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INTRODUCERE

C

ând vine vorba de fotografia de concert trebuie din start să facem diferența între
cele două abordări posibile - abordarea fotojurnalistică și cea artistică -, pentru că
fiecare funcționează după principii diferite, care uneori pot părea chiar contradictorii.
În acest ebook voi încerca să definesc câteva elemente specifice fotografiei de concert,
pornind de la noțiuni de tehnică, până la reguli de etichetă în photopit.
Rândurile ce urmează sunt scrise prin prisma fotografului de concert oficial al unui
eveniment, care fotografiază din spațiul dedicat din fața scenei (photopit), chiar dacă
uneori mai suprinde imagini și din public. Voi prezenta cele mai întâlnite situații în
cazul fotografiei de concert, fie că este vorba de scenele mici de club sau scenele mari
ale festivalurilor în aer liber.
Indiferent că vorbim de fotografie din perspectivă jurnalistică sau artistică, scopul
final al imaginilor este același: de a trezi în privitor o parte din emoția transmisă de
artist pe scenă (mulți cad în capcana tehnicii și se îndepărtează de la ceea ce ar vrea
fotografia să fie). Înainte însă de a trece la partea de tehnică ar trebui să menționez două
lucruri: adesea realizarea unei fotografii de succes ține de părăsirea propriei zone de
confort, în timp ce un alt atu important al fotografului de concert - dar nu numai - este
să vâneze lumina potrivită.

ECHIPAMENT

P

rimul lucru care trebuie menționat este camera. Ce camere sunt potrivite pentru
fotografia de concert și ce condiții ar trebui să îndeplinească? Eu prefer camerele
full-frame din mai multe considerente: calitatea imaginii, performanțele la ISO ridicat
(după cum vom vedea, adesea va trebui să lucrăm la valori ISO ridicate), dar și rezoluția
senzorului pentru că uneori e nevoie și de printuri de format mare. Alte aspecte de care
ar trebui să ținem seama sunt: raportul de greutate dintre cameră și obiectiv, sistemul
de autofocus (ideal ar fi cât mai mulți senzori AF în cruce – aceeași problemă cu lumina
dificilă), rezistența la condiții dificile (umezeală, șocuri, praf), folosirea unui grip pentru
o mai bună ergonomie și evitarea cotului în aer (mai ales în spațiile restrânse).

Î

n ceea ce privește obiectivele, opțiunile pot fi mai variate și depind de tipul
evenimentului, de dimensiunea scenei, de lumina disponibilă, ș.a.m.d. Printre cele
mai folosite obiective în fotografia de concert se numără obiectivele cu focală de 2470mm și 70-200mm, acestea acoperind adesea toate nevoile fotografului de concert.
La scenele mici de club, se preferă însă obiectivele superangulare, chiar și cele
fisheye datorită spațiului restrâns. Personal folosesc destul de mult obiective fixe din
mai multe considerente, unul dintre ele fiind și raportul calitate/preț, apoi calitatea
4
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1.Public la Rockstadt Extreme Fest – echipamentul trebuie protejat de condițiile meteo nefavorabile

imaginii și capacitățile foarte bune în condiții de lumină puțină, plus o corectie mai bună
a aberațiilor. Unul din apectele de care trebuie ținut cont este că uneori ne aflăm într-un
punct fix și nu putem schimba încadrarea dacă folosim un obiectiv fix. Sigur că putem
folosi mai multe fixe, dar uneori se pierde timp prețios la schimbarea obiectivelor (ar
ajuta, desigur, ca în acest caz să avem două body-uri). Totuși un obiectiv fix contribuie
la dezvoltarea unui simț estetic deorece ne face mult mai atenți la compoziție.
Un alt factor important la alegerea obiectivelor pentru fotografia de concert este
deschiderea maximă a diafragmei, preferându-se obiective cu focală medie și valori ale
diafragmei între f/1.4 – f/2. Atât pentru scenele mici, cât și pentru cele mari, obiectivele
cu focală medie se dovedesc extrem de versatile, permițând datorită aperturii obținearea
unei profunzimi de câmp reduse. O altă categorie destul de folosită de obiective o
reprezintă superangularele (atât fixe, cât și cu zoom), datorită apectului dramatic
dat imaginilor și a spațiului redus în cazul scenelor mici. În această categorie intră și
obiectivele fisheye, preferate de foarte mulți fotografi de concert. Teleobiectivele sunt
utile îndeosebi pentru scenele mari, unde distanța până la subiect ajunge să fie destul de
mare, ajutând astfel la izolarea acestuia de un fundal încărcat.
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2. Leprous – Obiectivele superangulare adesea necesită o apropiere extremă de artist, dar rezultatul este
pe măsură

3. Tigran Hamasyan – Obiectivele cu focală normală sunt versatile putând fi folosite atât la scene mari,
cât și la scene mici, cu rezultate foarte bune în condiții dificile de lumină
6
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4. Subcarpați – teleobiectivele sunt ideale în cazul scenelor mari pemițând izolarea subiectului de fundal

EXPUNEREA

O

greșeală frecventă a novicilor în cazul fotografiei de concert este folosirea unui
timp de expunere suficient de scurt pentru a îngheța mișcarea – în cazul în care
nu avem personaje foarte dinamice un timp de expunere de compromis este de 1/125
-1/160s. Trebuie ținut însă cont și de focala obiectivului folosit și anume, în cazul
teleobiectivelor, se folosesc timpi de expunere mai scurți.
În cazul în care dorim neclar de mișcare putem folosi timpi de expunere mai lungi
1/15s – 4s (adesea împreună cu blitz și sincronizare la a doua cortină), astfel putem
obține o porțiune din subiect neclară. Timpii de expunere cuprinși între 1/30s și 1/60s
depind de mișcare subiectului în obținerea unor imagini cu neclar de mișcare.
Idealul este să obținem o imagine expusă corect și să nu pierdem detalii. Un rol
important aici îl joacă gama dinamică a scenei, care de cele mai multe ori este mai mare
decât cea a camerei, caz în care trebuie să alegem ce zonă din cadru va fi expusă corect.

FOTOGRAFIA DE CONCERT

7

5. Textures– imagine cu gamă dinamică mare (vom măsura expunerea pe subiect - spot)

Î

n ce privește apertura, în 90% din cazuri fotografiem cu diafragma cât mai deschisă,
în special datorită iluminării scenei și alteori din dorința de a obține o profunzime
de câmp redusă spre a izola subiectul. Adesea chiar și în condiții bune de lumină se
fotografiază cu diafragma deschisă pentru a putea exploata profunzimea redusă de
câmp. Alteori se închide diafragma pentru a putea avea toți subiecții din cadru în focus.
În cazul fotografierii pe timp de zi pentru a putea obține iamgini expuse corect cu
diafragma deschisă la maxim adesea trebuie să folosim un filtru ND (densitate neutră)
pentru a putea compensa expunerea. (recomandat un filtru ND care reduce expuerea
cu 4-8 stopuri)

L

egat de ISO există adesea temerea de a obține imagini inutilizabile, însă totuși este
mai bine obținem o imagine cu ceva zgomot dar clară, decât o imagine mișcată și
fără zgomot, așa că nu trebuie să vă fie frică de valorile mari ale ISO. La postprocesare
se poate înlătura o parte din zgomotul de imagine fără a pierde detalii. Aici joacă un
rol important folosirea unei camere cu senzor full-frame, pentru a obține imagini cu o
calitate bună chiar la valori ridicate ale ISO.

8
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6. Expunerea – relația dintre setări în cazul fotografiei de concert

7. Pain of Salvation – neclar de mișcare, părul chitaristului apare neclar datorită mișcării rapide
FOTOGRAFIA DE CONCERT
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8. Environments – folosirea unui obiectiv superangular și a unei diafragme mai închise asigură
profunzimea de câmp necesară pentru a avea toți subiecții clari

M

odul de expunere cel mai folosit (și recomandat) pentru fotografia de concert
este modul manual (M) deoarece avem control deplin asupra parametrilor de
fotografiere - trebuie doar să fim cu ochii pe exponometru. Ocazional se poate folosi
modul Program (P), atunci când există lumină suficientă pentru a îngheța mișcare și
când nu ne interesează controlul profunzimii de câmp. Modul prioritate de timp dă
rezultate bune în condiții de lumină constantă și atunci când vrem să experimentăm
cu neclarul de mișcare. Modul prioritate cu diafragmă nu se poate folosi în condiții de
lumină puțină deorece duce la neclar de mișcare. Modurile automate ies din discuție!

E

xpunerea corectă nu se poate realiza fără a folosi un mod de măsurare a expunerii
adaptat scenei. Modul matrice este OK pentru cadre largi, la evenimente outdoor
în timpul zilei și atunci când avem un subiect îmbrăcat în alb pe un fundal negru – nu
se pierd detaliile în zona tonurilor deschise. Modul de mediere centrală se poate folosi
în cazul în care avem lumină consistentă, în locații mici unde nu sunt jocuri de lumini
complicate și la evenimente outdoor când soarele este la apus. Cel mai precis mod de
evaluare al expunerii este modul spot dându-ne o citire precisă în centrul imaginii sau
pe punctul activ de focus.

10
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9. Placebo - chiar și la valori mari ale ISO putem obținem de o calitate bună care se poate îmbunătăți
la postprocesare

În cazul camerelor mirrorless situația este mult mai simplă datorită faptului că pe
ecranul camerei vedem o simulare a expunerii pe care o vom obține, lucru valabil și
pentru funcția de live-view a camerelor DSLR, astfel că obținerea unor iamgini corect
expuse chiar în modul manual nu mai constituie o problemă.

H

istograma (reprezentarea distribuției tonurilor închise, medii și deschise într-o
imagine) ne dă informații utile atunci când avem dubii cu privire la expunerea
corectă a imaginii, în zonele în care valorile ating pragul de sus imaginea este subexpusă
(pentru tonurile închise ce se află în partea stângă a histogramei) sau supraexpusă
(pentru tonurile deschise aflate în dreapta histogramei) – detaliile respective nu se mai
pot recupera. Zonele fără date implică lipsa tonurilor respective (umbre, lumini sau
tonuri medii).

A

utofocusul se folosește în majoritatea cazurilor în modul servo (continuu) pentru a
putea menține subiectul în focus împreună cu folosirea unui singur punct de focus
(e de preferat un sistem de focus cu cât mai multe puncte în cruce). Folosirea punctului
central și reîncadrarea poate duce la imagini soft, mai ales în cazul teleobiectivelor.
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10. Imagine cu zone subexpuse și imagine cu zone supraexpuse

F

ormatul recomandat de fotografiere este RAW, datorită unei latitudini a expunerii
mai mare și a unor rezultate mai bune la postprocesare. Totodată balansul de alb
se va seta pe AUTO pentru că luminiile variază mult ca temperatură de culoare de la
un moment la altul, eventualele corecturi făcându-se la postprocesare (formatul RAW
reprezentând aici un avantaj).
În continuare voi prezenta particularitățile principalelor tipuri de scene în ce
privește fotografia de concert. În funcție de locul unde fotografiem, se impun reguli
specifice sau folosirea unor anumite obiective etc.

CLUBURI

F

ață de scenele mari unde obținerea unei acreditări foto este mai anevoiasă și se
permite doar fotografierea a 3 melodii ale artistului, fără blitz, în cazul cluburilor
treaba nu este la fel de complicată, de cele mai multe ori fiind permis accesul cu camere
DSLR și nefiind necesară o acreditare foto. În cluburi nu există acel spațiu special dedicat
fotografilor de concert – photopitul – așa că este de bun augur să ajungi devreme pentru
a nu deranja publicul ajungând chiar înainte de show. De altfel, respectul pentru public
ar trebui să joace un rol important în atitudinea fotografului de concert: un lucru de
care trebui să se țină cont este să nu se campeze într-un loc și să se schimbe unghiul
între piese. În ce privește blitzul, de regulă nu este interzis, dar folosirea acestuia trebuie
făcută în limitele respectului față de artist și de public, de preferat declanșat wireless și
nu direcționat direct către artist sau public.
n alt aspect important este siguranța scenei și a artiștilor, astfel ca nu e recomandat
să îți depozitezi obiectivele și alte accesorii pe scenă, ceea mai bună soluție dacă
lucrezi cu mani multe obiective este folosirea tocurilor și a unei centuri foto. O apropiere
extremă față de artist trebuie facută în limitele bunului simț pentru a nu îl stânjeni sau
a periclita actul artistic.

U
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11. Cult of Luna – Lumină puternică de fundal dată de un stroboscop

12. Aeon Blank – Folosirea blitzului cu sincronizare la a doua cortină și expunere lungă pentru captura
și ambientul artistului
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Principala problemă în cazul acestor locații o constituie lumina foarte slabă,
constituită din reflectoare cu LED care dau foarte ușor zone supraexpuse și duce la
pierderea detaliilor. Astfel că pentru a compensa lumina de pe scenă cu lumina
ambientală este de ajutor un blitz. Pentru a avea consistență în iluminare și tehnică este
necesară folosirea blitzului în modul manual.
Unul din motivele pentru care fotografiez cu camere Sony din seria A7 (S și R)este
calitatea imaginii și faptul că pot face situațiilor dificile de iluminat din cluburi. Pentru
scena de club prefer obiective foarte luminoase: Sony Distagon T* FE 35mm f/1.4 ZA
și Sony FE 85mm f/1.4 GM dar ca superangulare folosesc Samyang 12mm f/2.8 ED AS
NCS și Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS și adesea le folosesc împreună cu
un sistem wireless de blitzuri. Cum de cele mai multe ori scenele de club au dimensiuni
mici, obiectivele superangulare sunt indispensabile și cele mai bune rezultate se obțin
folosindu-le împreună cu camere cu senzor full-frame. Un alt factor critic în aceste
condiții este sitemul de autofocus și aici prezintă un avantaj camerele cu lumină de
asistență (AF assist light) doar că trebuie avut grijă ca în unele cazuri să nu deranjeze
audiența sau artistul.

13. COMA – Dintr-o galerie de fotografie de concert nu trebuie să lipsească publicul și nici interacțiunea
artist-public
14
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14. Irfan – Adesea calitatea luminii ne impune conversia la alb-negru pentru a nu distrage atenția de la
detaliile importante

FESTIVALURI ȘI CONCERTE ÎN AER LIBER

P

entru a putea fotografia la un astfel de eveniment trebuie să ai o acreditare foto
și aceasta se poate obține doar prin colaborare cu o publicație de profil. Această
acreditare se solicită cu ceva timp înainte printr-un procedeu specific fiecărui organizator,
așa că acțiunea trebuie planificată din timp, deoarece numărul de acreditări este de cele
mai multe ori limitat. În cazul festivalurilor mari, cu mai multe scene, unele concerte se
pot suprapune, așa că trebui stabilit din timp ce anume doriți să fotografiați. De regulă,
se fotografiază primele 3 piese, fără blitz, din locul special amenajat din fața scenei,
photopitul. În funcție de organizator după cele 3 melodii se pot face sau nu și fotografii
din public.
În ceea ce privește echipamentele necesare, nu ar trebui să lipsească un teleobiectiv,
dar sunt la fel de importante și obiectivele superangulare sau cu distanță focală normală.
Alte accesorii imporante sunt dopurile pentru urechi (nivelul sunetului este foarte mare
în față), o pelerină de ploaie, husă de ploaie pentru cameră (în cazul meu am observat că
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microfolia de protecție alimentară face minuni), acumulator de rezervă pentru cameră,
carduri suficiente. Ar fi de preferat o curea mai ergonomică pentru cameră de tipul
BlackRapid, iar o geantă foto încăpătoare s-a dovedit adesea mult mai practică decât un
rucsac – cel puțin în cazul meu.
Prima situație pe care o întâlnim este fotografierea pe timp de zi, care de regulă nu
ridică mari probleme (exceptând cazul când scena este orientată către soare). Putem
folosi evaluarea expunerii de tip matrice, făcând eventualele corecții de contrast la
postprocesare. În cazul în care dorim să izolăm subiectul de un fundal aglomerat ne
folosim de o diafragmă cât mai deschisă. Dacă avem și lumini aprinse pe scenă încercăm
să interpunem subiectul între noi și sursa de lumină pentru a crea un contur. Ora de aur
este un moment bun pentru a obține cadre deosebite, dar în cazul fotografiei de concert
nu prea aveam luxul de a ne alegem momentul când fotografiem.

15. Hentai Corporation – fotografia pe timp de zi la festivaluri nu ridică prea mari probleme, trebuie
doar să capturăm acele momente care fac diferența dintre un instantaneu și un cadru deosebit

Fotografia pe timp de noapte în cadrul acestor evenimente depinde mult de
iluminatul scenei, în acest caz pentru potrete fiind recomandată măsurarea spot, pentru
a obține o expunere corectă a chipului subiectului.
16
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16. Skunk Anansie – Un obiectiv superangular permite cuprinderea întregii scene chiar din photopit;
astfel de cadre de atmosferă nu ar trebui să lipsească

17. Bastille – Teleobiectivele permit izolarea subiecților în cazul scenelor mari și măsurarea spot ne
asigură o expunere corectă
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18. Anathema – Când este posibil putem realiza cadre generale de atmosferă care să cuprindă și publicul
și scena

F

otografiile cu publicul constituie o parte importantă din galeria foto a unui concert.
Se întâmplă adesea la evenimentele foarte mari ca publicul să poată fi fotografiat
doar din photopit și atunci invariabil poți fotografia doar oamenii din primele rânduri
și eventual se pot obține cîteva cadre de ansamblu. La alte festivaluri este permisă
fotografierea din public și se pot obține multe tipuri de cadre cu publicul, de la portrete
clasice la capturarea unor momente inedite.

D

acă vrei să obții imagini deosebite trebuie să te aventurezi în centrul acțiunii și
adesea să apelezi la diverse trucuri pentru a obține imagini cu perspectivă deosebită,
de exemplu eu folosesc adesea un monopied de carbon pentru a ridica camera mult
deasupra capului și a obține o imagine de tip bird-eye cu ajutorul unui obiectiv fisheye.
Pentru a desclanșa se poate folosi fie timer-ul, o telecomanda sau o aplicație dedicată
cum e în cazul meu Sony Playmemories Mobile cu care pot controla camera cu ajutorul
telefonului mobil, lucru extrem de util mai ales pentru o încadrare precisă. O altă tehnică
pe care o folosesc este compunerea de panorame 360x360°, pentru care fotografiez din
mână cu un obiectiv fisheye având grijă să las o suprapunere de măcar 30% între cadre.

18
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19. Public la concertul Linkin Park – La gard se pot obține atât expesii sincere, cât și potrete în care există
o interacțiune cu fotograful ( Acest cadru a fost realizat cu un obiectiv cu focus manual)

20. NeObliviscaris la Rockstadt Extreme Fest– Un cadru de ansamblu cu public
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21. Public Balkanik Fest – Când se poate fotografia din public șansele de a obține portete aparte cresc
considerabil

22. Public la Revolution Festival – Dacă știi cum să vânezi lumina potrivită rezultatele sunt pe măsura,
Sony 85mm f/1.4 GM este un obiectiv de excepție pentru portrete
20
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23. Public Rockstadt Extreme Fest – Pentru a obține cadre deosebite trebuie să părăsești zona de confort
și să te aventurezi în mijlocul acțiunii

SĂLI DE SPECTACOL

A

ici se aplică câteva restricții speciale, de regulă se pot fotografia tot 2-3 piese din
față, recomandat stând în genunchi pentru a nu obstrucționa prea mult vederea
publicului aflat în primele rânduri. Calitatea luminii este de regulă foarte bună, lumina
este consistentă putându-se folosi chiar prioritatea de timp, măsurarea pentru portrete
va fi tot pe spot, desigur. Obiectivul se alege în funcție de punctul de stație, fiind
necesare atât superangulare, cât și teleobiective; obiectivele cu distanță focală normală
se descurcă de asemenea foarte bine în aceste situații.
Pentru cadre cât mai variate se schimbă des unghiul și perspectiva, acoperind
progresiv toată scena, se va încerca atât realizarea unor cadre de ansamblu, cât și a unor
portrete individuale sau a mai multor artiști interacționând. Fotografierea publicului
este destul de dificilă în astfel de locații pentru că de obicei nu există lumină pe el.
Sigurele momente când poate apărea lumină pe public este la finalul unei melodii. Și
aici pot aparea momente de interacțiune între artist și public, acestea dând o notă aparte
unei galerii foto de concert.
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24. Delia – Atenție la spectacolele cu lasere deoarece laserul poate afecta senzorul camerei.

25. Tarja – Sălile de spectacol au loje ce permit realizare unor cadre atmosferice. Un punct de stație bun
asigură o perspectivă aparte asupra scenei

22
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26.Slash – Un obiectiv normal este util pentru clasicele încadrări trei sferturi

27. Reggie Wooten – Un obiectiv superangular permite și suprinderea interacțiunii artistului cu publicul
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ETICA FOTOGRAFULUI DE CONCERT

U

n alt aspect care nu trebuie neglijat când vine vorba de fotografia de concert este
legat de eticheta în photopit. E destul de frenetic să fii în photopit, contra timp și
căutând să surprinzi cât mai mult, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să îți respecți
colegii care încearcă să facă același lucru.
• Prima regulă este să atenționezi un fotograf când treci prin spatele lui cu o bătaie
pe umăr pentru a evita accidentele. Nivelul sonor este foarte mare la fel și concentrarea,
el neputând fi conștient de ce se întâmplă în spatele lui.
• Nu este indicat să ridicăm camera sus (cel puțin nu de langă scenă), pentru a nu
obstrucționa cadrele colegilor.
• Nu trebuie să campăm într-un loc (nici nu e o idee bună dacă vrem să obținem
cadre variate), trebuie să oferim și altor colegi șansa de a obține acele imagini.
• Folosirea blitzului nu este permisă la majoritatea concertelor (dacă nu ești sigur,
întreabă).
• În cazul în care ai un rucsac foto, nu îl purta în spate într-un photopit îngust.
• Dacă ai de gând să faci fotografii cu telefonul în timpul show-ului din photopit,
nu le face de lângă scenă.
• Nu trage de timp când trebuie să părăsești photopitul încercând să mai furi un
cadru.

PONTURI PENTRU O GALERIE REUȘITĂ

S

igur că se aplică și în cazul fotografiei de concert o parte din regulile clasice de
compoziție, regula treimilor, umplerea cadrului, folosirea liniilor conducătoare, dar
mai sunt cîteva aspecte de care trebuie ținut seama, și sunt situații când trebuie să ne
lăsăm ghidați de ceea ce se întâmplă pe scenă și nu doar de reguli.
O galerie a unui concert ar trebui să conțină cadre de atmosferă, cu toată trupa sau
măcar cu mai mulți membri, acordând atenție detaliilor din fundal si elementelor de la
limita cadrului.
Pentru că adesea edităm contra-timp și avem un volum mare de lucru putem
„scăpa” cadre care nu ar trebui să intre în galeria finală, mai ales dacă în Lightroom nu
analizăm imaginile la preview 1:1, așa că cea mai bună soluție ar fi o examinare atentă a
imaginilor exportate înainte de a fi publicate. O altă greșeală este introducerea a multe
cadre similare sau a unor cadre care nu transmit nimic: public apatic, artiști care nu
schițează nimic, etc.
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28. Moonlight Breakfast – Cadru de ambianță cu toată scena

29. Hollywood Vampires– Vedere de ansamblu asupra scenei si publicului
FOTOGRAFIA DE CONCERT
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30. Panoramă Little Planet Jazz In The Park 2016

31. Panoramă Little Planet Artmania 2015
26
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O abordare greșită în cazul fotografiei de concert este fotografierea frontală a
soliștilor și obținerea unui portret obstrucționat de microfon. Microfonul nu trebuie să
blocheze fața și trebuie să acordăm o atenție deosebită umbrei lăsată de acesta pe față.
Trebuie surprins momentul când solistul ține o notă înaltă, de exemplu. Încadrarea va
ține cont de eventualele tăieturi ale mainilor care nu sunt estetice.
Fundalul aglomerat sau elementele care distrag atenția sunt cei mai mari „dușmani”
ai portretelor așa că e de preferat ca pe cât posibil să le estompăm fotografiind cu
teleobiective la profunzimi de câmp scăzute sau de multe ori se impune o conversie la
alb-negru. Cazul opus ar fi o apropiera extremă de artist un un superangular așa cum
vedeți în imaginea de mai jos, dar acest lucru trebuie făcut cu grijă pentru a nu stânjeni
artistul.
Un alt considerent în selectarea imaginilor ar fi și starea transmisă de portretul/
artistul respectiv, până la urmă fotografia de concert este o stare, o emoție și acest lucru
trebuie să fie vizibil clar în imagine pentru a „impresiona” privitorul. O imagine cu
tehnică perfectă nu este neapărat și una reușită, contează mai mult starea transmisă
de imaginea respectivă și un factor important aici îl constituie și legătura emoțională
a fotografului cu muzică respectivă dar și capacitatea de a anticipa anumite momente.
Trebuie să avem grijă totodată să nu publicăm imagini care ar putea prejudicia imaginea
artistului.

32. Aeon Blank – De regulă poziționarea laterală dă cele mai bune rezultate
FOTOGRAFIA DE CONCERT
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33. Glaciation – Fotografia de concert este o stare

Î

n cazul chitariștilor cele mai frecvente încadrări sunt cele trei sferturi mai ales în
cazul scenelor mari unde nu este posibilă fotografierea în întregime. Unde este
posibil se vor încerca și încadrări complete. O greșeală destul de întâlnită este tăierea
grifului chitarei, excepție făcând încadrările strânse în care sunt incluse ambele mâini.
Focalizarea corectă poate ridica și ea probleme, dacă se fotografiază la o profunzime
mică de câmp se va avea grijă ca punctul de focus să fie pe ochii artistului, iar dacă se
dorește și chitara și artistul în focus se folosește o profunzime de câmp mai mare.

C

ele mai bune rezultate se obțin fie folosind un singur punct de focus și blocând
focusul (de exemplu la obiectivele Sony din seria G avem un buton dedicat pe
corpul obiectivului pentru a bloca focusul) sau mutând puctul de focus, precizia alegerii
zonei de focalizare depinzând aici de numărul de puncte de focus. Avantajul camerelor
mirrorless aici față de multe DSLR-uri este dat de numărul mare de puncte de focus, de
exemplu Sony A7R2 are 399 de puncte de focus, lucru care asigură o alegere precisă a
zonei de focalizare. Trebuie acordată atenție deosebită recadrării în cazul teleobiectivelor
deoarece în cazul unei profunzimi de câmp mici riscăm să obținem zone de interes
semi-clare.
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34. Bucovina – Tot timpul trebuie să fim atenți la elementele de fundal și la modul în care le putem
integra în compoziție pentru a crea senzația de dinamică

35 Biohazard – Încadrare full și o perspectiva aparte la limita scenei cu un fiesheye
FOTOGRAFIA DE CONCERT
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Tobarii sunt printre cei mai neglijați subiecți în cadrul concertelor, în mare parte
datorită amplasării foarte sus a tobelor pe scenele mari și a pozițiilor obstrucționate
în cluburi, fiind însă o provocare în plus pentru a obține niște cadre cât mai dinamice
și expresive. Tobarii ar trebui surprinși cu bețele în aer și eventual cu o mica doză de
neclar pentru a da cât mai multă dinamică cadrului.
În cazul fotografiei de club când ne putem apropia lateral de tobe, precum în
exemplul alăturat, putem experimenta foarte mult în ce privește încadratura, pornind
de la apropieri extreme până la puncte de stație foarte înalte. Esențial rămâne în acest
caz să surprindem dinamica subiectului, un caz nefericit fiind să obținem imagini
în care mâinile tobarului sunt ostrucționare de diverse obstacole. Contează enorm
să variem unghiul de fotografiere pentru a obține imagini diverse și inedite. Dacă se
fotografiază cu blitzul de aproape trebuie acordată o atenție deosebită confortului vizual
al artistului mai ales că alementele tobelor au multe elemente reflexive. Expunerile lungi
și sincronizarea blitzului la a doua cortină pot duce la rezultate deosebite.

36. Domination – În cluburi cea mai bună abordare este să fotografiezi lateral tobarul, un blitz plasat
lateral si expunerea lungă au ajutat aici
30
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37. Terrana – Pe scenele mari tobarul este subiect greu de capturat datorită obstrucțiilor, dar nu imposibil

Clăparii sunt la fel de greu de surprins pe scenele mari, un avantaj există în cluburi
unde poți găsi un punct de stație sau poți ridica camera pentru a obține un cadru mai
sugestiv. Adesea un obiectiv superangular sau fisheye poate oferi o imagine dinamică
și de ansamblu în cazul sceei de club, așa cum se poate vedea în exemplul alăturat, o
apropiere extremă de subiect îl detașează pe acesta de restul elementelor de fundal.
Din păcate în cazul scenelor mari, șansele scad dramatic de a obține imagini reușite
cu personajele din spatele cadrelor, o abordare bună fiind tot una laterala subiectului
pentru a nu avea mâinle obstucționate de clape. În cadrul concertelor în care avem pian
mare de concert trebuie acordată atenție surpinderii degetelor artistului.

FOTOGRAFIA DE CONCERT
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38. Environments – Scena de club adesea oferă mai multe posibilități de fotografiere, precum puncte de
stație avantajoase

Am mai pomenit mai devreme de interacțiunea artist public, așa că tot timpul
trebuie să ai atenție distributivă pentru că acțiunea nu durează mult, la fel se întâmplă și
cu interacțiunea dintre artiști pe scenă sau dintre artist și fotograf. Multe dintre aceste
momente se pot anticipa sau se pot construi dacă e vorba de schimbul de priviri dintr
fotograf și artist. Viteza de reacție este esențială în aceste cazuri pentru a surprinde
niste cadre reușite pentru că de cele mai multe ori există doar un punct de stație ideal
pentru a obține imagini utilizabile. În cazul concertelor mari în care unii artiști coboară
de pe scenă la limita cu publicul trebuie evaluată din timp cea mai bună poziție pentru
a surprinde acțiunea fără a produce blocaje sau a încurca activitatea serviciului de
securitate.
Trebuie de multe ori, în cazul interacțiunii dintre artiști, să fotografiezi momente
foarte dinamice și trebuie acordată o atenție deosebită timpului de expunere și focalizării
pentru a ne asigura că ține pasul cu acțiunea de pe scenă, anticiparea fiind și în acest caz
cea mai bună soluție.
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39. Monuments – Astfel de momente se pot anticipa pentru a avea cel mai bun unghi

40. Biohazard – Nici interacțiunea între artiști nu trebuie ratată
FOTOGRAFIA DE CONCERT
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41. Within Temptation – interacțiunea artist-fotograf este destul de rară

Ca sfaturi finale legate de tehnicile creative ce se pot folosi în fotografia de concert,
în situațiile cu lumină dificilă siluetele pot reda foarte bine atmosfera, iar în cluburi
blitzul poate fi folosit creativ pentru a obține cadre care să redea mult mai bine atmosfera.
34
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42. The XX – Siluetele se pot folosi cu succes în cazul în care avem lumină puternică pe fundal

43. Cap De Craniu – Sincronizarea la a doua cortină și expunerea lungă permite crearea unor cadre cu
structură complexă cu mai multe planuri
FOTOGRAFIA DE CONCERT
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ABORDARE ARTISTICĂ

D

incolo de abordarea fotojurnalistică a fotografiei de concert îmi place să
experimentez destul de mult cu diverse obiective și tehnici care asigură o imagine
diferită. Printre ele se numără și expunerea multiplă care permite suprapunerea mai
multor imagini într-un singur cadru final. În cazul meu care folosesc o aplicație dedicată
pe camera mea Sony, pot avea un preview al primul cadru fotografiat pentru o mai
ușoară compunere a următorului cadru ce se va suprapune. De cele mai multe ori prefer
să combin artiștii cu publicul. Această tehnică se poate realiza și în postproducție dacă
nu este la îndemână în cameră.
ele mai bune rezultate se obțin folosind modul de combinare „lighten”, ceea ce
însemnă că pe zonele cele mai închise ale primei imagini se pot distinge elemenetele
celei de-a doua imagini. Realizând expunerea manuală a celor două cadre poți avea
control deplin asupra rezultatelor, un avantaj al folosirii aplicației este că poți alege între
diverse moduri de combinare ale cadrelor, față de un singur mod „aditiv” existent în
camerele DSLR.

C

41. Neil Cowley Trio– expunere dublă cu zoom
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42. Ebsen And The Witch – expunere multiplă cu silueta

43. Omar Sosa– expunere multiplă cu combinare în modul „lighten”
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44. Delia – expunere multiplă realizată în postproducție

CONCLUZII

F

otografia de concert are multe provocări (uneori chiar riscuri) față de alte genuri
ale fotografiei, provenind mai ales din faptul că fotograful nu poate controla scena.
Cu toate acestea fotograful de concert poate ajunge să își creeze un stil propriu în timp,
editarea finală a imaginilor și alegerea cu grijă a celor ce urmează a fi publicate jucând un
rol important. Nu este o ramură a fotografiei din care se câștigă bani (cel puțin nu la noi
- iar de trăit din asta nici atât), neavând o piață formată - nu există publicații tipărite de
profil, iar cele online nu au buget alocat pentru așa ceva sau sunt non-profit. Fotografiile
de concert în schimb pot avea șansa unei expuneri globale și pot aduce fotografului un
important capital de imagine. Sigur, există activități conexe fotografiei de concert care
pot aduce venit fotografului precum ședințe foto promoționale, vânzarea imaginilor (la
trupele mari acest lucru nu este posibil datorită contractului semnat cu managementul
artistului unde se interzice clar acest lucru) sau fotografie de club. Pentru a ajunge un
fotograf bun de concert e nevoie de ani de experiență, de dorința de a încălca mereu
barierele convenționalului și de o legătura emoțională cu muzica artiștilor pe care
îi fotografiezi, aceasta fiind vizibilă în fotografii și făcând adesea diferența dintre un
fotograf bun și unul dedicat genului respectiv. Nu în ultimul rând, trebuie să știi să
vânezi lumina potrivită, așa că spor la vânătoare!
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Miluță Flueraș a absolvit cursurile de
master ale Centrului de Excelență în
Studiul Imaginii (CESI) și este fotograf de
concert freelancer.
În cei peste opt ani de activitate în presă, în
portofoliul artiștilor fotografiați se găsesc
nume precum Bon Jovi, AC/DC, Metallica,
Guns `n Roses, Red Hot Chili Peppers,
Roger Waters, Depeche Mode precum și
mulți artiști din scena underground.

De ce F64?
Pentru că la F64, online și offline, la magazin, pe site și pe toate rețelele de socializare:
• Ai cea mai diversificată gamă de produse foto-video!
• E locul în care te informezi despre ultimele tehnologii și gadget-uri, găsești zâmbete
și prietenie, primești sfaturi utile și ai servicii dedicate (call-center, chat online, service,
consultanță la domiciliu, printing, închiriere echipamente etc.).
• Identifici, alături de noi, produsul potrivit nevoilor tale
• Ai cursuri variate, prezentări gratuite, evenimente speciale, expoziții, tutoriale,
review-uri si interviuri pe blog
• Ne găsești pe toate rețelele de socializare pentru o discuție despre pasiunea noastră
comună, fotografia
• Încurajăm, susținem, răsplătim și facem tot ce ne stă în putere pentru pasiunea și
talentul tău.
• Suntem o echipă și vom rămâne mereu dedicați pasiunii tale!
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