderstaande afbeelding (je kunt op alt + klikken op het masker om te zien selectie en 

verloopvulling in maskermodus).

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU
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5. Dit is hoe het resultaat eruit zal zien in normale weergave. Let op de soepele overgang van water naar lucht. Afhankelijk van waar u begint 

met slepen en waar u het verloopgereedschap neerzet, kan dit resultaat nog vloeiender zijn.

6. Zoals je kunt zien is de brug zelf te donker. Soja moet dit tijdelijke resultaat opslaan en dit onderbelichte + 

overbelichte resultaat mengen met de neutrale versie om alle details van de brug te krijgen.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU
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7. Dupliceer de onderbelichte + overbelichte 

herbelichtingslaag

sult en plaats het bovenop de neutrale versielaag, voeg dan 

een laagmasker toe en laad dan de selectie (die eerder werd 

opgeslagen). U hoeft de selectie nu niet om te draaien, omdat u 

deze keer de brug wilt isoleren. Je zult opnieuw het 

verloopgereedschap gebruiken, omdat je de details onder de 

brug wilt onthullen, maar je wilt het donkere deel van de brug in 

het water verbergen. En u wilt natuurlijk een vlotte, natuurlijke 

overgang. Hier is hoe het resultaat eruit ziet in de 

maskermodus. Merk op dat het donkere deel van de brug nu de 

laagdetails van de neutrale versie heeft.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

8. Hier is het resultaat in normale weergave:
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9. Je hebt nu de drie versies samengevoegd, de Underexposed + Overexposed-versie

+ Neutraal, alles in één frame en je hebt high-key ogend wit water, dramatische lucht en details onder het dek met 

neutrale toon. Sommigen zullen deze versie leuk vinden, maar ik ben een perfectionist en wil hem verbeteren. Mijn 

observatie: ik denk dat het water te vlak lijkt en niet genoeg diepte heeft. Om dit te verhelpen, moet u het onderste deel 

van de afbeelding donkerder maken om diepte in het water te creëren en het er natuurlijker uit te laten zien. Op deze 

manier wordt het oog naar het midden van de afbeelding geleid. U kunt dit op een aantal manieren doen, zoals door het 

gereedschap Rand branden in SEP2 te gebruiken of door de neutrale versie te gebruiken om de donkere tonen in de 

bijna finale te mengen.

resultaat. Dit is wat ik hier heb gedaan. Ik heb de resulterende laag van de onderbelichte + overbelichte + neutrale versie 

gedupliceerd bovenop de neutrale versie, een laagmasker toegevoegd, de selectie geladen (opgeslagen!), De selectie 

omgekeerd en uiteindelijk het verloopgereedschap gebruikt om een   soepele en subtiele overgang te creëren. Pas op dat u 

het onderste gedeelte niet te donker maakt, het moet subtiel zijn.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Vuistregel: Als u de foto verkleint tot het formaat van een miniatuur en het lijkt op een zwarte streep, weet u dat dat gebied te donker is. Hier 

zie je dat een subtiel verloop van de maskermodus werd gebruikt om het water donkerder te maken.
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tien. Dit is het resultaat in normaal zicht, merk op dat er nu meer diepte en subtiliteit in de tonen van het water zit. Het 

ziet er niet meer kunstmatig uit en bovendien zie je in het histogram dat het toonbereik nu beter is sinds de halve tonen 

zijn toegenomen.

11. Dus, is het nu klaar? Nee, de lucht kan nog beter zijn. Ik vind dat er teveel contrast en teveel wit in zit. Het is beter 

om het contrast in de lucht te verminderen en het er neutraal en “ingetogener” uit te laten zien. Onthoud: een goed 

beeld is een visueel uitgebalanceerd beeld. Deze foto is voor de brug, niet voor de lucht. Om meer balans op deze foto 

te hebben, zouden we een neutrale lucht moeten hebben, waarbij de brug alle aandacht krijgt, maar tegelijkertijd 

moeten we het subtiele drama behouden dat typisch is voor luchten met een lange sluitertijd.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU
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Hier is wat je zou kunnen doen: Gebruik de meest recente versie van de Underexposed + Overexposed + Neutral-versie en kopieer de laag. 

Voeg vervolgens een laagmasker toe aan die laag en deselecteer deze zodat je naar de eerste achtergrondlaag kunt kijken, die nu actief is, 

zoals je kunt zien in de onderstaande afbeelding:

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU
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12. Nu de achtergrondlaag zichtbaar en geselecteerd is, moet u de optie Curves in PS gebruiken om de lucht donkerder en decontrafter te 

maken. Merk op hoe de curve naar het rechteruiteinde van de

histogram (highlights) om de helderdere delen te verwijderen. Maar in feite is dit slechts een persoonlijke smaak, je moet er gewoon mee 

spelen en zien hoe het voor jou werkt.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU
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13. Hier zijn nog enkele voorbeelden van hoe je de lucht kunt verwijderen om verbluffende effecten te creëren of misschien een erg saaie 

en neutrale lucht levendiger en dramatischer kunt maken door het gereedschap curven te gebruiken en gewoon te knippen

van de hoogtepunten. Hier is een foto van de strandhutten van Calais met donkere luchten. Hieronder ziet u het eindresultaat ...

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

… Die is gemaakt vanuit de lucht in de volgende afbeelding die te wit is en met te veel contrast, terwijl een 

donkerdere en meer gebalanceerde lucht de voorkeur zou hebben. Dus de curves-tool werd gebruikt en het 

contrast werd verminderd door de highlights en enkele te knippen

van de donkerste tinten. Er werden nog een paar ontwijkingen toegepast om het te voltooien. Denk niet alleen in S-curven, denk creatief en 

wees niet bang om drastische aanpassingen te maken.
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Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Merk op hoe de lucht aanzienlijk donkerder wordt met minder contrast om het visueel neutraalder en minder afleidend voor de ogen te maken door de curve naar beneden te schuiven en extreme zwart- en wittinten te verminderen.
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14. Nog een voorbeeld, dit keer een foto van de Erasmusbrug. Hier is het uiteindelijke resultaat:

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

die is gemaakt van deze afbeelding:
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De lucht heeft hier te veel contrast en neemt de impact van de brug weg. Een donkere lucht creëren is niet 

genoeg, de contrasten

moet ook worden verwijderd door te spelen met curven als volgt:

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

De hooglichten werden drastisch afgesneden en de lucht werd donkerder om ervoor te zorgen dat er niet te veel zwarten 

in zaten door de curve aan de linkerkant van het histogram aan te passen. Wanneer u zoiets doet, moet u er rekening 

mee houden dat u alleen naar dat gedeelte hoeft te kijken

die u in de uiteindelijke afbeelding wilt opnemen. Let niet op de donkere pylonen van de brug, 

dit onderdeel wordt gedeselecteerd!
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Hier is hoe het eruit ziet als de pylonen zijn verborgen in de tweede laag:

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

Daarna kunt u een soortgelijke maar tegengestelde behandeling op de brug zelf toepassen (let op de curve):
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Verberg daarna de lucht voor deze versie en vervang deze door de lucht uit de vorige stap. Als laatste stap kun je wat ontwijken en branden en 

een verloop op de brugmasten toevoegen om diepte en helderheid te creëren.

perfect met respect voor mijn visie. Selecteer de bovenste laag opnieuw, laad de selectie opnieuw, keer de selectie om en gebruik het 

verloopgereedschap voor een vloeiende overgang van lucht naar water (nu moet je het verloopgereedschap slepen en neerzetten laag). Dit is 

hoe het eruit ziet in de maskermodus. Merk op hoe subtiel en soepel de overgang van lucht naar water is, wat resulteert in een heel natuurlijk 

ogende horizon in plaats van een onnatuurlijke scherpe en edgy skyline.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

15. Keer terug naar de brug. Nu ik een hemel heb die ik leuk vind, moet ik deze samenvoegen met de rest van de 

originele afbeelding op een manier die past bij
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… En zo ziet het eruit in normaal zicht (foto hieronder). een laag via Kopiëren bovenop dit resultaat (na het afvlakken van het eindresultaat tot een laag). Voeg vervolgens een laagmasker toe, 

deselecteer de bovenste laag en selecteer de achtergrondlaag en gebruik die laag om weer met de curven te spelen.

Je bent al op zoek naar veel beter. Maar ik mis een paar hoogtepunten in het water, het heeft meer pop en diepte nodig. Dus nogmaals, ik 

voeg toe

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU
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Deze keer sleepte ik de curve naar boven om het wit in de 8/9/10 gebieden nog helderder te maken.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU
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16. Als je eenmaal met de curven hebt gespeeld en de hoogtepunten hebt die je wilt in gebieden 8-10, klik je op OK, selecteer je de bovenste 

laag opnieuw, klik je op het laagmasker en laad je de selectie opnieuw: merk op dat dit Het loont de moeite om in het begin tijd te investeren om 

een   zeer nauwkeurige selectie te maken en deze op te slaan. Keer de selectie om om water en lucht te selecteren en gebruik het gereedschap 

Verloop. Nu wil ik alleen een deel van het water uitlichten, een kleine strook waar de focus moet zijn.

Ik wil alleen de reflecties op een specifiek deel van het water en ik wil de helderheid in de hele waterzone niet verhogen. 

Het gebruik van zeer selectieve contrasten is hier essentieel om de aandacht van de kijker effectief te richten op de delen 

van het beeld waarnaar u de kijker wilt laten kijken. Om dit effect te bereiken, gebruik ik de gereedschapsoptie 

Gereflecteerd verloop in het gereedschap Verloop:

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU

17. Breng het verloop nu alleen aan in een klein, specifiek deel van het water en gebruik het verloopgereedschap om 

ervoor te zorgen dat je geen erg kunstmatig ogende strook wit in het water ziet, maar dat is het wel. vloeiend 

samengevoegd met de rest. wat water. Dit is hoe het eruit ziet in de maskermodus.
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… En in de normale modus. Over het algemeen zijn selectieve gradiëntmaskeringstechnieken ongeëvenaard als het gaat om het samenvoegen van 

meerdere grotere delen van een afbeelding met verschillende tinten op een vloeiende en zeer natuurlijke manier met een 

overgang van de donkere delen naar de delen. het duidelijkst op een ongelooflijk subtiele manier. Ontwijken en branden is 

geweldig voor het toevoegen van hooglichten of schaduwen aan meer gedetailleerde elementen van een afbeelding.

Het is nu beter. Je kunt wat geld toevoegen in SEP2 (meestal 16-18% in SEP2, 3 of 4% in SEP1) en ontwijken, branden 

of wat je maar wilt aanscherpen.

Donateur:

JULIA ANNA

GOSPODAROU
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Helderheidsmaskering is een zeer populaire techniek die superieure controle biedt om de reflecties of schaduwen in een 

afbeelding te vergroten. De lichtmaskeringstechniek creëert ook automatisch de selecties die u met de lichtmaskers 

hebt gemaakt en slaat deze op. De selecties die zijn gemaakt door het maken van lichtmaskers zijn zo ongelooflijk 

subtiel dat de overgangen van de geselecteerde delen naar de niet-geselecteerde delen bijna of volledig onzichtbaar 

zijn voor het oog. In sommige gevallen zie je de "wandelende mieren" niet, maar ze zijn er echt, alleen onzichtbaar 

vanwege de subtiliteit van de selecties. Het enige nadeel van helderheidsmaskers is dat ze zijn gebaseerd op de 

pixelintensiteit van

Wanneer u echter helderheidsmaskers combineert met normale selecties op basis van de vormen of lijnen van een onderwerp in uw 

afbeelding, kunt u de controle over uw zwart-witfoto op een zeer krachtige manier vergroten.

Helderheidsmaskers kunnen eenvoudig worden gemaakt door naar de kanaaltabbladen te gaan en op CMD te klikken

+ het RGB-pictogram (of het CTRL + RGB-pictogram) wat resulteert in een heldere selectie. Sla deze selectie vervolgens op als "helder". Terwijl de selectie nog actief is, 

laadt u de opgeslagen lichtselectie en dempt u deze met de huidige actieve selectie. Het resultaat is een selectie die alleen de nog helderdere delen laat zien. Sla het op 

als `` lichter '' en terwijl de lichtere selectie nog steeds actief is, laadt u de opgeslagen lichtere selectie en knipt u opnieuw. Wat zich opnieuw vertaalt in een nog betere 

selectie. Houd dit zo helder mogelijk. U kunt deze handeling meerdere keren herhalen totdat er geen helderder gedeelte meer kan worden geselecteerd. Hetzelfde kan 

worden gedaan voor de schaduwen door de lichte selectie om te keren, deze op te slaan als 'donker', de donkere selectie te laden terwijl de huidige donkere selectie nog 

actief is en deze te knippen en je hebt een 'donkere selectie'. En zo verder, net als bij lichte selecties, totdat u geen donkere kunt maken. Als je naar de kanalen kijkt, zie je 

daar de opgeslagen selecties: wit onthult, zwart verhult en je zult zien dat de selecties zo verfijnd zijn dat het onmogelijk is om fijnere selecties te maken dan dat. 

enzovoort, zoals bij lichte selecties, totdat u geen donkerdere kunt maken. Als je naar de kanalen kijkt, zie je daar de opgeslagen selecties: wit onthult, zwart verbergt en je 

zult zien dat de selecties zo verfijnd zijn dat het onmogelijk is om fijnere selecties te maken dan dat. enzovoort, zoals bij lichte selecties, totdat u geen donkerdere kunt 

maken. Als je naar de kanalen kijkt, zie je daar de opgeslagen selecties: wit onthult, zwart verbergt en je zult zien dat de selecties zo verfijnd zijn dat het onmogelijk is om 

fijnere selecties te maken dan dat.

MYVIEWON

EINDKUNST

FOTOGRAFIE ZOALS

EEN KUNSTVORM IS

Aanwezigheid en diepte creëren in bijvoorbeeld een gebouw is mogelijk met lichtmaskering, maar wordt voorspeld door 

de originele plaatsing van highlights en schaduwen; hoewel fijne fotografie naar mijn mening een kunstvorm is, moet de 

kunstenaar dicteren waar hij de hooglichten of schaduwen wil plaatsen, of hij kan zelfs besluiten om zwart te maken wat 

oorspronkelijk wit was of ondeugd -versa door de tonale relaties te wijzigen.

DAT DE KUNSTENAAR

MOET DICATEN

WAAR HIJ WILT

OM DE

HOOGTEPUNTEN OF

SCHADUWEN
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Een voorbeeld van een helderheidsmasker waarin u de selectie van het "helderste" deel van een afbeelding kunt zien. Let op de subtiele 

overgangen

van de onthulde delen tot de verborgen delen van de afbeelding. Kan niet maken met normale PS-selectietools.
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Ik zal proberen een voorbeeld te demonstreren van hoe de zeer subtiele selecties van het helderheidsmasker kunnen worden gebruikt met normale selecties met de 

iSGM-methode om superieure controle te hebben over elk zwart-witbeeld.

Stel dat ik de koepel van de Sacré Coeur-foto meer aanwezigheid en diepte wil geven.

Ik zou eerst een aantal normale selecties in Photoshop maken van alles op de foto, inclusief de koepel waaraan ik wil werken. Let op de gebogen mieren in de linker 

middelgrote koepel: heel eenvoudig. Let ook op de vele selecties op het tabblad Kanaal.

SACRE COEUR NORMALE SELECTIE LINKER KOEPEL
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Als u overschakelt naar de modus Snelmasker (om uw selecties te bewerken en te verfijnen), zult u zien hoe eenvoudig de selectie is: 

deze is rood (niet geselecteerd) of transparant (geselecteerd).

Er zitten geen rode waarden tussen. Het is een precieze maar zeer moeilijke selectie die bestaat uit de exacte contouren van de koepel die ik 

wil isoleren om hem meer aanwezigheid en diepte te geven.

SACRE COEUR NORMALE SELECTIE LEFT DOME QUICK 

MODE
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Vervolgens laad ik de selectie van het `` donkere masker '' voor helderheid die ik eerder in het proces heb gemaakt. U kunt de lichtheidsmaskers maken van de originele 

kleurenfoto of van een standaard geconverteerde zwart-witfoto. Hangt af van het effect dat u wilt bereiken. Wit verbergt, zwart verbergt. Merk op dat u geen 

helderheidsmasker kunt maken van een enkel element van de foto, zoals de koepel op de iso-

later dit deel voor bewerking. Maar dit is waar de normale selecties erg handig zijn. Let ook op de ongelooflijk subtiele selecties: het is niet alleen zwart (verbergt) of wit 

(onthult), maar tal van andere toonwaarden ertussenin om meer controle te geven over hooglichten of schaduwen.

HEILIGE HART HELDERHEID

KOEPEL LINKS DONKERMASKERSELECTIE
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Met zowel het donkere helderheidsmasker als de normale selectie van de linkerkoepel, kan ik nu eerst het donkere helderheidsmasker laden, dan de normale selectie van 

de linkerkoepel laden en deze doorsnijden met het eerder geselecteerde helderheidsmasker. geladen om de linkerkoepel te isoleren en alleen de donkerste tonen te 

onthullen en te wijzigen.

Het resultaat is te zien bij mieren die in de linkerkoepel lopen, die de donkere tonen van de lichtere tonen van de koepel op een zeer subtiele manier scheidt in een zeer 

geïsoleerd deel van de afbeelding.

SACRE COEUR LUMINOSITY DARKMASK SELECTION ONDERBREKEN MET NORMALE SELECTIE VOOR LINKER KOEPEL
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Kijkend naar de normale selectie gekruist met het donkere helderheidsmasker in de snelmaskermodus, is de subtiliteit van de selectie 

heel duidelijk zichtbaar: er is geen

een enkele donkerrode of een transparante tint, maar enkele variaties van rood ertussenin.

SACRE COEUR LUMINOSITY DONKERMASKERSELECTIE VERBONDEN MET NORMALE SELECTIE VOOR INFORMATIEMODUS LINKS 

KOEPEL
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Zo'n nauwkeurige en subtiele selectie van een enkel element van de foto geeft je uitstekende controle over elk element 

van de foto. Voeg daar nog de subtiele toongradaties aan toe met behulp van de Gradient Tool, die in maskers wordt 

gebruikt om verschillende toonwaarden of objecten in afzonderlijke lagen te mengen, en toegepast op individuele 

secties, en je kunt je voorstellen hoeveel je controle hebt. elke vierkante centimeter fotografie zal krachtig zijn bij gebruik 

van de iSGM-methode: een zeer krachtige en geavanceerde zwart-witconversiemethode die geschikt is voor het digitale 

tijdperk waarin we leven.

ADVIES EN OBSERVATIES

PUNT

Volledige controle over uw afbeelding hebben, begint met het hebben van een voorbeeldafbeelding in gedachten, 

en vervolgens weten welke selecties moeten worden gemaakt en hoe u deze effectief kunt combineren. Investeer 

de tijd om dit eerst uit te zoeken.

MEER ALGEMEEN ADVIES

SAMENVATTING VAN iSGM2.0

1. Stel uzelf bloot aan de rechterkant. U kunt de donkerste schaduwen creëren van een afbeelding die overbelicht is, maar het is veel 

moeilijker, zo niet onmogelijk, om mooie, heldere wittinten te creëren van een onderbelichte afbeelding.

- Maak normale en nauwkeurige selecties om elementen van uw afbeelding te isoleren op basis van vormen, lijnen of gebieden

- Maak heldere en donkere lichtmaskers om selecties te hebben op basis van de lichtintensiteit van pixels in uw foto, onafhankelijk van 

vormen of lijnen voor subtiele overgangen van samengevoegde lagen

2. Contrasten - geen globale contrasten maar selectieve contrasten vormen een krachtig beeld.

- Doorsnijd normale selecties met selecties voor helderheidsmaskers om een   element van uw foto te isoleren en subtiele overgangen toe te 

voegen in toonwaarden of elementen uit afzonderlijke lagen die zijn samengevoegd met de maskertool

- Gebruik het verloopgereedschap voor nog subtielere overgangen tussen verschillende toonwaarden of elementen uit afzonderlijke lagen die zijn 

samengevoegd met behulp van de maskeergereedschappen

- Gebruik traditionele ontwijk- en graveerhulpmiddelen om alleen kleinere, gedetailleerde delen van uw afbeelding te markeren of donkerder te 

maken: de finishing touch
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1. Visie is de belichaming. U moet van tevoren weten wat u het eindresultaat wilt geven. Soms heb ik een idee, maar het is nog niet 

"compleet". Wat ik vervolgens doe, is gewoon een kijkje nemen naar de presets in SEP2 of Topaz BWE2 en er een uitkiezen die ik echt leuk 

vind en indien nodig met de schuifregelaars beginnen te spelen. Het is me meer dan eens overkomen dat een specifieke preset me 

inspireerde om een   bepaalde art direction in te gaan. Of u kunt soortgelijke afbeeldingen gaan bekijken. Wat vind je wel of niet leuk? "Steel" 

waar je van houdt.

VIDEO-INSTRUCTIES

Als u meer wilt weten over de iSGM-techniek in een gedetailleerd stap-voor-stap videozelfstudieformaat, heeft u de 

mogelijkheid om de Black andWhiteMasterclass Video Tutorial te kopen op het volgende websiteadres:

https://sites.fastspring.com/fototv/instant/longexposureworkflow

2. Het creëren van een beeld dat prijzen wint, vergt toewijding en tijd, vooral tijd.

Neem de tijd om een   beeld in uw ogen en geest te laten bezinken. Wat ik vaak doe, is de ene dag aan een beeld werken, het een tijdje 

laten zitten en er een andere dag naar kijken. Werk er dan weer aan, laat het zitten, kijk, laat het zitten. Als ik nog steeds van een 

afbeelding houd nadat ik er 5 dagen aan heb gewerkt, heeft het potentieel. Ik zou nooit op één dag een afbeelding maken, ook al zou ik dat 

kunnen. Het artistieke resultaat heeft tijd nodig om te rijpen, te groeien en tot rust te komen.

3. Als je deze technieken beheerst - en dit zijn echt simpele technieken - vooral in combinatie met de 

lichtmaskeringstechnieken, kun je elke visie bereiken die je zou kunnen hebben in een prachtige zwart-wit print.
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De prijslijst die in deze sectie wordt gepresenteerd, is een combinatie van verschillende prijsgidsen die momenteel 

worden gebruikt door professionele fotografieprofessionals over de hele wereld, waaraan ik mijn mening heb 

toegevoegd op basis van mijn eigen persoonlijke ervaring met verschillende internationale professionele 

fotografieprojecten. . De lijst is louter indicatief voor u, de professionele fotograaf die een idee wil krijgen van de kosten 

van zijn fotografische inspanningen, niet meer en niet minder. Verwacht niet dat elke klant de vermelde prijzen of iets 

dergelijks betaalt.

Probeer erachter te komen hoeveel uur u nodig heeft voor deze activiteiten en bepaal een tarief per dag. Meestal kan de beeldverwerking 

langzamer worden ingesteld dan het daadwerkelijk opnemen op locatie, aangezien dit een activiteit is die u in het comfort van uw eigen huis 

kunt uitvoeren en fysiek minder zwaar is. Natuurlijk zijn er fotografen voor wie de nabewerking het meest veeleisend is: intellectueel, artistiek en 

zelfs fysiek. Meestal zijn deze fotografen / kunstenaars gevestigde namen met een reputatie vanwege hun gemakkelijk herkenbare 

handtekening na verwerking en kunnen ze een tarief rekenen dat zelfs hoger kan zijn dan de daadwerkelijke, fysieke opname.

Soms heb je geluk en krijg je iets dat in de buurt komt van de vermelde prijzen en nog zeldzamer zijn er gelegenheden dat je meer kunt krijgen, 

vooral als je te maken hebt met een grote klant die wereldwijd actief is en dat je zelf een gevestigde naam bent. Op dit punt is het gemakkelijker 

om de prijzen te krijgen die in de volgende prijslijsten worden weergegeven. De licenties kunnen zijn: A. Onbeperkte 

licenties

B. Beperkte licenties

vs. Exclusief en niet-exclusief gebruik

De prijzen die u ziet, kunnen soms academisch lijken, maar ik zal proberen u wat praktisch advies te geven over hoe u deze richtlijnen in de 

dagelijkse praktijk kunt gebruiken wanneer een klant u benadert met een opdracht en een offerte aanvraagt. Er zijn veel variaties in licenties, maar houd er altijd rekening mee dat de meeste klanten alleen op zoek zijn naar een typisch gebruik van 

een afbeelding waarvoor de klant een licentie krijgt. Een klant die het copyright van een kunstenaar wil verkrijgen, is een zeer zeldzame 

gebeurtenis.

PRIJZEN VOOR UW FOTOGRAFIETAKEN

Verkoop nooit uw copyright!

Eerst moet je de missie opsplitsen in Activiteiten en

licenties. Ik zal je sterk aanbevelen om nooit te overwegen je copyright te verkopen en over te dragen aan een klant. Verkoop alleen licenties voor het 

gebruik van een afbeelding. Licenties kunnen worden beperkt tot een specifiek gebruik, bijvoorbeeld voor slechts 1 jaar, of alleen voor gebruik op 

een website. Licenties kunnen ook exclusief zijn, zo kan alleen een specifieke klant de afbeeldingen gebruiken, gelimiteerd of ongelimiteerd.Activiteiten kunnen zijn:

1. Schieten ter plaatse

2. Nabewerking van afbeeldingen

3. Inhuur van assistenten en / of apparatuur

4. Reis-, brandstof- en hotelverblijfkosten
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Een financiële offerte bevat daarom doorgaans minimaal de volgende elementen: Ten slotte is het goed om op te merken dat bedrijven die A-merken vertegenwoordigen of wereldwijd opereren, meestal een groter budget 

hebben en zelfs afzonderlijke reclamebureaus inhuren om met de kunstenaar / fotograaf samen te werken. Het lijkt logisch dat deze klanten vaak 

eerder een prijs betalen die in overeenstemming is met de prijzen die in deze richtlijn worden voorgesteld. Houd hier rekening mee en zorg 

ervoor dat wanneer u begint met onderhandelen, u eerst goed onderzoek doet en weet met welk type cliënt u te maken heeft. Soms moet u uw 

financiële verwachtingen aanpassen en bijstellen om aan het budget van een kleine klant te voldoen, maar tegelijkertijd is het belangrijk om pal 

te staan   en niet al de harde en tijdrovende inspanningen die u in de klant steekt, te steken.

1. Een berekening van de uren die nodig zijn voor activiteiten zoals filmen op locatie. Probeer werkdagen af   te 

ronden tot 8 uur 's ochtends en stel daarvoor een tarief vast.

2. Een berekening van de uren die nodig zijn voor de nabewerking; ook afronden op werkdagen en een tarief per 

dag bepalen. Gewoonlijk is het arbeidsloon na de productie lager dan bij een fotoshoot ter plaatse.

3. Een berekening van uw beeldkosten volgens het type licentie en de prijs per licentie. De prijsrichtlijnen worden gepresenteerd in tabellen onder de meest gebruikte categorieën en zijn daarom niet beperkt tot alleen de genoemde. 

Als je een specifieke categorie nodig hebt die niet in de tabellen wordt genoemd, kun je het beste een categorie vinden die het meest 

overeenkomt en van daaruit proberen te extrapoleren.

4. Een berekening van de kosten van reis, brandstof, hotelovernachting en eten.

Dit is het minimum voor de meeste financiële berekeningen en u kunt ze uiteraard uitbreiden met extra kosten zoals het inhuren van specifieke 

assistenten en apparatuur. De tarieven voor lokaal filmen zijn over het algemeen lager dan de dagtarieven voor filmen in het buitenland. 

Simpelweg omdat filmen in het buitenland een striktere planning en voorbereiding vereist, en ook rekening houdt met bijkomende onvoorziene 

materiële en immateriële inspanningen (bijv. Voor langere tijd niet thuis zijn in het comfort van familie en huis). , jetlag, het stressniveau neemt 

toe bij het werken op een onbekende plek en in een taal die u niet kent).

Notitie 1: De weergegeven prijzen zijn prijzen van april 2014. De prijzen worden elk jaar aangepast voor inflatie 

tot een niveau tussen 5 en 8% van de oorspronkelijke waarde.

Opmerking 2: De prijzen worden alleen in euro (EUR) weergegeven, maar als u de prijs in USD nodig heeft, wordt aanbevolen om de prijzen 

niet om te rekenen met de wisselkoers, aangezien de meeste prijzen in USD in de Verenigde Staten zijn. een 1: 1 relatie hebben met de 

europrijs in Europa, ondanks de hogere waarde van de euro op de wereldmarkt. Dit geldt niet voor andere valuta.
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ALLE MANPOWER-MISSIES IN VERBAND MET FOTOGRAFIE PRIJS PER DAG

(SCHIETEN, POST-VERWERKING, ENZ.)

Nationale opdrachten

(OP BASIS VAN 8 UUR, EXCLUSIEF REIS- EN HOTELKOSTEN)

€ 800 - 1.000

€ 1.000 - 1.200

€ 1.200 - 1.500

Regionale opdrachten

Internationale missies in het buitenland

LICENTIES ZONDER BEPERKINGEN PRIJS PER JAAR

Alle soorten gebruik

Alle soorten gebruik, maar niet commercieel

ALLEEN commercieel (advertenties, billboards, etc.)

Alle hierboven genoemde prijzen zijn van toepassing voor gebruik voor een licentie van één jaar

€ 6.350,00

€ 2.570,00

€ 4.150,00

Exclusiviteit voor 1 enkele vestiging. Volledige 

exclusiviteit

+ 50%

+ 100%

* ALLE PRIJZEN ZIJN IN EURO EN MATEN IN CM.

ALS U USD-PRIJZEN NODIG HEBT, KUNT U DEZE NIET OMZETTEN MAAR HETZELFDE USD-BEDRAG GEBRUIKEN.
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KRANTEN, INFORMATIE MAGAZINES, VAN DEUR TOT DEUR

EN ANDERE PAPIEREN

TIJDSCHRIFTEN, MAANDELIJKS, WEKELIJKS, GLOSSIES, TIJDSCHRIFTEN,

GEÏLLUSTREERDE PERSMAGAZINES

Diagonaal formaat Kleine Manier Hoog Diagonaal formaat Kleine Manier Hoog

(<10 cm)

€ 100

(10 tot 25 cm)

€ 132

(25 tot 50 cm) (<10 cm) (10 tot 25 cm) (25 tot 50 cm)

Bewerken tot € 460 Bewerken tot

30.000

50.000

100.000

200.000

300.000

500.000

1.000.000

20.000

30.000

50.000

100.000

200.000

300.000

500.000

1.000.000

2.000.000

3.000.000

5.000.000

€ 146, - € 225 € 783

€ 104, -

€ 108

€ 130

€ 157

€ 188

€ 240

€ 160

€ 168

€ 202

€ 560

€ 584

€ 700

€ 840

€ 1007

€ 1280

€ 160

€ 176

€ 193

€ 222

€ 255

€ 293

€ 351

€ 405

€ 465

€ 535

€ 247 € 861

€ 947

€ 1.042

€ 272

€ 299

€ 344

€ 395

€ 454

€ 545

€ 625

€ 720

€ 828

€ 242 € 1.198

€ 290

€ 370

€ 1.377

€ 1.583

€ 1.900Foto op de voorkant

pagina van + 100%

krant-

€ 2185

€ 2.512

Foto's op de voorkant

pagina van een + 50%

€ 2.890

sectie

Foto op de

+ 100%

Persagentschappen per foto € 360, -

deken

* Prijzen in EURO - voor USD niet omrekenen, maar gebruiken zoals ze zijn in USD.
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KALENDERS VOOR CONSUMENTEN KALENDERS VOOR ZAKEN EN RECLAME

Diagonaal formaat Kleine Manier Hoog Diagonaal formaat Kleine Manier Hoog

(<25 cm)

€ 280

(25 tot 50 cm) (50 tot 75 cm) (<25 cm) (25 tot 50 cm) (50 tot 75 cm)

Bewerken tot

€ 420 € 580

Bewerken tot

€ 340 520 € € 720

5.000

10.000

20.000

30.000

50.000

100.000

200.000

300.000

5.000

10.000

20.000

30.000

50.000

100.000

200.000

300.000

320 €

360 €

€ 410

€ 470

540 €

€ 610

700 €

€ 480

€ 550

€ 620

€ 710

800 €

€ 930

€ 1.060

€ 660

€ 760

€ 860

€ 990

€ 1.130

€ 1.300

€ 1.490, -

390 €

€ 445

510 €

€ 580

€ 665

€ 760

€ 870

€ 595

€ 680

€ 780

900 €

€ 1.025, -

€ 1.175, -

€ 1.350, -

€ 825

950 €

€ 1.080

€ 1.250

€ 1.430, -

€ 1.640

€ 1.880

Hergebruik deksel

foto binnen

Hergebruik deksel

foto binnen

50% korting bij tweede gebruik 50% korting bij tweede gebruik

* Prijzen in EURO - voor USD niet omrekenen, maar gebruiken zoals ze zijn in USD.

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

372 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



FINE ART FOTOGRAFIE - PRIJSLIJNEN HOOFDSTUK 30 PRIJSRICHTLIJNEN 2014 VOOR PROFESSIONELE FOTOGRAFEN

KUNST FOTOGRAFIE

PRIJSLIJNEN 2014 VOOR PROFESSIONELE FOTOGRAFEN

JOEL

TJINTJELAAR

OUTDOOR RECLAME: BILLBOARDS, POSTERS

CATALOGI, ADVERTENTIES, BROCHURES, BLADEN,

GEDRUKTE TEXTIEL, VERPAKKING

Diagonaal formaat Kleine Manier Hoog Diagonaal formaat Kleine Manier Hoog

(<100 cm) (100 tot 250 cm) (250 tot 500 cm) (<20 cm) (20 tot 50 cm) (50 tot 100 cm)

Bewerken tot

€ 430 € 720 € 1.500

Bewerken tot

240 € € 340 510 €

1

5

1000

2.000

5.000

10.000

20.000

50.000

100.000

200.000

500.000

1.000.000

2.000.000

5.000.000

10.000.000

500 €

520 €

€ 550

600 €

640 €

€ 730

€ 770

800 €

€ 880

€ 840

€ 880

€ 920

€ 1.010

€ 1.060

€ 1.220

€ 1.280

€ 1.350, -

€ 1.480, -

€ 1.730

€ 1.820

€ 1.900

€ 2.100

€ 2.200

€ 2.550

€ 2.670

€ 2.810

€ 3.080

260 €

350 €

400 €

460 €

600 €

€ 680

€ 780

€ 1.030

€ 380

500 €

€ 570

650 €

850 €

€ 980

€ 1.120

€ 1.480, -

€ 580

€ 760

€ 880

€ 1.000

€ 1.320

€ 1.520

€ 1.740

€ 2.290

tien

20

50

100

500

1000

2.000

5.000 € 1.180 € 1.700 € 2.630

€ 3.030

€ 4.000

€ 4.590

€ 1.350, -

€ 1.780

€ 2.040

€ 1.950, -

* Prijzen in EURO - voor USD niet omrekenen, maar gebruiken zoals ze zijn in USD.
€ 2.570

€ 2.950

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

373 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



FINE ART FOTOGRAFIE - PRIJSLIJNEN HOOFDSTUK 30 PRIJSRICHTLIJNEN 2014 VOOR PROFESSIONELE FOTOGRAFEN

KUNST FOTOGRAFIE

PRIJSLIJNEN 2014 VOOR PROFESSIONELE FOTOGRAFEN

JOEL

TJINTJELAAR

BOEKEN (PRIJS PER GEDRUKTE TAAL)

Diagonaal formaat Klein (<13 cm) Middelgroot (13-25 cm)

€ 190

€ 230

€ 250

€ 270

320 €

350 €

Groot (25 tot 50 cm)

Oplage tot 2000

5.000

10.000

20.000

50.000

100.000

140 €

160 €

€ 180

€ 200

€ 230

€ 250

€ 480

€ 580

640 €

700 €

€ 840

€ 920

Omslagfoto + 100%

* Prijzen in EURO - voor USD niet omrekenen, maar gebruiken zoals ze zijn in USD.

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

374 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



FINE ART FOTOGRAFIE - PRIJSLIJNEN HOOFDSTUK 30 PRIJSRICHTLIJNEN 2014 VOOR PROFESSIONELE FOTOGRAFEN

KUNST FOTOGRAFIE

PRIJSLIJNEN 2014 VOOR PROFESSIONELE FOTOGRAFEN

JOEL

TJINTJELAAR

INTERNETSITES MET INTERNATIONALE DOMEINNAMEN

(.COM, .ORG) - PRIJZEN EN FOTO OP HOMEPAGE

Grootte in pixels 100 x 150 200 x 300 400 x 600

Duur: <1 maand <6 maanden

€ 340

520 €

650 €

800 €

€ 410

€ 620

€ 770

€ 960

€ 480

€ 740

€ 920

€ 1.150, -

<1 jaar

> 1 jaar

Niet op de homepage

- 25%

- 25%

Geen internationale domeinnaam

Websites zonder eigen domeinnaam (bijvoorbeeld ww. <Provider-host> / 

<gebruiker> /)

- 50%

* Prijzen in EURO - voor USD niet omrekenen, maar gebruiken zoals ze zijn in USD.

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

375 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



FINE ART FOTOGRAFIE - PRIJSLIJNEN HOOFDSTUK 30 PRIJSRICHTLIJNEN 2014 VOOR PROFESSIONELE FOTOGRAFEN

KUNST FOTOGRAFIE

PRIJSLIJNEN 2014 VOOR PROFESSIONELE FOTOGRAFEN

JOEL

TJINTJELAAR

CD, DVD, VIDEO EN GAME EN ALBUMARTWORK COVERS

Type dekking Voorkant Vierde omslag Binnen

Oplage tot: 3000

5.000

10.000

20.000

30.000

50.000

100.000

200.000

500.000

1.000.000

€ 580

640 €

700 €

€ 770

850 €

€ 930

€ 1.020

€ 1.150, -

€ 1.400

€ 1.800

390 €

€ 430

€ 470

510 €

€ 560

€ 620

€ 680

€ 770

950 €

€ 1.200

€ 220

240 €

260 €

290 €

320 €

€ 340

€ 370

€ 420

€ 580

€ 770

* Prijzen in EURO - voor USD niet omrekenen, maar gebruiken zoals ze zijn in USD.

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

376 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



INHOUD VAN HET BOEK

DE GALERIJ
VAN LICHT EN SCHADUW

KUNST FOTOGRAFIE

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU & JOEL TJINTJELAAR

31

VORIG HOOFDSTUK VOLGEND HOOFDSTUK



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

JULIA ANNA
GOSPODAROU

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

378 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

VLOEISTOF TIJD I - EEN VISIONOGRAFISCHE GESCHIEDENIS VAN CHICAGO © JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 

- CHICAGO

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

379 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

FLUID TIME II - EEN VISIONOGRAFISCHE GESCHIEDENIS VAN CHICAGO © JULIA ANNA GOSPODAROU 2014 - 

CHICAGO

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

380 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

FLUID TIME III - EEN VISIONOGRAFISCHE GESCHIEDENIS VAN CHICAGO © JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - 

CHICAGO

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

381 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

ALS DE SNAREN VAN EEN HARP I - OVERTURE

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHENE

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

382 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

ALS DE SNAREN VAN EEN HARP III - HEFBOOM

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHENE

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

383 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

ALS DE SNAREN VAN EEN HARP VI - OPNIEUW

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - ATHENE

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

384 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

EEN WEG NAAR DE HEMEL IV - GOLVEN IN DE HEMEL © JULIA ANNA GOSPODAROU 

2012 - BERLIJN

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

385 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

EEN WEG NAAR DE HEMEL III - SLAG VAN LICHT

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - BERLIJN

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

386 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

CONVERGEREND

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHENE

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

387 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

EEN WEG NAAR DE HEMEL I - DE TOREN

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHENE

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

388 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

UITBREIDING VAN DE SNAREN

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - PATRAS, GRIEKENLAND

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

389 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

ODE AAN ZWART (ZWARTE HOOP) I - ZELF ZWART

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - STAD LONDEN

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

390 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

ODE AAN ZWART (ZWARTE HOOP) II - ZWARTE ANIMA

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - SAN FRANCISCO

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

391 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

ODE AAN ZWART (ZWARTE HOOP) VI - ZWARTE PERSONA

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - STAD LONDEN

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

392 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

VAN HIER TOT IN DE EEUWIGHEID

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHENE

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

393 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

BIJNA ONEINDIGHEID

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHENE

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

394 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

GEHEIM EILAND

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHENE

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

395 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

SPELLBOUND

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2013 - METSOVO, GRIEKENLAND

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

396 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU

EEN TIJD OM TE KIJKEN

© JULIA ANNA GOSPODAROU 2012 - ATHENE

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

397 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

JOEL
TJINTJELAAR

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

398 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

CRYSTAL PIER II - SANDIEGO, Californië, -2010 © JOEL TJINTJELAAR

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

399 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

VERDWIJNING

© JOEL TJINTJELAAR 2010

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

400 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

ZENIT

© JOEL TJINTJELAAR 2010

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

401 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

KUST

© JOEL TJINTJELAAR 2010-2014

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

402 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

MONODRIAN AMONOCHROMATISCHE PLAK

© JOEL TJINTJELAAR, 2011-2014

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

403 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

FROZENMUSIC I

© JOEL TJINTJELAAR, 2011

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

404 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

FROZENMUSIC III

© JOEL TJINTJELAAR, 2011-2014

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

405 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

LICHTVORM I

© JOEL TJINTJELAAR, 2011-2012

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

406 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

SALK-INSTITUUT-LA-JOLLA

© JOEL TJINTJELAAR, 2010-2014

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

407 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

DE VORM VAN LICHT II

© JOEL TJINTJELAAR, 2012

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

408 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

VORM-VAN-LICHT-III --- SHELL-HAUS-BERLIN

© JOEL TJINTJELAAR, 2012

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

409 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

ESB 360 - EMPIRE STATE BUILDING NEWYORK CITY, NY -2012 © JOEL TJINTJELAAR

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

410 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

VISUEEL-AKOESTIEK-I STILTE-EN-LICHT CALATRAVA-BRUG, 2013-2014 © JOEL TJINTJELAAR

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

411 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

VISUELE AKOESTIEK II - SILENCE-ET-LUMIERE-LA-GRANDE-ARCHE-DE-LA-DEFENSE © JOEL TJINTJELAAR, 

2013-2014

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

412 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

VISUELE-AKOESTIEK-III-STILTE-EN-LICHT- EDF-TOUR

© JOEL TJINTJELAAR, 2013-2014

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

413 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

VISUEEL-AKOESTIEK-IV STILTE-EN-LICHT-TOUR-TOTAAL

© JOEL TJINTJELAAR, 2013-2014

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

414 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR



KUNST FOTOGRAFIE

DE GALERIJ VAN LICHT EN SCHADUWEN HOOFDSTUK 31

DOOR JOEL TJINTJELAAR

VISUAL-AKOESTIEK-V STILTE-EN-LICHT INSTITUT-DU-MONDE-ARABE © JOEL TJINTJELAAR, 2013-2014

DEBASICTO BEAU ART ZWART-WITFOTOGRAFIE - ARCHITECTUUR EN VERDER

415 INHOUD
© JULIA ANNA GOSPODAROU en JOEL TJINTJELAAR
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DOOR JOEL TJINTJELAAR

VISUAL-AKOESTIEK-VI STILTE-EN-LICHT ECHOESWRIGLEY-GEBOUW - & - TRUMP-TOWER © JOEL TJINTJELAAR, 2013-2014
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DOOR JOEL TJINTJELAAR

VISUELE AKOESTIEK VII - STILTE EN LICHT - ERASMUSBRUG © JOEL TJINTJELAAR, 2013-2014
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MAAK EEN VIDEO VISIONOGRAFIE TUTORIAL DOOR JULIA ANNA GOSPODAROU - LONGUE EXPO-

VEILIG, ARCHITECTUUR EN VERDER

In bijna 3 uur aan rijke video-inhoud, Julia Anna Gospodarou verkent de diepten van artistieke fotografie en legt uit hoe je fotografie kunt maken op basis van je eigen kijk op en representatie van de wereld, hoe je 

authentiek kunt zijn in je werk en van het maken van eenvoudige fotografie naar artistieke fotografie kunt gaan. De video bevat een gedetailleerde analyse van hoe te werken met fotografie met lange sluitertijd en 

architectuurfotografie, waardoor je een overzicht krijgt van Julia's denkproces en creatiemethoden en je stap voor stap leert hoe je 'pas in de praktijk toe wat het ook doet om een   prijs te creëren. winnende foto's, door 

praktische casestudy's en directe beschrijvingen. De video-tutorial wordt begeleid door FotografieTekening (PhtD)

in de praktijk gedemonstreerd op een van zijn met goud bekroonde foto's.

LANGE BLOOTSTELLING ZWART-WIT MASTERCLASS VIDEO TUTORIAL DOOR JOEL TJINTJELAAR

Dit is een video-tutorial gemaakt door Joel tjintjelaar in samenwerking met FOTOTV.com ('s werelds grootste aan fotografie gerelateerde WebTV). De tutorial is uitgebracht in mei 2013 

en is Joel Tjintjelaar's eerste video-tutorialserie. Deze videozelfstudie leidt u stap voor stap door de zwart-witworkflow met behulp van een eigen iteratiemethode Selectieve 

gradiëntmaskering of iSGM. Tegelijkertijd geeft Joel je een kijkje in hoe hij architectuur- en landschapsfotografie benadert met behulp van technieken voor lange belichtingstijden. De 

video bevat een exclusief interview met Joel.
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FORMATT-HITECH - EEN LEIDER FILTERONDERZOEK EN FABRICAGEBEDRIJF

Formaat-Hitech zijn een boetiekfabriek voor filterfabrikanten waarvan de producten echt revolutionair zijn en op veel gebieden verschillen van andere filterfabrikanten, zoals het gebruik van materialen van de hoogste kwaliteit 

en het aanvullen van hun productiebedrijf met een bedrijf serieuze wetenschapper om de beste oplossingen te bestuderen bij het maken van filters. Ze creëren de IRND en de IRND Firecrest-filters, twee belangrijke innovaties 

in de wereld van ND-filters en zij zijn ook de bedenkers en producenten van Joel Tjintjelaar filterkit, op favoriete ND-filters en ook die van vele andere fotografen. Formatt-Hitech produceert niet alleen ND-filters, maar ook een 

zeer breed scala aan filters voor fotografie en cinematografie die over de hele wereld worden gebruikt. We raden Formatt-Hitech-filters ten zeerste aan voor elke serieuze zwart-witfotograaf en elke fotograaf die met een lange 

belichtingstijd werkt.

LONGEXPOSITION IRND PROSTOP KIT - JOEL TJINTJELAAR SIGNATURE EDITION

TheProStop IRNDLongExposureKit, Joel Tjintjelaar Signature Edition, geïntroduceerd in september 2013, is het resultaat van een samenwerking tussen Formatt-Hitech filters en B 

& WLong beursdeskundige Joel Tjintjelaar. De kit met zijn naam bevat drie densiteiten ProStop IRND (3, 6 en 10 stops) en is ontworpen om fotografen gemakkelijk belichtingen van 5 

minuten en langer te laten maken om een   etherischer en heel subtieler uiterlijk te creëren voor je lange foto's. blootstelling. De ProStop IRND is beoordeeld als de meest neutrale 

donkere ND ter wereld. Neutraliteit komt van de perfect uniforme reductie van licht van alle spectra, inclusief zichtbaar licht en infrarood. ProStop IRND stopt infraroodverontreiniging die 

digitale artefacten veroorzaakt, wat betekent dat uw RAW-afbeeldingen geschikter zijn voor de zware postproductie die nodig is om fine art-afbeeldingen te maken.

FIRECEST FILTERHOUDERSET - MET DE SPHOTOGRAFIE VAN JULIAANNAGOSPODAROU

De Firecrest 100 mm ondersteuningsset, geïntroduceerd in september 2016, kwam als een reactie op de behoeften van fotografen die, net als wij, lange sluitertijden maken met langere belichtingstijden en een betere 

afdichting van filters nodig hebben om lichtlekkage te voorkomen, wat kan een ernstig probleem vormen bij het maken van opnamen met een lange belichtingstijd. De houder is de beste keuze voor degenen die lange 

belichtingstijden nemen met vierkante filters, omdat het een geavanceerde oplossing is om lichtlekkage te voorkomen. De kit is opgebouwd met verschillende afdichtingselementen, zoals de revolutionaire boven- en 

onderdeksels en de geïntegreerde vlakke pakking, zodat de filters die aan de binnenkant zijn gemonteerd lichtdicht zijn aan de randen waar het licht lekt. .
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TOPAZ LABS - LEIDER SOFTWARE CREATIE BEDRIJF

Topaz Laboratoria is een van onze favoriete softwarebedrijven voor digitale verwerking. Dit is een van de beste tools die u kunt gebruiken om visionografie te maken en we kunnen het van harte aanbevelen aan iedereen die in 

zwart-wit-, architectuur- en andere fotografie werkt. Onze favoriete Topaz-plug-ins voor B & Wand-architectuur zijn: B & WEffecten voor conversie naar zwart-wit, TopazDeNoise , een zeer krachtige maar subtiele software voor 

ruisonderdrukking en de twee plug-ins die u kunt gebruiken om de scherpte en definitie van uw afbeeldingen te vergroten: Topaas detail en Topaas duidelijkheid . Ook om met selecties te werken, Topaz ReMask is een van de 

beste tools die u kunt gebruiken in combinatie met Photoshop. Naast het maken van geweldige software, is Topaz ook erg actief in het ondersteunen van de fotografiegemeenschap.

TOPAZ LABS KORTING - Topaz Labs biedt lezers van dit boek 15% korting op elke plug-in of op de hele collectie. U kunt ze krijgen met behulp van de code JULIAG bestellen Korting 

topaas .

TOPAZE B & WEFFECTS

TOPAZ DENOISE TOPAZ DUIDELIJKHEID TOPAAS DETAIL AANBEVELING VOOR TOPAZEN
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DxO LABS - SOFTWARE EN CAMERATESTBEDRIJF

DxOLabs is een software- en cameratestbedrijf en we presenteren ze hier speciaal voor hun software die verschillende aspecten van de behandeling omvat, maar waar we het 

meest van houden, is hun DxOViewPoint

plug-in voor architectuurfotografie, een plug-in die helpt bij het corrigeren van vervormingen die worden veroorzaakt door een groothoeklens, en de DxOFilmPack , software die het gevoel van een film aan digitale foto's 

geeft. Onze favoriete voorinstellingen zijn die voor verschillende soorten zwart-witfilms en DxO Optics Pro , een compleet bewerkingsprogramma met veel beschikbare functies.

DxOOptics Pro DxO FilmPack DxOViewPoint 2

DxONIK COLLECTIE - ZILVER EFEX PRO 2

DxONIK, gemaakt van het oude bedrijf NIK Software heeft alle originele NIK-plug-ins behouden, waaronder onze favoriet Silver Efex Pro, en het heeft een nieuwe toegevoegd, Analog Efex Pro. Zilver Efex Pro , de 

meest bekende NIK-plug-in, heeft een coole functie genaamd Checkpoints en dat is de belangrijkste reden waarom we er dol op zijn. NIK Silver Efex Pro zou een zeer goede aanvulling kunnen zijn op Topaz B&W 

Effects als je een ander systeem wilt proberen dat werkt aan je zwart-wit conversies en het is een plug-in die we in het verleden hebben gebruikt met geweldige resultaten.
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SMUGMUG - HOSTING EN FOTOGRAFIE SHARING SERVICE EN WEBSITE

SmugMug is een service voor het hosten en delen van foto's en een website die op een zeer professionele maar ook vriendelijke manier samenwerkt met de fotografen wiens werk ze hosten. Ze bieden een veelvoud 

aan diensten die perfect voldoen aan de behoeften van de kunstfotograaf, of elk type fotograaf, amateur of professional. SmugMug is niet alleen een zeer professionele gemeenschap, maar ze ondersteunen ook 

fotografie over de hele wereld door middel van verschillende acties, zoals het sponsoren van workshops of het promoten van het werk van de fotografen waarmee ze werken. Ten slotte is het hele SmugMug-team uiterst 

behulpzaam en vriendelijk, terwijl het zeer efficiënt is. Een plezier om mee samen te werken, als je het ons vraagt.

CAMERAPIXO - DIENSTEN MET BETREKKING TOT FOTOGRAFIEMAGAZINE EN FOTOGRAFIE

Opgericht en geleid door AnettaG. en Artur J. Heller, Camerapixo is een onafhankelijk maandelijks fotomagazine dat elektronisch en in print wordt uitgegeven en een bereik heeft 

van 200.000 lezers wereldwijd. Dit is een van die publicaties die je zult bewonderen, maar waar je ook heel dicht bij voelt als je een fotograaf bent. Heb een uniek standpunt en 

presenteer altijd de beste fotografische creaties. Het Camerapixo-team is ook erg actief in het promoten van artiesten en het leveren van andere diensten aan hen. Camerapixo is niet 

alleen een tijdschrift, het maakt ook ontwerpen voor boeken, websites, portfolio's en andere soorten visuele presentaties. Behalve dat hij een van de leiders van Camerapixo was, was 

Artur J.

DE BESTE FOTOGRAFIE TER WERELD

FOTOGRAFISCHE INSPIRATIES

ADORAMA - EEN ETMUCHMORE CAMERA-WINKEL

Iedereen weet Adorama en velen van jullie gebruiken het al als je belangrijkste camerawinkel. We kunnen het alleen maar met je eens zijn en toevoegen dat Adorama niet alleen fotografische apparatuur verkoopt, maar 

ook een grote collectie fotografiehandleidingen en trainingsvideo's heeft die we ten zeerste aanbevelen als je dat wilt. verbeter je techniek en het (in) zien van je creaties. Deze uitgebreide collectie fotomateriaal vindt u op Adorama 

TV .
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EEN LAATSTE OVERWEGING

We willen de lezers bedanken voor de aanschaf van dit boek en we hopen dat je ervan genoten hebt en zo

boek vindt zijn plaats tussen uw favoriete kunst- en fotoboeken.

Aangezien we ernaar streven dit boek bij te werken of te verbeteren wanneer dat nodig is, willen we dit aanmoedigen

u om een   reactie achter te laten op onze websites:

www.juliaannagospodarou.com en www.bwvision.com

Bedankt en blijf trouw aan je innerlijke stemmen en visioenen!

JULIA ANNA

GOSPODAROU

JOEL

TJINTJELAAR

(en) Visionographs
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