Fotografa 4
Nós vamos agora falar da LUZ!
Fotografaa na verdadea tem tudo a ver com ela. Foto vem do grego photos e
signifca luz. Já grafia signifca registroa gravação. Ou sejaa fotografia é o ato de
registrar com a luz. Dentro de uma câmera atual encontramos mecanismos que são
programados para entrar pouca ou muita luz e isso é muito importante para criar
fotos à noite ou em um ambiente muito claro como uma praia em dia de sol.
Se pararmos para prestar atençãoa poréma não é só isso que faz uma fotografa
legal. A forma como nós observamos o que está sendo registrado e então
imaginamos o resultado fnala antes mesmo da máquinaa é que defnirá uma foto
bacana. Falando em outras palavrasa antes de clicar no botão para bater a fotoa nós
temos que observar o objeto e o que está em torno dele e então nos perguntarmos:
ele está bem iluminado? Queremos que essa rachadura na parede não apareça ou
ela vai entrar na composição da imagem? O ângulo está legal? O que queremos
dizer / mostrar com essa foto? O fundo vai aparecer desfocado ou não?
Antes de tudoa o que faz a fotografa são os nossos olhos e nossa criatvidadea e não
a lente da câmera. Ela é “apenas” uma ferramenta.
Nós hoje iremos fazer fotografas que mostrem como a luz e a sombra se
comportam nos objetos. Para tanto vocês vão precisar de uma iluminação direta (=
lumináriaa lanternaa abajur) e um objeto que seja opaco (não pode ser transparente)
e tenha curvas para criar mais sombras. Exemplos: um relógio de mesaa uma pedra
decoratvaa uma frutaa uma bolsaa uma for grandea o pé ou a mão de uma pessoaa
etc. Além dissoa você vai precisar de uma superfícia vazia e sem estampas (mesa ou
bancada) e se possível um fundo vazio também.
Vamos olhar primeiro o exemplo que preparei: a foto da esquerda mostra o objeto
no centro da imagem e bem focadoa porém com uma sombra bem fraquinha pois
ele está sendo iluminado pela luz difusa (espalhada) do lustre da sala. Agora repare
na foto da direita – eu liguei a luminária e apontei direto para o objeto criando
sombras mais escurasa bem marcadas e mostrando melhor as várias formas nesta
única concha.

Com tudo pronto, siga os passos abaixos um a um:
1. Coloque o objeto em cima da superfcie.
2. Ligue a luz direta (dica: evite cortnas abertas ou lustre aceso para evitar
múltplas sombras) e aponte ela para o objeto.
3. Verifque as sombras em cima da superfcie e no próprio objeto: movimente a
luz direta para criar sombras mais escuras e bem marcadas.
4. Em seguidaa aponte a câmera e procure um ângulo que apareça apenas o
objeto (não deixe aparecer o abajur e evite cantos da mesaa etc.
5. Antes de clicar para bater a fotoa bote o dedo na tela “em cima do objeto”
para a câmera focar somente nele (normalmente o fundo fca desfocado).
6. Agora sim faça a foto! Se quiser transforme ela em preto e branco na edição
de imagens do celular para as sombras aparecerem melhor.
7. Pode fazer mais de uma foto se quisera experimente bastante!
Este recurso é muito usado para dar um “ar” de mistério às imagensa especialmente
se usarmos o fltro preto e branco. Ajuda também a destacar as formas.
Experimente fazer isso fotografando algum familiar tambéma é bem legal. Mas
atenção! O dever de casa é só o objetoa tá? rs
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