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Eessõna
 
Sellest raamatust leiate lihtsad juhised, kuidas nii 
iPhone’i kui Androidi telefonikaameraga häid fotosid 
teha. Ma pildistasin kõik raamatus olevad pildid 
nutitelefoniga, kasutades iPhone 6 ja HTC U11. 

Jagan ka nõuandeid kompositsiooni ja pildistamis
objektide osas ning pakun ainest mõtiskluseks selle 
üle, kuidas fotode tegemine ja jagamine meie elu 
rikastavad.

Ma usun tõesti, et hea foto tegemise võti on 
ennekõike oskus oma kaamerat hästi kasutada, ja 
palju vähem sõltub sellest, kui kallis on teie 
fotovarustus. Igaüks saab pildistada oma nuti
telefonis oleva digikaameraga. Seega on teil olemas 
vajalik varustus, kuid te ei tea, mida sellega peale 
hakata ning on aeg seda muuta! Kui võtate aega, et 
selgeks õppida kaamera põhifunktsioonid, on see 
investeering loovusesse. Kuigi nutitelefoni kaamera 
pole kahtlemata nii pimestav kui suuremõõduline 
fotokaamera, siis protsessor, mida see kasutab, on 
rohkem kui imepärane. Mis kõige parem, nuti
telefoni kaameraga suurepäraste piltide tegemiseks 
vajalikud oskused on lihtsalt ja kergesti 
omandatavad. Te hämmastute, kui intuitiivne on 
telefonikaamera kasutamine, seega õppige tundma 
oma uut parimat sõpra ja dividendid nähtud vaeva 
eest hakkavad peagi laekuma. Süvenege julgesti 
raamatu nendesse teemadesse, mis teid enim 
huvitavad, ja otsige nõuandeid ja harjutusi, mis 
aitavad teil õppida pildistamise käigus. Mina pean 
alati kõik asjad ise järele proovima, usun, et see 
aitab teidki. Siiski palun teil kulutada pisut aega, et 
lugeda ja uurida raamatu esimest osa, mis käsitleb 

fotograafia põhitõdesid; see annab teile aluspõhja, 
et kasutada kaamerat hooletu elegantsiga ning teha 
pilte oskuslikult ja eesmärgipäraselt. Ja olgem ausad, 
kes ei sooviks pisut hooletut elegantsi – laske käia, 
nautige!

Mõelge sellele: kui ma sõitsin täna poodi, siis ma ei 
mõelnud, kuidas autot juhtida, sest need oskused on 
juba kinnistunud. Ma olin vaba mõtlema teekonna 
peale ja nautima avanevaid vaateid. Ma ei vaevanud 
oma pead üksikasjadega, kuidas vahetada käiku, 
lisada või vähendada kiirust, sest ma tean 
alateadlikult, kuidas neid asju teha. See raamat 
peaks aitama teil jõuda sama kaugele nutitelefoni 
kaamera osas, peagi muutuvad tehnilised üksikasjad 
alateadlikeks, mis võimaldab teil nautida teekonda 
ja jäädvustada vaateid. Minu eesmärk on muuta 
tehnoloogia teie jaoks nii mugavaks, et saaksite 
keskenduda oma individuaalsele nägemusele ja 
stiilile.

Pean tunnistama, et olen minevikus olnud 
mõnevõrra kaamerasnoob. Kui ma võiksin ajas viis 
aastat tagasi rännata ja öelda endale, et müün peagi 
maha paljud oma peegelkaameraist, et teha fotosid 
lihtsalt nutitelefoniga, oleks minu varasem versioon 
väga jahmunud. Kuid siin ma olen ja räägin, kuidas 
see juhtus ...

Olles lapsepuhkusel pärast kaht järjestikust last 
üsna lühikese aja jooksul (hüva, see tundus tollal 
hea ideena), tahtsin igasse päeva viit minutit millegi 
loomingulisega tegelemiseks keset muidu 
kõikehõlmavat emadust. Ma otsustasin teha aasta 
jooksul iga päev ühe pildi looduspargist, kus ma 
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elan, ja postitada selle Instagrami projektina  
„365 fotost armastuskiri Dartmoorile”.

Rännates mööda Dartmoori kandsin kaasas oma 
kolmekuist poega ja 2aastast tütart ning kõike, 
mida neil vaja läks, mis tähendas, et mu käed olid 
täis. Ma pidin olema küllaldaselt varustatud 
piirkonnas, mis on tuntud oma muutliku ilma 
poolest. Enda kuiva, sooja ja söönuna hoidmine 
rabanõmmel nõudis enneolematut hulka varusid. 
Ma ei saanud lisaks kaasa võtta veel peegel
kaamerat ja objektiive. Kuid minu iPhone oli alati 
käepärast, seega tegin kõik fotod sellega. Otsus 
peegelkaamera maha jätta osutus elumuutvaks ja 
ma panin tähele, et keskendumine põhilisele 
lihvis märkimisväärselt minu oskusi. Ilma 
suumobjektiivi ja muudetava avata pidin olema 
loominguline ja lahendama tillukese 
kaameraobjektiivi ja sensori tõttu tekkinud 
probleemid, kasutades valgust ja varje nii, nagu 
ma need eest leidsin, ning suumimise asemel 
asjadele lähemale liikuma. Kui projekt läbi sai, 
tegin fotodest Dartmoori rahvus pargi 
külastuskeskuses näituse, ja oli ilmutuslik näha, 
kui head need fotod prindituna välja nägid.

Teatud määrani tähendab fotograafia õigel ajal 
õiges kohas olemist, kuid vägagi kasulik on teada, 
kus õiged kohad on, ja millal õige aeg tõenäoliselt 
tuleb. Olge ise oma õnne sepp, tehke uurimistööd, 
proovige uusi asju, häälestage end jälgima valgust. 
Hoidke silmad alati fotode tegemise koha pealt lahti 
ja võimalused avanevad teile aegajalt justkui 
autasuks.

Kui te lugesite selle kõik kuni siiamaani läbi, olge 
tänatud – te olete nähtavasti üks headest!

Jo
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MOTIVATSIOON  
JA INSPIRATSIOON
FOTOGRAAFIA ON JOOVASTAV SEGU JULGUSEST, TEADMISTEST, 
ÕNNEST, REEGLITE RIKKUMISEST, JUHUSEST JA ENDA IDEEDESSE 
USKUMISEST. KÕIGE ENAM TÄHENDAB SEE OMA INSTINKTIDE 
USALDAMA ÕPPIMIST JA SOOVI PROOVIDA UUSI ASJU; EBA-
ÕNNESTUMISED ON VAID VAHEASTMED, MIS VIIVAD ÕNNESTU-
MISENI, SEEPÄRAST ÄRGE KARTKE NEID OMA TEEKONNAL KOHATA.

SUUR PILT
Heidame korraks pilgu suurele pildile. Kõik 
fotograafia harud tähendavad tegelikult üht 
ja sama komplekti oskuseid, mis ei sõltu 
kaamerast, millega te stseene jäädvustate.

Vajalikud oskused tähendavad, et teate, 
kuidas teie kaamera töötab, ja saate aru 
põhilistest mõistetest, nagu teravustamine, 
säri, ISO ja kompositsioon. Ärge muretsege – 
see pole keeruline. Teie nutitelefoni kaamera 
on täis topitud hämmastama panevaid 
häälestusekraane ja kallist tehnoloogiat, mis 
on lihtsalt ja intuitiivselt kasutatav. Kui 
näete midagi, saate seda pildistada, jagada 
ja edasi liikuda. Pole vaja muretseda ega 
sekeldada.

IGAPÄEVANE PILDISTAMINE
Oma 365päevasest fotoprojektist õppisin, 
et kui teha aasta jooksul iga päev üks pilt, 
saab teist parem fotograaf.

Harjutamine teeb meistriks – te õpite ning 
leiate lahendusi viisil, mida te kunagi poleks 
osanud ette kujutada. Igapäevane 
pildistamine õpetab teid tõeliselt vaatama 
ja selle selgeks saamine on teie 
fotograafilisel teekonnal kõige olulisem 
ülesanne. Te õpite usaldama oma instinkti, 
et mõista, kuidas sünnivad head fotod. Nii 
leiate te oma väljendusviisi ja hakkate 
tegema fotosid, mis näitavad teie tegelikku 
olemust. Te olete see, mida pildistate, mida 
jagate ja mida tunnete. Hoidke seda mõtet 
kusagil kuklas, kui edasi liigute. Pildistage 
seda, mis teid õnnelikuks teeb ja millele on 
hiljem hea meel tagasi vaadata. Nautige 
kogemust, tehke seda iseenese jaoks ja kõik 
muu tuleb järele.
  

EMOTSIONAALNE REAKTSIOON
Ma elan kohas, kus on palju taevast; see on 
täis dramaatikat oma pilvede, vihma ja 
kiiresti kihutavate tuultega. Selline keskkond 
võib panna meid tundma end väikeste ja 
tähtsusetutena domineerivate 
ilmastikunähtuste mõju all, mida me 
kontrollida ei suuda. Sellise ilmaga väljas 
olemine võib heidutada, hirmutada ja 
vaimustada; sellest sünnib emotsionaalne 
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reaktsioon, mis ongi see, mida püüan oma 
piltidega jagada. Kas teil on tundeid, mis on 
seotud teie elupaigaga (head, halvad või 
ükskõiksed!)? Proovige teha võtteid, mis 
neid tundeid edasi annaksid. Sedalaadi 
aususe poole püüdlemine parandab teie 
fotosid märkimisväärselt. Enne pildi 
tegemist leidke pisut aega, et mõelda, mida 
valgus, vaade ja koha meeleolu teid tundma 
panevad. Nüüd joote te tõelise loovuse 
allikast; te loote erakordselt ausaid ja 
emotsionaalseid pilte, püsige selle juures – 
see läheb aiva paremaks. 

EESMÄRGI NAUTIMINE
Fotograafi pilk – kunst näha fotograafiliselt – 
tähendab, et olete selgeks saanud kõik oma 
varustuse võimalused ja puudused ning välja 
töötanud strateegiad, mille abil saate 
olemasoleva komplektiga seda, mida tahate. 
See kehtib iseäranis nutitelefoniga 
pildistades. Tööriistakast võib mõnel moel 
pisut piiratud olla, kuid sellest üle saamiseks 
on palju loomingulisi abinõusid. Teid ei tee 
õnnelikuks, kui suunate lihtsalt kaamera 
millelegi, teete pikemalt mõtlemata mõne 
klõpsu ja tunnete seejärel pettumust, et ei 
suutnud jäädvustada silme ees olevat 
stseeni. Mulle meeldib mõelda rohkem pildi 
tegemisest kui pildi võtmisest. Ükskõik, kas 
te peate kohalolu oma filosoofiaks või ei, on 
paljutki öelda selle kasuks, kui olla 
käesolevas hetkes ning anda endale aega 
teha asju hästi ja eesmärgipäraselt. Võtke 
aeg maha, mõelge, mida te tahate fotoga 
edasi anda ja mõelge, kuidas olemasolevat 
tööriista selle tegemiseks kasutada. Valige 
säriaeg, mis töötab teie kasuks, mitte see, 
mida kaamera tarkvara soovitab, ja 
kadreerige pilt sel moel, et see ütleks midagi. 
See ongi hetk, kui te lõpetate ootamise, et 
head fotovõimalused ilmuksid ise teie silme 
ette; see on hetk, millal te võtate kontrolli 
enda kätte. Teie fotod muutuvad 
mõõtmatult paremaks, kui osutate neile 
seda au, et pöörate neile oma täie 
tähelepanu, sest see on hetk, kui te lõpetate 
piltide võtmise ja hakkate neid tegema. 
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TERAVUSTAMINE  
JA KOMPOSITSIOON
SELLES PEATÜKIS SAATE TEADA, MIS TEEB FOTO 
MEELDIVAKS, JA ÕPITE LIHTSAID VIISE, KUIDAS OMA 
PILTIDEL VISUAALSE HARMOONIANI JÕUDA. 
TERAVUSTAMINE ON KÕIGE TÄHTSAM ASI, MILLEST 
SÕLTUB, KAS TEIE PILDIST SAAB ASJA, SEEGA LUGEGE 
EDASI, ET ÕPPIDA IGAL VÕTTEL TÄIUSLIKULT 
TERAVUSTAMA.

KOMPOSITSIOON
FOTO KOMPOSITSIOON ON SEE, MIS 
ERISTAB KIIRUGA TEHTUD KLÕPSU 
FOTOST, MILLE ÜLE VÕITE UHKUST 
TUNDA. KUI ARENDATE OSKUST KÕIK 
ELEMENDID PAIKA SAADA, SAATE 
MEELDIVA, HÄSTI TASA-
KAALUSTATUD TULEMUSE, MIS VIIB 
TEIE PILDID UUELE TASEMELE. 

1. PEATÜKK 1. ÕPPETUND

1
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KOMPOSITSIOONI 
PÕHIMÕTTED
Mõelge esi- ja 
tagaplaanil 
asuvate objektide 
suhtele. Kuidas 
jääb pildistatav 
võrreldes 
ümbritsevate 
objektidega? Ega 
ta peast ei jää 
välja turritama 
laternapost? Ega 
ta kõrvast ei kasva 
välja lillepõõsas? 
Proovige pildi 
elemendid sättida 
niimoodi, et nad ei 
kataks üksteist 
ega domineeriks 
üksteise üle. 
Laske igal objektil 
enda eest rääkida. 
Hoidke kaader 
puhas ja 
killustamata.

VÄRVIDE KASUTAMINE KOMPOSITSIOONIS
Värvid võivad olla olulised kompositsiooni-
elemendid. Väikese kollase vihmavarju värvilaik võib 
kokku kõlada kusagil mujal asuva kollase taksoga; 
värvid loovad omaenese dünaamika.Tuletage 
meelde, et kunstiteooria kohaselt kipuvad sinised 
toonid kaadris tahaplaanile jääma ja soojad toonid 
esile tõusma. Kasutage seda teadmist värvidega 
komponeerides.
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KOLMANDIKE REEGEL
VAATAME, MIDA ON VAJA HEA FOTO SAAMISEKS. ON 
OLEMAS KOMPOSITSIOONI JA TASAKAALU REEGLID. 
SELLEKS, ET FOTO OLEKS SILMALE MEELDIV VAADATA – 
KASUTAGE NEID NAGU TÖÖRIISTU, MITTE KUI REEGLEID.

MÕTESTATUD OTSUSTE TEGEMINE
Reeglid on selleks, et neid rikkuda. Õppige reegel 
selgeks, kuid olge valmis seda aeg-ajalt 
ignoreerima. Te võite avastada, et paigutategi juba 
loomulikult pildistamisobjektid kolmandike reegli 
järgi – või võib selguda, et pildistatavale sobib 
hoopis teistsugune kompositsioon. Tähtis on vaid 
see, et te teaksite kompositsioonireegleid, et 
saaksite võtta vastu mõtestatud otsuseid, kus ja 
millel neid rakendada. 

Kolmandike reegel on fotograafias üks 
tuntumaid kompositsiooniprintsiipe. Paljud 
peavad seda lihtsat võtet hästi 
tasakaalustatud atraktiivsete fotode 
põhiomaduseks. Kolmandike reegel on 
lihtsustus antiiksest kuldlõike printsiibist. 
Kuldlõiget (ligikaudselt suhe 1:1,6) kasutas 
väidetavalt kunstnik Leonardo da Vinci – 
tema meistriteosel „Püha õhtusöömaaeg” 
on mitmeid objekte, mille pikkuse ja laiuse 
suhe vastab kuldlõikele. Kui see oli küllalt 
hea talle, on see küllalt hea meile. Vaatame, 
kuidas saate seda lihtsat ideed oma piltidel 
kasutada.

Kujutlege, et teie foto on nii horisontaal- 
kui ka vertikaalsuunas kolmandikeks jagatud. 
See tähendab, et pilt koosneb üheksast 
osast, kolm osa üleval, kolm osa all. Tekib 

neli punkti, kus ruudustiku jooned kohtuvad 
(kõrvallehekülje illustratsioonil on need 
tähistatud punaste ristikestega). Need 
punktid on ideaalsed kohad, kuhu paigutada 
pildistatav või midagi huvipakkuvat. Neli 
joont on heaks orientiiriks, kuhu paigutada 
ülejäänud pildi elemente. Mitmed 
uurimused on näidanud, et kui inimesed 
vaatavad pilti, siis ei liigu nende silmad 
alustuseks pildi keskele, vaid neid tõmbab 
loomulikult joonte ristumiskohtadesse.

Asetasin ruudustiku ühele oma fotole, 
millel on kirik mäe otsas; kirik jääb 
parempoolsele vertikaalsele joonele ja ta 
asub kohas, kus vertikaalne ja horisontaalne 
joon kohtuvad.

 

1. PEATÜKK 2. ÕPPETUND
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RUUDUSTIK 
Mina kasutan ekraanil 
ruudustikku, mis aitab mul 
pilti kadreerida kolmandike 
reegli järgi. Ruudustik ei aita 
teid ainuüksi kompositsiooni 
osas, vaid hoiab ära ka viltuse 
silmapiiri ja kaldu vajunud 
majad!  
Kõikidel nutitelefonide 

kaameratel on ruudustiku 
funktsioon; leiate selle kas 
kaamera või üldiste seadete 
alt.
iPhone’is minge seadme 

üldiste seadete juurde. 
Kerige, kuni näete jaotist 
fotod ja kaamera, leidke sealt 
kaamera ja lükake ruudustiku 
(Grid) lüliti paremale, et see 
sisse lülitada. 
Androidi telefonis avage 

kaamera ja libistage näpuga 
vasakule, et näha valikuid, ja 
valige sealt suvandid 
(Options). Saki General 
(üldised seaded) alt leiate 
koha, kust ruudustik sisse 
lülitada.
Hoidke edaspidi ruudustik 

peal; see treenib alateadlikult 
teie silma ja aju, kuni jõuate 
uuele tunnetustasemele.
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EKSPERIMENT TERAVUS-
ULATUSEGA: MILLEKS ON 
TEIE SEADE SUUTELINE
KÕIGE PAREMINI HAKKATE TERAVUSSÜGAVUST MÕISTMA, 
KUI VÕTATE KAAMERA VÄLJA JA TEETE PROOVI. 

Katsetage, kuidas kaamera reageerib 
esiplaani, tagaplaani ja keskplaani 
teravustamisele väikese katse abil, milleks 
tehke kolm fotot.

▶ Asetage klaas vett (või mis tahes 
käepärane objekt) akna juures asuvale lauale 
või toolile, seejärel pange vaas või mõni 
muu sarnane objekt lähedusse aknalauale.

▶ Sättige kaamerat, et näeksite mõlemat 
objekti nii, et need teineteist ei kata, ja pisut 
ka aknast välja avanevat vaadet. Kui veab, 
siis jääb tagaplaanile mõni terav katusehari 
või midagi muud, mis asub kaugemal 
(tagaplaanil), mille järgi on võimalik 
teravustamist hinnata.

▶ Seiske kõigi kolme foto tegemisel sama 
koha peal. Kui tahate, võite kasutada statiivi, 
kuid see pole oluline.

▶ Esiteks võtke foto, puudutades telefoni 
ekraanil esiplaanil olevat veeklaasi, et seda 
teravustada.

▶ Seejärel, kaamerat liigutamata, võtke 
fookusesse aknalaual asuv vaas ja tehke uus 
foto. Lõpuks puudutage ekraanil aknast 
paistvat vaadet, et teravustada tagaplaani.

Nüüd vaadake neid kolme fotot ja te näete, 
kuidas muutub terav ala fotol. Kõik 
kaamerad on erinevad, seega ei ole 
tulemused eri seadmetel ühesugused; katse 
näitab, milleks on suuteline teie oma.

1. PEATÜKK 3. ÕPPETUND

Kas märkate, kui kitsuke on teravussügavus 
esimesel fotol, kus fookuses on veeklaas ja 
nii taga- kui ka keskplaan on hägus.

Teisel fotol näete, kuhu terav ala ulatub, 
kui teravustate keskplaani. Esiplaan ei ole 
nüüd tõenäoliselt terav, kuid sel fotol on 
terav palju suurem osa kaadrist.

Kolmandal ja viimasel fotol märkate, et 
terav ala ulatub läbi terve pildi ja terav on 
ka kõik, mis jääb kesk- ja esiplaanile.
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TERAVUSTAMINE 
Kui hakkate pilti tegema, oletab kaamera, mida te tahate 
teravustada. Enamasti eeldab see, et te tahate teravustada 
kaadri keskele jäävat objekti, kui te aga pöörate komposit sioonile 
tähelepanu, võib teie huviobjekt olla paigutatud ruudustiku abil 
vastavalt kolmandike reeglile (vt lk 15). Seepärast on tähtis mitte 
lasta kaameral teravustada, vaid teha seda ise.
Puudutage lihtsalt ekraanil kohta, mida tahate fookustada, ja 

ongi tehtud! Fookuspunkt nihkub sellele kohale. See kehtib 
fotol kõikide objektide kohta, mis ei liigu. Kuid objektid liiguvad 
küllaltki sageli ja see tekitab teistsuguse probleemi, millele on 
üsna lihtne lahendus. Selle asemel, et teravusta miseks ekraani 
vaid korraks puudutada, puudutage seda ja hoidke näppu 
fookuspunktil, kuni nähtavale ilmub AE/AF (automaatsäri/ 
autofookuse lukk) indikaator. See lukustab fookuse. Kui nüüd 
fookuspunkt muutub, järgib kaamera seda ja hoiab seda 
fookuses. Nutikas, kas pole?
Pange tähele, et teravustamine on tihedalt seotud säritusega, 

seega piirkond, mis on fotol korralikult säritatud, peaks ühtlasi 
olema fookuspunkt. Õigest säritusest räägin särikolmnurga 
alajaotuses, mis algab leheküljelt 30.
 

SUUMIMINE 
Paljud nutitelefonid suumivad ainult digitaalselt, mida peaksite iga hinna 
eest vältima, sest see langetab pildi kvaliteeti. Erinevalt optilisest 
suumimisest (objektiivipõhine), mida võimaldavad peegelkaamerad, 
arvutab nutitelefoni kaamera digitaalsel suumimisel välja, millised võiksid 
olla lisapikslid, mis pildi suuremaks teeksid või objektil lähemalt paista 
laseksid. Tulemus on tavaliselt kehvema kvaliteediga ja näeb võlts välja. 
Kui suum on teie jaoks tähtis, siis on teil kindlasti hea meel kuulda, et uue 
generatsiooni kallimatel seadmetel on optilise suumi võimalus olemas.
Kui tahate valitud objektiga täita suurema osa kaadrist, siis kasutage 

teleobjektiivi või võtke jalad alla ja liikuge lähemale. Vaadake ka leheküljelt 
142 tarvikute peatükist objektiivide lisamise kohta.
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PÄIKESETÕUS JA -LOOJANG
ESIMESED PÄIKESEKIIRED, MIS SILMAPIIRI TAGANT 
VÄLJA PIILUVAD, ON UUE PÄEVA RÕÕMSAD KUULUTAJAD. 
TE PEATE TÕUSMA KOOS LÕOKESTEGA, ET OLLA VALMIS 
AJAKS, KUI VAATEMÄNG ALGAB, SEEGA VÕTKE KAASA 
TERMOS SOOJENDAVA JOOGIGA JA TEHKE SELLEST 
SÜNDMUS! MINA EI OLE HOMMIKUINIMENE, SEETÕTTU 
MEELDIB MULLE JÄÄDVUSTADA ÕHTUST VALGUSE-
MÄNGU. PALJUD PEAVAD PÄIKESELOOJANGUPILTE 
KLIŠEEKS, KUID KEDA HUVITAB, MIDA TEISED ARVAVAD – 
KUI SEE VALMISTAB TEILE RÕÕMU, TEHKE SELLEST PILT!

3. PEATÜKK 4. ÕPPETUND
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Kasutage statiivi või aiaposti, kuhu kaamera parema 
stabiilsuse huvides toetada. Ja pidage meeles, isegi 
täispilvistel päevadel võib teil vedada hästiajastatud 
pilvede paotumisega, seepärast ärge pakkige 
varustust kokku, kui ilm pöördub, ega lahkuge enne, 
kui etendus on lõppenud – pilved võivad pildile 
tuntavalt dramaatikat lisada. 

Veenduge säri õigsuses, et vältida ülesäritatud 
taevast, kus puuduvad detailid ja intensiivsed 
värvitoonid. Lugege lehekülgedelt 29 ja 31 
särikompensatsiooni kohta.

Udukeerised orgudes elavdavad sageli 
päikesetõusu stseene. Ka päikesetõus ise ei pea alati 
olema soojades oranžides toonides, meeleolukas 

foto võib peidus olla hallimaski päevas, mis sobib 
mulle hästi, võttes arvesse, et elan Suurbritannias, 
kus hallid pilved on igapäevane osa elust.

Proovige teha mõned pildid, kui päike on madalal, 
nii et esiplaanile jääks tugev siluett, mis lisab fotole 
dünaamikat. Siluett tekib, kui säritate taeva 
heledaima osa järgi – see peaks esiplaani objekti 
väga kontrastseks muutma. Kui siluett ei jää 
piisavalt tume, libistage särituse liugurit ühe või 
kahe stopi võrra vähemaks (st vähendage säritust, et 
kujutis oleks kaks või neli korda tumedam). Androidi 
kasutajad saavad kaamera seadetest valida 
profirežiimi. iPhone’iga on teil vaja mõnda äppi, 
näiteks ProCamerat.
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IMEKAUNIS 
KULDNE TUND
KULDNE TUND, MIDA MAASTIKU-
FOTOGRAAFID NII VÄGA ARMAS-
TAVAD, TULEB ETTE KAHEL KORRAL 
PÄEVAS VÄGA LÜHIKEST AEGA –
VAHETULT PÄRAST PÄIKESETÕUSU 
JA VAHETULT ENNE SEDA, KUI PÄIKE 
KAOB SILMAPIIRI TAHA. MADALA 
PÄIKESE HEIDETUD PIKAD SÜGAVAD 
VARJUD, KUI MAASTIK ON ÜLE 
UJUTATUD SOOJA KULLASE 
KUMAGA, JÄÄDVUSTUVAD FOTODEL 
KAUNILT.

Minu jaoks on päikeseloojangut lihtsam 
pildistada kui päikesetõusu, kuid põhiliselt 
sellepärast, et ma ei ole hommikuti oma 
parimas vormis. Kui teie aga olete varane 
tõusja, siis imelised mõnusa meeleoluga 
pildid, mida päeva selles osas teha saab, on 
väärt pingutust lahkuda kodust siis, kui väljas 
on alles pime. Ükskõik kumba eelistate, 
varuge piisavalt aega, et jõuaksite kõik valmis 
seada hetkeks, kui valguse vaatemäng algab. 

Ma armastan vaatepilti, kuidas kuldne 
valgus langeb igale rohukõrrele ja kastepiisale 
ning paneb need sädelema, seega otsige selle 
talletamiseks sobiv koht.

Kuldsel tunnil, mis hõlmab nii päikesetõusu 
kui -loojangut, püüdke valguse intensiivistu-
misel oma kompositsiooni saada dramaatilisi 
päikesetõusu või -loojangu värve. Kaaluge 
pildistamist pigem portree- kui maastiku-
formaadis, et taeva teatraalsust paremini 
edasi anda.

Kui teil on võimalik minna tiigi või mis 
tahes päikesekiiri peegeldava veekogu juurde, 
saate oma maastikupildile topeltboonuse 
peegeldunud taeva näol!

Kui tahate kuldsest tunnist võimalikult palju 
kätte saada, mõelge fotosessioon juba varem 
läbi. Te leiate päikese liikumise kellaajad oma 
asukoha kohta rakendustest nagu näiteks The 
Photographer’s Ephemeris, mis on saadaval 
nii Androidi telefonidele kui ka iPhone’i jaoks.

3. PEATÜKK 5. ÕPPETUND
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TÄPNE AJASTUS
Tehniliselt rääkides kestab hommikuse kuldse tunni valgus päikesetõusu 
hetkest alates umbes 25 minutit, kuni päike jõuab umbkaudu viie kraadi 
kõrgusele silmapiirist. 
Õhtune kuldne tund algab, kui päike on umbkaudu viie kraadi kõrgusel 

silmapiiri kohal. Valgus muutub järgneva ligi 25 minuti jooksul 
intensiivsemaks, kuni päike lipsab järgmise päevani silmapiiri taha.
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MAAGILINE 
SININE TUND
TE VÕITE ARVATA, ET 
PÄIKESE LOOJUMINE 
KUULUTAB SELLEKS 
PÄEVAKS VÄLJAS-
PILDISTAMISE LÕPPU, 
KUID VIDEVIK TOOB 
KAASA OMA MAAGIA. 
SEEGA, ENNE KUI PAKITE 
STATIIVI KOKKU, HEITKE 
PILK ÜMBRITSEVALE.

Päikese kuldne kuma on hääbunud ja päikeseloojangu 
kustuvad leegid kahvatuvad taevas kiiresti, kuid maastik 
kumab ikka veel pehmetes sinistes ja lillades toonides, mida 
me seostame videvikuga. See on aeg, mil võib näha 
heledasse taevasse kerkivat kuud. Ärge lootke, et ta jääks 
teie fotodel hiiglaslikult kummuma, sest nutitelefoni 
kaamera ei suuda seda jäädvustada, kuid te saate kuu siiski 
küllalt kenasti pildile püüda. 

See on hetk, mil tuleb tempo maha võtta ja pildi 
tegemisse veidi rohkem mõttetööd panustada. Kui teil on 
statiiv kaasas, eksperimenteerige erinevate ISO-arvude ja 
säriaegade kombinatsioonidega. Kõigepealt mõelge läbi 
kompositsioon, nii et te ei peaks statiivi pärast selle 
ülesseadmist rohkem liigutama.

Peaksite katiku kauemaks lahti jätma, eriti kui olete 
linnakeskkonnas, kus linnatuled ja liikuvate autode laternad 
loovad imelisi valgusradasid. Proovige hoida ISO-arv allpool 
400, et pildile võimalikult vähe müra jääks, seejärel mängige 
säriajaga, kuni leiate täpselt õige koha, kus tonaalsused on 
tasakaalus nii helenditel kui varjualadel.

 Kui teil on Androidi telefon, saate seda teha kaamera 
seadete alt valitavas profirežiimis, kus on ISO ja säriaja 
liugurid.

iPhone’i kasutajad võivad seda sorti foto tegemiseks 
kasutada rakendusi nagu Slow Shutter Cam või NightCap 
Camera. Siin on lisaboonuseks rakenduse algoritmid, mis 
teevad fantastiliselt head tööd vähendades müra, mis on 
nutitelefonide kaamerate suurimaks hädaks, kui pildistada 
vähese valgusega.

3. PEATÜKK 6. ÕPPETUND
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TÄPNE AJASTUS
Sinine tund algab hommikul, kui päike asub umbes viie kraadi võrra 
silmapiirist madalamal, ja kestab umbes 25 minutit, kuni päike ilmub 
silmapiiri tagant välja ja algab päikesetõus. 
Õhtul algab sinine tund, kui päike on silmapiiri taha lipsanud. See 

muutub intensiivsemaks järgneva 25 minuti jooksul, kuni päike laskub 
silmapiirist viie kraadi võrra madalamale ja algab öö.
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ÖÖSEL JA HÄMARAS 
PILDISTAMINE
MA OLEN NAUTINUD PÄIKESELOOJANGUT HEITMAS OMA IMELIST 
VALGUST METSAALUSELE VÕI SELLE MÕJU MEREÄÄRSELE 
MAASTIKULE, KUID AVASTANUD KOJU JÕUDES, ET ENAMIK MINU 
TEHTUD FOTOSID ON UDUSED VÕI LIIGA HÄGUSED JA TUMEDAD, 
ET NEID KASUTADA SAAKS. LOO MORAAL? HÄGUSUSE 
VÄLTIMISEKS PIMEDAS PILDISTADES ON VAJA KINDLAMAT KÄTT, 
KUI MINUL ON, EELISTATAVALT TULEKS KASUTADA STATIIVI.

iPhone’iga pildistajad peaksid kaamera 
vaikimisi seadetest üle saamiseks ja sellest 
pisut enama funktsionaalsuse 
väljapigistamiseks kasutama äppe. Proovige 
rakendusi Slow Shutter Cam või NightCap 
Camera Pro, et kaamerasse rohkem valgust 
saada. Rakenduses Slow Shutter Cam 
puudutage hammasratta ikooni, et pääseda 
pildistamisrežiimi valikute juurde, kus saate 
valida liikumishägu (motion blur), valgusega 
maalimise (light trail) või hämaras 
pildistamise (low light). Seejärel kohandage 
parima tulemuse saamiseks pisut seadeid. 
Minu soovitus: hoidke ISO-arv võimalikult 
väike ja müravähendus maksimaalse peal.

Minust oleks lohakas mitte mainida 
müraprobleeme isegi väikese ISO-arvu 
korral. Müra ja vähene valgus käivad 
käsikäes, kuid väiksem ISO-arv aitab 
probleemi vähendada. Rakenduste Slow 
Shutter Cam või NightCap Camera Pro abil 
saab pilte üsna hämaras teha ja need 
rakendused on müravähenduses väga 
osavad.

Kui pildistate Androidi telefoniga, on teil 
kõik hämaras pildistamiseks juba olemas. 
Hiljuti müügile tulnud Androidi seadmetel 
on profirežiimi valikutes olemas ka öörežiim, 
selle kasutamiseks puudutage lihtsalt kuu ja 
tähtedega ikooni. Mürast lugege lähemalt 
leheküljelt 38.

 

3. PEATÜKK 7. ÕPPETUND
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KANNATLIKKUS ON VOORUS
Igal heal fotograafil on koormatäie jagu kannatlikkust. 
Kui õpite pärast suurepärast võtet veel veidike ootama, olete 
küllalt kannatlik, et otsida enamat, tähendab, et olete ootamatu 
maagilise momendi jäädvustamise hetkel selleks valmis – 
õiges kohas ja õigel ajal.
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VALGETASAKAAL
ENAMIK KAAMERAID SAAB VALGETASAKAALU SEADMISEGA 
SUUREPÄRASELT HAKKAMA, ILMA ET PEAKSITE SEDA KÄSITSI 
MÄÄRAMA, KUID ON ERIJUHTE. SEEGA TASUB SELGEKS ÕPPIDA, 
KUIDAS PAREMA FOTO SAAMISEKS VÄRVITEMPERATUURI 
KOHENDADA. 

Kui pildistate siseruumis 
(kunstliku valgusega), jäävad 
fotod mõnikord veidra tooniga ja 
valged osad ei ole eriti valged. 
Fotograafias nimetatakse seda 
värvinihkeks. Tavaliselt on 
värvinihe tingitud majapidamises 
kasutatavatest lambipirnidest, 
mille valgus on hämmastavalt 
kollane. Kuidas sellest siis 
hoiduda? Valguse välja-
lülitamisest pole kasu, sest siis on 
liiga pime! Te saate värvinihet 
vältida, kui muudate kaamera 
valgetasakaalu. Te võite suunata 
kaamera valgele seinale või 
paberilehele ja määrata sellele 
vastavalt fotode valgetasakaalu. 
Võtab vaid mõne sekundi, kuid 
mõjutab tulemust oluliselt. On 
tõsi, et värvinihet saab hiljem ka 
fototöötlusega eemaldada, kuid 
palju parem on see juba kaameras 
õigeks saada, nii hoiate hiljem 
aega kokku. Selleks peate vaid 
üles leidma koha, kus kaameras 
või pilditöötlusrakenduses 
valgetasakaalu määrata (vaata ka 
peatükki Fototöötlus ja SnapSeed 
lehekülgedelt 130–131). 

Androidi seadmes valige 
profirežiim. 

Teil võib olla värvitemperatuuri 
liugur, millega mängida, või 
pakutakse teile järgmist valikut:

▶ päikesevalgus/päevavalgus

▶ pilvine päev

▶ hõõglambivalgus

▶ neoonvalgus

▶ ööfoto

▶ välklamp

Kasutage valgustingimustele 
sobivaimat valikut või nihutage 
liugur asendisse, kus värvitoonid 
on parimas vastavuses sellega, 
mida parasjagu näete.

Siin on umbkaudsed 
värvitemperatuurid neile meie 
hulgast, kellele meeldivad arvud ... 

3. PEATÜKK 8. ÕPPETUND

VÄRVITEMPERATUURID  
KELVINITES

1 000–2 000 K
KÜÜNAL

2 000–3 000 K
HÕÕGLAMP

3 000–4 000 K
MADAL PÄIKE, PÄIKESETÕUS  

VÕI -LOOJANG

4 000–5 000 K
LUMINOFOORLAMP

4 000–5 500 K
KUUVALGUS

5 000–6 500 K
PÄEVAVALGUS SELGE ILMAGA

6 500–8 000 K
PILVINE TAEVAS

9 000–10 000 K
TUMEDAD PILVED, VARJUALA
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FOTOD KONTSERDILT
Kontserdid on võrratud kohad, kus 
harjutada väheses valguses 
pildistamist. Natuke nõuandeid:

▶ Kasutage sarivõtte režiimi  
(vt lk 34), et teha järjest mitu fotot, 
mille hulgast saate hiljem parima 
välja valida. 

▶ Kui tahate näoilmeid ja detaile 
jäädvustada, minge lavale 
lähemale.

▶ Lülitage välklamp välja. Pole 
mõtet sellega jännata, see pole 
lihtsalt piisavalt võimas. Võtke 
arvesse, et isegi profifotograafidele 
kehtib nende sektoris reegel 
„esimesed kolm laulu ilma 
välguta”, seega ärge andke 
kiusatusele järele. 

▶ Jälgige lavavalgustust, et 
värvidest ja kohtvalgusest parim 
kätte saada. Kui veedate mõne 
minuti tulede muutumise mustrit 
jälgides, saate autasuks 
suurepäraseid fotosid. 

▶ Seiske vaikselt, hoidke hinge 
kinni ja suruge küünarnukid 
külgedele, et kaamera pildi 
tegemise ajal võimalikult vähe 
väriseks.

▶ Ärge kasutage digisuumi! 
Digitaalne suumimine on jama! 
(Lugege suumimise kohta 
leheküljelt 17.) Kui tahate suumida, 
lisage telefonile telefoto objektiiv, 
kuid seda tehes arvestage 
valguskaoga.

▶ Valige õiged seaded, et pimedas 
kaamerasse valgust saada ja müra 
vähendada. iPhone’is võite 
proovida väheses valguses 
pildistamiseks mõeldud äppe nagu 
Slow Shutter Cam või NightCap 
Camera Pro. Androidi seadmel 
lülitage sisse profirežiim ja 
kasutage ööpildistamise (Night 
Shooting) funktsiooni.


