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Innføring i bruk av kameraet, og litt til.
Kurset omfatter:
• Hvordan holde kameraet
• Eksponeringsvalg
• Objektivvalg
• ISO-innstilling
• Riktig eksponering
• Lysmåling
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Hvitbalanse
Fargelære
Komposisjon
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Hold kameraet riktig!
Hvordan du holder kameraet kan være med på
å avgjøre om bildene dine blir skarpe eller ikke.
Riktig grep gir maksimal støtte og stabilitet.
Kameraets ergonomi er også utformet slik
at du ved riktig grep får tilgang til de
mest nødvendige funksjonene.

Riktig Grep!

Ta bilder knestående!

Hold høyre pekefinger på
utløserknappen, mens resten
av fingrene lager et godt grep
rundt kameraet.

Sett deg ned på huk med ett kne
mot bakken. Slik kan du støtte
albuen din mot det andre kneet
og oppnå en stødig eksponering.

Venstre hånd legges
godt rundt objektivet
slik at du kan styre
fokus eller zoom.

• Hold godt fast i kameraet med høyre hånd.
• Hold nederst på objektivet med venstre hånd,
og trykk albuen inn mot kroppen for støtte.
• Plasser føttene i skulderbredde og sett den ene foten
litt foran den andre slik at du står stødigst mulig.
• Plasser kameraet inntil øyet, og se gjennom søkeren.

Objekter som støtte!
Objekter som gjerder, steiner og
rekkverk kan brukes som støtte for
å oppnå skarpe bilder ved lengre
eksponeringstider.

Dette er perfekt når du skal bruke
teleobjektivet og ikke har
tilgang til stativet.

Eksponeringsvalg
Det store programhjulet på toppen av kameraet er den
mest synlige av knappene, og det er ikke uten grunn.
Dette er funksjonen du først bør lære deg å kjenne.
Her finnes programmer for alle opptakssituasjoner.

Manuell Eksponering

Blenderprioritet

Lukkerprioritet

Med denne innstillingen styrer du selv
blendertall, lukkertid, ISO, bildekvalitet,
lysmålermetode og fokusering.
Dette gir deg full kontroll over
eksponering.

Du velger selv ønsket blenderåpning
og kameraet velger deretter
riktig lukkertid ved hjelp av den
innebyggde lysmåleren.

Du velger selv ønsket lukkertid
og kameraet velger deretter
riktig blenderåpning ved hjelp av
den innebyggde lysmåleren.

Program
Blender og lukkertid velges automatisk, men du kan variere blenderog lukker-kombinasjonen samtidig
som du beholder riktig eksponering
ved å vri på innstillingshjulet.

Ferdige programmer

Full Automatikk

Her finner man ferdig-programerte
innstillinger laget for de mest vanlige
situasjoner: Portrett, sport, landskap,
macro og nattbilder.

Med unntak av bildekvalitet
tar kameraet seg av alle
innstillinger for eksponering.

Her har vi valgt Portrett.
Kamera bruker stor blenderåpning
for å oppnå bakgrunnsuskarphet
og liten dybdeskarphet slik at
motivet fremheves.

Det er bare å løfte kamera,
velge utsnitt, få fokus og
trykke ned utløserknappen.
Her gjør kamera all jobben.

Blenderprioritet
Dette er sansynligvis den innstillingen som gir deg best
forståelse av hvordan ulike eksponeringsvalg påvirker bildene
dine. Denne innstillingen lar deg kontrollere blenderåpningen,
som igjen påvirker hvor stor del av bildet som ligger i fokus*,
fra nær til fjærn. - Såkalt dypdeskarphet.

Skarp forgrunn, midte eller bakgrunn.
Skarp forgrunn, midte eller bakgrunn får man ved å bruke et
lavt blendertall ( 2,8 - 5.6 ) og samtidig legge fokus på det ønskede skarpe objektet.
Da enten i forgrunnen, midten eller bakgrunnen.

* Fokus er det området i bildet hvor kontrasten er maksimal, og bildet er skarpt.

Ved å bevisst bruke blenderen kan man skape;
skarp forgrunn
skarp midte
skarp bakgrunn
stor dybdeskarphet

Når skal man bruke blenderprioritet?
Blenderprioritet egner seg best til de opptakene hvor du
vil ha kontroll over dybdeskarheten, og samtidig ikke er
avhengig av lukkertiden, så den egner seg godt til
lanskap, portrett og macro fotografering.
• Selv om kamerat velger lukker på denne innstillingen,
må du selv holde et øye med lukkertiden, slik at den ikke
blir så lang at den kan forårsake uskarpe bilder.
( Dette kan da igjen unngås ved å aktivt bruke kameraets ISO-innstilling - mer om dette senere )

Stor dybdeskarhet.
Stor dybdeskarphet får man ved å bruke et stort blendertall ( 18 - 32 ) og samtidig
legge fokus 2/3 inn i bildet. Stort blendertall krever forholdsvis lang lukkertid så her
kan det være smart å bruke stativ.

Lukkerprioritet

Frosset bevegelse

Denne innstillingen fungerer på samme måte som blenderprioritet,
bortsett fra at her velger man selv lukkertiden mens kameraet velger
blenderåpning. Den tiden det tar å eksponere et bilde vil påvirke
hvordan ting i bevegelse blir fanget på bildebrikken.

For å oppnå frosset bevegelse
ønsker vi raskest mulig lukkertid,
slik at vi fryser bevegelsen.
Her kan man aktivt bruke ISO
for økt lukkertid.
(Unngå å overdrive, da det lett
gir uønsket støy i bildene.)

Når skal man bruke Lukkerprioritet?
Lukkerprioritet egner seg best til de opptakene hvor du vil
ha kontroll over eksponeringstiden, for enten å oppnå frosset
bevegelse, bevegelsesuskarphet eller panorering.
• Selv om kameraet velger blender på denne innstillingen,
må du selv holde ett øye med blenderen, slik at den ikke
forårsaker uønsket dypdeskarphet og under/overeksponering.
(Dette kan da igjen unngås ved å aktivt bruke kameraets ISO-innstilling - mer om dette senere)

Panorering.
Panorering oppnås ved å følge motivet i dets bevegelsesretning med relativt
lang eksponeringstid, slik at objektet fryses* og bakgrunnen blir uskarp.
Her kan det være smart å bruke en monopod(ettbens-stativ) for å få skarpe bilder
og samtidig ha bevegelsesfrihet. * Objektet fryses fordi kameraets bevegelse er
eksakt lik objektets bevegelse.

Bevegelsesuskarphet.
Bevegelsesuskarphet kan illustrere fart og gir et slags etterslep i bildet som man
kan se i tegneserier og -filmer. Dette oppnår man ved å bruke en lukkertid som er
så lang at kameraet ikke rekker å fryse all informasjonen på bildebrikken og
informasjonen fordeler seg på et større område.

Manuell
Som navnet tilsier er dette innstillingen hvor du selv må ta alle valgene.
Her må du stille inn både lukker og blender, samt alle de andre funksjonene.
Så her holdes et godt øye med lysmåleren, og kamerainnstillingene
gjøres i forhold til disse verdiene.
>> Illustrasjonen til høyre skal forestille kamerets lysmålerindikator, slik den
vises i søkeren. Når pilen under står på null forteller kameraet at eksponeringen blir
korrekt. Står pilen på minussiden forteller kameraet at bildet blir undereksponert.
Vi kan da enten øke blenderåpningen eller stille inn til lengre lukkertid for å slippe inn
mer lys og få korrekt eksponering. Er bildet overeksponert må vi tenke motsatt.

Når skal man bruke Manuell?
Manuell innstilling egner seg i alle lysforhold, der du vil ha
full kontroll, og under opptak med bruk av blits, enten i studio eller
på location.
Manuell.
Under vanskelige lysforhold som f.eks soloppgang og tåke, kan vi oppnå bedre kontroll
ved bruk av manuell innstilling. Her har vi først valgt ønsket lukkertid for å oppnå spenning i skyene
og flatt vann, deretter stilles blenderen for å slippe inn riktig mengde lys. f22 - 15sec - ISO 100

Manuell innstilling og bruk av blits.
Manuell instilling egner seg godt ved bruk av blits. Her har vi f.eks først stilt inn
lukkertiden med hensyn til kameraet synkroniseringstid i forhold til blitsen
for så å velge riktig blender for å slippe inn ønsket mengde lys.
f 8 - 1/180sec - ISO 100

Objektivvalg.
For å forstå egenskapene til de ulike objektivene må vi først
lære oss hva brennvidde er:
I riktig gamle dager besto et objektiv av én eneste linse som samlet
lysstrålene så de møttes og dannet et skarpt bilde på filmen.
På den tiden var brennvidden avstanden fra midtpunktet i den ene
linsen og til filmen. Nå består et objektiv av flere linser etter hverandre
som både samler og sprer lyset, for på den måten å få et bedre bilde.
Brennvidden er fremdeles avstanden fra et punkt i objektivet og til
filmen(bildebrikka), men i dag må dette punktet beregnes (ingeniørarbeid).

Samme kamerastandpunkt, ulike objektiv.
Her har vi valgt et og samme kamerastandpunkt, altså vi står på et sted,
samtidig som vi tar bilder med ulik brennvidde. Dette er en fin øvelse som gir
ett godt eksempel på hvordan de ulike objektivene påvirker bildet.
• Vi kan tydelig se at tele-objektivet virker som en kikkert og gir oss et trangere
utsnitt enn øyets synsfelt.
• Normal-objektivet derimot er tilnærmet likt hvordan vi oppfatter verden
gjennom våre øyne, og gir minimal fortegning.
• Vidvinkel-objektivet fanger inn mer av omgivelsene enn øyets normale synsfelt,
og er derfor godt egnet til fotografering på trange steder, der man vil ha med mest mulig.

Tele

Normal

• Ulike brennvidder vil påvirke hvor mye av omgivelsene objektivet fanger
inn, såkalt bildevinkel. Utfra bildevinkelen kan vi gruppere objektivene slik:
- Vidvinkel
Dette objektivet har kort brenvidde og stor billedvinkel. Dvs. man ser mye, både i bredde og høyde.
Objektivet egner seg derfor godt til både interiør-, landskaps- og ekstremsportsfotografering
og gir stor dybdeskarphet. Men pass på, dette objektivet strekker litt på formene og man kan
oppleve å få krommede linjer i ytterkant, såkalt fortegning.
Brennvidde mindre enn normaloptikk. Ca 16 - 35mm. (Fullformat).

Vidvinkel
- Normal
Det viktigste objektivet i ethvert system er normaloptikken, dette objektivet regnes for å være
den brennvidden som gir et perspektiv som tilsvarer bildet øynene våre gir. Normalobjektivet gir
best lysstyrke og har en brennvidde på ca 50mm. (Fullformat).

-Tele
Et teleobjektiv virker som en kikkert. Objektivet trekker deg nærmere det du sikter mot, og gir
en forholdsvis begrenset dybdeskarphet. Man kan si at teleobjektiv er alle objektiver som har
en brennvidde på mer enn ca 70mm (fullformat), uansett fysiske mål på objektivet.

ISO-innstilling.
ISO er en forkortelse for ”International Standard Organization”.
ISO angir kameraets lysfølsomhet. Bilder tatt med høy ISO
vil få mer billedstøy, enn bilder tatt ved lav ISO.
Man øker vanligvis ISO-innstillingen hvis man ønsker raskere
lukkertid for å fryse bevegelser eller for å få mindre blenderåpning
som gir større dybdeskarphet.
• Også bruk av meget lange lukkertider kan gi støy i bildet
og forringe kvaliteten. Det skyldes at bildebrikken også registrerer
varmestråling.
- Gode lysforhold
Under gode lysforhold velger man lavest mulig ISO for å få minimalt med støy i bildet.
Samtidig kan man da velge en relativt liten blenderåpning og fortsatt få rask nok lukkertid til å ta
skarpe bilder håndholdt.

- Dårlige lysforhold
Under dårlige lysforhold velger man å øke ISO-innstillingen slik at kameraet blir mer følsomt for lys.
Slik kan man da øke lukkertiden nok til å få skarpe bilder, ofte da kombinert med å ha større blenderåpning
slik at kameraet slipper inn mer lys enn ved liten blenderåpning.

Lysfølsomhet
Lav
Middels
Høy
Meget høy

Lavere enn ISO 200
ISO 200 - 400
ISO 400 - 1000
Høyere enn ISO 1000

• De fleste moderne kameraer har såpass god programvare at den fjerner store mengder støy selv ved høy ISO.
Man kan da si de flytter på skalaen vist ovenfor. Den er derfor ingen fasit, bare en indikator.

Eks på bruk av høy ISO.
Grunnet relativt svakt lys blir man her tvunget til å øke kameraets lysfølsomhet
ved å skru opp ISO-verdien. Kombinert med stor blenderåpning får man rask nok
lukker til å fryse øyeblikket. f/1,4 - 1/125sec - ISO 1250.
Som dere ser resulterer dette i en del støy i store deler av bildet. Spesielt nederst
på gulvet kan man se et kornete mønster og innslag av fargestøy.

Riktig eksponering.
Det finnes i hovedsak tre kamerainnstillinger som påvirker
en eksponering: Lukkertid, blenderåpning og ISO.
• ISO angir kameraets lysfølsomhet.
• Lukkertiden angir hvor lang tid bildebrikken blir eksponert for lys.
• Blenderåpningen er en variabel åpning i objektivet som lar deg
slippe inn en gitt mengde lys på sensoren.
Sett at vi bestemmer oss for opptak med ISO 100.
Vi kan nå bruke ulike kombinasjoner av lukker og blender
og få samme riktige eksponering. Det har seg slik fordi
ulike kombinasjoner av blenderverdi og lukkertid gir
samme lysmengde på bildebrikka.
< Blenderåpning
2,8

4

5,6

8

11
< Lukkertid

1/500s

1/250s

1/125s

1/60s

1/30s

- Eksponeringstrinn
Som vist over kan man stille inn både blender og lukker i trinn. Hvert hele trinn innebærer
en halvering eller dobling av lysmengden som når bildesensoren. En slik dobling eller halvering
kalles et eksponeringstrinn. Samtlige av kombinasjonene vist over vil gi samme eksponering.

Riktig eksponering.
En sprekk i skydekket gav lys kun på båten mens man i bakgrunnen kan se at det
brygger opp til regn. Her er det valgt relativ rask lukker siden man befinner seg på
en båt som er i stadig bevegelse. Blenderåpningen er såpass stor for å isolere båten
fra bakgrunnen. f/4 - 1/2000sec - ISO 100.

Kameraets lysmåler.
Fotografering betyr “å tegne med lys”, og det er
lysblandingen som bestemmer hvordan bildet skal bli.
Kameraet er utstyrt med en innebygd lysmåler som
måler intensiteten i det lyset som reflekteres fra motivet.
Vi kan primært velge mellom tre lysmålermotoder:
• Evaluerende lysmåling.
• Punkt/parti-måling
• Sentrumsdominert gjennomsnittsmåling
- Evaluerende lysmåling
Måler lyset på flere områder på hele bildeflaten. Den beregner eksponering utfra
at hele bildeflaten tilsvarer ca 18% grått. Kameraet sjekker bildet opp mot et
større antall ferdigprogramerte motiv med riktig eksponering. Prinsippet er genialt
og gir rimelig bra eksponering i de fleste situasjoner, så lenge produsenten har
lagret riktig eksponering for “dette” motivet. Jo fler motiv, jo mer nøyaktig resultat.

- Punkt/parti-måling
Lyset måles innenfor et svært lite område i bildet. Dette er nyttig under vanskelige
lysforhold når du vil sikre riktig eksponering på et spesielt område, og resten av
eksponering ikke er så vikitg. Lysmålingen er sentrert til et lite punkt i sentrum
av søkeren. Derfor bør avlesningen låses før du komponerer bildet.

Punkt/parti-måling.

- Sentrumsdominert gjennomsnittsmåling
Måler lyset på flere områder på hele bildeflaten. Den beregner eksponering utfra
hele bildeflaten, men som navnet tilsier tar den utgangspunkt i området rundt
midten, slik at dette dominerer utregningen. Gir rimelig bra eksponering i de fleste
situasjoner, men kan lett lures av sterke lyskilder og stor kontrast.

I direkte motlys, som i denne situasjonen, ville sentrumsdominert gjennomsnittsmåling undereksponert store deler av bildet for å kompensere for de utbrente
partiene øverst i bildet. Evaluerende lysmåling ville kanskje fungert, mens
partimåling gir en meget korrekt lysmåling på den fremste modellen, og lar
himmelen bak bli utbrent. f/2,8 - 1/500sec - ISO 100.

Uten lys intet bilde! Men hva er lys?
Fotografering betyr “å tegne med lys”, og det er lysblandingen
som bestemmer hvordan bildet skal bli. Uten lys, ingen tegning i bilde.
For mye lys, og alt blir hvitt. Riktig bruk av lys krever forståelse for lys.
Lys er elektromagnetisk stråling.

Hvorfor blir kveldshimmelen rød?

Det vi mennesker oppfatter som lys, er elektromagnetisk stråling med bølgelengder i området
mellom omtrent 400 nm og 700 nm.
Strålingsenergi utenfor dette området er
ikke synlig.

Røde lysstråler består av meget lange bølger, mens jo mer vi nærmer oss det blå lyset
jo kortere blir bølgelenden. Vi kan da si at blå bølger sviger meget hurtigt med kort
avstand mellem bølgetoppene.
Blått lys er mer kortbølget enn rødt lys, og har derfor fler svingninger pr målte avstand.
Det har seg også slik at kortbølget lys brytes lettere enn langbølget lys.
Hvis veien gjennom atmostfæren er lang, vil blå bølger brytes mer enn røde, og pga
antall svingninger oftere ramme en luftpartikkel/forurensing osv. og bli reflektert vekk
fra solstrålens retning. Nå vil kun det langbølgede lyset (rødt) slippe gjennom og
himmelen oppfattes som RØD.

1nm (nanometer) = 1 milliarddels meter
Eks: 1 nm i forhold til 1 meter, er som forholdet
mellom en middels klinkekule og jordkloden.
100-400nm = UV
(ozonlaget absorberer stort sett disse)
• Et tynnere ozonlag påvirker kun UV-strålene
og ikke det synlige lyset

Hvitt lys inneholder alle fargene.
Dersom det er tilnærmet like mengder av alle
bølgelengdene i et område, vil vi oppfatte
det som "hvitt lys". Dersom det er ujevn fordeling
av de ulike bølgelengdene, vil vi oppfatte det
som farget lys.

Midt på dagen
(kort vei gjennom atmostfæren)
Kortbølger
(stor energi)

Langbølger
(liten energi)

Rød
Oransje
Gul
Grønn
Blå
Indigo
Fiolett

Senkveld / tidlig morgen
(lang vei gjennom atmostfæren)

Atmostfæren

Hvitbalanse og Fargetemperatur
Hvitbalansen i et bilde forteller noe om hva kameraet definerer
som hvitt lys. Fargetemperatur blir uttrykt i (K) Kelvingrader
og brukes for å måle temperaturen/fargen på lyset.
“Vanlig” lys kan variere i fargetemperatur fra 2000 Kelvin (varmt)
til 9500 Kelvin (kaldt). Varmt lys har rød/gult fargestikk, mens
kaldt lys har et blått fargestikk. Det er dette hvitbalansen i ditt
kamera skal kompensere for.
I de fleste tilfeller vil kameraets automatiske hvitbalanse AWB gi riktig fargetemperatur.
Men i visse situasjoner tar AWB feil og vi har derfor muligheten til å velge mellom flere
ferdig innstilte hvitbalanse oppsett; Dagslys, skygge, overskyet - skumring - solnedgang,
brukerdefinert, blits, Lysstoffrør(Flourescent), glødelampe, valg av kelvingrader,
samt manuell instilling.

Riktig fargetemperatur
Dette bildet er tatt midt på dagen i overskyet sollys, innstilt på AWB -Auto hvitbalanse
i RAW-opptak. Kameraet foreslo 5400K, mens bildet gjorde seg best i 6000K.
- Godt jobbet av AWB, men ikke 100%. Derfor tar vi bilder i Raw - for å etterjustere.
Til høyre ser vi eksempler på bildet i feil fargetemp, overdrevet både mot kaldt og varmt lys.
Når man skal justere fargetemperaturen i et bilde tar man utgangspunk i deler av bildet hvor
man har klare og gjenkjennelige referansepunkter, som f.eks hud, eller i dette tilfellet både hud
og brudekjole. Vi vet nokså godt hvordan hudtoner skal se ut, og vi vet at kjolen er nøytral hvit.
f4,5 - 1/2000sec ISO 400

Auto Hvitbalanse

Eks: Bilder tatt innendørs i glødelampebelysning (uten blits): Varmt lys vil påvirke alle
fargene i bildet og vi får gule bilder. Dette fordi kameraet tror lyset inne er som ute.
Vi må da stille inn kameraet til å forstå dette, slik at hvitt forblir hvitt og ikke gult.

Manuell innstilling
av Kelvingrader

Grunnen til at det heter hvitbalanse er at hvitt er så nøytralt at det er lettest å se
farestikk på. Man balanserer lyset etter hvitt. Slik at hvitt forblir hvitt.

Lysstoffrør

• Ta alltid bilder i RAW-format
- Du kan da i ettertid forandre på selve fargetemperaturen.
Brukerdefinert Hvitbalanse

Soloppgang/
solnedgang
2500K >

2000 K

Glødelampe
3200K >

Tidlig morgen
kveldsol
4000K >

Sol midt på
dagen/ blitz
5500K >

Overskyet

Dyp skygge

6000K >

7000K

> 9500 K

Bruk fargene bevisst.
Farger betyr mye for bildet. De kan gjøre bildet ditt bedre, eller rett og slett
ødelegge det. Farger gir sterke assosiasjoner og vi burde derfor lære oss
hva de ulike fargene uttrykker. Visste du f.eks at Keiser Nero i sin tid
straffet med døden enhver som var iført fargen purpur. Dette fordi den
var så sjelden og vanskelig å få tak i, at alt skulle tilkomme keiseren.
Derav dens eksklusive og adlige omdømme.
rødt:

viktighet, lidenskap, fare , varme, kjærlighet, blod (rødt stimulerer til fysisk aktivitet)

Farger som passer sammen
Tar vi for oss fargene i en fargesirkel vil vi b.l.a.
oppdage at farger som ligger inntill hverandre,
såkalte nabofarger, harmonerer med hverandre.
Ser vi på farger som ligger rett ovenfor
hverandre, såkalte komplimentarfarger, ser vi at
disse skaper kontrast og forsterker hverandre

oransje: advarsel, varme, glede, bevegelse (stimulerer kreativitet og aktivitet)

gult:

varme, glede, lyshet, oppløftende (Pass på: kan også virke urolig og irriterende hvis det er sterk
og kraftig) (Engelsk Yellow = feig)

grønt:

natur, helse, livlighet, miljø, penger, vegetasjon (Grønt signaliserer ro, likevekt og balanse)
-Det er ikke uten grunn at den ofte brukes i behandlingsrom og operasjonsstuer

blått:

seriøsitet, sannhet, makt, kulde, melankoli, frihet, verdighet, tyngde, dypde (himmel, hav
og uendelighet)

fiolett: rikdom, kongelighet, eleganse, intelligens (I oldtiden ble fiolett brukt av konger og likemenn,
fordi det var den desidert dyreste fargen å utvinne, dermed oppstod en eksklusiv farge)
hvit:

Jomfrulighetens farge, den hvite bruden. Frihet og fred - Vifte med hvitt flagg i krig = å overgi seg.
Fredsduer er hvite. En eksklusiv farge, da hvit var det dyreste pigmentet for å farge malingen.

svart:

Ulykke, sorg, død og synd. Satan er kledd i sort, Svartedauen. Svart katt = ulykke.

• Husk at betrakterens oppfatning av en farge avhenger av kultur,
tradisjoner, og personlige erfaringer. Hvit får ikke fullt så positive
assosiasjoner når vi snakker om “ å bli hentet av menn i hvite frakker”.
• Mer fargestoff på neste side ;)

Den ene fargen fremhever den andre.
Her er de to fargene oransje og blått brukt mot hverandre, noe som nesten
alltid fungerer, fordi de fremhever hverandre. Dette fungerer fordi blått og oransje,
er komplimentærfarger, akkurat som gult og lilla. Komplimentærfarger er farger
som ligger ovenfor hverandre i Ittens fargesirkel. f/7,1 - 1/400sec - ISO 100.

>> Mer fargestoff.
Som nevt er farger fulle av assosiasjoner og betydning.
Men blått er ikke blått! Blått kan være lett som luft, og blå som
himmelen. Eller blått kan være dypt som havet, og nesten melankolsk.
Så hvilken grad av styrke en farge har, såkalt metning, spiller
en vesentlig rolle i fargens betydning.
• Husk også at farger påvirkes av omgivelsene og hverandre.
Blått opptrer som mørkere tett inntill hvitt enn hva den gjør
tett inntill sort.

Etpar tips for vellykket bruk av fargekombinasjoner;
• Komplimentære farger

(Farger som ligger rett ovenfor hverandre i Ittens fargesirkel)

• Nabofarger

(Farger som ligger nærme hverandre i fargesirkelen)

• Farger med samme grad av metning
(Maksimal metning tilsvarer den rene fargen i full mengde)

• Fargerlære er et stort fag man kan dykke dypt i om man ønsker.
Det anbefales å lese Berulfsens Fagerike. En dyptgående bok om farger
og deres historie.

Mye av energien blir borte
om vi bytter til f.eks
militærgrønn jakke

Fargene gir bildet energi og harmoni.
Dette er et eksempel på at fargene understreker bildets uttrykk.
De friske fargene turkis og lys-grønn gir energi og er med på å
forsterke uttrykket. Fargene ligger nærme hverandre i fargesirkelen
og harmonerer godt. Såkalte nabofarger. f/4,0 - 1/125sec - ISO 300.

Komposisjonsprinsipper.
Komposisjon betyr å sette sammen elementer til en helhet.
Disse elementene kan være linjer, former, farger osv. Ved hjelp av
prinsipper og regler kan vi sette sammen elementene til et bilde.
Hvis vi bryter reglene må vi være helt klare over hva vi gjør, slik at vi
forstår konsekvensene og dermed slipper å få et tilfeldig resultat.
Mange av disse reglene har med estetikk å gjøre. Hva er stygt,
hva er pent? Her finnes aldri klare svar. Individuelle verdier/normer,
kultur og tradisjoner, preger våre oppfatninger.
Vi skal se eksempler på noen av de vanligste komposisisjonsprinsippene.
De fleste er selvforklart med bildeeksempler på kommende sider,
men vi går nærmere inn på den mest brukte, nemlig: Det gyldne snitt
Hovedmotivet plasseres i krysningspunktet, der det gyldne snitt
deler bildet. Man bruker prinsippet for å oppnå harmoni og balanse.

Siden det gyldne snitt opptrer på
en linje og bildeflaten er firkantet,
vil det kunne oppstå i forhold til alle
de fire sidene, to ganger pr side.
Disse linjene vil krysse hverandre
og danne et rutenett med fire
optiske punkter. Disse punktene
har da meget harmonisk plassering.

Hva gjør dette bildet spennende?

- Det gyldne snitt
Det gylne snitt vil si deling av en linje eller en flate i to deler, slik at den minste delen forholder seg til den største
som denne til hele linjen eller flaten. Man finner dette delingsforholdet mange steder i naturen, og spesielt på
menneskekroppen. Forholdet mellom lengden fra skulderen til fingertuppene og lengden fra albuen til fingertuppene.
Det gylne snitt regnes for å være den perfekte deling av en linje eller flate.

Det første man her legger merke til er sansynligvis
perspektivet. Det er nok hovedprinsippet i dette bildet,
men vi ser også diverse linjer, bruk av det gyldne snitt,
samt god balanse mellom de to store flatene; havet og seilet.
f/4,0 - 1/1000sec - ISO 200.

Linjeføring i komposisjonen.
En komposisjon som får betrakteren til å vandre over bildeflaten,
oppfattes oftest som spennende og vellykket. Men ikke i alle tilfeller.
La det f.eks ikke bli en labyrint. Hold deg til enkle og klassiske former
som, Sirkel, Trekant, Kvadrat, S-formet linje, Vannrett linje, Loddrett linje
og diagonal linje. Gjentagelse av former og objekter (repetisjon), er
også et vellykket komposisjonsprinsipp.

Loddrett

Diagonal

Vannrett

S - form

Her ser vi tydelig at utsnittet av modellen danner
en diagonal linje, fra øverst i venstre hjørne til
nederst i høyre hjørne av bildet.

Sirkel

Trekant

Kvadrat

- Ut på tur, aldri sur
I den vestlige verden, hvor vi leser fra venstre
mot høyre, vil vi også lese bildet i samme retning.
Av den grunn vil objekter som beveger seg mot
høyre oppfattes som om de er på vei til noe,
mens objekter som beveger seg mot venstre
er på vei hjem igjen.

- Og hjem igjen.
Ser vi bildet speilvendt, oppfattes det som om vi
er på vei hjemover igjen.

Sirkelen samler komposisjonen
Øyet følger tauet og leter etter begynnelse og slutt. Dette fanger betrakterens
oppmerksomhet. Samtidig ser vi at sirkelen samler bildet og lager et senterpunkt.
En sirkel symboliserer uendelighet, evighet, samhold og tilhørighet.
f/4,0 - 1/500sec - ISO 100.

S-formet linje og Forsvinningspunkt
Kurver kan gi inntrykk av skjønnhet, rytme og perspektiv, og oppfattes
som en harmonisk form. En S-formet kurve/linje leder blikket gjennom
bildet og lar blikket utforske innholdet.
På samme måte vil linjer som danner et forsvinningspunkt lede
blikket gjennom bildet og skape interesse hos betrakteren.
• Bruk av forsvinningspunkt og perspektiv er viktige virkemidler
innen kunsten, med sin storhetstid under renessansen.
I Den siste nattverden har Leonardo Da Vinci latt forsvinningspunktet komme like bak hodet til Jesus, nettopp for å lede blikket dit.

Forsvinningspunkt

Linjene i bildet leder blikket mot det punktet hvor linjene møtes. Her er da forsvinningspunktet.
Jo nærmere vi kommer forsvinningspunktet desto hyppigere repeteres rekkverksstøttene og vi får en
progressiv rytme som også er med på å fange øyets interesse.

S-formet linje
Øyet følger den S-formede linjen og blikket ledes gjennom bildet.
Linjen skaper også dybde i bildet og forteller oss hvor skigåerne kommer fra
og hvor de er på vei. f/13 - 1/200sec - ISO 400.

Symmetri og asymmetri.
Symmetri betyr likhet. Likhet på begge sider, som i en
speilvending. Enten det er høyre og venstre side, eller
oppe og nede. Symmetri gir bildet likevekt og det oppfattes derfor som rolig.
Asymmetrisk balanse er mer krevende å arbeide med,
men gir mer spenning i en komposisjon. Billedelementene
forskyves og endres samtidig som balansen i bildet hele
tiden opprettholdes. Blir komposisjonen for tung på den
ene siden kommer bildet i ubalanse.
Symmetri gir ro og likevekt
Personene i bildet står symmetrisk oppstilt, ikke 100% , men nok til at det oppfattes som symmetri.
Linjene i bakgrunnen er symmetriske, og gir samtidig bildet et slags forsvinningspunkt som er spennende.

Asymmetri gir spenning i komposisjonen
Den asymmetriske oppstillingen kommer tydlig frem ved at personen
står i oppstllt i forhold til en ramme, slik at vi tydelig ser avviket fra symmetri
f/6,3 - 1/80sec - ISO 200.

Repetisjon/Rytme.
Øyet søker etter repetisjon og mønstre i bildet, som gjør det mulig å skape
orden og mening. Repetisjon og rytme gir en slags trygghet, vi vet hva
som kommer, akkurat som vi planter i rader, regulerer vi våre liv i repetisjoner
og vaner. Kaos derimot, skaper forvirring og er mye mer skremmende,
men er også et virkemiddel.
Rytme skapes av repetisjon (hjerterytme), og kan være repetisjon av både
former og elementer. Repetisjon kan bestå av kun en gjentagelse,
som f.eks når en gjenstand speiler seg i vannet. Mens rytme oppstår når
noe gjentas 3 ganger eller fler. For at rytme skal oppfattes harmonisk bør
antallet gjentagelser følge Fibonaccis tallrekke: 3, 5, 8, 13, 21 osv.
Rytmebrudd gir spenning

Bruddet i rytmen som følge av at den ene fuglen flyr gir spenning i bildet. Det mangler liksom noe mellom
fuglene på den nedeste wiren, og øyet stopper opp. Antallet fugler i bildet er 8. Som nevnt ovenfor er 8 et
harmonisk tall. Tro det eller ei, men bildet oppfattes som mer harmonisk enn ved f.eks 7 fugler.

Repetisjon som gir dybde.
Her gir repetisjonen en viss rytme i bildet samtidig som den gir dybde og skaper
spenning ved at formen gradvis avsløres og forminskes - vi ser først hele
seilbåten bakerst i bildet. f/4,0 - 1/2500sec - ISO 100.

Lykke til med fotograferingen!
Dette var en kort innføring i bruk av kameraet. Jeg håper den viser
at fotgrafering handler om mer enn å være på rett sted til rett tid.
Det handler om å forstå utstyret og ved hjelp av det kunne planlegge
og forberede de fleste opptak, slik at de beste bildene våre ikke blir til
ved en tilfeldighet “Art by accident”. Det handler om å planlegge
opptaket og kjenne faget så godt at vi får det bildet vi er ute etter
ved hjelp av forståelse for lys og komposisjon og ved bruk av riktige
kamera-innstillinger, der automatikken ellers kunne feilet.
Alt dette kan kortes ned til en viktig setning: Attention to details
Ta f.eks bildet til høyre >>
Opptaket skulle vise høstmote i et marimt miljø.
Som fotograf må man da ta ansvaret for og løse div oppgaver:
• Finne modeller, avtale tid og pris
• Finne location, få tillatelse til bruk og deretter befare location.
(Følge med på værmeldingen, i forhold til ønsket lys, evt regnevær.)
• Planlegge komposisjon og div utsnitt. Ta gjerne prøvebilder på
location. Hør med oppdragsgiver hva de er ute etter.
• Sjekke og pakke utstyret i god tid.
• Husk at det er du som har ansvaret for modellene.
Ta med mat og drikke og ikke la de bli utolmodige.
Planlegging gir resultater.

Glem ikke kameraet hjemme, kom deg ut og fang øyeblikket,
- og nok en gang; Lykke til med fotograferingen!

Ved god planlegging og diverse befaringer på location blir resultatet som ønsket.
f/8,0 - 1/160sec - ISO 100.
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