Produktfotografering
Med udbredelse af digital fotografering i de senere år, er der flere
og flere, der selv begynder at tage billeder af egne produkter.
Behovet er stort - både til reklame, intern og extern information,
dokumentation, salgs breve osv. osv..
Men ingen får et godt resultat uden det rigtige værktøj. Et godt
kamera er den første forudsætning og derudover skal du bruge:
Lys og baggrund
Valg af lys
Du skal vælge mellem flash lys og fast lys.
Fast lys er nemt - når man tænder lys - ser man hvad man får.
Højlys og skygger kan umiddelbart vurderes og frem for alt
korrigeres.
Flash lys er for de lidt mere rutinerede -men det er behageligt at
arbejde med - især til større opstillinger.
Valg af baggrund
Dette afhænger af emnets størrelse. Drejer det sig om alm. model
fotografering, portræt eller større emner som møbler osv., er der
ingen tvivl - så er det baggrunds papir, der fås i alle farver i
størrelsen 2,72x11,0 meter. Det kan hænges op i fast stativ
monteret på væg/loft, i gulvloft søjle med tværakse eller i Kaiser
3440 rulle holder til at anbringe på stativ.
Drejer det sig om mindre emner f.eks. på størrelse med en
skrivemaskine eller mindre kan man med fordel bruge et lysbord til
at stille emnet på. Et lysbord har en overflade af mat hvid akryl. De
slagskygger emnet kaster fra hovedlyset fjernes meget enkelt ved
at lægge lys på bagfra. Lys mængden bagfra justeres - afstands
mæssigt indtil skyggen er væk.
Resultatet bliver et professionelt foto.
Fritsvævende og frit skrabet - klar til trykning. Meget nemt.
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Valget af et lysbord afgøres af emnets størrelse.
Op til 30cm. emne størrelse fotograferes på et 50cm. bredt bord.
Op til 60cm. emne størrelse fotograferes på et 85cm. bredt bord
Op til 80cm. emne størrelse fotograferes på et 100cm. bredt bord.
Og større mener fotograferes så op mod en baggrunds rulle papir.
Baggrunds ruller fås i størrelsen 11mx2.72m og i farverne: hvis,
sort, lys grå, mørk grå, rødbrun og blå.
Fordelen ved at tage billeder på et "S" bord er:




Horisontal linien er væk.
En lampe bagfra dæmper eller fjerner slagskyggen, som front
lys danner.
Det er nemt og hurtigt, når først lys lægningen er fastlagt.

Sørg for hvide neutrale omgivelser, så du ikke får forkert farvestik.
Kridhvid og kulsort fås kun ved kontrast indstillingen i PhotoShop
på computeren.
HUSK:
Lys må ikke blandes.
Efterlign solen - det er naturligt.

Indholdet i denne manual er udarbejdet af KØFI A/S • Glerupvej 10 • DK-2610 Rødovre • Phone: +45 44 53 52 51. •
Web: http://www.kofi.dk
Sammensat til PDF af Thomas Skovbo – www.Skovbo-foto.dk
Må kun gengives med tydelig kildeangivelse.

