A Caixa-registradora antiga,

Achados e descobertas
Still life também se faz ao acaso. Nada
da exigência de perfeição que acompanha cada briefing em estúdio. Nas ruas, a
sorte é o fator determinante.
Como se trata de descobertas — um
vaso de flores no parapeito de uma janela, um artigo exótico nas prateleiras
de uma lojinha de antigüidades -, o fotógrafo nunca terá o controle extremo
daquela composição.
Algumas pessoas são mais simpáticas
a fotografias do que outras. Mas é certo
que, antes ou depois de acionar o disparador, alguém aparecerá para tirar satisfações. Essa é a hora de compartilhar a
idéia, falar o que há de curioso no objeto.
Dependendo da pessoa, depois de uma
conversa, tudo fica mais fácil. Alguns
vendedores e moradores, inclusive, se colocam à disposição para ajudar.
O controle da luz fora do estúdio
mostra o ponto mais crítico. Aparecem
diversos conflitos entre o clima e a natureza dos objetos. Contudo, com um flash

de sapata soluciona-se grande parte dos
problemas. E possível utilizar a luz natural e usar o flash apenas para preencher ou
mirá-lo em alguma superfície refletora.
Cada foto exige uma fórmula diferente.

produzida nos Estados Unidos. Destaque
fará as teclas com dezenas jãformadas.
Fotografia registrada com a luz natural
que entrava por uma janela, em uma
loja de antigüidades.
T Bola de CapOtãO iluminada
com uma fonte de luz quente e um
pano de fundo preto.

Não há nada pronto em still life. O
fotógrafo tem de organizar, desmontar e
recriar tudo. Trata-se de uma seqüência de
testes e experimentações que fazem a cabeça
de muitos cientistas malucos da imagem.
Cada profissional tem o seu processo de criação. No entanto, o mais fácil é
construir a fotografia aos poucos. Separar objetos e fundos que possam interagir
e colocar peça por peça para ver como os
arranjos se mostram.
O grau de dificuldade na composição
aumenta gradativamente com o acrésci-

mo de cada material. Artigos de diferentes formas tornam uma composição mais
rica. Mas podem, também, resultar em
uma colossal bagunça gráfica.
Para evitar arranjos confusos e poluídos demais, o melhor método é abusar
da simplicidade. Com poucos elementos,
fica fácil iluminar e criar um elo entre
cada peça da cena. A receita de uma boa
foto pode muito bem ser construída com
um único artigo iluminado com uma
lanterna ou abajur de quarto. Depende
mais do fotógrafo do que da produção.

Contudo, antes de abrir o zoom e
mostrar outros materiais, o fotógrafo
tem de refletir sobre formas e tamanhos.
Mudar o posicionamento da câmera,
mexer nas luzes, trocar a cor do fundo.
Testar cada ponto da imagem.
Os melhores backgrounds são aqueles que ninguém nota. Isso tanto na fotografia profissional quanto na prática autoral. Quando o fundo aparece em tons
mais fracos ou mais escuros, a atenção do
espectador é seduzida para os principais
objetos da imagem.

Luz em foco
Enquanto nas fotos autorais a iluminação assume um tom mais criativo — entra em cena para provocar uma sensação
—, na fotografia comercial de produtos, ela
inova pouco, assume apenas a função de
camuflar sutis imperfeições na imagem.
"Poucos produtos combinam com a
mesma iluminação. A luz que se usa em
uma garrafa de cerveja provavelmente
não servirá em uma de uísque. Os perfumes são um ótimo exemplo disso. As
peças têm diferentes formas, reflexos, tamanhos. A luz muda de uma para outra",
declara o fotógrafo.
Dominar a iluminação, saber como
posicionar tochas e hazys em cada caso é
fundamental. No entanto, Carrieri acredita que se erra muito mais na composição do que na escolha das fontes.
São incontáveis as formas de elucidar e fantasiar um clima. O único jeito
de achar a luz que melhor narre aquela
composição é testando. Cada montagem
propaga uma sensação diferente. Um
ponto frontal muito difuso, por exemplo, narra uma cena limpa, com sombras
fracas e harmônicas, mas passa uma baixa sensação de volume. Um flash com a
luz explodindo nos motivos fotográficos,
sem nenhuma interferência, aumenta
as regiões de claro e escuro e transmite
um drama maior à composição. As fotos
registradas sob uma iluminação lateral
difusa imitam a presença de uma janela com luz natural. Isso resulta em uma
excelente reprodução de cores, texturas e
sombras que podem ser eliminadas com
outro ponto de luz no lado oposto.
Sombras, altas e baixas luzes ou a ausência delas são recursos importantes e
exigem muito estudo. E preciso testar o
efeito que flashes e acessórios provocam
em cada arranjo de still.

•4 Cortinas de madeira, conhecidas
também como persianas, são um ótimo objeto
a ser fotografado. Além da luz forte que pode
ser controlada apenas ajustando a inclinação
das placas de madeira, o fotógrafo tem a
possibilidade de trabalhar com a simetria de
cada peça, A fotografia foi registrada com
uma Kodak P880, com velocidade de
obturador Ill60s e abertura f/4.

Fonte: Fotographos, ano 3, n. 11, p. 26-36, mar. maio. 2007.

