
Přestože je filmové svícení poměrně jednoduché, jen málo 
fotografů ho zná a používá. Připravují se tak o jeden z nejsilnějších 

nástrojů, jak diváka vtáhnout do děje a dát svým fotografiím 
novou hloubku, říká Stanislav Petera.

Filmové svícení

Téma měsíce filmové svícení

šichni fotografové lidí tak či onak 
pracují se světlem. Jedni přísahají na 
denní světlo, jiní mají brašnu plnou 
systémových blesků, další si vesele 
blýskají studiovými záblesky. Drtivá 

většina fotografů ale pozornost a energii soustředí na 
jednu jedinou věc. Jak nasvítit modelku nebo modela 

tak, aby jim to slušelo. Řeší směry, softboxy, deštníky, 
vzdálenost, Hss a TTl. málokdy ale řeší prostor nebo 
barvu světla. Je jistě skvělé mít dokonale nasvícenou 
modelku, ale přiznám se, že mě samotného to v jisté 
chvíli přestalo zajímat. svícení lidí totiž není zdaleka 
tak složité nebo komplikované, aby se nedalo precizně 
zvládnout v poměrně krátké době. 

v

Sádhuové
Mystické atmosféry jsem dosáhl 
kombinací tří prvků. Světlem  
z několika malých ohňů (hadry 
namočené v benzínu položené  
v kovových miskách), nasvícením 
vnitřků jednotlivých budov 
(vpravo) záblesky s oranžovým 
filtrem a lehkým oparem z mlho- 
stroje. Hlavní model je nasvícen 
zábleskem na minimální výkon  
s deštníkem a oranžovým 
barevným filtrem. ©
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také modrou barvu, což lze simulovat 
buď změnou vyvážení bílé do extrémně 
studených barev, nebo barevným tónová-
ním. Kombinace těchto dvou prvků vytvo- 
ří pocit noci poměrně spolehlivě. ideál-
ním příkladem je například film Poklad 
na stříbrném jezeře, kde byly noční scény 
natáčeny přesně tímto způsobem.

filmaři ale používají ještě jeden trik, 
kterým je modré světlo. my můžeme  
stejného efektu dosáhnout zábleskem  
se sytě modrým barevným filtrem, 
kterým nasvítíme kontury modelů, pří- 
padně kontury například stromů, pokud 
fotíme v lese. Divák pak bude mít pocit, 
že přímo cítí úplněk, který ve scéně byl. 
efekt se znásobí s modrým tónováním  
a výsledkem je velmi přesvědčivá noc. 
Jediné, na to je třeba si dávat pozor,  
je nebe, které nás může prozradit. To  
je totiž ve dne většinou světlejší než  
obloha, ovšem v noci většinou tmavší. 
nebi je tedy lepší se buď v záběru vy- 
hnout, nebo ho pak ztmavit v postprodukci.

Soumrak
chvíle, kdy už zapadlo slunce, ale ještě 
není úplná tma, je pro mě magická. Jde 
také o dobu, ve které fotím nejraději. 

světla už je tak málo, že i poměrně slabé 
zdroje světla (louče nebo třeba petrolejky) 
začnou osvětlovat své okolí. Je navíc tak 
měkké, že sluší téměř každému. Pokud 
bych chtěl soumrak nasimulovat, stačí 
použít podobné triky jako u noci. musím 
jen počkat na zamračený den, fotku pod- 
exponovat (tentokrát ne tak dramaticky)  
a natónovat do světlejší modré.

oheň
světlo ohně se vyznačuje hlavně  
barvou, která je velmi sytě oranžovo- 
červená. není tedy problém nasimulovat 
táborák, u kterého model sedí jednoduše 
tak, že mu zespoda do obličeje posvítí- 
me světlem s oranžovo-červeným 
barevným filtrem. Je dobré si uvědomit, 
že oheň se zapaluje většinou v noci,  
takže by jeho světlo mělo být intenziv- 
nější než světlo v okolí. Pokud chci 
simulovat noční fotku u ohně, je postup 
následující. Pokud fotím ve dne, fotku 
podexponuji tak, že se histogram  
téměř dotýká levého kraje. vyvážení  
bílé nastavím ve foťáku na žárovku,  
to mi zajistí tónování do modra.  
zespodu na modela posvítím světlem  
s oranžovo-červeným barevným  

filtrem, které bude intenzivnější než  
denní světlo. na jeho konturu pak  
mohu (ale nemusím) posvítit světlem  
s modrým filtrem. výsledkem je  
naprosto přesvědčivá fotka modela,  
který tráví noc u táborového ohně  
a na záda mu dopadají paprsky  
od úplňku.

VýchoD Slunce
Předpokládám, že systém už začíná  
být jasný, takže budu tentokrát trochu 
stručnější. za východu i západu slunce  
je světla poměrně dost a jeho barva je 
žluto-oranžová. není tedy nic snazšího 
než fotku exponovat tak, aby se histo-
gram dotýkal pravého kraje a vyvážení 
bílé nastavit na podmračeno. To zajistí 
světlou fotku, natónovanou přesně do 
takových odstínů, které by vytvořil  
východ slunce. 

Pro zesílení efektu ještě někdy svítím  
na kontury modelů světlem se žluto- 
oranžovým filtrem. Pokud se mi povede 
ze stejného směru nasvítit i několik míst 
za modelem, efekt je dokonalý. 

K východu a západu bych rád zmínil 
ještě jednu zajímavost. barva i měkkost 
světla se při východu a západu liší. To  
je dáno tím, že při východu se nad rá-
nem odpařuje rosa, kterou slunce zahřívá.  
ve vzduchu je tedy daleko více vlhkosti  
a světlo je tím pádem měkčí a tónované 
spíše do žluta. Při západu slunce už je 
vzdušná vlhkost pryč a světlo je tvrdé,  
s převahou červené barvy.

leS
v hlubokém lese (nebo pralese) není žádné 
přímé světlo. všechno je odražené nebo 
rozptýlené listy, které ho současně barví do 
zelena. lesní fotka bude tedy tónovaná do 
zelena (tady už vyvážení bílé nepomůže)  
a modelům můžeme opět pomoci zele-
nou konturou. Ta by tentokrát ale měla 
být spíše méně výrazná a spíše měkká 
než tvrdá.

Téma měsíce filmové svícení

Barvy, hloubka a atmosféra
Daleko větší dobrodružství je pro mě 
práce s prostorem, ve kterém se moje 
příběhy odehrávají. s barvami, hloub- 
kou a atmosférou. zjistil jsem totiž, že 
pokud chci tvořit opravdu silné fotky  
s příběhem, model je jen (relativně malá) 
část problému. na diváka bude daleko 
více působit prostředí samotné, a pokud 
v něm bude atmosféra chybět, dokonalý 
model nepomůže. Ponořil jsem se proto 
do studií a zjistil, že stejný problém už 
řešili chytří lidé přede mnou. nejkomp- 
lexnější studnicí moudrosti jsou filmaři, 
respektive osvětlovači a kameramani.  
Ti se práci se světlem věnují daleko pod-
robněji než fotografové. v tomto článku 
bych ctěným čtenářům rád představil,  
na co jsem za posledních několik let 
studia přišel. budeme se věnovat filmo- 
vému svícení pro fotografy. Tedy umění, 
jak z nudného a plochého prostoru  
vykouzlit jakoukoliv atmosféru, jen  
za pomoci světla a barev. 

na rozdíl od filmařů máme ale jako 
fotografové jednu obří výhodu. nepo- 
třebujeme svítit pro kontinuální záběry, 
stačí nám jednotlivé okamžiky vytržené 
z reality. Takže tam, kde by u filmu byly 

potřeba desítky kilowatt světel s obřím 
agregátem, nám pro dosažení stejného 
efektu postačí levnější a skladnější zá- 
blesky nebo dokonce leD panely.

Jak strhnout pozornost
za moment se dostanu ke konkrétním 
technikám, nejprve si ale pojďme defi- 
novat, k čemu takové filmové svícení  
je. ve svých fotkách chci většinou  
dosáhnout několika věcí zároveň.

zaprvé chci diváka vzít do konkrét-
ní noční či denní doby, nebo světelné 
situace. může jít o temnou noční scénu, 
východ slunce nebo třeba hluboký les. 
Jako lidé už jsme všechny tyto situace 
zažili a hluboko v hlavě máme uložený 
přesný obraz toho, jak by to v noci nebo 
v lese mělo vypadat. na tuto vnitřní  
databázi odkazuji a od diváka chci, aby  
si sám fotku zasadil do kontextu.

zadruhé chci ve fotkách vytvořit hloub-
ku. Potřebuji, aby divák vnímal prostor, 
kde se odehrává příběh jako komplexní  
a zajímavý. některé věci z něj chci zvýraz-
nit, jiné potlačit. Krom toho bych rád 
pracoval s divákovou pozorností a zavedl 
ho na fotce na přesné místo (nebo místa), 
kam se má dívat.

nakonec pracuji s emocemi. chtěl bych, 
aby divák cítil přesně takové drama, ro- 
mantiku nebo tajemno, jaké jsem mu 
naplánoval. i tady je světlo jedinečný 
pomocník.

shrnu to. filmové svícení je způsob,  
jak pomocí světla a barvy pracovat s ce-
lou scénou a vytvořit atmosféru, hloubku 
a pracovat s divákovou pozorností.

atmosféra/denní doba
Pojďme se nejprve podívat na to, jak  
vytvořit světlem a barvami různé denní 
doby. není to zdaleka tak těžké, jak by se 
mohlo zdát. všechny denní i noční situa- 
ce už jsme totiž sami někdy zažili, takže 
se stačí trochu zamyslet, popsat je a pak 
vytvořit světlem.

noc
nejprve jednu zajímavost. v době, kdy 
ještě neexistovaly kamery, schopné točit 
za nízké hladiny světla, se noční scény na- 
táčely kolem poledne. Polední světlo se 
totiž velmi podobá tomu, které je za jasné 
noci při úplňku, ovšem se dvěma rozdíly. 
světelná hladina je daleko nižší, takže je 
třeba scénu podexponovat až na samý 
levý konec histogramu. světlo má v noci 

Řád Světlonošů
Atmosféra hluboké noci je v tomto 
případě dosažena kombinací dvou 
prvků. První je světlo, které nemá 
žádný přímý zdroj. Fotili jsme před 
východem slunce. Druhou složkou 
je tónování do sytě modré barvy, 
typické pro noc. Kvůli hloubce jsme 
pak celý prostor zamlžili 
dýmovnicemi.
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lépe zorientuje a prostor mu bude 
připadat hlubší.

Jemný oPar či mlha
Posledním způsobem je použití jem-
ného oparu nebo mlhy. Ten slouží k ze- 
sílení atmosferické perspektivy. Tento 
poměrně běžný jev spočívá v tom, že 
pokud stojíme například na kopci vy-
soko nad krajinou, tak jednotlivé vrstvy 
krajiny budou tím modřejší, světlejší 
a méně kontrastní, čím dál od nás se 
nacházejí. Čím více bude ve vzduchu 
vlhkosti nebo prašných částic, tím 
bude efekt výraznější. filmaři s oblibou 
používají mlhostroje nebo filmový dým, 
aby tento efekt zesílili. Do vzduchu tak 
vypustí daleko větší množství jemného 
dýmu, než by se v něm běžně nacháze-
lo a prostor okamžitě získá hloubku, 
protože i poměrně blízké věci začnou 
velmi rychle světlat a stávat se méně 
kontrastními. Krom toho lehký opar 
změkčí světlo a způsobí, že jednotlivé 
zdroje začnou jemně zářit, protože 
osvěcují i mlhu ve svém okolí.

sám používám všechny tři způso-
by, případně jejich různé kombinace. 
Důležité je jen trochu přemýšlet a sna- 
žit se o to, aby každý světelný zdroj, 
který do fotky dávám, měl nějaké  
ospravedlnění a oporu v realitě,  
jinak divák scéně neuvěří.

Silueta šavlozubého tygra
U každé promyšlenější fotky se snažím 
mít kontrolu nad tím, kam se divák 
bude dívat. Jedním z nejsnazších 

způsobů je práce s kontrastem. lidské 
oko je po dlouhých tisíciletích evoluce 
velmi citlivé na siluety, tedy místa, 
kde je větší kontrast a kde vnímáme 
nějaký tvar. nakonec rozpoznat takovou 
siluetu šavlozubého tygra pro nás bylo 
při životě v savanách životně důležité. 
Šavlozubé tygry sice do fotek dávat 
nebudeme, ale siluetám můžeme po-
moci. existují dva jednoduché způsoby, 
jak na modela upoutat pozornost. První 
spočívá v tom, že bude světlejší než 
pozadí (světlá silueta na tmavém poza-
dí), druhý v tom, že bude tmavší proti 
světlému pozadí. Jemnějším odstínem 
stejného principu je oddělit modela od 
pozadí konturou, tedy světlem, přichá- 
zejícím zezadu.

vždy se snažím z nejdůležitějších míst 
udělat pokud možno co nejkontrastně-
jší siluety, aby divák měl co nejmenší 
problém fotku přečíst. Pomáhám si jak 
světlem, tak atmosferickou perspekti- 
vou, zesílenou mlhostrojem nebo fil-
movým dýmem.

Druhou metodou je použít barvy. 
opět díky evoluci jsme naučení, že 
věci v teplejších barvách jsou pro 
nás důležitější než věci ve studených 
barvách. Důvodem je již zmíněná at-
mosferická perspektiva, která vzdálené 
objekty barví do modra, blízké naopak 
to žluta. cokoliv bude na fotce v teplej-
ších barvách než okolí, bude přitahovat 
více pozornosti, protože se to bude 
jevit blíže divákovi. Toho lze využít jak 
při svícení (důležité věci svítím teplejší 
barvou), tak v postprodukci.

Stanislav Petera
Umělecký fotograf
Do širšího fotografického povědomí 
vstoupil svým specifickým stylem, 
využívajícím ve vysoké míře post- 
produkce, což mu umožňuje zasa-
zovat díla do světa plného zvláštní 
magické atmosféry. nicméně  
u posledních projektů opouští 
montáže a staví si reálné rekvizity. 

Jeho fotografické začátky jsou spo-
jeny s módní a reklamní fotografií, 
kterou studoval v Paříži. Tam 
pronikl i do tajů postprodukce.

Po návratu z Paříže založil úspěšnou 
fotografickou školu light Garden 
academy, kde vyučuje módní 
a reklamní fotografii, svícení, 
postprodukci a jiné fotogra- 
fické disciplíny.
www.stanislavpetera.com

Téma měsíce filmové svícení

interiéry
Jak ale naložit s interiérem? Princip je  
stejný, ovšem v interiéru se často míchají 
dvě barvy světla. mou oblíbenou kombi-
nací jsou noční scény, kde zvenčí přichází 
studené světlo od měsíce, interiér je pak 
nasvícen teplými světelnými zdroji, od-
vozenými od ohně. Tato kombinace vy- 
tvoří zvláštní magickou atmosféru, která  
na většinu diváků mocně zapůsobí. 

motiVoVané SVětlo
zajímavé je, že samy světelné zdroje ve fot- 
ce nemusí být vidět. stačí, pokud je jejich 
původ dostatečně jasný (například lampič- 
ka v hotelovém pokoji, svíčka, petrolej-
ka nebo modré světlo měsíce) a má ve 
scéně ospravedlnění a divák si sám rád 
domyslí, odkud světlo přichází. Takovému 
světlu se pak ve filmařské terminologii 
říká motivované, protože ho motivuje zdroj, 
který někde ve scéně byl, ale nemusí  
být nutně vidět.

Krásnou ukázkou je například fotka  
alchymisty, která je nasvícena přesně  
s touto logikou. modelův obličej osvětlu-
je z pravé strany olejová lampa, kterou 
ovšem ve fotce nevidíme a musíme si  
ji domyslet. Prostor před ním (baňka)  
i za ním (kamna a baňky) je nasvícen 
dalšími teplými zdroji světla. Do kontrastu 
k tomu je ale alchymistova skráň a baň- 
ka v popředí nasvícená studeným mě-
síčním světlem, které fotku zařazuje  
do správné denní doby a tvoří atmosféru. 
Při používání motivovaného světla mě  

až fascinuje, jak málo stačí divákovi 
naznačit, aby si sám domyslel zbytek.

hloubka prostoru
ve fotkách vždy chci mít v prostoru hloubku. 
Dosahuji toho zaprvé kompozicí, u které se 
snažím mít ve fotce jak popředí, tak střední 
plán i pozadí, tak i světlem. U svícení mám  
k dispozici tři hlavní nástroje.

rozmíStění SVětelných zDroJů
První je rozmístění světelných zdrojů do 
fotky, pokud možno v různých rovinách. 
To platí jak v interiérech, tak venku v ex-
teriérech. Používám světelné zdroje, které 
mají v příběhu nějaké ospravedlnění.  
v hotelovém pokoji to tedy budou různé 
lampičky nebo svíčky, v exteriéru to mo-
hou být ohně nebo jen neurčité zdroje 
světla, které od sebe oddělí jednotlivé 
vrstvy fotky. mám zkušenost, že diváka 
taková fotka přitahuje daleko víc, než 
když je plochá a veškerá pozornost je 
soustředěna jen na modela. 

naSVícení JeDnotliVých  
VrSteV ProStoru
Druhým způsobem je nasvícení jednot- 
livých vrstev prostoru tak, aby se stří- 
daly světlé a tmavé plochy. Pokud tedy 
budu v lese, nasvítím stromy v jednotli- 
vých vrstvách, aby se střídaly světlé  
a tmavé kmeny. v interiéru (pokud bude 
dostatečně komplexní) budu postupovat 
stejně a rozdělím ho světlem na jednot-
livé vrstvy. Divák se v něm pak daleko 

Zahradník – Oheň v hlubokém lese. Kombinace zeleného přírodního světla, procházejícího skrz koruny stromů těsně po soumraku a oranžového světla od ohně. Hořící kaskadér 
osvětluje své okolí, v prostoru jsme pak rozmístili další, menší zdroje světla (silné svítilny), které dotvořily jak hloubku, tak atmosféru.

Neporažený
Východ slunce evokuje světlejší tonalita a žluto-oranžové 
světlo, přicházející zpoza uličky. Na této fotce je krásně 
vidět práce s divákovou pozorností, kde silueta hlavního 
modela je současně i nejkontrastnějším místem fotky. 
Toho jsme dosáhli kombinací světla a lehkého oparu.
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