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INLEIDING 

Om III produl< aan die publiek. bekend te ste l, hoef nie volgen s bestaande "reels !! 
in die visue l e medium, fotografie te geskied nie. Ek het die produk uit sy 
omgewing gene e rn en alleen in die ateljee geplaas met goeie beligting en die 
kam era, nader as ge woonli k, aan die produk. Die pr'oduk wo rd noalt ten volle 
onthul aan di e publie i< nie, maar genoegsamc inligting word wel weergegee vir 
die visuele opgevoedc mens', Die fotc sal nie no odwendig die produk verkoop 
nie, maar eerder d ie produl;;: tot vo lle reg laat korn in In vi suele 8anV8rlrde 

med i um. 

"The ~nc.lw.,~on ~n a plw.togltaph 06 .the !.>hLlpe Oil 60JUli 
011 Ll iLec.ogYli_zabLe 0 b j ec..t au;toll1~c.aLLlj ;Ul.an!.> 6 OJ1IM 

.the ,unage 6iLom bung ex.c.lw.,~vulj a iLepiLe!.>el'1~OJ1 
06 .the gJUlphlc. wOilk. ~n.to 0 ne .tha.t aLI.> 0 1'-':piLe!.> eJ'L1/~ 
a.t Lea,~.t .to hOme ex.-ten.t .the ileal wOiLd" 

Tom GJULi ! Mallic Sc.anLan 
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MY BENADERING TOT DIGBY FOTOGRAFIESE ADVER'l'ENSIE EN DIE UITVOERING 
DMRVA~.:.:N:..-______________________________ _ 

DIE EASIESE IDEE 

My benadering tot digby fotografiese advertensie is om 'n e envoudige 
produk te neem, en di t interessant op In foto weer te gee . Die finale foto 
moet In presiese weergawe van die produk wat gefotografeer is) wees I maar 
moe "t prikkelend vir die oog wees. 

Ek verkies om vooraf te beslui t wat ek wi1 fo "tografeer sodat ek In bietj ie tyd 
het om my met die produk te identifiseer. Wanneer ek seker is ek weet presies 
waaroor die produk gaan, is ek ge r eed om dit voar die kamer-a te plaas . Ek sal 
~ hoofidee h8 hoe die produk moet lyk op die finale fotc . (Dit sal basies 
die kcnsep wees wat ek van die produk het) . Nadat ek die p,'oduk v~~r die lens 
geplaas het , sal ek vanaf die basiese hoof-idee werk . Die konsep sal nie 
v~randcr word nie. 

Ek benader die produk " soos wat die produi< vereis " . Ek sal nie In gedwonge 
tegniei< gebruik wat afbreek aan die produk op die finale fota sal do en nie . 
Enige moontlike tegniek waarop ek besluit , moet die proc1uk aanvul . 

Wanneer die prod uk ui t 'n paar sterk clemente bestaan (b,yvoorbeeld - oorheers
ende kleur , sterk vorm , ens . ) , sal ek besluit watter eicnsi<ap die meeste van 
die produk vertel . Vanaf hierdie sterk eienskap sal ek die finale fota saam
stel deur beligting , tegniek en komposisie. 

Hoe ek tegnies t e werk gaan: 

Wanneer ck die regte produJ.:: voor die lens geplaas hot , sal ek die prod uk rof
weg i n die kamera raam. Terselfdertyd sal ek een lig in posisic he. Nou kan 
'n ekstra lig misi<ien bygesi t word waar el< dalk n:Le genoeg detail bygevoeg 
het nie. Laastens sal ek die agtergrond inpas . Wanneer die finale fa to in 
die kamera klaar is , sal ek aplet vir fyn detail soos byvoarbeeld stof op die 
voorwerp of iets wat moontlik u i tsteek in die agtcrgrond. Hierna neem ek die 
ligoneterlesing en druk die knoppie . 

DIE PRODUK WAT GEI'OTOGRAFEER WORD 

Die mees basiese begin sel van die voorwerp wat gefotografeer moet word, is om 
die var m, tekstuur en kleur van produk so goed moontlik uit te beeld . Die 
sterk eien skappe van die produk (die tekstuur , kleur , vorm , ens . ) sal bek l em
toon word in die foto . Hierdie eienskappe sal dus die fokuspunt van die 
voorwerp wees en ook die eienskappe waarrnee die produk by die verbruiker ge-
1:dentifiseer sal word . Di t is ook moontlik dat daar in die agtergrond In 
suggestie van een of meer van die sterk eienskappe van die prod uk sal wees. 
Dit is belangr i k dat die sterk punte van die voorwerp nie "verbeter of ver
ander" word ter wille van 'n beter fota nie . Die ware produk sal eers as ' t 
ware na vore korn in die finale fo·to en steun op sy sterk punte. 

f:ir .. 
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Een van belangri].;:ste tegnieke waarvan ek gebruik maak is om nie die hele 
produk aan die kyker bloot te stel nie; hetsy die produ]{ ni e heel ternal t e 
bel i g nie of die hele produk nie geheel in di e raam van die foto te laat 
pas nie. Oit is dan so dat die hele produk nie blootgestel word aan die 
kyke r nie (SIEN FOTO 1) en dit is waar die kyker be trek word in die foto. 
Die kyker sal eintlik probeer am die deel van die produk wat nie in die 
foto is nie, te voltooi in sy verbeelding. Gevolglik sal dit ni e te veel 
verg van die kyker nie, want die deel wat uitgelaat is, sal he e l waarskyn
lik iewe r s in die foto voorkom (byvoorbeeld in kleur, vorm of tekstuur 
wat kan herhaal word). Die kyker salop hierdie stadium die produk herken 
en d ie foto beter verstaan. As die kyker vir die eerste keer aan hierdie 
produk blootgestel word , sal die kyker in elk gevaJ. baie goed ingelig wees 
oor die eienskappe van die produk. Die "vergrotingll van die produk in 
die foto sa l relatief wees tot die grootte van die produk. (Oaar moet 
n e t in gedagte gehou word dat die produk nie heeltema l aan die kyker bloot
ges t el is nie as gevolg van die vergroting van die produk op die foto.) 

Oit kan gebeur dat die produk as 't ware te naby afgeneem word wat veroor
saak dat die produk abstrak word. Wanneer dit gebeur word daar basies 
niks van die prod uk se eienskappe oorgedra nie, maar dit word ~ abstrakte 
fot ,) met net tekstuur , volum e , kleur, kornposisie en niks van die produk 
nie! 

Die agtergrond wat gebruik word spec1 net so 'n b e langrike r01 as wat die 
produk self speel. Di e agtergrond is s6 da 't dlt nie jou aandag van die 
produk aftrek nie, maar wanoeer jou oog dit merk, sal daar moontlike in
ligt ing wees wat die prod uk "v lei ". Daar i s net genoeg inligting in die 
agtergrond sodat jou oog basics op die produk geholl wor'n . Daar kan by
voo r beeld slegs ~ kleur iewers in die agtergrond we es wat ooreenstem met 
die kleur van die voorwerp (SIEN FOTO 2). Gewoonlik is daar een of ander 
kle ur in die agtergrond me t swart of wit of albei . Met die agtergrond 
probeer ek die voorwerp afrond, so asof di e agte r g rond die fi nale seggen
skap het op die voorwerp. 

Di t kan ook so wees dat die produk van so 'n aard is dat die agtergrond 
wegval . Met ander wQorde, di e produk is die hele foto vol. In hierdie 
geva l word dele van die voorwerp (gewoonlik duidelike, eenvoudige dele) 
sy a gtergrond (negatiewe spasie) . (SIEN FOTO 3). Wat hierdie tipe foto 
interessant maak, is dat die foto nie noodwendig 'n bo- of onderkant het 
nie; omdat daar nie ~ horisontale lyn is oie. 

In s ommige van my werk is die agtergrond net swart . Die produk op sy eie 
is heeltemal geslaagd en daar is nie ander informasie in die agtergrond 
nodig nie. Die swart word dan net een belangrike negatiewe spasie vir die 
produk. (SIEN FOTO 4). 

DIE KAMERA OPSET (SIEN FIGUUR 1) 

Ek 1JJerk slegs met die 4 x 5 " F'ormaat ateljee kamera (behalwe vir inlas 
foto ' s wat op 6 x 6cm is , maar di t is nie hier' van toepassing nie). Die 
hoo f rede hiervoor is die hoe kwaliteit van reproc1uksie wat moontlik is. 
Ek gebruik gewoonlik l ense vanaf 90mm tot 150mm. As gevolg van die moont
like bewegings van die kamera, kan ek gebruik maak van optimum diepte van 
die veld met die Scheimpfluk tegniek. Om tot di.e diepte van veld by te 
dra, is di took moontlik om nog 'n klein lens opening (gewoonlik in die 
omgewing van P'45) te gebruik . 
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Soos die finale foto aangebl.ed word, so moet die beeld in die kamera lyk . 
Ek ::>as my aan by die formaat. Ek II crop ll in die kamera en nie onder die 
vergroter nie. Op hi erdic manier maak ek m ak~; imum gebruik von my negaticf/ 
pos i tief grootte . 

DIE BELIGTING OPSET (SJEN FIGUUR 1) 

Ek ver\<ies dramatiese beligting met 'n minimum hoeveelheid ligte . Dramatiese 
beligting "vertel tl baie mak lii< waaroor die produk gaan. Ek begin gewoonlik 
net met een lig (dit sal heel waars kynlik ook di e bclangrikste lig op die 
finale foto wees). Met die cerste Iig probe er ek die tekstuur , kl eur en vorm 
van die voorwerp effektief te kry. As die kleur byvoorbeeld ni e goe d genaeg 
wy s nie, sal ek nog ~ lig bys it vir die \<Ieur van di e produk. Di e produk word 
gewoonlik nie heeltemal belig nie , sodat daar ~ geheimsinnigheid in die pro
duk s kuil (die foto I<an tog nie alles veI:'klap nie ! ) . As di e he I e voorwerp 
bel i g sou word , word die hcle prod uk basies aan die kyker blootgestcl en 
hoef hy nie eens 'n bie t jie ve l'beeld ing gebruik viI:' daardie deel van die pro
duk wat nie belig is nie. (Dit sal die f o to relatief oninteres sant maak) . 
(SI EN FOTO 2) . Ek probeer die be ligting so p laas dat daar iewers in die 
fotQ 'n wit en swart gedeel te is. 

As gevolg van 'n paar tegniese probl eme (die grootste prob .leem is dat die 
kam era te naby aan die produk is) , sa l die beligt ing ge woonl i k van die kant , 
bo en/of agter die p~oduk wees. Die voordcel hiervan i s dat die produk nie 
van voor belig word ni c , wat sorg dat daar weI dele op di e produk sal wces 
wat ~ bietjie donkerder is as die omliggenrle de l e (as gevolg van die ont
brekende lig) . In Lig van voor sa l die produk "plat tr maak en di t sal die 
illusie van drie dimensies op een vlak ('n foto) hee lwat ve rm i nde r . 

Wan:1eer die produk dcurs kynend is , sal ek nie van 'n lig van die kant gebruik 
maak nie ('n Iig aan die kant gee gewoonlik die tekstuur van die produk weer ) . 
maar 'n lig direk aan dj e agterkant van die produk plaas. (SIEN 1'01'0 5) 

DIE FINALE FOTO 

Dit moet net duidelik wees dat hierdie foto ' s nie veronde rstc i is oln die 
p~oduk te verkoop nie (dit kan weI die verkope steun) . Die foto moet s legs 
di e prag van die p~oduk getrou we er gee . Die p~ag van die prod uk b ehoo~t die 
fota alreeds suksesvol te maak en dan nag ver der te komplim e nteer deur 
byvoorbeeld goe i e beligting en sterk i<omposisj.e. Die foto moet baie een
vo ud ig vertoon , soort- van r eguit op di e man af - ·die kyker mo cni e te vee l 
verbee lding gebruik om die fa to te interpreteer nie . Die idee met die een
voud van die foto is sodat die I<yker baie mal<lik na die foto aangetrel< word , 
maar 001< om die aandag v an die pe rsoon te hou . Alhoewel die foto I:'edelik 
eenvcudig is, sa l dit nog steeds volume en eenheid besit . Die fotc verg 
aandag van die kyker om die foto te ontleed , sodat die voorwerp homself ont
hul aan die ky ker. Iioe meer die kyl<er visueel opgevoed i s , hoe meer sa l hy 
ui t die foto kan put . En a s die I<yl<er visueel meer ontwikkel is, sal dit 
makliker wees om die foto gouer te antleed en so baie vinniger die inligting 
in die foto te begryp . Die foto l ei die gedagte van die kyker wanneer hy 
na die foto kyk . Die persoon hoe f nie ' noodwendig van die prod uk te hou nie 
(di e kyker sal eers nie 'n mening omtrent die pI:'oduk he nie) . maar die foto 
weerspieiH die goeie punte van die produk sodat die kyker die produk as ' t 
ware aanvaar . 
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"KLEUR" IN MY DIGBY FOTOGRAHESg ADVrmTENSIES 

Komposisie , bel i gting , tekstuur, vorm , lyn, volume is almal deel van di e 
sukses van my !! close-up " tegniek. Maar nie een van hierdie elemente kan 
all e e n spreek nie, KLEU.R weI . 

Wat vertel c.ie kleur- wat op die f inal e fota gereprodu s eer i s? 

"CotOWt f.,.ta.te.me.n,ts Jte.,;uU whe.n ;the. pho;togJtapheJL 
Jt<J~ pond6 ;to ;the. eotouJt 06 a ,~ee.ne. and ;the.n maize.,; 
;the. pho;tog'tap/ue de.e-u.,-<-oltS ne.ee.,;f.,MY ;to eap;tuJte. 
;tha;t Jte.,; po ItS e. -<-11 ;the. -ul1ag e he. eJte.a;te.,;, 111 a 
eotoWt 1.J.ta.te.me.l1-t ;the. 1l1e.,;l.Jage. a pho;togJtaph eonve.Ij'~ 
,0., -<-l1ex.;t;""eabty UI1Ize.d ;to ;the eotpWLf., "-:t eo~ItS, " 

T am G/~U / MCUtk Sean(al1 
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AGTERGRONO VAN KLEUR 

DIE MENS SE " KLEUR-REAKSIE" 

Hoe die me ns reageer op kleur, kom oorspronl-:: lik van die gebruik van die kleur 
in die natuur. Byvoorbeeld : Rooi staan duidelik "uit l! en tre k qaie aandag , 
bai e diese lfde as sterk hoofligte in tn foto . Roai is In aggressicwe kleul"' . 
In die natuur word rool. gebruik om aandag te trek of om gevaar aan t e dui. 
Groen en bloll is meer " sag ll

, nit is ook dan die kleure wat oorheersend in 
somerlands kappe is en word geassosieer met kalmte. Alle kleure word geklas
sifiseer as "warm" of "koud". Oranjes , gele e n roo i korn meestal in die l e nte 
en :::omer vaer (hierdie kleure word ook geassosiecr met di e sonkleur en vuur). 
Maar blou word geassosiecr met water, s necu en ys en neig dus na di e "kouc " 
kan t . Die intensi tei t van die kleur i s 'n be langrikc faktor vir die stemming 
van die fota . 'n Sterk kl e ur is lewendiger as byvQorbee ld 'n pastelkle ur. 
Sagte kleure het 'n baie r omantiese effek , tcrwyl doni<er kleure geheimsinnig 
is. 

DIE MENS SE INTERPRET AS IE VAN KLEUR 

Soms is di t moontlik om In me ns se gesondheid en emosies t e diagnoseer d e ur 
midde l van kleur. Kyk byvoo rbeeld na di e volgende Engelse uitdrukkings : 

"White with fear ", 
"Hed vii th fury", 
"Pink wIth embarresmcnt", en 
"Black wi t h r age ll

• 

Kleur h e t 'n baie sterk ul twcl"'king ap di e emosie van die mens en spesi fiek 
sommige kleure , byvoorbeeld: 

ROOI 

S\O}ART 

WIT 

Dit is die k1 e ur van bloed en wo r d geassosiuc r met 1I1ewe ", 
"gesondheid tl en Itkrag", met " opgewondenhcid " I "aansporing " e n 
seksuele begeerte of met aggressie . 

Dit is die kleur van dankerte , 'n simbool van ve rswakking , doad e n 
haat en die geheimsinnige krag van die onbekende. 

Die kleur van mo edersmelk, gee die gevoel van reinheid en onskuld . 

DIE SIMBOLIEK VAN KLEUR ONDER DIE MENS 

Rooi , s wart en wit 5e assosiasies is universeel. liierdie kle ure word gevind 
ond er m~nse van afgelee stamme en menS8 van die moderne gelndustrialiseerde 
tydperk. Daar is selfs bewyse dat dit so vroeg as die Neanderdal-mens ont
staan hct. Die Neanderdal-mens het rooi en swart grond bo-op die grafte van 
hul dooies gestrooi . (70000 jaar gelede) . Dit (wit, rooi en swart) , is 
self's van die oudste woorde in sommige tale . 

5005 die mens o ntwikkel het, het hierdie kleure ~ me e r komplekse simbolisme 
aangeneem, SODS elkeen sy mening effe ns ve rander, so verander elkeen sy 
konteks . Neem swart as In voorbeeld: Krygsmanne wat gereedgemaak het vir 
oorlog . het hulself swart geverf as In teken van aggressie aSDck om di e 
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vyand skrik te maak . Maar dieselfde mense het oak hulle gesigte swart ge
maal" vir huweliksseremonies - die simbool van manlike krag. Hierdie twee
daelige mening van die kleur bestaan vandag nag. Weduwees in Europa dra 
swart as In teken van rouklaag en In teken van hul huweliksstatuG, maar In jong 
vrou. met In swart aandrok is In simbool van sel~suele verleidelikhe i d . 

Die mens het geleidelik die kleure van die landskap bygesit; die geel van 
die son , die blou van die hernelruim , die groen vail die plante en die bruin 
van die grond . Spesiale assosiasies is met elke kleur ingesluit, somtyds 
met Iliteenloppnrip betekeniss8. 

Geel , die klellr van geluk en blydskap, is nou oak geassoGicer met siekte. 
Dlou word beskou as 'n kalrn kleur , maar word oak geassosieer met fisiese 
emosionele koue en eensaamheid. Groen is In simbool van vrugbaarheid , toe
karns en hoop , maar staan ook somtyds vir jaloesie en afguns . Bruin gee die 
gevoel van sekuriteit en gcmak , maar staan oak vir eentonigheid. 
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KLEUR IN MY WERK 

DIESELFDE KLEURE VIR ANDER BETEKENISSE 

Wanneer el< sekere kl eure in fota's s pesifiek gebruik vi r seker e emosione l e 
gevoelens wat ek moontlik wil oordra, mag die .kyker as ' t ware nie die 
"ko r rekte boodskap " ontvang nie . Oit is omdat k l eu r S8 betekenis nie uni
verseel verstaanbaar is Ilie. Byvoorbeeld: EJ.: het groen in fotc 6 geplaas 
om 'n kon Lra:s Le gee aan elie rooi, oo k om die kleurbalans in die feto te 
balanseer. Die groen gee oak 'n !'vars " e n rlb elowend e ll gevoel aan die foto. 
Maar groen het ander interpretasi es oOk': byvoorbceld in Europa word groen 
geas sosieer met rustige land s kapp e , maar dit beteken siekte in Brasili~, 
geso ndheid in Denemarke e n a rmoe d e in Ital i e . In r.1os1emlande i s groe n 'n 
simbool van vroomheid en die ewige lewe . 

Nog ~ voorbeeld van kl eure met verskillende universele betekenisse: ~ 

Jong me i sie in In wit rok kan moontlik 'n atmosfee r v a n maagdelike o n s kuld 
he. So u die rok oranj e wees met In helder pers stree p, s ou die foto In heel 
and e r storie vertel. Vir Europe~rs sal die kombinasie van botsende kl e ure 
In sensasionele ui twerking he, en di e foto kan gelnte rpreteer word as 'n 
bewy s van J o ng-rebel lie teen gevestigde waardes. Maar die Japanese sien 
wit e n o ran je met p e r s verskillend. Hulle dra wit n3 begrafnisse e n oranje 
en pers is ~ t r a di sionele kleurkombinasic by hulle . 

EEN - KLEUR HOOFTEMA 

So t e se a1 my foto ' s hot meer as eon k1eur in (wi t e n swart ge ld nie in 
hie r d i e geval as kleure nie). Die a lgehele kleur indruk wat j y kry van ~ 
fot~ is baie belangrik. Dit mag wees dat daar meor as een kl e ur i n ~ foto 
is , maar die hooftema van die foto sa l een kleur' wee s e n hi erdie kleur 
oorheers i.n die stemming van die foto . (Byvoorbeeld in [oto 7, die "hoof
kleur" is blou en die rooi is in kontras met die b1ou). Saam met d ie 
hoofkle ur sal die ander kleure of i n kontras, 0[' in harmonie wees (met die 
hoo f kleur) . 

KLEURSKAKERINGS 

Die s kake ring van ~ kleur is net so be1angrik soos ~ war m of kouc k1 e ur. 
Net so is die versadiging van die kl eur belangrik. Volle versadiging kan 
in verband gebring word met die suiwer kleurskakerings van die kl eu r s irke l:
dit is di e dri e prime r e kleure van 1ig (rooi , blou en groen) en hulle kom
plimentere (magenta, geel en siaan). Al hi e rdi e kleure kan gemeng word 
met wi t , wat al di e s kake rings van daardie kleure gee . So terwy1 r oo i basies 
'n baie dinamiese en belangrike kleur i s (enige dieprooi voorwerp of " kleur " in 
'n f::>to sal onmiddellik die aandag trek ; soos byvoorbee ld in foto 7), kan die 
rooi gemeng word met wil totdat In sagte, romantiese pienk verkry word. 

En t erselfdertyd kan blou wat geassosiecr word met kou e en gerustheid so 
sui;<er en l e wendig wees dat di t dieselfde e f fe k as rooi kan he. Byvoorbeeld 
in f o to 8 , di e blou trek onmiddellik jou oog. 
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Om dus In spesifieke emosie oar te dra, moet nie slegs In sekere k1eur gebruik 
word ni e , maar' oak die s kakering van die kleur . En hoe k1eure harmoni seer 
en kontrasteer. Sterk versad J.gde k18ure sal die stemming van die foto domi
neer. Dowwe (vaal) k1eure is mindel' opva l lend e n meer passief, maar kan meer 
s ub t iel wees in hul effek. Soos in fata 8. Di e b10u is die dominerende kleur, 
maar pers en groen is weer meer subtle1 cn i n In pa§1r skakerings , wat nie direk 
tot die oog sp r eek nie, maar subtie1 verskyn. 

Om In helder beeld te kry van die effek waar na e k mik, gebruik e k so min moont-
1ik vcrskillende kleurc. Enige ander bykomstige !<leure word l<.omplimenter ge
bru i k. 

EEN KLEUR MET TWEE BETEKEN I SSE 

Een k1eu1" kan uitecniopende betekcnisse he wanneer die omstandighede am die 
kl eu1" verskil, alhoewel die kleur presies di ese 1fdc i s . 

In fo to twee is gee1 die domine1"ende kleur. Maar hierdie kleu l~ kan as lt 
war e die voorwe rp afbreek of bydra tot die sul<ses van die foto. Di t sal 
selfs moontlik wees as gevolg van hierd ie ve1"s kynsel dat die pr'oduk nie deur 
sommige mense gekoop sal word nie . Oit is omdat kleurc wat duidelik is, so 
ontwerp is am die oog t e trek en In reaksie ui t te Io]", - hoewel di t nie al tyd 
diese lfde is nie ! Byvoorbeeld: He lde r geel i s geneig am mensc gelukkig te 
laat voe l, maar dit kan nie in ~ vIi e~tuig gebruik word ni e , want dit neig 
am mense 1ugsiek te maak. 

In Mens kan dus nie heeltemal objektief oar kleur wees nle. Kleur het selfs 
so In subtiele effek op die mens se pcrsoonlikheid dat sommige s i e lkundigcs 
bewee r dat hulle nlense psigologies kan analiseer volgens hul kleurvoorkeure, 
wat gebaseer is op abstrakte kieurdele. Hierdie verskynsel 'Ilo["d dan oak 
dikwels gebruik in advertensiewese, binnehuiseversiering cn in modes . 

KONTRASTERENDE KLEUllE WAT HARMONISEER 

Kle ure soos rooi en blou kan harrnoniseer. In foto 4 geb1"uik ek rooi en blou, 
maa r die twee kl eure is ni e in totale kontras nie , die t wee kontrasterende 
kleure is so te se in harmonie. Dit is as gevolg van die verrnindering in 
helde rheid van die kleure dat hulle grater oareenkams het, selfs wannesr die 
oorspronklike kleure in kontras is . Hierdie helderheid van die kl eure hang 
af van drie faktore: 

Kleur (basiese kleur s kakering), 
Versadiging (s uiwerheid van kleur) , en 
Helderhe id (van gereflekteerde lig). 

Die t wee kleure in die foto is versadig genoeg om die oog te t r ek. En op 
hul le eie nag te harmoniseer, wannee r die kyk e1" weet dat dit twee oorspronk
like kontrasterende kleure is. 

KLEURVERSTERKING 

Daar is vi er basiese mani ers waarop ek kl e ur ve r sterk vir spesifi.eke effekte . 
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Elke foto vereis In sekere mate van versadiging van die kleur (e) na gelang 
van die aar-d van die produk. Vanaf sagte klcure (soos die voorbeelde in 
kon t rasterende kleure wat harmonisee~ tot diep v8rsadigde kleure met In 
hoe impakt op die oog. 

1. Gebruik van neutrale kontras : 

Di t is moontlik wanneer die kamera regoor In neutral e area (baie lig of 
danker) is. Die voorwerp moet s() in die kamera ger-aam word dat die 
agtergrond vanseli' geskep word. As gevolg van die min kleure in die 
omliggende dele am die voorwerp, word die kleur van die voorwerp be
klemtoon . 

2. Om nader te beweeg: 

Hoe nader die kamera aan die kleur is, hoe sterkel'" sal die kleur' voor
kom. Oit is belangrik dat die kamera nog steeds vel' genoeg vanaf die 
voorwerp is am met die omgewing te kontrasteer. (S003 genoem in 'n 
vorige afdeling - daar is ook uitsonderings soos wannecr die voorwerp 
dien as sy eie agtergrond. - SIEN FOTO 3). 

3 . Met die gebruik van sagte lig : 

Ek he t agtergekom dat ware, sterk, duidelike kleure word die mees 
effektiefste blootgestel aan sagte beligting. Met sagte lig is claar 
nie sterk hoofligte of skaduwees op die kleur nie, wat die kleur 
meer onversadig laat . 

4. Die stemrnigheid van flikker ing; 

Refleksie Dr skittering vanaf die voorwerp se oppervlakte sa l die kleur 
verswak. In hierdie geval het ek die hoek waaruit die voorwerp gefo to
grafeer word, die hoek waar die minste fl i.k l< ering "oorkorn as die hoek 
gene em waar die voorwerp sy eintlike kleur onthul. 

Wanneer ek te de en kry met In voorwerp wat tn II flouer ige" kleur vertoon , helder 
ek die kleur op met gepolariseerde filters . !-lierdie filters help ook om 
die meeste van die ongewenste refleksies te verdof, alhoewel die filter sy 
bepcrkings het met metaal voorwerpe. Om die versadiging van die kleur nag 
te verbeter , sal ek effens onderbelig in die omgewing van In J1: F'-stop. 

KLEUR KONTRAS 

Ek gebruik 80ms kleurkontras am die foto aanloklik vir die oog te maak. 
Kle urkontras word in tn fato geskep wanneer twee kleure van teenoorgestelde 
eienskappe ontmoet. tn Voorbeeld van hierdie tegnicl< is in fota 7 sigbaar. 
di t is asof blou nie so aktief vertoon met In kontrasterende kleur soos rooi 
nie. Die blou se relatief groat oppervlakte teenoor die van die rooi balan
seer goed wanneer rooi se dominerende eienskappe in ag geneem word . 

Oit is duidelik dat ~ mens se visuele reaksic van kleur nie net afhang van 
die kleur self nie , maar oak van die aangrensende kleure . 
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KLEVRE IN KONTRAS 

Daar is In paar tegnieke wat ek in gedagte hou wanneer ek wil he -dat kontras
terende klcure in 'n fota die Konsep van die foto moet aanvul . Kontrasterende 
klellre hang grotendeels af van ~ mens se persoonlike smaak. Maar oor die 
alge meen, hoe meer uiteenlopend die eienskappe van kleure is, hoe grater 
sal die kontras tUssen hulle weese 

Gewoonlik kontr asteer sterk primere kleure met meko.Cl.r. 

Sterk komplimentere kleure kontrasteer met mekaar. Byvoorbeeld : 
Blou en groen sa l respektiewelik met geel en magenta kontrasteer. 

Helder of ligte kleure is in kontras met danker kleure. Byvoorbeeld: 
!'Primrose-yellow" sal maa\< dat donkerblou donkerder voorkom en dit sal 
lyk asof die geel heeltemal uitstaan bo die donkerte. 

Daar is In baie sterk kontras tUBS en warm en koue kleure . 

Sterk kleure kontrasteer . (Neutrale kleurel 

Verskillende skaduwees van dieselfde kleur kan kontrasterend wees . 
Byvoorbeeld : 'n diep rooi sal geweldig kontrasteer met 'n baie sagte 
pastel pienk. Die verskil in kleurskaduwees veroorsaak die kontras , 
a l wil dit blyk dat die kleure self in harmonie is. 

BEELD BEKLEMTONING AS GEVOLG VAN ' N KLEUR 

In f oto 9 is daar geen i,leur nie , behalwc die rooi weerkaatsing wat niks te 
doen het met die praduk nie. Dit maak die fota baie interessant , trek die 
oog en verseker so die sukses van die fotc> . Die aantrekkingskrag van 'n foto 
hang gewoon lik af van goeie komposisie (wat bepaal hoe die voorwerp geraam 
is in die fota en watter hoek gebruik is). Maar wanneer daar 'n klein ge
dee l te met kleur in 'n fota is wat omring word deur 'n neutrale omge wing, word 
daa: ~ selektiewe beklcmtoning op die beeld geplaas, wat die beeld baie 
tre f krag gee. Oar d i e algemeen het el< gevind dat die kleure rooi , geel , 
oranje , waar kwaliteit gehandhaaf word , gewoonlik die klcure is wat belang
rikheid aan ~ foto gee, en dit kan selfs nog meer wees wanneer hierdie kleure 
ste:.."k en helder is. In 'n eentonige omgewing sal enige helder kleur ui tstaan. 
Wanneer daar genoegsame kontras in 'n kleurskaduwee is, sal helderblou en 
groe n net sovee l uitstaan . 

KLEURKOMPOSISIE 

Die gewone reels van komposisie geld wanneer kleurkontras ter sprake is, 
die gebied met die grootste kleur kontras sal optree op dieselfde manier as 
wat 'n sterk hoof lig sal . Oi t is dan rnoontlik da L; di t die foto sa l oorheers 
as dit nie versigtig beheer word nie . 

Oit is v ir my be l angrik dat wanneer daar sterk kontr as is , moet die kleur nie 
oorheersend wees nie of moet dit ten mi nste verwant wees aan die hoofvoorwerp. 
Soos in foto 7 , waar die kontrasterende k leur rooi i.s wat baie versigtig ge
plaas is in die foto 8aam met die b10u. Dit is dan wanneer dit bydra tot die 
komposisie sande r am ~ nuwe i n vloed te h@ . Ek het gevind dat wanneer daar 
t wee opperv l a k tes op 'n foto is, wat gelykwaardig in kontras is as gevo1g 
van hu l kleur, sal die k lcure neig om afbrekend te wees I wat 'n verwaarde 
foto tot gevoIg sal he. 'n Goeie balans moet dus gehandhaaf word deur die 
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verhouding van die kontrasterende kleur te varieer. Kyk byvoorbceld na die 
volg ende voorbeeld: Een ['ooi appel in to blou bak \'Jat mercnd eels groe n 
vrug t e in het, sal me er effektieC wccs as wanneer dieselfde ba l< hc lftc 
g r o e n en helfte rooi vrugte in gehad het. 

MAKSIMALE KLEURHAm~ONIE 

Wanncer harmonie van \tleure belangrik is vir to komposisie, maar die toneel 
bes t aan uit kontrasterende of botsende kleure , kon die icontroctcrend e kleure 
soms kunsmatig versag word sadat hulle ma kliker saamsmelt. 

Ek het dit reggekry deur slegs die beligting te vaneer. 'n Effense oorbe
ligt e foto sal sterk kleure sagter maak , waar onderbeligting die kleur 
donkerder sal laat vertoon. In ieder geval word die kontras verminder en 
die onversadigde kleu l-e behoort harmonie 'n eienskap van die fota te maak. 
Die kleure in fota 10 : pers , groen en rooi, sou p ers en groen baie sterk 
in kontras gestaan h e t , maar die ligtcr skakering van die klcure harmoniseer 
as g evolg van oorbeligting. Oorbeligting gee gewoonlik 'n dromerige stil 
effC' k , waar onderbelj g ting somber harmoniseer met danker blee k ornstandighede. 

Wanneer direk in die lig geskict word, byvoorbeeld SODS in foto ' s 1, 2 , 4, 
5 , 6 , 7 , 8 en 10 - alhocwcl to paar van djc voorbeelde nie direk il~ die lig 
geskiet is nie (Foto ' s 3 en 9) , is die kleur dan oak effcns onvcrsadig am 
bete r harmonie te vcrkry. Dit is as gevo lg van flikkering wat in die lens 
voorkom . (Dit is baoies dieselfde eIfek as oorbeligting , maar is moeiliker 
am t e beheer . 

Wanneer die bogenoemde tegniek nie suksesvol is nie, kan icleur korrigeer
fil t el'S gebruik word vir algehele harmoniser; ng . Die fil tel' moet net 
dies elfde kleur wees as die dominante kleur in die toneel . Byvoorbeeld: 
'n To nee1 kan gedomineer word deur blou/groen, maat' daar is oak 'n sterk 
gee l teenwoordig. Tn die g c val ~al 'n blouerige filter die effektiefste 
wees . Dit sal 'n subtiele effek op die blou en gI'oen he, maar sal die geel 
se oorheersing byna heeltemal uitskakel. 

SUKSESVOLLE MEERKLEURIGE FOTO' S 

Vir 'n suksesvolle foto moet die kompetisie tussen die kleure verminder word . 
Met die gebruik van ~ basiese kleur in die agtergrond kan verskillende ele
men te van 'n voorwerp vere nig word. In fota 2 word die kleur van die produk 
herhaal in die neutrale agtergrond, maar word kontrasterend teen die rooi. 
Neut raal-gekleurde voorwerpe kan gebruik word am dele van harmonic en kontras 
te verenig . Wat eintlik nou gilbeur , is dat daar 'n paar klein foto ' s van 
kleur geskep word wat bymekaar gebring word deur die milieu. 
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PRAK1'IESE PROBLEME MET DIGBY 1'01'O'S 

1'OKUS EN DIEPTE VAN VELD 

Wanneer 'n produk naby gefotografeer word, word die distansie tussen die kamera 
en die produk baie belangrik (veral met kortfokuslense) in die s in dat die 
diepte van veld baie beperk is. Die probleem kan nog vercrger word wanneer 
die voorwerpe \'Iat gefotografeer word. In sekere distansie ui"tmekaar i s in die 
riK::; ing van die kamera. Die diepte van veld is van kardinale belang, die 
hel e voorwerp (die produk) moet in fokus wees. Kortliks: Diepte van veld 
is die distansie tUBsen die naaste en verste voorwerpe wat altwee in 'n be
vre digende fokus is op dieselfde tydstip wanneer die foto gene em word. Die 
diepte van veld vir voorwerpe omtrent 8 fokuslengtes vanaf die lens , verleng 
verder agter die voorwerp as na die lens .. Byvoorbeeld : As'n 120mrn lens 
gefokus is op 6 meter sal die lens se moontlike diepte van veld vanaf 4,5m 
tot gm wees. 

Hierdic is In diepte van veldkonstante wat nuttig gebruik kan word. Vir 
maks imum diepte van veld: Fokus op ~ punt een derde binne in die diepte 
van veld benodig. Daar is 4 basiese maniere wa a rop dieptc van veld maksi
maal sal wees, naamlik: 

( i ) Sirkels van verwarring 

(ii ) 1'-nommer 

(iii) Fokuslengte 

(iv ) Lens-voorwerp distansie 

die sirkels van verwarring moet so groot 
as moontlik wees . 

die maksimum f-nommer van die lens moet 
gebruik word, byvoorbeeld 1'-45. 

In kort fokuslcns S8 vclddiepte is meer 
as die van tn langcr fokuslens vir die
selfde afstand . Byvoorbeeld die gOmm 
lens op die 4 x 5: 1 kamera. 

hoe verder die lens vanaf die voorwerp is, 
hoe groter sal die diepte van veld wees 
vir ~ spesifieke F-nommer. 

In Maklike manier om hierdie diepte-van-veld probleem te beperk is am deur 
die afstand tussen die voorwerpe wat gefotografeer word, te beperk. 

Die 4 x 5" kamera bied die Scheimpfluk beginsel. Hierdi e beginsel het die 
fina le seggenskap oor die di epte-van-veld. Wanneer die bogenoemde punte 
toegepas word met die Scheimfluk beginsel, sal die diepte van veld op sy 
maks imum wees. Daar moet net gewaak word teen distors ie op die kant van die 
fota as gevolg van moontlike bewegings op die kamera. 

Punte (i) tot (iii) kan baie goed prakties toegepas word wanneer die hele 
4 x 5" negatief gebruik word. Punt (iv), die lens tot voorwerp distansie 
kan toegepas word wanneer 'n deel van die negatief Iposi tief prysgegee word. 
Die produk moet relatief ver gefotografeer word en dan opgeblaas word in 
die vergroter om sodoende ontslae te raak van die spasie om die voorwerp. 
Die nadeel hiervan is dat nie die hele negatief gebruik word nie. En dit is 
van selfsprekend dat die kwaliteit gaan minder wees as gevolg van die grein 
ensovoorts, maar di t is nog steeds In laaste ui tweg. 

- 14 -

© Central University of Technology, Free State



BALG VERLENGING 

Me t digby foto ' s i s d i e kamera ba lg radikaal. W ~nneer die voorwerp twee 
fokus lengtes vanaf die len s is . sal die voorwerp se grootte e n die grootte 
var. die beeld wat in die kamera gevorm is , ewe g roat wees ; me t ander woorde I 

di t is 'n een tot een vergroting. Byvoorbeeld : In 90mm lens gee In een tot een 
vergroting wanneer' die voorwerp 180mm vanaf di e lens i s . Wanne e r die voor
we rp nader as twcc fokuslengtes aan di e lens is , word die produk vergroot in 
di e kamera (op die e intlike negatie f/pos i tief) . 

Wanneer In voorwerp In kwart grootte in die kamera is , moet die diafragma met 
'n Yz f-nommer grater oopgema ak word. En byvoorbeeld wannec'r die voorwerp 
die selfde grootte i n die kamera is as in di e werklikhe id, moet d ie f-no mmer 
me t twee stoppe oopgemaak word . Dit staan bekend as die balg-ver lenging . 
Die omgekeerde vierkants wet omskryf hierdie noodsaaklikheid vir balg ver
leng ing . Dit sS: Die intensiteit van die lig is orngekcerd eweredig aan 
die vierkant van die distansie vanaf die lens . Met ander woorde, hoe v er
der die lig deur die lens moet gaan om by die f i lm uit te kom , hoe groter 
ve r lies aan lig intensiteit in eweredige verhouding. Hoe verder die 1ig 
de ur die l ens moet gaQ.n, hoe g r oter i s die vergroting o p die film . 

Di e omgekeerde vierkantswet in formule: 

Eintlike beligtingstyd nodig ligmete rlesing x 
Totale balg verlengini 
I'okuslengte van l e ns' 

Wanneer die balg verlenging genoeg is , is dit selfs soms moeilik om die 
voorwerp duidelik de ur die kamera te sien, wat dit soms moe ilik maak om te 
kan sien of die prod uk orals in fokus is. 

Die balg verlenging is dus die hoeveelhe id f-stoppe 
wor d as gevolg van d ie vergroting van die voorwcrp . 
4 s toppe balg verlcnging algemeen. 

h Voorbeeld van balg verlenging: 

waa rvoor vergoed moet 
In my rigting is 2 tot 

180mm (die distansie tussen die voor- en agte rpaneel or> die 4 x 5" kame ra) 
gedeel de ur 90mm (l"okuslengte van lens) is gelyk aan 2 f-stoppe waarvoor 
gekompenseer moet word . 

BE LIGTING 

Die basiese probleern kern met die plasing van die lig te . Omdat die kame ra 
r e l atief naby aan die produk is, is die s pasie aan die kamera se kant van 
die produk heelwat beperk . Soveel dat die prod uk nie vol van vooraf met 
hie rdie s pesi fiek e ligte belig kan word ni e . Dus die beligting sal skuins 
van voor gedoen moet word , langs of agter die produk. ( In geval van glas 
byvoorbee ld) . Dit is baie bela ngri l< da t dIe ligte nagenoeg aan die produk 
geplaas word, vir maksimum ligintensiteit . Wanneer die lig te ver is, sal 
die lig ondoeltreffend wees . Die ligte vanaf die kant of agter is nie h 
nadee l ni e , net h aanpassing. Die enigste nadecl is dat daar ~ moentlik
he id van flikkering in die lens kan on"tstaan . I-l icrdie probleem kan tot 'n 
groot mate ui tgeskakel word deur s 1egs In lenskap te gebruik. 
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As gevolg van die l i gte wat so "nagenoeg ll as moontlik aan die preduk meet 
wce s . is hi tte 'n probleem . Terwy 1 die foto opgeste l word . is die ligte 
aangeskakc l , sodat progressiewe verandering waargeneem kan word. Staal
of metaalvoorwerpe , byvoorbeeld, word baie vinnig warm en maak dit moeilik 
om te hanteer! Waar water betrokke is by die produk , kan se l fs 'n mate van 
verdamping plaasvind . Groen plante soos groente , verlep en droog baie 
maklik uit in hierdie omstandighe de . 'n Oplossing vir die hitteprobleem is 
om die ligte nie op volle sterkte tc gebruik wanne er JY besig is om die 
foto ap te s1:el nic en om relatief vinnig te werk. 

As gevolg van die verlangde f -nommer (gewoonlik in die omgewing van f-45 
saam met die balg verlenging' , is een flits !lie genoeg om die film korrek 
bloot te stel aan die lig nie . 'n Manier om hierdie probleem te oorkom is 
om van die "oop-flits"- metode gebruil< te maal<. Die l ens word oopgemaak en 
die lig word 'n paar keel' gefl i ts totdat die film korrek blootgestel is 
volgens die flitsmete rlesing. Die beligtingstyd word as't wa r e opgebou. 
In Ander manier vir die probleem is om vinniger film te gebruik. Ek gc 
bruik 'n film met In spoed van tussen 64 en 200 ISO. Na t uurl ik , hoe meer 
l i g te , hoe meer lig en hoc minder hoef geflits te word . 

Met 'n balg verlenging van 4 stoppe i s sewe tot agt fli tse gewoonlik die 
antwoord. Gewoonlik vanaf tien flitse maak die hoe vee lheid f 1itse nie meer 
~ verski1 aan die blootstell ing nie. 
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TEGNIESE BESONDERHEDE VAN FOTO 

FILM 
FILMSPOED 
LENS 
F- STOP 
AAN TAL FLITSE (1) 
BALG VERLENGING (2) 

FOTO 1 

KODAK VPS II 
100 ISO 
150MM 
F45 
8 
3 STOPPE 

(1) Aantal flitse met die "open-flash" tegniek. 
(2) Relatief tot die f-stop kompensering. 
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TEGNIESE BESONDERHEDE VAN FOTO 

FIL~1 

FILMSPOEO 
LENS 
F-STOP 
AAN TAL FLITSE (1) 
BALG VERLENGING (2 ) 

FOTO 2 

KODAK VPS II 
100 ISO 
150MM 
F45 
7 
2 STOPPE 

(1) Aantal flitse met die "open-flash" t egnie k. 
(2) Relatief tot die f - stop kompensering. 
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TEGNIESE BESONDERHEDE VAN FOrO 

FILH 
FIL~!SPOED 

LENS 
F-Sr Op 
AANTAL FLITSE (1) 
BALG VERLENGING (2) 

FOTO 3 

EKTACHROHE 200 
200 ISO 
150HH 
F45 
4 

1 STOP 

(1) Aantal fli tse me t die " open-flash " teg niek . 
(2) Relatief tot die f-stop i<ompensering. 
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TEGNIESE BESONDERHEDE VAN FOTO 

FILM 
FILMSPOED 
LENS 
F- STOP 
AANTAL FLITSE. (1) 
BALG VERLENGING (2) 

·FOTO 4. 

KODAK VPS II 
100 ISO 
l50MM 
F45 
11 
3Y, STOPPE 

(1) Aantal flitse met die "open-fla sh" t egni e k. 
(2) Relatief tot die f-stop kompensering. 
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TEGNIESE BESONDERHEDE VAN FOTO 

FILM 
FILMSPOED 
LENS 
F- STOP 
AANTAL FLITSE (1) 
BALG VERLENGING (2) 

FOTO 5 

KODAK VPS II 
100 ISO 
150MM 
F45 
6 
2Y, STOPPE 

(1) Aanta1 flitse met die " open- flash " tegniek. 
(2) Relatief tot die f-stop kompensering. 
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TEGNIESE BESONDERHEDE VAN FOTO 

FILM 
FILMSPOED 
LENS 
F-STOP 
AANTAL FLITSE (1 ) 
BALG VERLENGING (2 ) 

FOTO 6 

EKTACHROME 200 
200 ISO 
1 5 0MM 
F32 
3 
1);, STOPPE 

(1) Aantal flitse met die "open-flash" tegniek. 
(2) Relatief tot die f-stop kompensering. 
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TEGNIESE BESONDERHEDE VAN FOTO 

FILM 
FILMSPOED 
LENS 
F- STOP 
AANTAL FLITSE (1) 
BALG VERLENGING (2) 

FOTO 7 

EKTACHROME 200 
200 ISO 
90MM 
F45 
5 
4 STOPPE 

(1 ) Aantal fli tse met die " open-flash " tegniek. 
(2 ) Relatief tot die f-stop kompensering. 
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TEGNIESE BESONDERHEDE VAN FOTO 

FILM 
FILMSPOED 
LENS 
F-STOP 
AANTAL FLITSE (1) 
BALG VERLENGING (2) 

FOTO 8 

KODAK VPS III 
160 ISO 
90MM 
F45 
2 
2 STOPPE 

(1) Aantal flitse met die "open-flash" tegniek. 
(2) Relatief tot die f-stop kompensering. 
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TEGNIESE BESONDERHEDE VAN FOTO 

FILM 
FILMSPOED 
LENS 
F- STOP 
AANTAL FLITSE (1) 
BALG VERLENGING (2) 

FOTO n 

KODAK VPS I II 
160 ISO 
1 50MM 
Fll/F16 
1 
1 STOP 

(1) Aantal flitse met die " open-flash " tegniek. 
(2) Relatief tot die f - stop kompensering. 
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rEGNIESE BESONDERHEDE VAN rOTO 

FIL~l 

FI U1SPOED 
LENS 
F-STOP 
AANTAL FLITSE (1) 
BALG VERLENGING (2) 

Foro 10 

EKTACHROME 200 
200 ISO 
90MM 
F45 
2 
1 STOP 

(1) Aantal flitse met die "open-flash" tegniek. 
(2) Relatief tot die f - stop kompensering. 
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nCUUR 1 

- GEDIFFUSSIEERDE LIG 

"KONTRAS "-LIG (VANAF DIE KANT VAN DIE PRODUK) 

- KAMERA MET ' AGTER BEWEGING' 

- PRODUK WAT GEFOTOGRAFEER WORD 

- KLEUR IN DIE AGTERGROND VAN DIE PRODUK 

- KLEUR IN DIE AGTERGROND VAN DIE PRODUK 
(BYVOORBEELD SELOFAAN) 

- LENS KAP 
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