CLASSE 7
Retrat

Sens dubte el retrat és un dels temes més explorats en tota la història de la fotografia.
La fotografia de persones té una màgia especial, ja que va més enllà de la simple captació d'un
rostre o una figura.
Serveix per intentar mostrar com és físicament una persona, però, al mateix temps, la fotografia pot
mostrar trets característics de la personalitat o el caràcter.
Sovint, el retrat revela més del que el propi model vol mostrar.
Però també, moltes vegades, menys del que el fotògraf voldria captar.
El retrat pot ser una simple imatge de record, sense més pretensions, o l'intent de captar en una
imatge fotogràfica l'essència de l'ésser humà.
Hem d'intentar penetrar en la cuirassa física per mostrar alguna cosa més interna "treure l'ànima del
retratat"
A la pràctica, per a la realització d'una fotografia de retrat no calen grans preparatius, però si
vols obtenir retrats que vagin més enllà de la típica "foto de carnet", hauràs aplicar nous criteris de
treball.
Els aspectes que hauràs de tenir en compte són la il·luminació, objectius i atmosfera.
La il·luminació
Una il·luminació adequada a les intencions és fonamental en totes les fotografies, però en el cas del
retrat és molt més important, ja que a més de l'efecte estètic sobre la imatge, has de comptar com
afecta l'expressió del teu model.
En els retrats de familiars i amics, la il·luminació bàsica és, gairebé sempre, la llum natural. No
obstant
això, hauràs d'aprendre a valorar la qualitat de la llum i com aquesta incideix sobre el model.
En exteriors i amb llum natural, aquesta pot incidir sobre els motius des de cinc direccions bàsiques:
Zenital
Lateral
Frontal
Posterior
En un estudi es pot crear una direcció més: la inferior, situada per sota de la figura (clàssica en les
pel.lícules de terror).
La llum zenital és, de les cinc direccions bàsiques, la menys adequada (és la que es produeix al
migdia a un dia assolellat), la llum zenital provoca desagradables ombres sobre els ulls, llavi superior
i coll.
Es poden suavitzar les ombres mitjançant el flaix.
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La llum lateral (a primera hora del matí oa última hora de la tarda) és molt útil en les preses de retrat
que vulguis incloure contrast i vulguis potenciar la forma i el volum del rostre.
També et permetrà potenciar la textura de la pell. És una il·luminació adequada per rostres rugosos
(gent gran, pescadors, pagesos, etc.) i amb molta personalitat.
Si vols un tractament més suau o dolç, evita la llum lateral directa.
Aprofita la llum rebotada d'una paret o la que es filtra a través d'una cortina.
Una llum lateral, procedent d'una finestra, deixa en ombra la part dreta del retrat. Mitjançant una
superfície reflectora blanca (paret, cartolina, llençol, etc.), situada al costat oposat de la finestra, es
pot reduir el contrast en el retrat.

La llum frontal aplana el volum de la cara i pot contribuir a dissimular
petits defectes en la pell. Però, situar el model de manera que el sol incideixi directament sobre la
cara
provoca, inevitablement, desagradables ganyotes en l'expressió i molta incomoditat.
El vell recurs de treballar amb el sol a l'esquena del fotògraf, en el cas del retrat, no és molt
recomanable.
La llum frontal (plana) també redueix el volum del rostre.
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La llum posterior (o contrallum), és una il·luminació que pot resultar molt còmoda per al model i
espectacular en els resultats. No obstant això, aquesta opció exigeix que tinguis molt més cura amb
l’exposició.
Hauràs d'acostar-te, realitzar el mesurament de la llum sobre el rostre del teu model, bloquejar
l'exposició i tornar al lloc des d'on vulguis fer la captura. D'aquesta manera aconseguiràs l'exposició
adequada, sense que la llum del fons afecti a la lectura del fotòmetre.
Al voltant del cap del model, especialment als cabells, obtindràs una interessant aurèola de llum.
En alguns casos pots trobar-te amb una exposició correcta, però amb els ulls una mica
apagats per efecte del contrallum. Procura que els raigs del sol no incideixin directament sobre
l'objectiu.
També tens l'opció de realitzar una exposició automàtica i accionar el flaix perquè actuï com a llum
de farciment. Perquè el flash il·lumini les ombres hauràs d'estar prou a prop del model.
Si és així, obtindràs un rostre il·luminat (amb els ulls brillants per efecte del flaix) i un fons
correctament
exposat.

Els dies ennuvolats són una excel·lent opció (en molts casos la més adequada) per a les preses de
retrat.
També pots buscar una llum difusa en una ombra clara o l'abric d'una paret orientada cap al
Nord. En aquestes situacions tindràs una llum sense ombres i molt adequada per a la gran majoria de
fotografies de retrat.
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L'objectiu
En fer un retrat hauràs de triar amb cura la distància focal adequada al pla que facis.
Recorda que el angular distorsiona, el normal capta les coses amb "normalitat" i el teleobjectiu
s'aplana.
Tot això és cert, però has de prendre amb certa flexibilitat, ja que un angular distorsiona si el motiu
està molt a prop, el pla és molt curt o la càmera està inclinada. El normal, utilitzat a distàncies curtes,
també pot distorsionar. El teleobjectiu moderat, utilitzat per a un primer pla, s'aplana de forma
inapreciable la cara.
Generalitzant una mica, es pot dir que totes les distàncies focals poden ser útils en un retrat,
però si fas plans curts i primers plans, el teleobjectiu moderat és el que et proporcionarà millors
resultats.

Aspectes formals del retrat
Els aspectes formals més importants en el retrat es troben a la:
. Espontaneïtat
. Expressió
. Pose
. Atmosfera
L'espontaneïtat és una cosa molt valuosa i buscada per molts fotògrafs, però no sempre resulta fàcil
ni
possible obtenir retrats espontanis. Un retrat preparat (ben preparat, és clar) pot ser
tan o més interessant que un espontani. Només cal recordar que en el cinema res és espontani i,
sense
això, la majoria de les pel·lícules resulten creïbles. Potser la dificultat rau en què un retrat preparat
requereix un major esforç i dedicació per part del fotògraf.
L'expressió és l'element bàsic del retrat. A través d'ella el fotògraf pot transmetre les emocions,
sentiments i personalitat del model. Per aquesta raó, el treball del fotògraf consisteix a intentar
obtenir una expressió ajustada als seus interessos i evitar, tant com sigui possible, l'expressió
estereotipada de la típica "cara de foto". El somriure tòpica a la càmera no aportarà res a
l'expressivitat
de la fotografia i hauràs perdut l'oportunitat de treballar a fons amb el teu model.
Dedica el temps que sigui necessari, i realitza tantes captures com creguis convenient, fins a obtenir
aquella expressió que et captivi.
CONSELL: Quan li demanis a una persona que posi per a tu, t'oferirà "la seva millor expressió".
Si dispares una sola vegada, la fotografia no aportarà res de nou, però si hi insisteixes, ni el millor
actor pot mantenir la "cara de foto" durant molt de temps.
Llavors tindràs l'oportunitat d'obtenir el teu retrat. El retrat!
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Us recomenem aquest autors, busqueu bibliografia o webs seves
Arnold Newman
Va ser conegut principalment pels seus retrats de personatges de la vida social americana, polítics i
celebritats.
Les fotografies d'Arnold Newman no mostraven únicament a un personatge central sinó també al
ambient que parlava de la seva personalitat, les seves activitats o els seus èxits.
Va estar treballant en un estudi dels que feien retrats per 49 centaus. Aquest treball li va permetre
aprendre la relació entre fotògraf i fotografiat, coneixements que li serien preciosos per a la seva
posterior carrera.
"No volia que es tractés només d'una fotografia. El segon pla havia de sumar-se a la composició
i ajudar a comprendre el personatge. Fer només el retrat d'algú famós no significa res ".
"Quan faig un retrat, no prenc una fotografia. La construeixo, buscant tots aquells elements gràfics
que millor expressin el més típic denominador comú del subjecte "
- "Molts fotògrafs pensen que si compren una càmera millor seran capaços de fer millors fotos.
Una càmera millor no farà res per tu si no hi ha res al cap o en el teu cor. ".
http://www.arnoldnewmanarchive.com/

Anna-Lou "Annie" Leibovitz
fotògrafa, nord-americana, la primera dona en exposar la seva obra a la
Galeria Nacional de Retrats de Washington D. C., i l'última a retratar John Lennon, hores abans
que aquest fos assassinat el 1980. És la fotògrafa millor pagada del món, la més reconeguda i la
més premiada, ha treballat per a revistes com Vanity Fair, Rolling Stone i Vogue.
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Andrej Dragan (Varsovia, 1978). Va estudiar a Varsòvia, i va obtenir beques a Amsterdam, Oxford, i
Lisboa.
Es va doctorar cum laude en física quàntica el 2005. Guardonat per la millor tesi de física a Polònia
per laSocietat Física Polonesa (2001), va ser becat per la Fundació Europea de la Ciència (2001,
2002), pelComitè Nacional d'Investigació Científica (2002, 2003), premiat per Joves Estudiant de la
Fundacióper a la Ciència Polonesa (2003, 2004), va obtenir la beca "Queda't amb nosaltres" de
Polityka, la més important revista polonesa (2004). Va realitzar conferències i seminaris a Amsterdam,
Cracòvia, Glasgow, Minsk, Munic, Oxford, St Andrews, Varsòvia i Tòquio. És membre de la secretaria
científica del comitè organitzador de les Olimpíades Científiques, i actualment treballa com a
professor adjunt de física a la Universitat de Varsòvia.
En el passat Andrej Dragan va obtenir nombrosos premis naiconales i internacionals en concursos de
composició musical. des de 2003 es dedica a la fotografia.
Andrzej és, a més, l'inventor de la tècnica de postproducció fotogràfica coneguda com l'Efecte
Dragan,que dóna a les seves fotografies una profunditat inquietant que està creant escola, fins i tot a
Flickr hi ha una comunitat "Dragazniana"
http://andrzejdragan.com/

Paul Strand
En els seus retrats plens de puresa, amb un estil documental gairebé sociològic, els personatges
són retratats, sense tenir en compte la seva condició, amb un gran respecte a l'individu i evitant
aspectes sòrdids.
Els dignifica i ennobleix amb sensibilitat i afecte sense caure en la sensibleria.
Són retrats on es respira certa tranquil·litat i assossec.
No aclapara. És una lluita sense enemics.
Aquests individus serens, no defugen la mirada al capdavant.
Són ells mateixos. Parlen de si i del seu món.
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Julia Margaret Cameron
Nascuda a Ceylan, Índia el 1815, en el si d'una família de deu germans, va ser educada a França
finsels 19 anys, en què va tornar de nou a l'Índia.
Casada amb un home vint anys més gran que ella, eminent jurista i plantador de te, va viure a l'Índia
fins els 33 anys en què es va traslladar amb tota la seva família a l'illa de Wight a Anglaterra.
Al mateix temps va tenir sis fills i alguns més adoptats, de manera que vivia en un casalot, que
sempre
es trobava ple de poetes, artistes i científics de l'època victoriana.
Quan tenia ja 48 anys, i amb motiu d'un viatge del seu marit, la seva germana l'hi va regalar
una càmera per pal.liar la soledat per l'absència del seu marit.
Aquest fet va tenir un impacte enorme en Julia que la va fer dedicar-se a la fotografia en cos i ànima.
Va convertir una carbonera de la casa en un improvisat laboratori i una habitació de nens en el seu
estudi, i es va dedicar a realitzar fotografies, retrats en la seva immensa majoria, dels seus familiars,
amics, criats, ... obligant-los en molts casos a posar llargs períodes de temps a causa de les seves
investigacions amb la llum i les plaques.
Es va inspirar en els pintors romàntics de l'època per realitzarles seves al · legories, moltes d'elles de
temes religiosos, que van causar admiració en els seus conveïns, rebentnombroses felicitacions per
les seves interpretacions. Va morir el 1879.

Man Ray
Tota l'obra fotogràfica de Man Ray pot definir com a fascinant i desconcertant alhora.
Una imparable barreja d'invenció joc i gaudi.
No és difícil imaginar Man Ray divertint-se realment quan fotografiava, ja fos amb aquest afany
d'alquimista en què consistien les seves rayogrames (fotografia sense càmera) o en aquests nus
fetitxistes solaritzats.
La fotografia es converteix en un mer pinzell al servei de la seva recerca de la bellesa en la
quotidianitat. 'Hi ha tantes meravelles en un got de vi com en el fons del mar' que li dedicaria Paul
Eluard.

7

