CLASSE 8
Paisatge
El paisatge és el gènere fotogràfic més antic. La que es considera la primera fotografia de la història,
realitzada per Nicéphore Niepce, el 1826, va ser un "paisatge" pres des de la finestra de casa seva.
Degut a l'escassa sensibilitat dels primers suports utilitzats per Niepce, no es podien abordar altres
temes (l'exposició d'aquesta primera fotografia va ser de vuit hores). Fins que les possibilitats
tècniques van facilitar la realització de retrats i instantànies, el paisatge i el bodegó van ser els temes
recurrents dels pioners de la fotografia.
Al llarg de la història, la fotografia de paisatge ha experimentat un ampli ventall de tractaments i
maneres d'afrontar el tema. Les pròpies modes i, el més important, la gran quantitat d'escenaris
naturals i urbans, han inspirat els fotògrafs la creació d'imatges molt variades, que van des
la plasmació "realista" del lloc, fins a la utilització de l'espai per a la creació de mons imaginaris.
Un dels grans atractius de la fotografia de paisatge és que es desenvolupa en sortides, excursions
i viatges. Això permet mantenir contacte amb la natura o gaudir d'un passeig per una ciutat.
El treball reposat i, en moltes ocasions, l'ajuda del trípode, són aspectes bàsics en la fotografia de
paisatge. Si bé és cert que es poden obtenir excel·lents fotografies viatjant en cotxe, el passeig a peu,
la mirada atenta, saber apreciar els canvis de llum i l'elecció del punt de vista, són els millors aliats
del fotògraf paisatgista.
Utilitzar la major profunditat de camp que es pugui
Mentre que en un altre tipus de fotos es juga amb la profunditat de camp, utilitzant aquesta faceta
com un element compositiu més, la fotografia paisatgística es caracteritza per aplicar, per regla
general, la major profunditat de camp possible, mantenint nítida tota la foto.
Recorda que per aconseguir una gran profunditat de camp has tancar tot el que puguis el diafragma
l'objectiu de la teva càmera.
Utilitza un trípode
Com vas a tancar molt el diafragma, hauràs d'utilitzar temps d'exposició llargs.
Així que, necessitaràs un bon trípode si no vols que et surtin mogudes ls fotos.
En cas de no disposar d'un, pots provar a obrir una mica més el diafragma o pujar la sensibilitat ISO,
encara que recorda que fent això últim augmentaràs la relació de soroll a la imatge.
Identifica un centre d'interès
Recorda que tota bona foto ha de tenir un centre d'interès. Identifica un dins del teu paisatge.
Pot ser el pic d'una muntanya, una roca, un arbre, una silueta, ...
També enrecorda't de situar-lo bé dins de la fotografia. Per a això pots aplicar la regla dels terços.
Pensa en el fons
Línies
Quan vam repassar algunes tècniques per a la composició fotogràfica ja us vam parlar de les línies.
Les línies són un recurs compositiu que ens permet guiar la vista de l'espectador per la foto, marcant
el recorregut que han de fer per veure la imatge.
Gràcies a les línies podem donar a la imatge sensació de profunditat i escala de mida, a més de
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La climatologia
Una escena pot variar dramàticament en funció del clima que es doni en el moment de fer la foto.
Per tant, triar bé el moment en què fer-les en resultarà determinant per obtenir un bon
resultat.
Quan comencem en el món de la fotografia, associem el bon temps i els dies assolellats al millor
moment per fer fotos. Amb el temps ens anirem donant compte de la infinitat de possibilitats que
ofereixen els dies ennuvolats, plujosos, la boira o la neu.
Els dies assolellats, en les hores centrals del dia, generen una llum dura, amb ombres molt acusades
i forts contrastos entre les llums i les ombres. Per contra, els dies ennuvolats donen una llum més
suau,reduint aquest contrast.
No hem de deixar de buscar dies de tempesta, boira, vent, cel especialment ennuvolats, o neu.
Començarem a generar diversitat en les nostres imatges, trencant la monotonia de les nostres fotos
de paisatges, en lloc d'estar esperant amb la nostra càmera agafant pols a que arribi el proper dia
assolellat.

Tingues en compte el cel
El cel és un altre dels punts a considerar a l'hora de compondre la nostra foto.
En la majoria de fotografies de paisatges hi ha un element predominant: el cel o la terra (val, o el
mar).
Si veiem que el cel no aporta massa a la foto, lo seu és deixar un sol terç de la fotografia per al
cel, mentre que si el tipus de cel que estem treient és l'element predominant, per la forma de
seus núvols, pel color en funció de la hora del dia, ..., lo seu és donar-li dos terços de la foto per
ressaltar la seva importància.
En algunes ocasions no estarà de més aplicar una mica de processat posterior a la foto per donar
més força al cel, aplicant algun tipus de filtre per afegir color i contrast.
Al contrari que en altres moltes temàtiques, en paisatges el fons importa molt. Estarà nítid i forma
part de la composició del tot. Per tant, haurem d'analitzar amb deteniment, veient on
situem els punts d'interès, si utilitzem línies rectes o corbes per conduir l'atenció a la foto,
veure de quina manera anem a crear sensació de profunditat, ...
No hem d'oblidar tampoc mantenir recte l'horitzó. Recordeu que podem corregir la inclinació
de la foto si ens sortís torta.
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L'hora del dia
Tot i que ciertemente tinc poques oportunitats de fer-ho, m'agrada matinar per fer fotos de
paisatges a l'alba o esperar al vespre per fer-les.
L'alba i el capvespre són els dos millors moments per fer fotos d'aquest tipus. La posició
del sol fa que la llum incideixi sobre els objectes amb un angle específic en el qual es creen textures i
patrons amb les ombres. La temperatura de color varia enormement, i els cels es transformen
completament per aquest angle amb el qual arriba la llum.

Enrecorda't de l'horitzó
Possiblement és la regla més bàsica de la fotografia.
Hem de mantenir en ment sempre l'horitzó en dos aspectes.
El primer, mantenint-lo recte. Abans de disparar, assegura't de que l'horitzó està ben anivellat.
Recorda que sempre pots corregir la inclinació posteriorment en l'edició de la foto, encara que et
obligarà a retallar la fotografia.
El segon, pel que fa a la seva composició. Recorda la regla dels terços. No posis l'horitzó
partint la foto, llevat que estigui justificat. En la immensa majoria dels casos és preferible ajustar-lo
al terç inferior o al superior.
Consultar capítol de filtres, sobretot per compensar exposicions.
Canvia el punt de vista
Normalment fem les fotos des del mateix punt de vista. A peu dret, amb la càmera a l'alçada dels
nostres ulls. D'aquesta manera la fotografia resultant transmet sempre la mateixa sensació. És el que
veiem habitualment.
Prova a canviar aquest punt de vista. Tirat a terra, ajup-te, puja a algun lloc elevat ...
Descobriràs nous punts de vista, i aconseguiràs fotos més sorprenents.
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Tempestes
Utilitza un trípode
Fotografiar llamps és una d'aquelles situacions en què el trípode es converteix en un complement
imprescindible.
Anem a realitzar exposicions llargues, de manera que necessitarem que la càmera no es mogui res, i
per això res millor que un trípode que garanteixi que la càmera està perfectament fixa durant el
temps que duri l'exposició.
Així que ja tens una altra bona situació en què utilitzar el teu trípode.
Utilitza un disparador remot
Encara que facis servir trípode, pot ser que la càmera es mogui cada vegada que premis el botó de
tret.
A més, si utilitzes el mode Bulb, algunes càmeres obliguen a deixar premut el botó mentre fas la
foto, i altres t'obliguen a disparar dues vegades, una per obrir i una altra per tancar el diafragma.
Qualsevol d'aquestes accions pot fer que la càmera es mogui mínimament mentre fas la foto.
La solució és utilitzar un disparador remot. És un dels accessoris més econòmics que pots
incorporar a la teva equip, i veuràs que és tan necessari com un trípode quan tens trípode.
Enquadra l'escena
Amb la càmera preparada sobre el trípode, realitza l'enquadrament de l'escena.
Orienta la càmera cap a la zona on creguis que poden aparèixer els llamps. Pots utilitzar un
enquadrament basat en la regla dels terços, donant-li dos terços cel, que és on es troba el més
interessant de la foto (els llamps).
Enfoca a l'infinit
Com voldràs treure el que està en l'horitzó de la foto, enfoca l'infinit, com si d'un paisatge es tractés.
Si tens problemes perquè la càmera fixi l'enfocament sola per no trobar cap punt de referència
(de vegades passa amb el sistema de autofocus de les càmeres si no té una referència clara), prova
a fixar el enfocament manual i ajustar l'infinit. Així t'asseguraràs a més que no canvia entre foto i foto.
La configuració de la càmera
Anem a tractar de realitzar exposicions prolongades. La manera captar les tempestes a les fotos és
realitzar exposicions d'uns quants segons, de manera que aconseguim que en aquest interval de
tempsen el qual estem exposant un o diversos raigs apareguin davant del nostre objectiu i quedin
recollits en la nostra instantània.
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La ISO, baixa
L'ús de ISOs baixos reduirà el nivell de soroll de les fotos.
Ajusta l'obertura
Com més tancat tinguem el diafragma, més temps podrem deixar que la llum entri a través del nostre
objectiu sense que la foto quedi sobreexposada, de manera que de nou més possibilitats tindrem de
immortalitzar un llamp.
Dispara en mode bulb
Mitjançant aquest mode de captura podem mantenir l'obturador obert el temps que vulguem, indicant
ala càmera quan obrir i quan tancar amb el disparador.
Si la càmera no compta amb aquesta manera de tret, sempre podem ajustar el temps d'exposició,
utilitzant el major valor que permeti la nostra càmera.
A partir d'aquí, és bo realitzar proves de temps. Independentment que fixem el temps de
exposició de manera manual o que fem servir el mode bulb de tret, lo seu és fer proves per a què
intervals d'exposició ens permeten exposar adequadament.
Al cap i a la fi, la situació en què ens trobem distarà d'una foscor total només alterada per la
aparició d'un llamp. Depenent de si ens trobem en una ciutat o al camp i de les fonts de
il luminació artificials que puguin existir, assumint que estem fent les fotos a la nit, afectaran
al temps d'exposició necessari.
Així que, fes proves fins que donis amb els temps.
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Focs artificials
Mateixos paràmetres que en les tempestes, és a dir, trípode, disparador remot, iso baixa, diafragma
sense obrir, bon enquadrament ...
La velocitat d'obturació
La velocitat d'obturació és, en aquest cas, la variable amb la que més podem jugar per aconseguir el
efecte desitjat. Com ja hem establert els valors de la sensibilitat ISO i l'obertura, la velocitat
hem adaptar-la de manera que els valors d'exposició siguin correctes.
En aquest sentit hem de tenir en compte els següents factors:
•
Si volem congelar l'explosió dels focs, una velocitat de 1 / 50 o superior ens servirà.
•
Si el que volem és jugar amb el recorregut que va fent el foc, podem jugar amb
velocitats el més baixes que vulguem, fins a diversos segons.
Amb l'opció de mantenir diversos segons l'obturador obert i, sempre que es compleixin les condicions
adequades de poca llum de l'entorn, podrem recollir, si es produeix, l'explosió de diversos
focs a la mateixa foto.
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Boira
I Quin Tipus de Llum i Ambient és Aquest de la Boira?
La boira és com una gran caixa de llum que dispersa els raigs i suavitza la llum, llevat que aquesta
dispersió en lloc de produir-se des d'una superfície, es produeix al llarg de munts de partícules en
suspensió. A la boira la llum és molt menys intensa. La visibilitat es redueix, i les escenes són molt
més difuses i menys nitidesa. També el contrast i la saturació dels colors es veuen considerablement
minvades. Ja saps: ni la llum intensa, ni la saturació, ni el contrast, ni la nitidesa. Així que, millor jugar
amb altres elements. Però, quins?
Juga amb Els Feixos de llum
Les partícules en suspensió de la boira provoquen que els feixos de llum prenguin una visibilitat
inusual, cosa que no succeeix en un altre tipus de situacions.
Des de la llum d'un fanal a la nit, fins a un petit clar en un atapeït bosc et poden proporcionar
el motiu ideal per a una genial foto a la boira.
Si els feixos de llum seran els teus protagonistes, cuida molt el punt des del que prens la foto. Cerca
donar-los cert recorregut a la teva instantània. Situa'ls en un punt d'interès i juga amb ells, com
jugues
amb les línies en composició.

Prova amb les Siluetes
Un altre dels efectes de la boira és que, de vegades, accentua el contrast del contorn dels objectes
perquè, el que fa realment és reduir el contrast de la part interior dels mateixos.
D'aquesta manera, les siluetes, en la boira guanyen en protagonisme, especialment en situacions de
certa contrallum.
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I Reduïdes Profunditats de Camp
La visibilitat en la boira es redueix considerablement. Tant més, com més densa és aquesta.
I, com a conseqüència, un dels efectes és que la profunditat de camp es redueix.
En aquest cas, no és una qüestió d'enfocament. És una altra forma de reduir la profunditat de camp.
I és un altre element amb el qual podem jugar en els dies de boira.
Tira't Enrere i Dispara des de Fora
Una altra forma molt interessant de treure partit a la boira consisteix a no disparar "dins" d'ella.
Si no fer-se enrere i captar com la boira "es posa" sobre el paisatge. Un escenari típic consisteix en
la foto de la boira sobre la vall quan ascendeixes pels vessants de les muntanyes. I els resultats
solen ser espectaculars.

Important: Compte amb l'Exposició
Hi ha un detall més, important a l'hora de disparar en boira. La qüestió és que la boira també té
la capacitat d '"enganyar" a la teva càmera fent-li creure que la quantitat de llum disponible és
superior a la real. Per això, en condicions de boira i en manera automàtica, les fotos solen quedar
subexposada.
Així que toca, o compensar l'exposició en positiu, o jugar en manual.
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Vigila la subexposició
Sens dubte, la part més delicada de les fotos a la neu és la relacionada amb els problemes de
subexposició que es solen donar.
L' exposímetre de la càmera normalment està configurat per fer una mesura promediada pensada
en escenes on hi ha un equilibri natural entre les llums i les ombres.
Quan estem realitzant fotografies a la neu, és raonablement normal que les llums predominin sobre les
ombres, i hi ha molta més llum o tons clars en la nostra composició.
A causa d'aquesta predominança dels tons clars, i si no fem res per evitar-ho, el exposímetres de la
càmera tendeix a mesurar de manera que obtenim com a resultat fotos subexpposades..
Una possible solució és ajustar la compensació de l'exposició de la càmera de manera que
sobreexposem un o dos salts i així compensem la subexposició degut a la manera de mesura
utilitzat.
Et recomano que facis proves de camp i, si la teva càmera ho permet, que et recolzis en l'histograma
per decidir el nivell d'exposició ideal.

Recolza't en les empremtes i busca l'angle
Per evitar que la teva foto de la neu es converteixi en una massa blanca uniforme, serà bo que busquis
elements que continguin detall suficient.
Pots aprofitar coses com rastres o petjades a la neu, aprofitant les línies traçades per millorar
la teva composició i jugant també amb les ombres projectades sobre les empremtes per donar volum i
textura a la composició.
... i cuida la teva càmera
Com segur que voldràs seguir fent bones fotos per molt de temps, cuida molt bé la teva càmera.
No oblidis que els flocs de neu ràpidament es converteixen en aigua, i l'aigua no és una bona companya
del teu equip fotogràfic.
Així que, mentre estiguis fent fotos a la neu, vigila l'entorn i evita tant com sigui possible que la neu
caigui sobre la càmera i que aquesta es pugui mullar.
Així podràs seguir compartint les teves millors fotos amb nosaltres.
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Vigila les bateries
És normal que el fred afecti el rendiment de la bateria de la teva càmera.
Hi ha una explicació científica per la qual les bateries es consumeixen més ràpid en aquestes
condicions, i independent dels motius, seria una gran feina el que et puguis quedar sense fer
bones fotos per culpa que et quedis sense bateria.
Així que el millor és que quan surtis a fer fotos a la neu portis les bateries de la càmera ben
carregades i de pas mantinguis un joc de bateries de reserva a una temperatura adequada per si
de cas les necessites.
Si és necessari que canviessis les bateries a meitat de la sessió, vigila especialment l'operació de
canvi perquè la càmera quedi el menys exposada possible en el procés.
Deixa que la càmera s'aclimati
Ni l'electrònica ni la òptica es porten bé amb els canvis bruscos de temperatura.
Per això, és recomanable que quan treguis equip en condicions extremes el deixis
"aclimatar una mica" abans de posar-te a fer fotos com un boig.
Si pots, espera un parell de minuts després de treure la càmera de la bossa abans de posar-te a
fer fotos

Aprofita les primeres hores del matí
L'alba és bo en general per fer molts tipus de fotos, tot i el fred en aquest cas, perquè
les condicions de la llum ajuden molt al resultat final.
Però a més, en el cas de les fotos de la neu, sortir aviat a fer fotos ens ajudarà a trobar neu
verge, encara sense trepitjar, que ens permetrà plasmar la bellesa associada a aquest element.
Si ens descuidem i sortim una mica tard, sobretot si estem en zones una mica concorregudes, el
blanc de la neu es pot convertir aviat en un to marró degut al tràfec de persones.
Cerca neu verge
La neu acabada de caure sobre elements familiars dóna una visió molt especial d'aquestes situacions
tan quotidianes que sens dubte aconseguiran donar un punt d'interès addicional a les nostres fotos.
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Aigüa en moviment
El Lloc
Això pot semblar bastant obvi, però no ho és. No cal buscar grans cascades o caigudes d'aigua
des de gran alçada. Però és fonamental que l'aigua corri amb força. Amb la suficient força com per
que faci alguna cosa d'escuma, que no és altra cosa més que bombolles d'oxigen que es formen i
alliberen amb el cop d'unes gotes amb altres. Aquesta escuma és el que al final veurem com un
aura blanca.
Un Trípode
Hem dit que volem utilitzar temps d'exposició llargs. Aquests temps seran molt més
llargs que els que ens permeten realitzar una foto a pols. Per això, necessitarem un trípode. I aquesta
vegada no ens servirà qualsevol.
Per motius de seguretat haurem mantenir la nostra càmera el més allunyada possible de l'aigua.
La humitat és molt perjudicial, i pot fer que la nostra càmera deixi de funcionar en qualsevol moment.
Per això, no només cal preocupar-se que la nostra càmera caigui a l'aigua. També és important que no
hi entri humitat. I per això, com més allunyada d'esquitxades, millor.
Per això, serà preferible utilitzar un trípode alt a optar per un d'aquests de butxaca. No obstant això,
sempre que garantim la seguretat del nostre instrumental elèctric, qualsevol trípode ens servirà.

Velocitat d'Obturació Baixa
Aquesta és la clau. Si aconseguim una velocitat d'obturació prou baixa, haurem aconseguit
l'objectiu perseguit. Però no serveix amb posar una velocitat d'obturació baixa, ja que haurem de
ajustar la resta de valors perquè la fotografia no surti cremada en forçar la velocitat d'obturació.
Obertura del Diafragma Mínima
Seleccionant la menor obertura del diafragma (nombre f més alt) que ens permeti el nostre objectiu
estarem aconseguint dues coses.
La primera, una profunditat de camp el major possible, alguna cosa recomanable en línies generals
en
fotografia de paisatges, llevat que vulguem utilitzar la profunditat de camp com un element compositiu
més.
La segona i més important és que ens permetrà contrarestar la llum que entra a través de la nostra
lent
amb velocitats d'obturació lentes.
Sensibilitat ISO Baixa
Com més baix sigui el valor ISO seleccionat en la nostra càmera, més temps d'exposició necessitarà
la càmera per fer-les en condicions acceptables. No oblidis comprovar la configuració de la
sensibilitat ISO, perquè podria ser que l'haguessis pujat en algun altre moment, fent que quedi
sobreexposada la imatge amb velocitats d'obturació lentes.
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Esperar que hagi Poca Llum
Com menys llum hi hagi al lloc, molt millor. Millor perquè la càmera necessitarà exposar durant més
temps, i això afavorirà el nostre propòsit. Per tant, pots esperar a que el lloc quedi a l'ombra,
o fer les fotos a l'alba o al capvespre.
Utilitzar un Filtre de Densitat Neutra (Filtre ND)
Hi ha un tipus de filtres especials, els filtres de densitat neutra, que limiten la quantitat de llum que
passa a través de l'objectiu, sense afectar el color o la nitidesa aconseguida a la imatge.
Amb l'ús de filtres ND necessitarem obrir més el diafragma o bajr la velocitat d'obturació per fer
el mateix tipus de foto que faríem sense el filtre en altres condicions.
No obstant això, recalcar que no és en absolut necessari l'ús d'aquest tipus de filtres per al nostre
comès.
Simplement, ens ajudarà per limitar el pas de la llum.
Controlar l'exposició de la Càmera
Un dels errors comuns que es produeix en aquest tipus de fotos és que, depenent del tipus de
mesurament de la llum que faci la càmera, podem "cremar" la zona blanca de l'aigua. Això es produeix
normalment quan utilitzem un mesurament promediada amb la càmera.
Una bona pràctica, si la nostra càmera ho permet, és ajustar la configuració per subexponer un parell
de punts. D'aquesta manera aconseguirem mantenir el detall de la zona de l'escuma de l'aigua sense
que aquesta es converteixi en una mera taca blanca.

12

CLASSE 8
Paisatge
Panoramiques
Si pots, utilitza un trípode
La millor manera de garantir la posició de la càmera és usant un trípode. Amb el trípode, estaràs segur
que la posició des de la que estàs fent les diferents fotos que compondran la panoràmica serà la
mateixa.
Hi ha ròtules per trípodes especials per panoràmiques. Són aquelles que permeten ajustar els eixos per
separat, garantint que la càmera gira sobre si mateixa mantenint la seva posició vertical.
Si no tens trípode, assegura la teva posició
Encara que és recomanable, no és estrictament imprescindible utilitzar un trípode. Si no tens un, no
deixis d’intentar fer fotos panoràmiques.
Fixa una posició per fer les fotos, i veu girant sobre tu mateix, tractant de mantenir la posició que
tens i no desplaçar del punt on has posat els peus.
Tracta també de mantenir l'horitzontalitat mentre fas les fotos.

Ajusta manualment la velocitat i l'obertura
El gran problema que es pot plantejar a l'hora de fer fotos panoràmiques és la variació de la llum que
es produeix entre unes preses i altres. Si tens la càmera en mode automàtic, és probable que la
càmera
variï les condicions de velocitat d'obturació i obertura del diafragma entre foto i foto.
Per evitar-ho, assegura't de posar una manera manual de la càmera, controlant que la velocitat i
l'obertura queden amb un valor prefixat similar en totes les preses.
Fixa el balanç de blancs
Per defecte, les càmeres digitals solen tenir el balanç de blancs fixat en una manera automàtica.
Depenent de les condicions de ilumicación que hi hagi a l'escena, podria ser que la càmera faci
diferents mesures i conseqüents canvis de color com a conseqüència del mesurament de la
temperatura del color.
Per això, és preferible fixar la manera de balanç de blancs a un de diferent de Automàtic que correspon
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Deixa espai suficient per solapar les fotos
A l'hora de muntar unes fotos sobre altres, els programes per fer panoràmiques busquen punts
coincidents entre foto i foto per solapar les fotos i poder crear-les panoràmica amb garanties.
Encara que recomanen que aquest espai no sigui inferior al 10%, tampoc tindrem una regla per poder
mesurar quan estiguem fent les fotos.
El millor és que prenguis referències visuals i t'asseguris que es troben en les fotos anterior i
següent mentre les vas fent.
Tingues en compte també que no s'ha de solapar el mateix percentatge en cada foto. Serà el programa
de fer panoràmiques el que determini quines són aquestes zones solapades.
Davant el dubte, fes més d'una foto
Com vas a muntar la panoràmica a partir de les fotos que facis, no tinguis por de fer fotos de sobres.
Així, si alguna no ha quedat massa bé, podràs substituir-la per una altra.
Les preses en format vertical
web interesant de panoràmiques de 360º.
http://www.top10losdiezmasymejores.com/las_10_diez_mejores_panoramicas_de_espana_360_grados_fotografias_imagenes_fotos.html
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Alguns autors de referència
Ansel Adams va néixer a San Francisco, el 1902.
Però uns contactes amb el reconegut fotògraf Paul Strand el va convèncer per dedicar-se
professionalment a la fotografia.
Poc més tard, amb Strand, Imohen Cunningham, Weston i altres, va formar el conegut Grup f/64,
caracteritzat pel seu realisme i la utilització de la gent gran tancaments possibles en l'obturació dels
objectius, a fi d'aconseguir les majors cotes de realisme i definició en els seus negatius.
Cap a 1933, va coincidir en Alfred Stieglitz que havia fundat una galeria, on va poder exposar les
seves fotografies.
Ansel Adams es va decantar per la fotografia d'abruptes paisatges, profunds canons, muntanyes i
rius, bé per plaer personal bé per encàrrecs del Govern o pels directors dels parcs nacionals.
Va realitzar grans sèries de fotografies de nombrosos parcs, sobresortint, per conegudes, les de
Yosemite National Park i Sierra Nevada.
Simultanejar aquesta tasca amb processos estrictament comercials encarregats per les companyies
de l'època amb vista a calendaris, felicitacions de Nadal i moda o altres.
No li agradava, però li permetia seguir dedicant-se de forma més lliure a la seva passió: fotografia de
la natura.
En 1949 va ser l'encarregat de provar els primers prototips de Polaroid, tasca a la qual es va aplicar
amb entusiasme per explorar les noves possibilitats que oferia el sistema.
El conegut sistema de zones va ser inicialment desenvolupat per Ansel, que ha estat publicant
nombrosos llibres, no només de fotografies en si, sinó de tècnica fotogràfica fins a 1984 en què va
morir.
Per exemple, el 1979, cinc anys abans de morir es va publicar el llibre "Yosemite and the Range of
Light" del qual es van arribar a vendre més de 200.000 exemplars.
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Franco Fontana, fotògraf italià, nascut a Mòdena l'any 1933, cèlebre per les seves fotos amb
intensos colors saturats sobre nus i paisatges que tendeixen cap a formes abstractes (abstracció
fotogràfica).
Professional des de l'any 1961, la seva fotografia de paisatge, urbana o rural, se centra en la reducció
a dos plànols de les composicions captades per la seva càmera, per mitjà de la manipulació del color,
brillant i intens, i una composició rigorosa i moderada que marca el contrast. Ens trobem en les seves
obres davant d'un treball d'abstracció artística.
L'any 1976 va presentar el seu treball Skyline on aposta per imatges abstractes i línies horitzontals,
jugant amb la línia de l'horitzó per delimitar espais com el camp, un carrer o la platja, més tard
l'any 1982 va donar a conèixer la seva sèrie Presenzassenza on es mou en entorns urbans fent
destacar les siluetes humanes.
Els principis creatius seguits en la fotografia de paisatge per Franco Fontana són també aplicats a
altres gèneres com el nu fotogràfic.
A més de la seva tasca com a fotògraf, destaca el paper jugat com a organitzador de les Trobades
Internacionals de Fotografia de San Marino.

Les imatges de blanc i negre de Michael Kenna dels parcs i les centrals elèctriques, ponts i temples
budistes, Illa de Pasqua i Auschwitz, encara que buides de gent, les seves fotos de paisatges íntims
estan plens de l'evidència de la humanitat. Serè i misteriós, s'aturen en l'interval de passat i present,
dia i nit, el realisme i l'abstracció, en escenes que conviden a somniar i la reflexió.
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