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Beseda urednika 
Matjaž Intihar Fotografija je na novi prelomnici
Digitalno v fotografiji ni spremenilo samo tehniko, ampak tudi postopek obdelave do videne slike. Iz temnice smo prišli na svetlo, 
za računalnik. Če v dobi filma večina ni naredila za dobljeno fotografijo nič drugega kot, da so nesli film v fotolaboratorij, je danes 
drugače. Ker se največ fotografira s fotofonom, nam že programi v njemu v celoti obdelajo fotografijo. Napredni fotografi si vzamejo 
čas in fotografijo iz fotokamere obdelajo sami.
V dobi filma je le redko kdo vedel, da se fotografije dodatno obdeluje in predeluje, danes je drugače. Vse fotografije s fotofona so 
močno obdelane, mnoge s hitrimi filtri celo predelane. Poglejte fotografije portretov na spletnih družabnih medijih. Koža je premoč-
no dodatno obdelana (rečemo popeglana), a izgleda da je ta efekt pomladitve nova všečnost. V programih za obdelavo in predelavo 
slike lahko popravke bolj kontroliramo in naredimo všečno sliko za svoj pogled in razmišljanje. Kot so telefoni prinesli enostavnost 
fotografiranja, smo z njimi dobili tudi enostavnost popravljanja slike. S tem pa vedenje, da se da na vsaki sliki veliko popraviti. Pro-
grami v fotofonih so dobri, a za zahtevnega s polno napak in ne omogočajo lastnega upravljanja vseh popravkov.
In pridemo do znane besede Photoshop. Niti se ne govori o programu, ampak je beseda postala sinonim za popravljanje fotografij. 
Res je, s tem programom lahko veliko in zelo kakovostno popravimo na fotografiji. Toda nič kaj več kot smo včasih zelo zamudno 
popravljali v temnici. S programom je prišel dvom in skoraj ni fotografije katero pokažeš, da ta ni prisoten pri določenem delu gle-
dalcev. Novi Photoshop 2021 je prinesel še več enostavnosti obdelave. Zamenjava neba, popravek kože, dodajanje nasmeha osebi in 
drugo je postalo domena enega klika. Ne, fotografije ne bodo nič boljše, bodo pa drugačne. Predvsem pa, na začetku si vsak misli, 
uporabil bom Photoshop in to bo super fotografija. Žal pa tisti en klik ni vsemogočen. Za res dober popravek je še vedno potrebno 
vstopiti k starim tehnikam in izbrati več funkcij ter si vzeti čas.
Vseeno pa prav enostavnost predelave slike, naj bo preko preko fotofona ali računalnika, prinaša nekaj novega in glede fotografije 
drugačnega. Instagram fotografije bodo še bolj všečne, še bolj bodo v smeri nekega drugega, nerealnega sveta. Kar si videl, niti ni 
nujno več, da bo to tudi na končni fotografiji. Fotografija nikoli ni bila verna reprodukcija originala. Zdaj ne samo to, bo zgolj nje-
gov približek in nam razumljena domišljiska resničnost. Fotografija bo kmalu bolj podobna našim sanjam, kot realnosti.
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Goljufanje v fotografiji
- do kje, koliko?

Ta članek nima namena prepričevati kaj je 
bolje, slabše, oziroma kaj lahko in kaj ne.

Te odgovore naj si vsak najde sam.
Glede na svoj način fotografiranja in

želje po končni fotografiji. 



a
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Ob prihodu nove verzije programa Photo-
shop 2021, se je ob nekaj novih prikazanih hi-
trih in enostavnih filtrih, ki jih podpira tudi že 
AI (umetna inteligenca), zopet začelo iskriti 
mnenje. Je to sploh še fotografija?
Že od nekdaj velja, da se fotografija ne kon-
ča po pritisku na prožilec. Od tu naprej se šele 
začenja. Mi smo ujeli zgolj trenutek, ki pa je 
neviden dokler ne posežemo po nadaljni ob-
delavi. Koliko? Odvisno od vsakega posame-
znika posebej in znanja, ter njegovega oseb-
nega pogleda na fotografijo.
V dobi filma, kako smo rekli črno/beli (ČB) 
fotografiji? Umetniška, izrazna, saj z našim 
dojemanjem videnega nima nobene zveze. 
Mi ne vidimo ČB. Obenem smo se vedno lah-
ko igrali z različnimi objektivi, filmi, razvijalci, 
postopki razvijanja in papirjem, da smo pred-
stavili naše želje po predstavljeni fotografiji.
Nič drugače ni danes v digitalni fotografi-
ji. Sam sem imel že možnost v analogni dobi 
preko skenerjev, delovati digitalno. Vsaka 
kamera zaradi različnosti v tipalih, algoritmih 
po svoje pripravi digitalno datoteko. Foto-
graf jo kasneje razvije po svojih željah do viš-
je všečnosti v programih za obdelavo slike.
Na koncu pridemo do predelave slike. Ali lah-
ko umaknemo plastično vrečko iz fotografije, 
list, ki je padel iz drevesa ali zamenjamo barvo 
jopice osebe. Vse to bi lahko naredili pred po-
snetkom. Nekateri so te popravke dovolimo v 
fazi obdelave slike. Spomnim se akt delavni-
ce, še v dobi filma. Bil sem edini, ki me ni motil 
preozek papir za ozadje, žice od luči ali stika-
lo na steni za modelom. Namesto, da sem se 
mučil v iskanju izničenja motečih elementov 
pred posnetkom, sem vedel, da bom to lah-
ko popravil v fazi obdelave. Boste zamenjali 
nebo, izbrisali moteče osebe na sliki? Vse to 
je stvar posameznika. Njegova osebna odlo-
čitev. Ko sem še v tistih »sivih« časih delal v 

Delo, je bilo treba kako neželeno osebo izbri-
sati iz slike, ker ni pasala k socialističnim ve-
ljakom, za prvo stran časopisa. Ergo, izbrisali 
smo ga! V vednost, da se s sliko goljufa že od 
njene uporabe za medije od začetka le teh. 
Danes je jasno, vsak brez premisleka reče za 
določeno fotografijo Photoshop, če tudi ni. 
Še nekaj let nazaj za predelano nihče pomislil 
ni, da ni original. Saj niti vedel ni, da je vse to 
sploh možno narediti. Po pritisku na sprožilec 
smo ujeli le opaženi trenutek, čas, na enega 
izmed medijev (cinkova plošča, steklo, papir, 
film, tipalo). V analogni dobi smo na film za-
jeli latentno (nevidno) sliko. V nadalnjem po-
stopku razvijanja sami, ali drugi, posežemo v 

možne dodatne obdelave, do nam želene fo-
tografije. Digitalno svetloba vzpodbudi tipa-
lo in nevidna slika je shranjena v naelektrenih 
delcih. Tudi tu je potreben poseg v nadaljni 
obdelavi, da sliko sploh vidimo. Fotofoni z al-
goritmi že močno procesirajo podatke in nam 
na zaslonu predstavijo maksimalno možno 
obdelavo za všečnost. Ta sploh ni slab kljub 
majhnim tipalom, a so algoritmi prilagojeni 
kakovosti zaslona.
Fotokamere za JPEG zapis že tudi obdelajo 
podatke za višjo všečnost. Če izberemo RAW 
zapis pa kamera naredi minimalno obdelavo 
in ostane nam množica podatkov, da sami 
posežemo v nam želeno korekturo.

Ena izmed prvih posnetih fotografij, katero je posnel izumitelj fotografije Daguerr in naj bi šlo za 
najzgodnejšo fotografijo (1838) žive osebe. Pogled je na prometno ulico Boulevard du Temple, Pa-
riz, 3. okrožje, a ker je izpostavljenost trajala nekaj minut, premikajoči se promet ni pustil sledi. Le 
dva moška blizu spodnjega levega vogala, sta ob čiščenju čevelj bila vidna.. Je to približek originalu 
(motivu). Le delno v času, a ne v trenutku. Črno belo tudi nima kaj dosti z originalnim pogledom 
in pomembno še to, slika je zajeta na tiskarski plošči za graviranje. Ker jo je objektiv obrnil, je slika 
prikazovalo zrcalno podobo originala.
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Kot že omenjeno. Pritisk na spložilec nam s 
pomočjo kratkega časa ujame zgolj trenu-
tek, ki pa še ni viden. Z daljšimi časi osvetlitve 
na fotografijo niti verodostojnosti trenutka 
nismo ujeli, seveda razen statičnih motivov. 
Od ujete elektronske slike do vidne na zaslo-
nu kamere, jo najprej obdelajo algoritmi pre-
ko procesorja v kameri. Zato je fotografija 
lahko zgolj podatek o nekem trenutku, času, 
ni pa možna biti povsem verna reprodukcija 
originalu. Človeško oko in naše dojemanje vi-
zualizacije motiva ima svoje povsem osebno 
videnje. Mediji kot, zaslon, papir in drugo pa 
povsem svoje zmožnosti prikaza fotografi-
ranja. Še najbolj se to razlikuje glede tonskih 
vrednosti. Kar vidimo v naravi in ujame oko 
ter sprocesirajo možgani, nam zaenkrat no-
ben medij za prikaz slike ne more predstaviti.
Razvijanje filma do videne slike ali procesira-
nja signalov iz tipala in že pride do prve nere-
alne obdelave. Te vezane na strukturo filma 
in razvijalca, digitalno na algoritme za obde-
lavo slike. Vzameš tri različne filme in od vsa-
kega boš dobil svoje tonske obdelave. Enako, 
če vzameš tri različne digitalne fotokamere.
Zakaj so naše RAW datoteke že procesira-

ne preko algoritmov v kameri? V linearnem 
zapisu so zapisani podatki povsem na strani 
temnega dela motiva. V svetlih delih je zelo 
malo informacij. Fotografije so zato na naših 
zaslonih močno pretemne. S pomočjo dru-
gačne krivulje zapisa (gamma 2.2) sliko po-
pravijo k očesu bolj primernemu zapisu. Li-
nearni zapis, katerega niti ne vidimo preko 
zaslona kamere, je tisti pravi, še nič obdelani 
RAW zapis. Zaradi svetlih delov in posledično 
čim več zapisa v temnih, je treba osvetlitev 
narediti tem bolj točno. Zelo je pomembno, 
da smo z osvetlitvijo povsem na meji preo-
svetlenosti svetlih delov. S tem smo dobili 
kar najboljšo osvetlitev tudi v temnih delih.
Še danes marsikdo misli, da kar posnameš na 
film ali tipalo, bo videno tudi kot končna foto-
grafija ali tiskovina. Vendar šele od tu naprej 
se za marsikoga pričenja prepovedana cona 
in poseg v njihov original.
Poklicni “pripravljalci” fotografij za končen 

pogled na sliko iz filma ali papirja, nikoli nismo 
razlagali glede potrebnih ali želenih korektur. 
V analogni dobi smo le to urejali v temnici in 
že skoraj 30 let preko programov v domačih 
računalnikih. Še prej preko samostojnih gra-
fičnih programov.
Dejstvo pa je. Hobi fotograf fotografira in po-
datke obdela po svojih željah in znanih doda-
tnih možnostih. Kdor bolje obvlada programe 
si lahko dovoli še več. A večina zgolj v doda-
tnih tonskih vrednostih in minimalnih poprav-
kih napak.
Kdor se poklicno ukvarja s predstavitvijo fo-
tografij, si dovoli še več. Od tu je vedno šel 
poseg naprej v temnici, danes s programom 
Photoshop. Ta ni nič drugega kot program, ki 
na lažji način omogoča nekdaj zapletene po-
stopke v temnici.
Zelo malo nas je, kateri smo lahko že pred 45 
leti preko barvnih izvlečkov na filmih ali ele-
ktronsko preko skenerjev digitalizirali foto-

Zmotno je tudi mišljenje o RAW datoteki, da to 
je tisto res nedotaknjeno (surovo). V osnovi je, 
vendar ko signali iz tipala pridejo do pretvor-
nika in algoritmov je že od njih odvisno ka-
kšna bo tonska slika. V nadaljevanju se RAW 
datoteki spremeni gama vrednost, da je slika 
na zaslonu razumljiva našemu očesu. S temi 
že spremenjenimi podatki predvsem za ogled 
slike na zaslonu, se datoteka RAW prenese v 
program za njegovo obdelavo. Če vaš program 
ima to možnost, boste RAW datoteko postavili 
v njeno linearno vrednosti (gamma 1.0). Tu so 
shranjeni podatki iz tipala v z algoritmi še ne-
obdelanih vrednostih. Canon program CPP, za 
obdelavo njihovim RAW datotek to omogoča. 
V bistvu smo dobili obdelano sliko kot JPEG, 
le da je RAW slika še vedno ohranila namesto 
8 bitov, 12 ali več bitno vrednost. Zato lahko 
iz RAW datoteke potegnemo več drobnih de-
tajlov.

Želja po korekturi je bila in bo vedno prisotna. Tako so v 60-tih uredniki označevali želene ko-
rekture (na sliki James Dean v Parizu) in nato retušerji v temnici popravljali fotografije za revije, 
časopise... Manipulacija fotografije je bila vedno prisotna. O njej pa fotograf razmišlja in dvomi v 
avtentičnost šele zadnjih 15 let.

V 80-tih sem imel to skenirano fotografijo predelano s programom DaVinci kot prikaz, kaj zmore 
program za obdelavo slike. Osebi sem zamenjal samo oči in dobila je povsem novo podobo.
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grafije iz papirja ali filma in jih dodatno ob-
delovali. Takrat in iz izkušenj vem tja do leta 
2005, se o digitalni obdelavi slike med fo-
tografi ni govorilo. Še 15 let nazaj so le red-
ki opazili, da je večina naslovnic na revijah, 
plakatih, prospektih, povsem drugačnih od 

tistega kar kaže realni svet in je fotograf po-
snel in oddal uredniku. Danes se za vsako “ču-
dno” fotografijo razmišlja, “ta je pa digitalno 
obdelana!”
Kdor želi od zajete fotografije več, bo v na-
daljnem procesu posegel po osnovnih ob-
delavah tonskih korektur in manjših napak 
objektiva, izreza, prahu, popravka ostrine, 
itd. Napredni fotograf te korekture naredi v 
programih za obdelavo RAW datotek.
Za tisto še več, je treba poseči po programih 
za dodatno predelavo slike. Že 30 let nam je 
preko namiznih računalnikov v pomoč pro-
gram Photoshop.

Obdelava ali predelava?
Danes fotografiramo vsi. V fotofonih in tabli-
cah, imamo vgrajene programe z že pripra-
vljenimi filtri za obdelavo fotografij. Lahko 
si naložimo še dodatne. Vendar »pravi« fo-
tograf želi več in obdelavo opravi na večjem 
zaslonu, z boljšimi programi za obdelavo/
predelavo. O tem, da je treba fotografijo do-
datno obdelati, je večina fotografov s »pra-
vo« fotokamero enotna. O predelavi pa se 
vedno krešejo mnenja.
Ta članek nima namena prepričevati kaj je bo-
lje, slabše, oziroma kaj lahko in kaj ne.
Te odgovore naj si za svoj način fotografira-

nja in potrebe po fotografij vsak najde sam. 
Fotograf v večini primerov dovoli samo obde-
lavo. Vsak, ki se vsaj malo sreča z grafiko in 
objavami fotografij v revijah in spletnih medi-
jih pa spozna, da je predelava fotografije sko-
raj obvezna.
Če s programi za obdelavo fotografij samo 
popravimo izrez, tonske vrednosti, napake 
leč, smeti, do nam prave všečnosti in je to 
skoraj vsem popolnoma sprejemljivo, je pre-
delava fotografije mnogim še vedno tabu. 
Res pa, da povečini tistim, ki teh znanj ni-
majo v zadostni meri. V današnjem hitrem 
svetu informacijske tehnologije želimo neko 
navidezno resničnost, katere pa žal tudi v ne-
obdelani fotografiji ni. Je lahko samo bolj ali 
manj resnično zajet trenutek. Po eni strani je 
lahko že popravek šuma, ostrine, tonskega 
odstopanja, daleč od originala. Pa karkoli že 
pojem original pomeni.
V predelavi fotografije so meje sprejemanja 
večje ali manjše. Vsak avtor ima lahko svoj 
pogled, enako gledalec. Vendar! Ali je dru-
gače, če gledalca prelisičimo z nastavljenimi 
osebami v motiv, ali jih premaknemo, doda-
mo v programu. Je drugače, če se oseba na-
liči, ali podoben videz gladke kože ustvarimo 
v programu?
Dilem, vprašanj, mnenj je več. Ni enega in 

Program Photoshop je že naš stari znanec. Po-
znamo ga že iz konca 80-tih. Kdor ga obvlada 
ima moč manipulacije. V njem se skrivata še 
dva podprograma Camera RAW in Bridge in 
tako ne potrebujemo dodatnih RAW progra-
mov, kot je mlajši Adobe program Lightroom. 
Program Lightroom odlikuje predvsem eno-
stavnost upravljanja. Vendar zaenkrat lahko z 
njim samo obdelujemo fotografijo. Za predela-
vo je potrebno skočiti v Photoshop. a
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edinega pravega. Vsak zase naj 
presodi, do kje še predelava in v 
kateri kontekst le ta naj sodi. Ve-
dno pa velja.
Če ne vemo, da je fotografija pre-
delana, se z njo v tem smislu niti 
ne ukvarjamo. Ko imamo posta-
vljeno mejo obdelave, predela-
ve in so take zahteve urednikov, 
natečajev, potem seveda prede-
lava ni želena. Vendar tudi tu se 
lahko postavi vprašanje, ali za njo 
vemo?
Nekateri »ortodoksni« gledalci 
ne žele niti, da se popravi izrez. 
Pravijo, kar si zajel in kakor si za-
jel, to tudi predstavi. Vendar ve-
čina si dovoli vsaj manjši izrez, saj 
ni nujno, da se držimo formata 
3:2 (poznan format 10x15cm). 
Današnji mediji za prezentacijo 

zahtevajo drugačne formate za 
celoten izpis (16:9) brez črnih 
robov. Tudi tonska korektura ni 
noben tabu. Pri njej vedno pride 
do obdelave podatkov že v ka-
meri sami in algoritmi obdelavo 
naredijo po programerju všečno. 
Pomembno je tudi, koliko sami 
kasneje s programi za obdelavo 
slike vplivamo na moč korekture.
Na drugi strani so gledalci, ki želi-
jo, da se vsako fotografijo poka-
že v njeni najvišji všečnosti, torej 
možni obdelavi.
Največ težav in kresanj mnenj 
se pokaže ob dejstvu, da je slika 
predelana. Kot že omenjeno. Eni 
ne dovolijo, da bi se odstranila 
moteča vejica iz slike, katero ni-
smo želeli odlomiti, drugim je v 
predelavi dovoljeno vse.

Tudi črno/bela fotografija je manipulacija originala. Čeprav sem se v 
mladih letih kot fotoamater družil v fotoklubih in razstavljal fotografi-
je, seveda ČB, vedno trdim. Enostavno je narediti všečno ČB fotografijo, 
kajti s to tehniko si izničil moteče barvne elemente in laže predstaviš njen 
pomen. Težje je narediti všečno barvno! Koliko je pri tej fotografiji Pho-
toshopa? Veliko, slika je spremenjena v človeku neznani ČB svet.

Črno beli svet nima nobene realnosti z našim pogle-
dom. Prve emulzije za zajem slike niso prikazovale 
barv in ČB tehnika se nam je v glavo podala kot nekaj 
normalnega. Izrazni fotograf s ČB sliko skrije mnogo 
napak in predstavi drugačnost, kar pomeni všečnost. 
Da se ve! ČB slika je goljufija, saj ni domena našega 
dojemanja sveta. Je pa všečna, ker je drugačna od na-
šega realnega pogleda.

Zopet smo pri sloganu e-Fotografije, “Misli digitalno”! Da z enim posnet-
kom zajameš celoten slap in osebo pred njim, moraš biti od njega dovolj 
oddaljen. S pomočjo tehnike zajema večih posnetkov in kasnejšega zdru-
ževanja, je oseba lahko zelo blizu visokega objekta. Je ta tehnika uporabe 
fotokamere in Photoshopa odklon od originala? Krepko večji bi bil če bi 
uporabili ekstreni široki kot in njegova velika popačenja. Sicer pa, včasih 
smo slike združevali tudi v temnici!

Sendvič tehnika, smo v analognih časih rekli fotografiji sestavljeni iz ve-
čih posnetkov. Je zdaj preko programa Photoshop kaj drugače? Sta foto-
grafiji sploh prišli iz tega programa? NE! Zgornja fotografija je svoj po-
snetek, spodnja svoj. Le da je bila zajeta malo kasneje, ko so se pripeljali 
čolni. Popravljen je le WB in osvetlitev. Verjamem, da je večina takoj 
pomislila na predelavo preko Photoshopa.

Za namene tiskovin ni dileme. Treba je poseči po programu Photoshop 
in predelavi slike. Te tehnike smo izkoriščali tudi v temnici. Le postopek 
je bil ročen in dolgotrajen. Potrebno je bilo narisati masko, izdelati več 
plasti filmov, podobno kot danes plasti v programu in jih z več osvetlitev 
preko mask združiti na en film in na koncu razviti.



Kje je meja obdelave, prede-
lave?
Kreiramo jo sami. Kot avtorji in 
gledalci. Glede naših fotografij so 
gledalci tisti, ki našo mejo sprej-
mejo ali ne. Še vedno pa velja. Fo-
tografije se ne da narisati druga-
če kot s svetlobo. Glavni motiv, 
fotografov pogled kot trenutek 
morajo obstajati. Obenem še do-
bra svetloba, všečnosti v kom-
poziciji, globini, ostrini...
Slabši je sam posnetek, bolj 
bomo posegli po predelavi. Bolj 

so pomembne neke neresnične 
norme, več se predeluje. In tudi 
pri obdelavi, še bolj pri predela-
vi velja. Bolj posegaš v osnovni 
motiv in sam zajem, bolj se pri-
bližuješ kiču, ali neki umetnosti, 
ki s fotografijo nima več veliko 
zveze. Oziroma ne pozabiti. Fo-
tografijo se uporablja za različne 
predstavitve, namene.
V grafiki se predeluje fotogra-
fije od kar pomnim in poklicno 
poznam to vejo uporabe foto-
grafije. Fotografije na papirju in 

diapozitivi, ki so se in se objavlja-
le v časopisih, revijah, knjigah..., 
so vedno šli čez večjo ali manjšo 
obdelavo ter predelavo. Urednik 
je in še danes določa, kaj in kako 
bo s fotografijo v tiskovinah. Fo-
tografi smo pri svojih fotogra-
fijah bolj osredotočeni samo na 

obdelavo kot, izrez, tonske vre-
dnosti, smeti, pike, šum, ostrina. 
Predelava se uporablja v manjši 
meri. Torej vsak način predsta-
vitve in uporabe, ter vsak upo-
rabnik fotografije se lahko sam 
odločil kaj bo z njo. Danes ni nič 
drugače, le mnogo lažje gre.

Ko odstraniš moteče elemente, bliskavico na vratih, znak ob cesti in do-
daš malo saturacije.

Dvom se pojavi takoj! Krogla sonca ob sončnem vzhodu je velika, ali jo 
kot tako vidimo ob fotografiranju? Ne, če gledamo v s prostim očesom. 
Ja, če gledamo preko iskala in objektiva z goriščnico 800mm. Vemo, go-
riščnica je močan faktor manipulacije, lahko tudi rečem Photoshop pred 
Photoshopom. Glede na prednji plan kratka goriščnica pomanjša odda-
ljene elemente, dolga jih poda v povečavi.

Ko imaš na lokaciji samo objektiv s širokim kotom zajema, predstaviš 
majhne elemente v ozadju. Preko programa lahko popraviš perspektivo 
in enako kot z uporabo ozkega kota bolje poudariš motiv v ozadju.

a
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Če fotografij za določene namen 
ne obdela ali predela fotograf 
sam, gredo njegove fotografi-
je skozi program Photoshop ka-
sneje v oblikovanju tiskovin ali 
predstavitev. Odstrani se mote-
če elemente, sestavi več foto-
grafij, itd.
Omejitev ni. Te dovoli in v kolikšni 
meri določi naša želja, razmišlja-
nje in poznavanje programa sa-
mega.
Sam izhajam iz klasične in gra-
fične fotografije. Že od leta 
1976 sem v procesu razvijanja 
in ročnega retuširanja fotogra-
fij, elektronskega zajema preko 
grafičnih skenerjev in digitalne 
obdelave slike ter zahtevami ure-
dnikov.
V tistih časih je redko kdo izven 
grafične priprave tiska vedel, da 
taki posegi sploh obstajajo. Ozi-
roma niti pomislil ni, da katera 
koli fotografija ni po njegovem 
mišljenju original. Spomnim se 
dogodka iz Dela izpred skoraj 40 
let. Iz skupinske slike smo mora-
li na zahtevo urednika odstraniti 
neželeno osebo, t.j. novinarja iz 

naše hiše. Po objavi v časopisu se 
je iz slike odstanjeni spraševal, 
kdaj so se še enkrat slikali, da ga 
ni zraven.
Danes za vsako fotografijo pri 
kateri se prikaže najmanjši dvom 
rečemo, Photoshop.
 
Obdelava slike v temnici je 
omogočala enake manipula-
cije kot danes digitalna
Tisti, ki gleda na fotografijo iz 
njemu želenega pogleda brez 
korektur in drugih posegov, lah-
ko zdaj zamahne z roko. Photo-
shop, to je poseg v fotografijo, 
to nima več smisla originala.
Tak pogled nikakor ni napačen. 
Le vedeti je treba, da je to samo 
en način pogleda na fotografijo. 
Poznamo jih mnogo več, pred-
vsem pa so v grafiki in oblikova-
nju potrebe povsem drugačne. 
Fotografija nikoli ni bila in ni samo 
domena domačega arhiviranja. 
Nikoli ni imela samo enega in edi-
no pravega pogleda.
Sprejeti je treba dejstvo, da je 
fotografija goljufiva že od prve-
ga posnetka na medij kot je as-

falt. Edino kar je v vsej zgodovini 
fotografije lahko dokaj realno je 
ujeti trenutek s kratkim časom. 
Ostalo je domena manjšega ali 
večjega goljufanja že med foto-
grafiranjem, sledi odmik od real-
nosti v temnici, danes s progra-
mi.
Dvodimenzionalnost fotografije 
je prva velika razlika na proti tro-
dimenzionalnemu motivu.
Izbira goriščnice in s tem pro-
porci in perspektiva ter globin-
ska ostrina so že druga. Tonske 

razlike so že tretja. Zanimivo, da 
fotografi, ki negirajo Photoshop 
radi poudarjajo, kot nekaj nor-
malnega, črno belo fotografijo.
Ali pa še večji nesmisel naspro-
tovanja. Nekateri hvalijo in ka-
žejo na nostalgijo temnice, ki je 
samo z izborom materiala in na-
činom razvijanja podajala to, kar 
nam danes osnovne tehnike ra-
čunalniške obdelave slike. V te-
mnici smo z različnimi tehnikami 
senčenja, maskiranja, premika 
pespektive z nagibanjem papir-

Ko ni časa niti možnosti, da bi ob fotografiranju preprečil drugim motiti 
skupinsko fotografijo, lahko izkoristimo tehniko večih posnetkov in ka-
snejšega retuširanja motečih oseb. Na koncu še izrez in popravek naklo-
na slike. Ob prvem pogledu na sliko in ob članku o programu Photoshop, 
se marsikomu poraja sum o realnosti mavrice. Je dodana, ni?

Čeprav na prvi pogled ne izgleda, ta fotografija močno odstopa od pri-
stnosti originala. Vendar se šele po opisu predelave pokaže, zakaj je bila 
potrebna. Originala se zaradi današnjega zahodnjaškega družbenega 
razmišljanja in celo kazenskih pravil, niti predstaviti ne upam. Spre-
memba ni velika v smislu tonskih popravkov z nižjo zasičenosjot barv 
in dodanega vinjetiranja, ki da še večji poudarek na center slike. Kaj je 
predelano? Dečku sem malo podaljšal majico in izbrisal, kar se z njo še 
ni dovolj skrilo. Svet je drugačen in nekje še odrasli, kaj ne otroci hodijo 
naokoli goli. V črni Afriki golota ni nič posebnega. Ljudje se brez skri-
vanja kopajo v rekah, potokih, v mnogih plemenih ženske prsi nimajo 
takega simbola kot pri nas. Zato so odkrite. Podajte tako fotografijo na 
družabne spletne medije. Brez predelave ne bo šlo. Samocenzura serij-
sko, bi lahko rekli za naše zahodne glave. Niso nam všeč preveč zakrite 
postave, niti tiste brez oblačil. V glavo so nam dali markirane vrednote, 
katerih se hočeš, nočeš moraš držati. Pri tej fotografiji to še kako velja. 
Torej, predelava slike t.j. Photoshop, je nujna v določenih pogojih. Brez 
nje, fotografije niti predstaviti ne morete. Pa čeprav je bilo še 30 let nazaj, 
takih objav polno v fotografskih revijah. Spomnimo se odlične franconske 
revije Photo in fotografij takrat samo 10 letne Brooke Shields, katere je 
posnel Garry Gross.

V fotografiji nimamo merila ali pravil, da bi jo lah-
ko ocenili kot za vse dobro ali slabo. Dobra fo-
tografija je tista, ki nam je osebno iz takega ali 
drugačnega razloga všečna. Naj bo neobdelana, 
torej direktno iz kamere, samo obdelana v izrezu 
tonskih vrednostih, ali predelana v več elementih. 
Če nam za naš poglede ni všečna, enostavno ni 
dobra. Pa naj jo drugi še tako hvali.
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ja, ter ročno retušo, že bili v pre-
delavi slike. Sam sem v svojih 
poklicnih letih obstoja analogne 
tehnike, pregoljufal ogromno fo-
tografij za časopise in revije na 
zahtevo urednikov, kot tudi za 
mnoge fotografske razstave.
Ob gledanju fotografije marsik-
daj niti ne vemo ali je avtor sploh 
kaj delal na fotografiji, kaj je z njo 
želel predstaviti, za kateri namen 
jo je ujel, itd. Velja tudi! Motiva na 

fotografiji v večini primerov ne 
poznamo, ga ne moremo začu-
titi, se ga dotakniti, ali vonjati. 
Torej izgubljeno je mnogo pravih 
občutkov in z dodatno obdelavo 
jih poizkušamo po svojem prepri-
čanju predstaviti več. Koliko?
Predelava fotografije je lahko 
samo dodaten kamenček k večji 
všečnosti.
Kot smo marsikatero spremem-
bo naredili v temnici, jo danes 

lahko enako, vendar lažje in še 
močneje priredimo v programu.
Res je, da ima lahko vsak fotograf 
ali gledalec, možnost oceniti do 
kje je še njemu dovoljena obdela-
va fotografije.
Je to samo izrez, delna obdela-
va barv, popravek drobnih na-
pak kot prah na sliki, itd. Že spre-
memba v črno belo je drastičen 
odmik od nam videnega in fo-
tografiranega originala. Lahko 
spreminjamo še perspektivo, 
ostrino po globini, velikosti ele-
mentov v sliki, dodajamo ali od-
vzemamo več njih...
Kljub mojemu poklicnemu delu 
v grafiki, kjer je včasih potreb-
no krepko predelati fotografije 
glede na želje naročnika ali po-
treb tehnologije tiska, v klasični 
fotografiji ne posegam preveč v 
predelavo. Vsekakor pa se držim 
slogana, katerega sem vnesel v 
e-Fotografijo že leta 2001. Misli 
digitalno! Torej, v fazi fotografi-

ranja že lahko predvidiš, da boš 
določene napake popravil ka-
sneje. Kaj je dovoljeno in kaj ne, 
si lahko odgovor poda vsak sam. 
Vendar zgolj zase in za svoj po-
gled na fotografijo. Ne prepričuje 
se drugih, da njihova pot ni prava. 
Kot ni prav, da se močno predela-
no fotografijo predstavlja kot iz-
virnik motiva, tudi ni prav, da se 
kot edino veljavno podaja tisto 
kar nam sprocesira kamera. Kot 
sem podal, zapisa iz kamere niti 
ne vidimo, dokler sami ne pose-
žemo vanj.
Torej! Pogledov na končno foto-
grafijo in različnih mnenj o njej 
je veliko. Eni so zaljubljeni v črno 
belo tehniko, spet drugi še ve-
dno delijo nostalgijo filma, tre-
tji imajo svoj prav glede JPEG ali 
RAW, nadaljuje se z osnovno ob-
delavo slike v izrezu, kontrastu in 
barvah, na koncu pridemo še do 
mnogo stopnic med obdelavo in 
predelavo.

Iz kateri koli smeri gledamo, je vsaka fotografija samo približek originala in obenem njegova neresnična plat. Kako jo vidimo in primerjamo z mo-
tivom mi sami, je že drug pogled. Drugačen kot zajema, objektiv in že dobimo drugo perspektivo. Nekdo bo v fazi zajema iz mize umaknil moteč 
element, drug ga kasneje v programu. Nekdo bo v motiv dodal želeni element in ga fotografiral, drugi ga bo dodal s programom.
Portretni fotograf je včasih uporabil gledališki puder, ali mnogo ličil. Danes lahko napake kože, popravi s programom bolj ali manj po lastnem okusu.

Porabiti veliko denarja za “realno” neobdelano fotografijo, tako, da se za-
kupi prostor in postavi na želeno mesto glavnega akterja? Ali pa v minuti 
v digitalni retuši (predelavi) ustvariti želeno. Oboje je možno.

Vam je fotografija všečna? Potem je dobra! Vam ni všečna? Potem ni do-
bra, če tudi jo drugi še tako hvali!

a



12 e-Fotografija / revija za fotografsko izobraževanje / št. 105

Novi Photoshop z Neural filtri že uporablja umetno inteligenco. Zelo enostavna je menjava neba. Klikneš želeno nebo in zamenja prejšnje. V večini 
primer izredno kakovostno. To kar smo morali še mesec dni nazaj izdelati preko izrezov in mask, danes zadostuje klik miške. Ampak, ta fotografija 
nima menjanega neba, čeprav se ob prebranem, da je to možno hitro zazdi. Pri tej fotografiji sem naredil samo tonsko korekturo.

Zgornji dve mali sličici portreta sta original. V 
Neural filtru sem dodal funkcijo za manj nasme-
ha. Ne samo da ga je manj, program je popravil 
tudi zobe. Umetna inteligenca si je vse skupaj za-
mislila po svoje.
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Dokler imate fotografije samo 
zase, se lahko brez težav odlo-
čite, da jih popolnoma nič ne po-
pravljate. Ko jih želite predstaviti 
drugim, se začne. Do kje in koli-
ko uporabiti programe? Odvisno 
od posameznika, predstavitve 
same, včasih celo moralnih za-
držkov in na koncu celo kazen-
skih pravil.
Vedno pravim. V fotografiji ni-
mamo merila ali pravil, da bi jo 
lahko ocenili kot za vse dobro 
ali slabo. Dobra fotografija je ti-
sta, ki je nam osebno iz takega ali 
drugačnega razloga všečna. Naj 
bo neobdelana, torej direktno iz 
kamere, samo obdelana v izre-
zu tonskih vrednostih, ali prede-
lana v več elementih. Če nam za 
naš poglede ne sede, enostavno 

ni dobra. Pa naj jo drugi še tako 
hvali.
Da zaključim! Predelava slike s 
programom Photoshop nikakor 
ni potrebna za vse. Je samo na-
daljevanje naprednih postopkov 
iz analogne temnice. In kdor pro-
gram zna iskoristiti v pravi meri, 
bo lažje predstavil všečno foto-
grafijo. Tisti, ki ste spoznavali 
digitalno fotografijo od njenega 
prvega bolj prodornega prihoda 
med fotografe, se mogoče še 
spomnite zapisa, katerega sem 
podal leta 2002.
“Kdor v fotografiji bolje goljufa, 
boljši je!” Naj bo to z izbiro in pri-
pravo motiva, naravno ali ume-
tno svetlobo, goriščnico objek-
tiva, kakovostjo fotokamere, ali 
po zajemu s tonskimi popravki 

in na koncu po lastni presoji, še z 
večjo ali manjšo predelavo slike. 
Ob solidni predelavi originalnega 
posnetka, največkrat niti ne opa-
zimo, da je do predelave sploh 
prišlo. Šele v primerjavi dobimo 
občutek in vrne sem nam lastni 
pogled in odgovor, je to prav ali 
ne, je dobro ali ne?

Da zaključim
Obdelava, kot predelava sta z 
nami že od začetka fotografije. V 
analogni dobi je šlo vse skozi te-
mnico in “na roke”.
Danes podobne tehnike upravlja-
mo preko programov. Pomemb-
no je le, da ostanemo na neki 
sprejemljivi, nevidni meji. Dolo-
čamo pa jo sami, oziroma gledal-
ci, žirantje ali uredniki.

Skratka. Glede poseganja v ob-
delavo in predelave naših foto-
grafij, »je vse na nas«! Če bomo 
fotografijo prodali, bodo drugi po 
svoji presoji glede na potrebe fo-
tografije, uporabili možnosti ob-
delave ali predelave.
Vsekakor tudi pri obdelavi kot 
predelavi velja. Enotnega mnenja 
kaj dodatno obdelati ali predela-
ti ni. Nekateri žele, da jim kamera 
sama tem bolje popravi fotogra-
fijo do višje všečnosti v barvah, 
ostrini, drugi to žele opraviti sami 
s programom, tretji posežejo še 
po predelavi.
Vsak si izbere svojo lastno pot. 
Na koncu je tako ali tako po-
memben samo končni izdelek, na 
ogled predstavljena fotografija.

Matjaž Intihar

Koliko si vi dovolite predelave, če sploh, je predvsem na vas.
In katera slika, katero ste do sedaj videli je kot original?

Če sploh je katera!
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Nikon Z6 II
polni format

za začetek
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Nikon prelomnico DSLR / CSC prestopa naj-
počasneje. To niti ne čudi, saj so bili še zadnji, 
ki so ponudili DSLR novosti. Že D850 in D500 
sta tako dobri kameri, da marsikdo za siste-
mom Z še pogledati ne želi. Ko sta bili kameri 
Z6 in Z7 že leto in pol na trgu, se je Nikon od-
ločil še za dodaten napredek s kamero DSLR 
D780.
Ker ima Nikon široko bazo uporabnikov in ve-
liko njih še uporablja DSLR sistem menim, da 
niti še ni čas, da bi Nikon predstavil preveč v 
svetu kamer CSC.
Po dveh letih, ko so predstavili Z6 in Z7 z no-
vostmi niso predstavili revolucije. Naredili so 
zgolj manjšo evolucijo Z kamer. Te ne bodo 
prepričale uporabnike prejšnjih verzij v me-
njavo. Bodo pa odlične za vse tiste, ki menja-
jo DSLR za CSC. Večje novosti pridejo na vr-
sto v letu ali dveh.
Nikon Z6 II ima tipalo polnega formata s 25M 
točkami in je narejeno po standardih D850. 
AF delujejo po celotnem zaslonu. Stabilizaci-
ja slike je preko tipala in deluje tudi s starimi F 
objektivi z ročnim ostrenjem.

Nikon Z6 II - novosti
Dva procesorja za obdelavo podatkov.
Dodana je druga reža za kartico SD, prva 
omogoča uporabo XQD kartic (Z7).
Reža XQD deluje tudi s karticami tipa 
CFexpress tipa B.
AF v slabi svetlobi deluje za približno dve sto-
pinji bolje Z6.
Enako bolje deluje tudi merjenje svetlobe.
Novo dodatni držalo za baterijo MB-N11.
Video 4K 60p.
38g težji od starega Z6.

Nikon Z6 II – uporabne funkcije
AF po celotnem tipalu
Nastavitev za tiho delovanje.
Lastne prednastavitve U1, U2 in U3.

Kratka 16-milimetrska razdalja od bajoneta 
do tipala omogoča preko adapterja uporabo 
vseh DSLR in SLR objektivov.

Nikon Z6 II – uporabniške dobrote
Odlična kakovost slike v domeni barve in di-
namičnega razpona.
Iskalo s fluor premazom.
Asferične leče v okularju.
Wi-Fi in Bluetooth.
Sistem za delovanje z bliskavicami, je po-
polnoma združljiv z obstoječim Nikon DSLR 
sistemom z optičnim in radijskim daljinskim 
upravljalnikom.

Nikon Z6 II ohišje
Je iz lahke in trdne magnezijeve zlitine. Le po 
višini je malo majhno, da se bi kamero odlič-
no držalo v roki. Gumbi so veliki in uporabno 
postavljeni. Na vrhnjem delu je OLED zaslon. 
Gumb za programske nastavitve moramo od-
kleniti s srednjim gumbom. Na njem so tudi tri 
lastne izbirne funkcije (U1 – U3). EVF iskalo je 
odlično, zaslon je pregibljiv.

Nikon Z6 II v praksi
Kdor iz Z6 II prehaja iz Nikon kamer DSLR se 
bo kar nekaj časa navajal na drugačnost. Ko 
enkrat storite korak, da prestopite med ka-
mere CSC je najbolje, da pozabite na DSLR in 
ne delate več primerjave z njim. Ko pa enkrat 
spoznate nastavitvene gumbe in nove zmo-
žnosti, dobite občutek, da ste naredili pravi 
korak.

Nikon Z6 II in kakovost slike
Danes ni več dileme, da nam kamere CSC ne 
dajo odlične kakovosti slike. Za tisto največ 
priporočam, da povzamete Z objektive. S 
pomočjo adapterja se lahko uporabijo tudi F 
objektivi. Barve, kontrasti, šum, v vseh po-
gledih dobimo z Nikon Z6 II, odličnost.

Za konec
Nikon gre počasi v CSC novosti. Kamera Z6 II 
ni velik napredek glede na Z6, zato menjava ni 
potrebna. Je pa Z6 II prava, če se sedaj odlo-
čate za vstop med uporabnike Z kamer.

Matjaž Intihar

Tehnične lastnosti
Tipalo - ločljivost / 25M APS-C format
Procesor – dvojni Expeed 6
AF - 273 točk kontrast/fazni AF
Časi osvetlitve - 30sek. Do 1/8000
Zaporedno fotografiranje – 14pvs
Čas sinhronizacije - 1/200sek.
Stabilizacija - vgrajena IBIS, do 5 stopenj
Zaslon – 3.2 palčni, 2.1M točk, pregibljiv
EVF iskalo – 3,7M točk
ISO – 100-51.200 razširjeno 50–204.800
Video – 4K 60svs
Priključki - Wi-Fi, Bluetooh, HDMI in USB-C
Kartica – 1X SD, 1X XQD
Velikost – 134 x 8101 x 70mm
Teža – 705g
Cena: cca. 
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Nikon Z 24-200mm f/4-6.3 VR

najboljši CSC megazum
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Svet kamer brez zrcala z izmenljivimi objek-
tivi (CSC) prinaša več novih možnosti in zdaj 
se lahko še bolj približamo željam po univer-
zalnosti. Olympus je s svojim sistemom 4/3 
(majhno tipalo, širok bajonet) dokazal, da ve-
čja zadnja leča omogoča telecentričen vpad 
svetlobe na tipalo in zaradi manjšega odklona 
vpadnih žarkov, višjo kakovost slike. Nikon 
je v sistemu Z izkoristil to možnost z novim 
mega zum objektivom, Z 24-200mm f/4-6.3 
VR. Za polni format že nekaj časa nismo videli 
objektivov teh goriščnic. Če so bili ob upora-
bi filma, v hobi fotografiji široko uporabni, pri 
zahtevah tipal polnega formata ne zadovolji-
jo niti manj zahtevnih fotografov. Olympus 
je kot prvi predstavil megazum objektiv 12-
100mm (ekv.35mm 24-200mm) f/4. Zdaj 
je Nikon tudi med kamerami polnega forma-
ta vrnil upanje, da nam z uporabo mega zum 
objektiva ne bo več treba v pogoste menja-
ve. Še kako uporabno za popotniške in druge 
fotografe, ki si samo žele ujeti bližnji in odda-
ljeni motiv v zadovoljivi kakovosti za njihov 
hobi. Predvsem pa imeti v foto torbi čim manj 
teže in volumna. No, že sedaj lahko povem, 
da Nikon Z 24-200mm f/4-6.3 VR, glede ka-
kovosti zapisa nudi še več.

Goriščnice, velikost, teža, izdelava
Objektiv Nikon Z 24-200mm f/4-6.3 VR ima 
goriščnice do 24 do 200mm. Na kameri Nikon 
Z50 z manjšim APS-C tipalom je ekvivalent 
36-300mm. Svetlobna moč objektiva je v ši-
rokem kotu f/4, v ozkem območju se zmanj-
ša do f/6.3.
Tudi z ne preveč odprtimi zaslonkami, se da 
lažje narediti bolj kakovosten, lažji, manjši in 
cenejši objektiv. In danes, ko smo že dobili ti-
palo z izredno kakovostjo tudi pri ISO 800 in 
več, svetlobna moč f/6.3 sploh ni več teža-
va.
 
Konstrukcija, leče
Objektiv nudi notranje ostrenje. Ob spre-
membi goriščnice se iztegne. Prednja leča se 
ne vrti. Večji obroč je namenjen spremembi 

goriščnice in 
je na prednjem 
delu objektiva. 
Ožji obroč je 
za ročno ostre-
nje, na objekti-
vu ni merila, po 
novem zaslona 
z vidnimi šte-
vilkami za od-
daljenost.
S t a b i l i z a c i j a 
slike je vgraje-
na v objektiv 
(VR) in je kompatibilna s stabilizacijo preko 
tipala v kameri (IBIS).
Objektiv je sestavljen iz 19 leč, ki so posta-
vljene v 15 skupin. Za visoko kakovost so 
dodane posebej brušene leče ED, za lažje 
konstrukcijske rešitve in manjše napake pri 
končni kakovosti zapisa.  Ena leča je Extra ED, 
dve ED in tu sta še dve sferični leči. Zaslonka 
je elektronsko krmiljena.
 
Bajonet Z
Nastavek za kamero je kovinski, z dodano 
gumo za zaščito pred vlago in prahom. Objek-
tiv Z 24-200mm f/4-6.3 VR lahko uporabimo 
na polnoformatnih kamerah Z (Z6 in Z7), kot 
z APS-C tipalom (Z50).

Kakovost slike
Kot že omenjeno. Sistem CSC prinaša nove 
možnosti pri izdelavi optičnih konstrukcij.
Če na zrcalno refleksnih kamerah nikoli nismo 
imeli kakovostnih mega zum objektivov, je 
Nikon z objektivom Z 24-200mm f/4-6.3 VR 
dokazal, da se v novem sistemu da. Ostrina, 
kontrast, majhne napake leč, vse to dobimo 

Tehnične lastnosti
Z bajonet
Kot zajema (v FF izrezu 84 - 12°)
Zgradba objektiva (19 leč / 15 skupin)
Število lamel zaslonke – 7
Najmanjša odprtost zaslonke – f22/36
Najmanjša razdalja ostrenja – 50/70cm
Premer filtra – 67mm
Stabilizacija slike vgrajena
AF Step Motor
Premer x dolžina 77x114mm
Teža – 570g
Cena cca. 900€

v zelo uporabnem objektivu za še vedno pri-
jazno ceno.
Sistem brezzrcalnih kamer ob visoko ločljivih 
tipalih zahteva vrhusko kakovost, kakršne 
nam velika večina SLR in DSLR objektivov ni 
dala. Zdaj smo dobili objektiv s širokim razpo-
nom goriščnic v visoki kakovosti.

Za konec
Prav objektiv Nikon Z 24-200mm f/4-6.3 VR 
je pokazal prednost brezzrcalnega sistema. 
Še nikoli nismo imeli tako kompaktnega in po-
ceni mega zum objektiva, s tako kakovostjo 
zapisa
Komur je menjava objektiva breme, kdor 
želi univerzalnost goriščnic v enem objek-
tivu in vseeno dobiti odlično tehnično ka-
kovost slike ni dileme. Objektiv Nikon Z 24-
200mm f/4-6.3 VR to nudi v največji možni 
meri. Obenem je še dovolj kompakten, lahek 
in z dobro ceno. Objektiv, ki bo marsikomu 
dal nov zagon v hobi, popotniški in izletniški 
fotografiji, oziroma vsem, ki neradi menjajo 
objektive.

Matjaž Intihar
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Fujifilm X-S10
kamera za preskok

med Fujifilm uporabnike



Fujifilm si je izboril soliden tržni delež med 
ponudniki fotokamer. V srednjem formatu 
so bili močni že v analogni dobi. V SLR 35mm 
formatu pa prisotni vse do AF kamer s kame-
rami Fujica. V digitalni dobi tudi niso zaosta-
jali, so pa vedno delovali v tržni niši s svojimi 
rešitvami. Spomnimo se SuperCCD tipal in 
elektronike, ki so jo vstavili v Nikon analogno 
ohišje.
Danes je Fujifilm ostal samosvoj ponudnik in 
marsikateri fotograf, ki si ne želi kamer najve-
čjih proizvajalcev, si za svojo izbere prav Fu-
jifilm. Kamere so ostale v retro obliki in s po-
nudbo raznih filmskih filtrov.
Ker imajo že dobro zastopano 100M točkov-
no kamero v srednjem formatu in bi morali za 
vstop v polni format v množico novih objek-
tivov, so ostali na tipalu APS-C. Veliko foto-
grafov meni, da je to premalo in se za Fujifilm 
ne obrnejo. Drugim je ravno to všeč, saj se še 
vedno dobi zadovoljivo kompaktnost in pred-
vsem sistem za solidno ceno.
Fujifim serija X ima neko svojo privlačnost. 
Marsikateri profesionalni fotograf si kljub 
uporabi drugih znamk, za take domače, po-
potniške fotografije izbere Fujifilm. Teh ne 
srečam tako malo na FotoPOTEPih, sploh ta-
krat, ko si za test na njem izberem Fujifilm ka-
mero.

Fujifilm X-S10
Kamere formata CSC imajo svojo visoko 
ceno. Le te gredo z današnjimi odličnimi ka-
merami v nekaj tisočakov. Začel pa se je 
trend kamer za hobi fotografe, ki si žele ce-
nejšo, a še vedno zmogljivo kamero in sistem 
dodatnih objektivov z enako prijazno ceno. 
Zdaj je Fujifilm predstavil novo kamero. Dobi-
la je oznako serije X, vendar se ne nadaljuje s 

T, ampak S. Ko kamero pogledaš tistega S niti 
ne opaziš. Ker, če ne bi bilo napisa Fujifilm, bi 
lahko kamero pripisal konkurenčnemu imenu.

Ohišje
Tu se pokaže glavni odstop kamere X-S10 na 
proti seriji X-T. Ohišje je sicer med manjšimi, a 
ima večje držalo, gumbi pa bolj spominjajo na 
Canon ali Nikon kamere DSLR. Hitro mi je bilo 
jasno zakaj. Kompaktnost, nizka cena in po-
dobnost s kamerami DSLR, ter nekaj svežimi 
vrtljivimi gumbi kot jih uporablja konkurenca 
daje možnost, da Fujifilm prevzame marsika-
terega uporabnika drugih kamer DSLR, ki si 
želi vstopa med kamere CSC.
Fujifilm X-S10 se solidno drži v roki, le da je 
bolj primerna za manjše roke. Velikost držala 
da dober oprijem, daljši prsti pa silijo v objek-
tiv. Večji del ohišja je iz magnezijeve zlitine, s 
tem je kamera lahka in trdna.
Gumbi na zgornjem delu kamere Fujifilm upo-
rabnika lahko tudi zmedejo. Postavljeni so 
drugače kot smo vajeni pri seriji X-T. Vse je 
bolj podobno Canon ali Nikon. Na zadnjem 
delu kamere je vrtljiv zaslon.

S Fujifilm X-S10 v praksi
Kamera je majhna, a se zaradi večjega držala 
še solidno drži v roki. Nastavitvenih gumbov 
ni veliko in so prijazni. Da kamera ne cilja v niž-
jo skupino kažejo tudi programske nastavi-
tve, ISO gumb, EV vrtljiv gumb... na levi strani 
je vrtljiv gumb s funkcijami, ki so edinstvene 
za Fujifilm. To so Film simulacijske nastavi-
tve, ki nekdanjim uporabnikom filma še lažje 
približajo kamero.
V delovanju je kamera za hobi fotografi-
jo, povsem dovolj hitra. Za bolj zahtevne je 
mogoče moteče, da je pomnilna kartica ob 

bateriji in, da lahko uporabljamo samo eno. 
Vgrajena je stabilizacija slike in deluje v sode-
lovanju s stabilizacijo v objektivih.
Kakovost slike je odlična, saj je vse enako kot 
v X-T seriji. Obenem imamo na voljo zelo širo-
ko paleto objektivov.

Zaključek
Fujifilm je s kamero X-S10 naredil zanimiv ko-
rak. Z odklonom od serije X-T, želi prevzeti 
tudi kakšnega uporabnika konkurenčnih po-
nudnikov iz APS-C razreda. K marsikatere-
mu pogledu na kamere Fujifilm doprinese tudi 
cena. Ta je za kamere CSC zelo prijazna, cca. 
999€.

Matjaž Intihar

Tehnične specifikacije Fujifilm X-S10
Tipalo - ločljivost / 26.1M APS-C format
Procesor – Quad-core X-Processor 4
AF - 117/425/91 točk kontrast/fazni AF
Časi osvetlitve - 900sek. Do 1/4000 elek-
tronsko 1/32000
Zaporedno fotografiranje – 8pvs, elektron-
sko 20pvs
Čas sinhronizacije - 1/180sek.
Stabilizacija - 5 smerna, vgrajena IBIS, 
združljiva z IS, do 6 stopenj
Zaslon – 3 palčni, 1M točk, vrtljiv
EVF iskalo – 2,36M točk
ISO – 160-12.800 razširjeno ISO  80–
51.200
Video – 4K 30svs
Priključki - Wi-Fi, Bluetooh, HDMI in USB-C
Kartica – 1X UHS I SD
Velikost – 126 x 85.1 x 65.4mm
Teža – 465g
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Canon EOS R5 in EOS R6
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Svet sistemskih kompaktnih kamer (CSC) je 
oživel in nova vojna za tržne deleže je odprta! 
Že pred leti sem zapisal. Ko bosta Canon in Ni-
kon prenehala varovati svoj sistem DSLR, se 
bo do sedaj znani svet kamer CSC spremenil. 
Po prvi fazi in predstavitvi modelov EOS R in 
EOS RP, je v drugi fazi Canon z modeloma R5 
in R6 nakazal, da je za njih razen kamere EOS 
1D X MkIII, ves ostali DSLR sistem že v ozadju.
Trenutno jim še vedno kamere DSLR prinaša-
jo večji kos prodajne pogače. Vendar bo kma-
lu drugače in zdaj je tehnološko že nujno biti 
v liniji s Sony, oziroma pred njim. Canon je s 
prvo kamero CSC, modelom R, potipal od-
ziv in želje fotografov. V tej drugi fazi je šel 
močan korak naprej in s kamerama EOS R5 in 
EOS R6 tlakoval trdne temelje. Nihče več se 
ne sprašuje ali pride nova EOS 5D iz sistema 
DSLR.
Zdaj je želja imeti EOS R5, kar se močno od-
raža v tem, da jih še štiri mesece po začetku 
prodaje ni dovolj na trgu. Kamera je kot topla 
žemljica, za katero se stoji v dolgi vrsti. To 
kažejo tudi rezultati tržnih deležev. Canon 
ima skoraj 45% trga in prav zaradi EOS R6 in 
EOS R5, številke še viša.
Marsikdo se je čudil, zakaj je Canon tako dol-
go odlaša s konkurenčno polnoformatno ka-
mero CSC. Naprej zaradi še vedno dobro pro-
dajanega sistema DSLR, kot drugo je znano 
že več kot 50 let. Podjetje Canon je vedno 
bilo malo konservativno in držijo se njihove 
filozofije Kyosei. Počakajo kaj naredijo dru-
gi, nato z novostmi presenetijo in na ta način 
vedno vzdržujejo najvišje prodajne številke. 
Spomnimo se revolucije s prvo kamero, ki jo 
je krmilil procesor, model AE-1. Predvsem pa 
kameri EOS 620 in EOS 650, ki sta z AF sis-
temom prišli na trg leto za vso konkurenco, 
a jo z inovacijo ostrenjem v objektivu preko 
ultrasoničnega motorja v trenutku prehiteli 
za leta.
Če pogledam zdaj predstavljeni EOS R5 in 
EOS R6, sta še vedno kameri, ki nista povsem 
dodelani. Canon (kot drugi) je zvit. Naredi 
odlično kamero, a v njo ne doda še marsikaj 
kar je že znanega in uporabnega od prej. Tako 
si pusti prostor za nove manjše izboljšave in 
nov model je tu, ko konkurenca pokaže več. 
Oziroma, tisto pravo, kar bo v prihodnosti 
kazalo pot, je po mojem mnenju bodoča pro 
reporteska kamera EOS R1. To bo tretja faza 
Canon CSC kamer, ki bo prinesla tudi vse že-
leno in potrebno v druge nove kamere iz se-
rije R.
Zakaj menim tako! Naj pokažem na dve že iz 
DSLR znane lastnosti, lahko komu malenko-
sti, ki pa bi bile zelo uporabne, a jih v kamero 
še niso dodali. Recimo v R5 manjše ločljivosti 
v RAW formatu, da ti ni treba vedno imeti pol-

no ločljive slike. Tako marsikateri fotograf v 
roke vzame kar R6. In pri R6, ki jo nekako nu-
dijo kot hitro špotno kamero, a kaj ko nima na 
prah in vremenske vplive zaščitenega ohišja. 
Mislite, da so to kar tako izpustili, pozabili? 
Se še spomnite Canon DSLR uspešnice EOS 
300D. Lahko bi nudila krepko več, a so funk-
cije programsko zaklenili. Ruski heker je pro-
gram odklenil in na splet dal firmware z vsemi 
funkcijami. Vse te funkcije so kasneje dobile 
šele naslednice EOS 350D in EOS 400D.

Canon EOS R5 in EOS R6 različnost
Na prvi pogled ohišja, je bistvena razlika v 
zgornjem OLED zaslonu, katerega EOS R6 
nima. Od tehničnih lastnosti je glavna različ-
no glede ločljivosti polnoformatnega tipa-
la. EOS R5 nudi 45M točk, EOS R6 samo 20M 
točk. Že tu lahko ločimo dodatne različnosti 
in uporabnost kamere. EOS R6 nudi višjo hi-
trost procesiranja, manj šuma. Ker pa nudi 
zapis samo na SD kartico, tu spet ni večje raz-
like v hitrosti zapisa, saj EOS R5 zapisuje tudi 
na krepko hitrejše CFexpress.
EOS R6 omogoča zapisati v zaporednem fo-
tografiranju 240RAW datotek, v JPEG pa 
1000.
Obe imata odličen AF. V bistvu se vsi strinja-
jo, najboljšega. Zmore ostriti ptico v letu na 
oko, oziroma razpozna tudi obrise živale, ki 
se premikajo med vejami ali manj gosto tra-
vo. Enako mnenje o odličnosti velja za stabi-
lizacijo slike. V vseh testih poudarjajo, da je 
Canon stabilizacija v ohišju trenutno najbolj-
ša. Z nekateremi objetivi serije RF zmore izni-
čiti tresenje za celo 8 stopenj.
EOS R5 omogoča zapis 8K videa, EOS R6 4K. 
Začetne težave s pregrevanjem snemanja 
v 8K ločljivosti so delno odpravili in fotograf 
videa ne bo izkoriščal toliko časa, da bi sploh 
imel težave. Canon za več v video nudi EOS 
video serijo C (Cine).
Na prvi vtis lahko rečemo, da je R6 bolj upo-
rabna za hitrost delovanja ter višji ISO, R5 pa 
takrat ko potrebujemo še višjo ločljivost.
Ker pa se Canon še z obema kamerama malo 
»igra«, imata vsaka zase nekaj omejitev. 
Prva je ta, da EOS R6 kljub dobri hitrosti de-
lovanja, še ne more biti 
profesional-
na, saj nima 
z a š č i t e n e -
ga ohišja za 
v r e m e n s k e 
vplive, kot ne 
C F e x p r e s s 
kartice.
Kot že ome-
njeno na začetku, uporabno 
funkcijo polovične RAW ločlji-

vosti niso dodali v EOS R5. Pri obeh je sinhro-
nizacija bliskavice samo 1/200 sekunde.

V praksi
Bistvene razlike med kamerama že poznamo. 
Vendar sta obe pokazali trenutno najvišjo ka-
kovost v AF in stabilizaciji slike. AF ne v smislu 
hitrosti, kot ga imata DSLR kameri EOS 1D X 
MkIII in EOS 90D, ampak v natančnosti in upo-
rabi odličnih algoritmov za razpoznavanje ter 
umetne inteligence. Obenem tipalo omogoča 
delovati pri svetlobni moči f/11, kar je prine-
slo nove možnosti pri ponudbi objektivov.
Canon EOS R5 je CSC hibrid med EOS 5D MkIV 
in EOS 1D X MkIII. Čeprav je zamuda pri dobavi 
zaradi velikega povpraševanja, so tudi profe-
sionalni fotografi že navdušeni. Večina izbe-
re obe kameri. 20M točk fotografu za časo-
pisne in spletne medije povsem zadostuje in 
EOS R6 je še kako uporabna pri hitrosti.
EOS R5 nudi zadovoljivo število mega točk za 
večje povečave, je hitra in odlična v kakovo-
sti zapisa.
Torej obe kameri sta trenutno na najvišji CSC 
stopnici, čeprav jima še vedno niso dodali 
vseh že dolgo znanih in uporabnih funkcij.
Da sta kameri zelo želeni, priča njuna nedoba-
ljivost v zadostnih količinah. Kdor jih že ima 
pravi, da je to, to. Le špotno reporterski foto-
graf bi še raje posegel po DSLR EOS 1D X MkIII. 
Za fotografiranje živali pa znata biti zaradi AF 
že kar tam, da bi se lahko zamenjalo za »sta-
re« DSLR. A zaenkrat nuje še ni. Le fotografi, 
ki fotografirajo v večji meri ptice, bi se morali 
za eno izmed njih ozreti. Tu je neverjetno, ko 
AF spremlja oko ptice.
Naj omenim še baterijo. Če niste preveč po-
tratni z zadnjim zaslonom, boste v praksi pri-
šli z eno baterijo tudi do 1000 posnetkov. In 
še ena stvar je pomembna. Za resno delo bo 
uporaba dodatnega držala nujna. Tu pa zo-
pet dobite dodatek v energiji. Torej sistem 
CSC je prišel na pravo pot. Canon je tam, kjer 
je bil v svetu EOS analognih kamer SLR z AF 
sistemom in s kamerami DSLR. 
Glede na to, da imajo že več 
PRO objektivov z odlično 
svetlobno močjo se ve, da 

jim svet PRO fotografov tudi 
tokrat ne uide. a
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Zaključek
Če je Canon čakal in na začetku 
prepuščal drugim sistem CSC, je 
zdaj pospešil in konkurenci zopet 
kaže pot. EOS R5 je zlahka pred-
stavljena kot najbolj pričakovana 
kamera leta. Canon ima najširšo 
bazo fotografov, katere je nekaj 
let še prepričeval v DSLR. Z EOS 
R5 je potiho pokazal, da nove 
DSLR EOS 5 ne bo. Tako so fo-
tografi začeli slediti referencam 
EOS R in člankom o EOS R5. Veči-
na zapisov je bila krepko pozitiv-
nih, le nekateri so želeli v fotoka-
meri videu 8K podati negativen 
prizvok.
Pregrevanje se pokaže pri dalj-
šem delovanju in ja, EOS R5 ne 
more konkurirati seriji EOS kamer 
C (Cine). Ne čudi, da je sedaj tako 
povpraševanje za obe kameri. 
Obenem se že dogaja, da upo-
rabniki drugih sistemov, zaradi 
EOS R5 le tega menjajo.
V tretji fazi ponudbe, bo Canon z 
EOS R1 in drugimi novostmi po-
stavil visoke meje, katerim bo 
konkurenca morala hitro odgo-
varjati, da ne bo Canon prevzel 
še nekaj % tržnega deleža več.
Bistvena prednost in lastnost no-
vih EOS R kamer je avtomatsko 
ostrenje. Ni še hitro kot v DSLR, 
je pa natančno in lahko deluje 
tudi pri svetlobni moči f/11. Kot 
že omenjeno, ne sami oko ptice, 
zmožno je slediti očesu muši-
ce, ko delujemo z makro objek-

tivom. Odlično sledi obrazu, kot 
obrisu živali. Canon je tu naredil 
neverjeten preskok. Še dve leti 
nazaj so bili zgolj prisotni v sve-
tu kamer CSC, danes že kažejo, 
da ne bo nič drugače kot v svetu 
kamer DSLR.
IBIS in IS v kombinaciji delata ču-
deže. Seveda je odvisno od na-
šega tresenje, a kamera ublaži le 
te in nam omogoča delovati pri 
krepko krajših časih. Posledično 
nam ni treba preveč dvigovati 
ISO.
Res je, kameri nista poce-
ni. Za EOS R6 bomo odšteli 
cca.2700€, za EOS R5 pa že kar 
krepkih cca.4500€.
Obenem se je treba zavedati, da 
moramo v nov sistem objekti-
vov in stare EF uporabljati le ob 
manjku goriščnic pri RF objekti-
vih. Razlika v kakovosti zapisa je 
očitna.

Skratka. Canon je s kamero EOS 
R5 pokazal vizijo kakšna mora iz-
gledati sodobna polnoformatna 
kamera sistema CSC in z EOS R6, 
kako se bodo lotili športno repor-
terske EOS R1.
CSC kamere imajo svojo napako. 
To je cena novega sistema. A po 
drugi strani moramo vedeti. V 10 
letih se je balon visoke prodaje 
skrčil za ogromnih 90% in pod-
jetja morajo za obstanek in nov 
razvoj dobiti skoraj enak zaslu-
žek. Žal je tako. Nova tehnolo-
gija, nove zahteve, možnosti in 
prednosti ter nove cene. O če-
mer sem že pisal v članku (DSLR 
ali CSC? - Možne pasti ob izbiri).
Ko pride na trg EOS R1 in nato za-
menjava za EOS R5 in EOS R6, pa 
bomo že v tehnologiji, katere do 
sedaj še nismo poznali.
Enake bodo tudi uporabnosti ka-
mer, kjer nas bo v še krepko večji 

meri vodila umetna inteligenca 
(AI).
Če niste profesionalec, ki R sis-
tem zaradi svojega dela že potre-
buje in hobi fotograf, ki novo želi 
takoj, bi sam priporočal, da se do 
tretje faze EOS R kamer še poča-
ka in do konca izkoristi EOS DSLR 
sistem. Menim, da bo naslednja 
generacija prinesla krepko več, 
oziroma toliko več, da se bo tudi 
EOS R6 in EOS R5 menjalo. Enako 
velja za konkurenco, kolikor jo bo 
še ostalo. Se še spomnite prvih 
analogni EOS kamer. Po prihodu 
EOS 1, so dobile še večji pospe-
šek in uporabniško vrednost. Ni 
bilo več fotografa, ki bi dvomil v 
AF tehnologijo. Podobno je bilo 
pri DSLR. Vsak nov model je bil 
toliko boljši, da, če si imel dovolj 
globok žep, si takoj menjal.
Zato ne bodite nestrpni in v miru 
dobro razmislite. Če ni treba, ne 
skočite prehitro v CSC svet. Nje-
gov pravi obraz in močan teh-
nološki napredek, se bo pokazal 
šele v dveh letih, kar sem tudi že 
podal v članku (DSLR ali CSC? - 
Možne pasti ob izbiri).
Kot vedno pa velja. Jaz lahko po-
dam samo svoje mnenje, izbira 
kdaj boste menjali DSLR za CSC 
je vaša. In vaša odločitev, je za 
vas vedno najboljša!

Matjaž Intihar

Kameri je na test posodil:
3A foto&video

Tehnične specifikacije EOS R5
Tipalo - ločljivost / 45M točk polni format
Procesor – Digic X
AF - 5940  Dual Pixel CMOS AF II
AF - razpoznavanje in sledenje obraza, oči in objekta
Merjenje svetlobe – 384 consko
Časi osvetlitve - 30sek. do 1/8000
Zaporedno fotografiranje - 12pvs mehansko / 20pvs elektronsko
Čas sinhronizacije - 1/200sek.
Stabilizacija - 5 smerna, vgrajena IBIS, združljiva z IS, do 8 stopenj
Zaslon – 3,15 pačni, 2.1M točk, vrtljiv
EVF iskalo – 5,6M točk, 100% pokritost, osveževanje 120Hz
ISO – 100-51.200 z možnostjo razširitve ISO 102.400
Video – 8K
Priključki - Wi-Fi, Bluetooh, HDMI, Ethernet (grip) in USB-C
Kartica – 1X Cfexpress B, 1X UHS II SD
Velikost – 135.8 x 97.5 x 88 mm
Teža – 738g
Cena: cca. 2700€

Tehnične specifikacije EOS R6
Tipalo - ločljivost / 20M točk polni format
Procesor – Digic X
AF - 6072  Dual Pixel CMOS AF II
AF - razpoznavanje in sledenje obraza, oči in objekta
Merjenje svetlobe – 384 consko
Časi osvetlitve - 30sek. do 1/8000
Zaporedno fotografiranje 12pvs mehansko / 20pvs elektronsko
Čas sinhronizacije - 1/200sek.
Stabilizacija - 5 smerna, vgrajena IBIS, združljiva z IS, do 8 stopenj
Zaslon – 3 pačni, 1.6M točk, vrtljiv
EVF iskalo – 3,6M točk, 100% pokritost, osveževanje 120Hz
ISO – 100-102.400 z možnostjo razširitve ISO 204.800
Video – 4K
Priključki - Wi-Fi, Bluetooh, HDMI in USB-C
Kartica – 2X UHS II SD
Velikost – 138.4 x 97.5 x 88.4 mm
Teža – 680g
Cana: cca. 4500€
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Aljaska - FotoPOTEP

dogodki na
dan neodvisnosti
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Aljaska FotoPOTEP poteka vedno okoli 4. ju-
lija. Na ta dan je v Združenih državah Ameri-
ke praznik, ko američani praznujejo spomin 
na sprejetje Deklaracije neodvisnosti ZDA od 
Združenega kraljestva 4. julija 1776.

Ko pridem iz FotoPOTEPa domov, malo goo-
glam o možnih novih lokacijah za naslednje 
leto. Tako mi po FotoPOTEP Aljaska 2018 
pade oko na zapis, 4. julij Glacier View. Tu 
mimo se vsako leto peljemo po znameniti pa-
noramski cesti Glenn Highway. Ustavimo se 
v zaselku Glacier View in iz klifa fotografira-
mo samo nekaj km oddaljen ledenik Matanu-
ska. Zdaj pa na sliki vidim, kak avto leti po kli-
fu navzdol. Uf, to se tu dogaja na 4. julija dan.

4. julij 2019
- Glacier View in leteči avtomobili
Lani (2019) mi je uspelo uskladiti, da smo 
bili na ta dan udeleženci FotoPOTEPa na tem 
posebnem dogodku. V vseh mestih poteka-
jo parade, kot že zgoraj predstavljena iz Ho-
merja.
Ker na Alajski ni noči v tem mesecu in ne mo-
rejo imeti ognjemeta, so si domislili, da bi v 
Glacier View ognjemet naredili drugače. Vž-
galo je, vsako leto pride na dogodek več lju-
di. Postavijo si senčnike, pečejo, igrajo, po-
gumni se celo namočijo v ledeni vodi ledenika 

Matanuska, kateri se konča samo km višje.
Do Glacier View pridemo po cesti Glenn Hgw. 
Od Anchorage ali iz druge smeri iz Glennallen 
je okoli 100milj.
Iz že videnih video na YouTube (moj je prika-
zan na YouTube) sem vedel kako približno za-
deva poteka in na kaj se pripraviti za fotogra-
fijo.
A ko prideš na lokacijo je tu že 1000 ljudi. Ve-

dno je tako, da ko sem prvič na lokaciji tipaš in 
pridobim odlične izkušnje za naslednji Foto-
POTEP. Prvič ne veš, bi bil bližje in fotografi-
ral od spodaj, ali bi šel k reki in fotografiral bolj 
frontalno. Ko se začne, niti ne veš kje točno 
bo priletel avto in kdaj.
Preseneti te, ko avto poleti, začneš fotogra-
firati, pa so takoj zatem spustili še drugega. 
Ker fotografiraš prvega, drugega sploh vi-

Ko misliš, da si na snemanju filma s kaskaderji, a je le lokalni dogodek za praznik.

Iz ceste je dober kilometer do točke za gledalce. Parkirišča so že dopoldan zasedena. V ozadju je 
ledenik Matanuska. Čeprav Aljaska, vendar bilo je čez 30 stopinj.
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del nisi. Ne veš, bi fotografiral ali snemal. V 
bistvu, eno samo presenečenje in odločitev 
mora biti hipna. Nekaj fotografij je povsem 
solidno uspelo. No, izkušnje so pridobljene. 
Naslednje leto jih bom izkoristil! Upam, da do-
bijo v donacijo še kak avto več, da bo trajalo 
dlje.

Nekaj nasvetov
Dogodek boste našli preko Google in Facebo-
ok. Predstavljene so vse glavne informacije 
o poteku. Ker je pisalo, da so razširili spodnji 
park prostor, sem mislil, da bomo lahko par-
kirali tam. A bili smo že krepko pozni in smo 
morali avte pustiti na glavni cesti. Tako smo 
imeli 2-3km pešačanja do vznožja.
Zelo na majhno ali skoraj nikjer ni pisalo gle-
de vstopnine. Zato nas je presenetila rampa 
in 10$ vstopnine.
Ker smo bili pozni, smo zamudili predstavitev 
bodočih letečih avtov čez klif.
Ne pozabite s seboj vzeti nekaj vode. Mi smo 
imeli preko 30 stopinj in dve, tri ure dogodka 
te dehidrira. Sicer se da na stojnicah vse kupi-
ti, a je silna gužva.

Kako fotografirati - nasveti
Na YouTube so objavljeni filmi in iz njih si lah-
ko predstavljate kako vse skupaj poteka, ka-
kšna je lokacija in mogoči motivi. Vseeno pa 
je polno presenečenj, saj je vse skupaj po 
naše povedano »vaški dogodek« poln impro-
vizacij.

Že kam se postaviti za dober posnetek je 
vprašanje. Spodaj je polno ljudi in težko se je 
premikati med pozicijami. Odločiti se moraš 
ali boš slikal od zadaj in dobil avto bolj frontal-
no, ali od spodaj navzgor. Izbral sem si lokaci-
jo na spodnji desni strani na kupu gramoza. A 
preden se je začelo so nas zaradi varnosti po-
stavili za kup. Torej preblizu ne smeš.
Na srečo imajo vodjo dogodka, ki po mikrofo-
nu sporoči začetek in potem pričakuješ. Ker 
je klif širok, vprašajte druge kje bodo prišli 
avti.
Dvignite ISO (400 – 1600), da boste imeli 
kratke čase. 1/1000 je zelo priporočljiva. Za-
slonko ne zapirajte preveč. Še največ težav 
dela fokus. Izostriš na robu klifa in čakaš. A 
avto nato poleti 10-15m naprej. Izbrati Con-
tinuous (Servo) AF ali ne je povsem vaša izbi-
ra. Oziroma koliko zaupate, da bo vaša kame-
ra sledila objektu in ostrila med hitrim letom 
avta. Če vaša kamera v RAW načinu ne more 
zajeti vsaj 50 zaporednih posnetkov, ali ima-
te počasno kartico, raje fotografirajte samo 
v JPEG. Da ne bo kamera še zapisovala podat-
ke iz prepolnega pomnilnika, nova akcija pa 
se že dogaja.
Potem pa nič drugega kot imeti oko na iskalu, 
prst na prožilcu in rafal. In je še kar nekaj pre-
senečenj. Čakaš na točki kjer naj bi avto pole-
tel, se jim odlomi palica, ki drži avto v smeri in 
iz klifa prileti 20m stran. Tako se je meni zgo-
dilo pri prvem avtu in se lepo vidi v video. Pre-
den opaziš in se premakneš, je že lahko ko-

nec. Pride en avto, ga spremljam z rafalom, a 
za njim že leti drug še bolj zanimiv. Tako sem 
zamudil polet velike limuzine.
Avte spustijo iz skoraj 100m visokega pro-
dnatega klifa. Deloval sem z goriščnicami 
med 100 do 300mm (ekv.35mm). Njegove-
ga prihoda se ne sliši, le predvidevaš kdaj bo. 
Zato že na začetku vedite, da lahko marsika-
teri posnetek tehnično (sploh fokus) ne bo 
dober.
Vzemite vse skupaj kot zanimiv fotodogo-
dek, katerega se splača doživeti. Več imate 
fotoizkušenj, lažje bo šlo. Kam se bom posta-
vil naslednjič? Tega ne moreš vedeti v naprej. 
Na lokacijo bomo prišli še pred poldnevom, s 
seboj vzeli zložljive stolčke in na dobri lokaciji 
čakali.
Delovanje z droni? Je možno. Pravila v ZDA 
so stroga. V bistvu se skoraj na vseh koncih 
Aljaske kamor prideš z avtom ne sme dvigni-
ti drona. Povsod so rdeča polja zaradi »bush« 
letališč. A domačini dronajo povsod. Videl 
sem jih v Homerju, ko so snemali parado in tu, 
ko so pričakovali avte. Bo naslednjič druga-
če? Bom najprej počakal, da bo kateri dron že 
v zraku, potem se odločim.

Zaključek
Če vas bo popotniška žilica popeljala na Alja-
sko, se na 4. julija dan splača vzeti prosto za 
ogled in fotografiranje prazničnih dogajanj. 
Za fotografa še toliko bolj akcijsko dogajanje 
v Glacier View, če boste blizu Glenn Highway. 

Še roza sloni letijo v nebo.
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Ne malo se jih pripelje iz 160km oddaljenega 
največjega aljaškega mesta Anchorage.
Ob opisovanju krajev in lokacij, vedno podam 
oceno od 1-5, glede na moj osebni popotniški 
in še posebej na fotografski vtis.

Potovanje / 5
Aljaska je nekaj posebnega. Še toliko bolj, če 
dobro veš kaj želiš videti od tistega skritega. 
In dogodek v Glacier View je nekaj takega. 

Konec koncev poteka samo enkrat na leto.

FotoPOTEP / 5
V Glacier View se vedno ustavi za fotografijo 
zaradi dobro videnega ledenika Matanuska. 
Ta dogodek z avti pa je eden izmed tistih, ki 
še posebej vleče. Kaj takega res redko vidiš, 
doživiš, kaj šele fotografiraš. Si misliš, da se 
dogaja akcija v filmu. Res da, gre vse skupaj 
prehitro in tudi sam fotografsko improvizi-

raš. Avtov spustijo med 5 do 10, odvisno 
koliko jih dobijo kot donacijo, a je vse skupaj 
premalo, da bi lahko deloval suvereno. Sam 
sem s fotografjami zadovoljen. Jasno lahko 
bi bilo bolje in ujel še kakšnega več, a vse je 
tako konfuzno, ker ne veš niti kje se bo avto 
pokazal. Vem, naslednjič mi bo lažje. Enako 
tudi vam, ker sem vam nekaj osnovnih podat-
kov podal v tem članku.

Matjaž Intihar



28 e-Fotografija / revija za fotografsko izobraževanje / št. 105

Bali - FotoPOTEP

Pokopališče Trunyan

z magičnim drevesom 
Taru Menyan
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Bali nam lahko predstavi veliko 
zanimivosti, le odpeljati se je tre-
ba med ljudi.

Trunyan-Bali-Indonezija
To je malo drugačno pokopali-
šče. Že sam dostop z nestabilnim 
drevakom čez mirno in tiho jeze-
ro, je zanimiv.
Večina pokopanih je iz vasi Ten-
ganan, ki je na obali jezera, v nek-
danjem kraterju velikega ognje-
nika Batur (ta je na gori bruhal 
pred 20 leti). Pokojnika še vedno 
pokopljejo tako, da ga dajo kar na 
zemljo. Okoli zvežejo bambus, 
da ne pride večja žival zraven in 
pustijo strohneti. Ko ostanejo 
samo še kosti jih dajo z vsemi da-
rili vred v košare.
Drevo Taru Menjan naj bi imelo to 
moč, da odvzame vse neprijetne 
vonjave od trohnečih trupel.
Vodič Yon, ki nas je že ob 3h zju-
traj čakal ob vznožju, nas je v po-
polni temi vodil na še delujoči vul-
kan, goro Batur. Šli smo na sončni 
vzhod. Na poti je povedal, da so 
tudi njegovi sorodniki iz skupno-
sti Bali Aga (gorski balinezijci) 
tako pokopani. Ljudje Bali Aga ži-
vijo v oddaljenih in osamljenih va-
seh na severovzhodu Balija kjer 
je tudi vukansko jezero Batur. 
Veljajo za najstarejše prebivalce 
Balija.
Pokopališče je dosegljivo samo iz 
jezera. Naokoli so visoke navpič-
ne stene kraterja nekdanjega ve-
likega vulkana, nad njimi pa pov-
sem džungelska pobočja.

Vas Tenganan
Iz vrha vulkana smo prišli v vas 
Tenganan in se posedli v sta-
re razpadajoče drevake. Zelo so 
nestabilni in bolje, da se v njih ne 
premikaš, saj se hitro obrnejo. 
Yon in njegov prijatelj Ketut, sta 
nas peljala v večjem drevaku, v 
manjših sta šla z nami še dva do-
mačina. V enem je bil vaški du-
hovnik ali mangku, drugi je v tem-
plju Pura Pancering Jagat (10. 
stoletje) ob pokopališču, opravil 
birokratsko proceduro registra-
cije obiskovalcev. Kasneje je igral 
na tradicionalno glasbilo rindik in 
slišala se je prijetna balijska glas-
ba. Očitno mora biti obisk tega 

svetega kraja vedno pravilno 
obeležen s svojo ceremonijo. Po-
kopališče Truyan ni edinstveno 
zaradi sposobnosti drevesa Taru 
Menyan (dišeče drevo), da izniči 
vonj trohnječih trupel. Ampak, 
da na Baliju, ki je večinsko Hin-
dujski v muslimanski Indoneziji, 
povsod kremirajo umrle. Kot dru-
gje po Baliju, imajo tudi Bali Aga 
svoje posebne obrede in običaje. 
Za drevo Taru Menyan pravijo, da 
naj bi bilo staro 1100 let.
Yon pove, da so lahko na tem po-
kopališču samo tisti, ki so bili po-
ročeni. Neporočene ali tiste, ki se 

utopijo v jezeru pa položijo v ze-
mljo. 
Religija v Trunyanu je še bolj po-
vezana z animizmom kot je ve-
čina balijskega hinduizma. Zato 
prebivalci ob jezeru Batur, pod 
njim je še delujoči vulkan verja-
mejo, da bi ga prebudili, če bi mr-
tve kremirali tako kot delajo dru-
gje na Baliju.
Prav vulkan, majhen krater iz ka-
terega se kadi je na gori Batur 
nad jezerom, je tu stoletja obli-
koval smrt in življenje.
Tukaj imamo vulkan, je še enkrat 
pojasnil Yon. Torej ljudi ni mo-

goče zažgati. Verjame, kot dru-
gi, da to lahko povzroči težave z 
vulkanom.
Prav zaradi strahu pred razjarja-
njem vulkana, ki je označen kot 
hindujski bog Brahma, mrtve pu-
stijo gniti na tleh. Še kako zaple-
teno za naše razumevanje življe-
nja, smrti, obstoja duhov in duše 
umrlih, ki se lahko vrnejo tudi na-
zaj v vas.
(Opisal sem že prav poseben dan 
v svetovnem pogledu. Na dan 
Nyepi - članek se Bali povsem 
ustavi. Vsi so v hišah in pustijo, 
da se vrnejo duše umrlih.)

Drevo Taru Menjan, tempelj in v ozadju pokopališče.

a
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Pokopališče Trunyan in dre-
vo Taru Menyan
V pobočju jezera je vas Puser, ki 
ima tudi pokopališče na prostem. 
Ko smo šli s čolnom mimo, je bilo 
celo na oddaljenosti 200m vo-
njati sladek moteč vonj trohne-
čih teles.
Ko smo prispeli na pokopališče 
Trunyan, pa vonja sploh ni bilo. 
Vse povsod je bilo polno razme-
tanih oblačil in kosti. Pravijo da to 
naredijo opice, ki pridejo po daro-
vano hrano za mrtve. V drugem 
delu pod steno pa so na polici ena 
na drugo zložene lobanje umrlih. 
Kljub vsem mogočim stvarem 
po tleh, pa je s pomočjo baline-
zijske glasbe iz kirina, vse skupaj 
še vedno delovalo zelo spokojno. 
Stopim do kletk. Skozi tanke pal-
move deščice sem pogledal v že 
skoraj povsem razpadle oči člo-
veka, katerega meso in presuše-
na koža se je še vedno držalo nje-
gove lobanje. Ujel sem le manjši 
vonj razkroja.
Prevladuje mnenje, da visoko, 
košato in z mahom prekrito dre-
vo imenovano Taru Menyan (di-
šeče drevo), ki izgleda kot sta-
rodavni banyan preprečuje vonj 
razpadajočega telesa.
To drevo je čarovnija, je pojasnil 
Yonov prijatelj Ketut. Na vseh 
drugih pokopališčih je vonj raz-
padajočih trupel močno izražen.

Žalovanje, smrt, duša, duh, 
vraže...
Yon gleda razpadajoče truplo 
svojega sorodnika. Pove, da ga 
je imel močno rad. Ob vprašanju 
o čustvih reče, da ne čuti nobene 
žalosti. Obenem pove, da je zju-
traj, ko smo bili na gori dobil klic, 
da je v nesreči z motorjem na za-
viti cesti nad jezerom, kjer je pol-
no tovornjakov, ki vozijo rudo iz 
bližnjega rudnika umrl nečak. Za-
čudeni nad mirnostjo in, da nam 
sploh ni dal vedeti z ničemer ob 
sestopu z gore, smo mu izrazili 
sožalje.
Tudi sedaj je bil z nami povsem 
brez vsakega kančka žalosti ali 
razmišljanja o izgubi. Med nami, 
pa je vse skupaj postalo še bolj 
tiho, mirno, dobesedno si čutil 
popolno tišino. Tu in na jezeru 

tako ali tako ni nikogar razen nas. 
Žalost bo izražal doma pravi, to je 
njihova kultura. V Trunyanu sta 
smrt in žalost kulturna dejanja in 
o pokojnikih se žaluje doma.
Ženskam je vstop na pokopališče 
prepovedano, če je na njem še 
razpadajoče truplo. Iz starih vraž 
verjamejo, da bi v tem primeru 
razjezili vulkan in bi vas doletela 
velika katastrofa.
Ob odhodu iz pokopališča, se je z 
vsakim zavesljajem vse tišje sli-

šala glasba. Iz notranjega razmi-
šljanja nas je zbudil samo tihi pivk 
vode, ko se jo je nežno dotaknilo 
veslo in zvok padajočih kapljic iz 
njega.
Mrtva razpadajoča trupla, od-
ziv na smrt in doživetje ob vsem 
tem, nam je predstavilo neko 
novo dimenzijo. Vsak je vse sku-
paj, predvsem Yonovo izgubo, 
odziv na njo in razmišljanje ob 
njej premleval sam. Včasih je 
težko razumeti druge kulture, 

dejanja, razmišljanja in njihove 
obrede. Lepo pa jih je spoznati in 
vedeti, da je lahko pokop, vero-
vanje v obstoj duše in duha, kot 
samo žalovanje drugačno, kot ga 
poznamo mi.
Prav zaradi osebne širine in razu-
mevanje drugih kultur, verovanj 
in prikaza občutkov tudi potuje-
mo. S tem spoznavamo in vsaj 
malo razumemo drugačnost ter 
bogatimo samega sebe.

Matjaž Intihar

Z drevaki do templja.






