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Įžanga: kodėl aš ?
„Sveiki, mano vardas Andrius, ir aš esu 

fine art fotografas“ - šiais žodžiais pradedu 
kone kiekvieną savo vlog video. Tačiau kas 
iš tikro esu ir kodėl rašau šią knygą? Ar turiu 
30 metų patirties fotografijoje? Pamenu 
pirmojo autofokuso atsiradimą? Ryškinu 
naktimis juosteles? Dalyvauju fotografų 
susitikimuose? Tikrai ne… Diplomai stalčiuje 
byloja, kad esu filologas ir teisininkas, 
beveik 20 metų administruoju didžiausios 
pasaulyje tarptautinės kompanijos kokybės 
skyrių, 15 metų filmuoju klipus, reklamas, 
trumpametražius filmus, o pirmą kartą su 
profesionaliu fotoaparatu susipažinau tik 
pastarajam įgijus filmavimo funkcijas, ir tai tik 
dėl to, kad Mini DV kasetės filmavime tapo 
tikra prabanga. Tad, kokią teisę turiu rašyti 
šią knygą apie juostinę fotografiją, paklausite 
jūs? 

Papasakosiu jums apie savo, kaip fotografo,  
kelią nuo pradžių.

Pirmą kartą paėmęs fotoaparatą į rankas 
žinojau, kad noriu, ir, kad visų labiausiai 
man patinka fotografuoti žmones, teliko 
atrasti būdą,  kaip tai daryti kitaip, tiesiog 
kitaip, nei daro kiti. Po metų bandymų, 
mokymosi ir savo stiliaus paieškų atradau 
fine art stilių. Man tai buvo kažkas pasakiškai 
gražaus. Žiūrėdamas Elizabeth Messine, 
Jen Huang, Jose Ville darbus suvokiau, kad 
būtent taip noriu fotografuoti ir aš. Bet čia 
atsirėmiau į vieną sieną - visi jie fotografavo 

APAČIOJE: Procida, Italija
Juosta: Fujicolor C200 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 

300v | Objektyvas:  Canon 135 mm F/2 | Nustatymai: 
ISO 200, F/4

plačiajuostiniais fotoaparatais, o aš ne! 
Paskyriau vieną vasarą tam, kad įvairių foto 
redagavimo programų pagalba išmokčiau 
imituoti juostinį kadrą, bet  vasarai pasibaigus 
suvokiau, kad taip ir nepasiekiau savo tikslo. 
Padariau išvadą, kad jei noriu fotografuoti 
kaip jie, turiu pradėti fotografuoti juostiniu 
fotoaparatu. Apie juostinę fotografiją žinojau 
mažai, o kadangi lietuvių kalba knygų 
neradau (neradau jų ir rusų kalba), pradėjau 
skaityti šiuolaikinių amerikiečių fotografų 
knygas bei semtis žinių iš jų. Jos ir paskatino 
mane mano pirmam brangiausiam foto 
pirkiniui - plačiajuostinio fotoaparato Mamiya 
AFD 645 įsigijimui. Ištisus metus nešiausi jį 
į visas fotosesijas, fotografavau juo ir savo 
skaitmeniniais fotoaparatais tuo pačiu metu. 
Didžiausias mano, kaip pradedančio fine 
art  stiliaus fotografo, išsikeltas ir įveiktas  
iššūkis - vestuvės, kurias fotografavau vien 

tik juostiniu fotoaparatu. Tai buvo nerealiai 
smagi patirtis, kuomet įdėjęs maksimumą 
jėgų ir pastangų fotosesijos metu, išsiunčiau 
juosteles, pailsėjau, ir vos už keleto dienų 
gavau neapsakomo grožio rezultatus: 
jokių bemiegių naktų, retušavimo, spalvų 
korekcijos ar fotošopų. Nuo to laiko viskas 
„užsisuko“ kosminiu greičiu: vis daugiau 
fotosesijų, vis daugiau juostų… Galų gale 
juostiniai kadrai sudarė didžiausią dalį 
mano portfolio, jų dėka užmezgiau ryšius 
su užsakovais Italijoje, kur  fine art stilius 
labai populiarus (tuo tarpu Lietuvoje mes 

VIRŠUJE: Villa del Balbianello, Italija
Juosta: Kodak Portra 800 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 

300v | Objektyvas:  Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: 
ISO 400, F/4
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buvome vos keli). Prasidėjo kelionės į Komo, 
Romą, Amalfį, mano portfolio prisipildė vis 
įdomesniais kadrais, o tinklaraštis straipsniais 
apie juostinės fotografijos ypatumus. Ir nors 
parašiau nemaža jų lietuvių ir anglų kalbomis, 
visą laiką svajojau apie savo žinių perteikimą 
kur kas glaustesne forma - knyga. 

Ši knyga - motyvacinis vadovėlis, puikiai 
tinkantis  norintiems išmokti fotografuoti 
juosta bei tiems, kas apskritai nori pradėti 
fotografuoti, turi juostinį ar skaitmeninį 
fotoaparatą, bet nežino, kaip juo naudotis. 
Knygos eigoje pateikiu įvairių juostų 
pavyzdžių su aprašymais - skirkite laiko ir jiems: 
daugelyje kadrų Panevėžio miesto geradarių, 
pakviestų sudalyvauti mano projekte, 
portretai. Paskaitykite šių įkvepiančių žmonių 
istorijas, motyvuojančias ir svarbias, gal net 
svarbesnes nei tai, ką parašiau jums aš. Linkiu 
visiems lengvo skaitymo ir daug naujų žinių!

Svarbu! Knygoje kai kurie terminai minimi 
lietuviškai ir angliškai. Jei jums kils klausimų, 
ieškokite papildomos informacijos Google 
arba YouTube platformoje pagal pateiktą 
anglišką raktažodį. Neabejotinai rasite kur kas 
daugiau informacijos ir pavyzdžių, nei lietuvių 
kalba.

DEŠINĖJE: Vestuvės
Juosta: Kodak Portra 400 (120) | Fotoaparatas: Mamiya 

645 AFD | Objektyvas:  Mamiya Sekor 80 mm F/1.9 | 
Nustatymai: ISO 200, F/1.9

APAČIOJE: Manarola, Italija
Juosta: Kodak EKTAR 100 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 

300v | Objektyvas:  Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: 
ISO 100, F/8
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Didžiausią įtaką man, kaip fotografui, 
padarė fotografų pora iš Rusijos Duet 
Postscriptum (Aleksey ir Alina). Pamatęs jų 
darbus buvau šokiruotas - „aš…. noriu… 
taip…. pat“ - viskas, kas skambėjo mano 
galvoje. Tuomet dar buvau pradedantysis 
komercinis fotografas, bet turimi keli metai 
patirties buvo „užbraukti” vienu mostu: 
supratau, kad iki šiol dariau ne tai, ko norėjau. 
Ieškodamas daugiau fotografų, dirbančių šioje 
srityje, atradau ir jų knygas. Žiūrėdamas video 
pamokas YouTube platformoje sužinojau, kad 
juosta fotografuoja ne tik senoji karta, bet ir 
naujokai, jauni ir kūrybingi žmonės. Ir jiems tai 
ne kažkokios laikinos hipsteriškos užgaidos, 
bet kūrybinio proceso pagrindinė dalis. 
Peržiūrėjęs visą ciklą Framed Show laidų 
pavadinimu „Film“ supratau, kad juostinė 
fotografija - tai ne kažkas seno ir nuobodaus, 
kaip man atrodė anksčiau, bet visiškai naujas 
ir kol kas man visiškai nesuprantamas pasaulis. 
Mokėjau filmuoti ir fotografuoti skaitmeniniais 
fotoaparatais, turėjau keletą metų patirties, 
bet niekaip negalėjau suprasti, kaip galima 
dirbti juostiniais fotoaparatais  XXI amžiuje ir 
kam? Framed Show komanda apvertė mano 
požiūrį aukštyn kojomis: pasirodo, kad galima 
ne tik dirbti „juostiniu“ fotografu, bet ir kurti 
pasakiškus kadrus ir būti vienu brangiausiai 
apmokamu fotografu savo srityje. Nuo tokių ir 
pradėjau savo pažintį su juostinės fotografijos 
pasauliu. 

Vienas populiariausių juostinės fotografijos  
atstovų - Jose Villa.  Apie jį kalba kone 
kiekvienas fine art  fotografas, nors jis niekada 

Apie tuos, 
kurie prikėlė šį „dinozaurą“

nebuvo vienintelis fotografas dirbantis 
juosta. Tačiau Jose padarė tai, ko tais laikais 
nepadarė nei vienas: savo knygoje „Fine Art 
Wedding Photography“ (2011) jis pagaliau 
įvardino juostinės fotografijos stilių - fine 
art. Tai nebuvo naujas terminas, ir mene šis 
stilius buvo žinomas jau anksčiau. Bet būtent 
Jose Villa perkėlė terminą fine art į vestuvinę 
fotografiją, apjungdamas visus juostinę 
fotografiją praktikuojančius fotografus į 
vieną aiškų stilių. Savo knygoje jis pasakojo 
apie juostinę foto įrangą, juostas ir įvairius 
fotografavimo būdus. Šios knygos perlas - 
nuotraukos ir techninis aprašymas pateiktas 
prie jų. Vos po vienerių metų pasirodė dar 
viena knyga papildžiusi modernios juostinės 
fotografijos žanrą -„The Luminous Portrait: 
Capture the Beauty of Natural Light for 
Glowing, Flattering Photographs“ (2012), 
kurią parašė neapsakomo talento fotografė 
Elizabeth Messina. Autorė dar labiau praplėtė 
fine art stiliaus ribas: čia pateikiami kadrai 
iš vestuvių bei kitų fotosesijų, o taip pat 
atsiranda naujas žanras - mados fine art stilius. 
Kaip ir Jose, autorė dalinasi savo patirtimi, 
pasakoja apie įvairias juostas ir svarbiausia, 
pateikia daug nuostabių juostinių kadrų su 
techniniais jų aprašymais.

Tačiau didžiausią postūmį mano knygos 
atsiradimui davė Jonatano Kanli knyga 
„Juosta vis dar gyva“ („Film is not dead“), 
kurioje jis pristatė juostinę fotografiją ne 
kaip kokį nors specifinį darbo žanrą ar stilių, 
bet kaip kasdienybę ir gyvenimo būdą. Čia 
nerasite nei švelnių pastelinių fine art stiliui 

VIRŠUJE: Meninė fotosesija
Juosta: Kodak Portra 800 (120) | Fotoaparatas: Mamiya 

645 AFD | Objektyvas:  Mamiya Sekor 
80 mm F/1.9 | Nustatymai: ISO 400, F/1.9

būdingų spalvų, nei pasakiškų vestuvinių 
kadrų; ši knyga įneša visiškai naują gyvybę 
į tai, kas, rodos, virto praeitimi - kasdienę 
juostinę fotografiją. Knyga įdomi ne pateiktais 
kadrais, bet būtent tuo, ką bandė pasakyti 
autorius, motyvuodamas ir skatindamas 
ieškoti meno gyvenime, pasitelkiant juostinę 
fotografiją kaip įrankį, hobį ir gyvenimo būdą.

Be šių talentingų fotografų lengvai 
rastumėte dar bent kelias dešimtis 
šiuolaikinės juostinės fotografijos atstovų, 
kurių darbai puošia ne vieną galeriją, kurių 

video surenka ne vieną tūkstantį peržiūrų, 
o Instagram sekėjų skaičius siekia šimtus 
tūkstančių žmonių. Klaidinga manyti, kad 
juostinė fotografija -  tai praeitis, o šių žmonių 
darbo rezultatas -  geras to pavyzdys. 
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Kuo juostinė fotografija 
skiriasi nuo skaitmeninės

Kalbėdami apie pagrindinius juostinės ir 
skaitmeninės fotografijos skirtumus turėsime 
išskirti du esminius etapus: darbą ir rezultatą. 
Kad ir kaip keistai tai nuskambės, bet lyginant 
juostos kadrus su skaitmeniniais, kokybės 
prasme, rezultatas gali būti labai panašus, o 
atspausdintame variante apskritai bus sunku 
suprasti, kas yra kas. Tačiau esminis skirtumas 
tarp juostinės ir skaitmeninės fotografijos - 
fotografo darbas ir būdas, kaip pasiekiamas 
galutinis rezultatas. Taip pat svarbus faktorius 
- pinigai. Tad pakalbėkime apie viską detaliau.

DEŠINĖJE: Procida, Italija
Juosta: Fujicolor C200 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 

300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | 
Nustatymai: ISO 200, F/1.8

APAČIOJE: Neapolis, Italija
Juosta: Lomography Fantôme  Kino 8  (35 mm) | 
Fotoaparatas: Canon 300v | Objektyvas: Canon 

50 mm F/1.8 | Nustatymai: ISO 8, F/1.8

KITAME PUSLAPYJE: Colours of Bubbles
Juosta: Ilford Delta 400 (35 mm) +2 push | Fotoaparatas: 

Canon 300v | Objektyvas:  Canon 50 mm F/1.8 | 
Nustatymai: ISO 1600, F/1.8
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Procesas
Esminis skirtumas tarp juostinės ir 

skaitmeninės fotografijos - nuotraukos 
sukūrimo procesas. Skaitmeninė nuotrauka 
šiuolaikinių   technologijų  dėka  tapo 
ypatingai lengvai prieinama, paprasta ir pigi: 
pakanka telefono, pigiausio fotoaparato 
ar GoPro kameros ir visiškai nereikia jokių 
papildomų techninių žinių. Tame yra savų 
pliusų ir minusų, tačiau šioje knygoje kalbame 
apie juostinę fotografiją, tad pasigilinkime, ko 
gi reikia būtent jai. Visų pirma, jums reikės iš 
anksto apsispręsti dėl juostos. Ar norite turėti 
36 spalvotus kadrus, ar  juodai baltus? Ar 
šia juostele fotografuosite dažniau tamsoje, 
o gal saulėtoje aplinkoje? Ar darysite 
manipuliacijas (apie jas pakalbėsime šios 
knygos „Magijos“ skyriuje), ar   fotografuosite 
įprastai? Hm… daug sprendimų, ir čia 
dar net nepaėmus fotoaparato į rankas. 

Toliau procesas priklausys būtent nuo jūsų 
fotoaparato: ar jis turi automatines funkcijas, 
ar veikia tik su rankiniais nustatymais, ar turi 
automatinį objektyvą, ar fokusavimą teks 
atlikti jums patiems, ar pajėgs fotografuoti 
jūsų pasirinktoje aplinkoje ir t.t. Tam prireiks 
šiek tiek žinių, būtent apie tai ir bus ši knyga. 
Beje, neverta nusiminti manant, kad šios 
žinios reikalingos tik juostinei fotografijai. 
Visi profesionalai, teikiantys fotografijos 
paslaugas irgi privalo tai žinoti. O jei jie 
naudojasi tik automatiniais nustatymais, 
tai neapsimetinėkime - jie neprofesionalai. 

APAČIOJE: Viduržemio jūra, Italija
Juosta: CineStill 50D (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 

300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | 
Nustatymai: ISO 50, F/1.8

Perskaitę šią knygą neturėsite problemų nei 
su vienu profesionaliu fotoaparatu, o ir su 
pačiais fotografijos meistrais turėsite apie ką 
pakalbėti prie puodelio kavos.

Dirbant su juosta išskirčiau šiuos etapus:
• pasirenkate juostą;
• fotografuojate;
• išimate juostą  (savotiškai magiškas 

momentas);
• apsilankote foto laboratorijoje/

išsiunčiate juostą paštu;
• kelių dienų bėgyje gaunate skenuotus 

juostos kadrus į savo elektroninį paštą.
 
Dirbant su skaitmena darbo procesas 

atrodo šiek tiek kitaip: 
• fotografuojate;
• peržiūrite kadrus kompiuteryje;
• ištrinate 95% padarytų nuotraukų ir 

pasiliekate kelis geriausius kadrus;
• sutvarkote nuotraukas redagavimo 

programėlėje;
• eksportuojate.

Pagrindinis skirtumas - laikas ir pinigai. 
Kaip greičiausiai pastebėjote, dirbant su 
juosta trūksta paskutinio etapo - darbo 
prie kompiuterio, tačiau  prisideda juostos 
pasirinkimas. Darbas naudojant redagavimo 

programėles atima tikrai nemažai laiko ir 
keičia fotografo mąstymą iš esmės. Žinodami, 
kad galite namie atrinkti gražiausius kadrus, 
stengsitės kur kas mažiau fotosesijos metu: 
gal net padarysite 5-6 kadrus ten, kur 
galėjote padaryti vieną gerą iš pirmo karto - 
namie juk ištrinsite blogus kadrus ir pasiliksite 
geriausius. Dirbdami su juosta privalėsite 
išmokti stengtis kur kas labiau: čia bandysite 
išgauti geriausią kadrą iš pirmo „šūvio“, 
daugiau galvosite apie šviesą, kompoziciją, 
teisingus nustatymus… skamba baisiai, bet 
toks savotiškai įtemptas procesas suteiks 
jums kur kas daugiau patirties ir žinių, nei 
darbas naudojant skaitmeninius fotoaparatus. 
Fotografuodami juosta turėsite daugiausiai 
36 kadrus, tad turėsite išmokti branginti 
kiekvieną iš jų. 

Viršuje: Manarola, Italija
Juosta: CineStill 50D (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 

300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | 
Nustatymai: ISO 50, F/1.8

KITAME PUSLAPYJE: 

Post-apokaliptinė fotosesija
Juosta: Kodak Portra 400 (135) + 2 push | Fotoaparatas: 

Mamiya 645 AFD | Objektyvas: Mamiya Sekor 
80 mm F/1.9 | Nustatymai: ISO 1600, F/1.9

16 17





Išskyriau keletą etapų, bet visai 
nepakalbėjau apie pinigus, juk būtent 
pinigai gali lemti jūsų sprendimus ir tam yra 
savų priežasčių. Dažnai išgirstu fotografų 
atsiliepimus, kad juostinė fotografija yra 
brangi. Taip, turint omeny, kad jie jau turi 
supirktą aukštos kokybės foto įrangą ir 
papildomos išlaidos greičiausiai „atmuša“ 
norą fotografuoti juosta. Bet ši knyga nėra 
skirta tiems, kas vadina save profesionalais. 
Todėl pradėkime nuo pat pradžių. 
Įsivaizduokite, kad jūs esate taksi vairuotojas 
ir staiga nusprendėte, jog norite išbandyti 
fotografo darbą. Jūsų nuotraukos telefone yra 
neblogos, o fotografuoti jums labai patinka. 
Tačiau nesate išbandęs, nei profesionalaus 
fotoaparato, nei gerų objektyvų, ir apskritai, 
net nežinote nuo ko pradėti. Tai ir yra mūsų 
pradinis taškas. Paskaičiuokime, kiek jums 
kainuotų išbandyti save fotografijoje prieš 
investuojant tūkstančius į profesionalią įrangą 
- o jei jums visai nesiseks ar nepatiks? 

Pokalbiai apie pinigus

Pradedant dirbti  skaitmeniniais 
fotoaparatais jums bus reikalingi:

• nebrangus, bet kokybiškas fotoaparatas 
(Sony, Canon, Nikon ir t.t.) - naujas 
kainuos 600 eurų, naudotas - 450 eurų;

• nebrangus, bet geras objektyvas - 
naujas  kainuos 350 eurų, naudotas - 
250 eurų;

• SD kortelė - 20 eurų;
• kompiuteris - nuo 300 eurų;
• foto programėlė (Adobe paketas) - 140 

eurų į metus.
Kaip matote, net ir  perkant naudotą įrangą 

gali tekti pakloti virš 1000 eurų. Čia jūsų 
išlaidos ir baigiasi, toliau seks mokymasis, 
bandymai ir gerų rezultatų siekimas. Po 3-4 
mėnesių suprasite, ar visos šios investicijos 
buvo vertos, ar ne. Jei taip, investuosite 
į profesionalią įrangą, o šią, greičiausiai, 
parduosite kitiems. Atgausite apie 70-
80% pradinių investicijų, tad kelias į savęs 
pažinimą fotografijoje jums kainuos apie 300-
400 eurų... 

O kaip gi su juostine fotografija? 
Paskaičiuokime kartu:

• juostinis fotoaparatas su automatiniais 
nustatymais - 30 eurų (pvz. Canon 500n 
ar 300v);

• objektyvas - 70 eurų (pvz. Canon 50 
mm F/1.8).

Štai čia baigiasi jūsų pirminis įnašas bei 

KAIRĖJE: Panevėžio m. Neįgaliųjų draugija
Aldona  Pogužinskienė, pirmininkė Stanislava 
Arbutavičienė ir Milda Čerkesienė. Moterys ruošia 
rekvizitus šventei. Didžiausia vertybė draugijoje - 
savanorystė. 

Juosta: Kodak Ultramax 400 (35 mm) | Fotoaparatas: 
Canon 300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | 
Nustatymai: ISO 400, F/2.8
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prasideda pastovioji dalis: juostos ir jų 
ryškinimas bei skenavimo išlaidos. Kiekvienos 
juostos kaina 6-10 eurų, ryškinimas  ir 
skenavimas dar 6-7 eurai. Vienai poros ar 
asmeniniai fotosesijai pakanka 1-2 juostų 
(36-72 kadrų). Vadinasi, vienai fotosesijai 
jums reikės apie 20-30 eurų. Privalumas, 
kad pradėti fotografuoti juosta yra tikrai 
nebrangu, bet pats procesas eigoje jums 
kainuos,  ir kainuos nemažai.  Kita vertus, 
kuo anksčiau suprasite, kad profesionali 
fotografija ne jums, tuo mažiau investuosite 
į šį savęs pažinimo procesą. Galbūt po 3-4 
fotosesijų pasakysite sau ne,  ir vėl grįšite prie 
taksi vairo. Juostinį fotoaparatą ir objektyvą 
lengvai parduosite už tą pačią kainą, tad 
visas jūsų praradimas - pinigai sumokėti 
už juosteles, jų ryškinimo bei skenavimo 
procesus. Patikėkite, neprireiks daugiau, 
nei 5 fotosesijų tam, kad pajaustumėte, 

ar fotografija skirta jums. Išvada: jei esate 
naujokas - juostinė fotografija yra pigiausias 
būdas perprasti, ar fotografija yra jūsų hobis. 
Tačiau jei jau turite šiokios tokios skaitmeninės 
foto įrangos - juostinė fotografija tampa 
labiau pramoga, hobis arba prabanga 
(ypač, jei fotografuotumėte plačiajuostiniu 
fotoaparatu), nes ji pareikalaus papildomų 
investicijų, kurių galite ir išvengti naudodami 
savo turimą skaitmeninį arsenalą. 

KAIRĖJE IR APAČIOJE: Vestuvės
Juosta: Kodak Tmax 100 (35 mm) | Fotoaparatas: 

Canon 300v | Objektyvas:  Canon 50 mm F/1.8 | 
Nustatymai: ISO 100, F/1.8

KITOJE PUSĖJE: Manarola, Italija
Juosta: Lomography Redscale XR 50-200 (35 mm) | 

Fotoaparatas: Canon 300v | Objektyvas: 
Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: ISO 100, F/1.8
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DEŠINĖJE: Post-apokaliptinė fotosesija
Juosta: Kodak Portra 400 (120) +2 push | Fotoaparatas: 

Mamiya 645 AFD | Objektyvas:  Mamiya Sekor 
80 mm F/1.9 | Nustatymai: ISO 1600,  F/1.9

APAČIOJE: Neapolis, Italija
Juosta: Lomography Fantôme  Kino 8 (35 mm) | 
Fotoaparatas: Canon 300v | Objektyvas: Canon 

50 mm F/1.8 | Nustatymai: ISO 8, F/1.8

Išskiriant skaitmeninės ir juostinės 
fotografijos skirtumus vertėtų pakalbėti 
apie galutinį rezultatą. Dažnai spausdinu 
savo darbus albumuose ir prisipažinsiu, kad 
kartais pats nesugebu atskirti juostinio kadro 
nuo skaitmeninio, nes akivaizdžių skirtumų 
kokybėje beveik nėra. Tačiau be kokybės 
nuotraukoje slypi kur kas daugiau: spalvos, 
kontekstas, prisiminimai, kur ir kada padarytas 

KITAME PUSLAPYJE:
 

Ghost Bike (Roma, Italija)
Juosta: Kodak Ektar 100 (120) | Fotoaparatas: Mamiya 

645 AFD | Objektyvas:  Mamiya Sekor 80 mm F/1.9 | 
Nustatymai: ISO 100, F/1.9

Galutinis rezultatas

šis kadras. Viena iš esminių savybių dėl ko 
fotografai renkasi juostą - jos savitos spalvos, 
kurių neįmanoma tobulai atkartoti programų 
pagalba. Būtent todėl renkuosi fotografuoti 
juodai baltom juostomis, kai noriu nespalvoto 
kadro, o Kodak Portra 800, kai noriu pasinerti 
į fine art. Fotografuodami juosta įdedate 
daugiau pastangų, galvojate apie kiekvieną 
kadrą, permąstote jo kontekstą, ilgiau 
laukiate, kol išvysite  rezultatą. Deja, bet 

skaitmena praranda tokią savitą jėgą, nes 
jos yra per daug: tūkstančiai kadrų telefone, 
kompiuteryje, debesyje, Facebooke ir dar 
kažin kur.
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Jei skaitote šį skyrių, greičiausiai 
apsisprendėte išmokti fotografuoti geriau, nei 
tai darėte telefonu. Kuo gi tikras fotografas 
skiriasi nuo fotografuojančio telefonu? Jūsų 
telefonas arba „muilinis“ fotoaparatas (jei 
dar kas tokius naudoja) turi įdiegtas neblogas 
vidines „žinias“. Mano tikslas - padėti jums 
jas įsisavinti ir perimti visapusišką fotoaparato 
valdymą, kad galėtumėte ne tik kontroliuoti 
situaciją, bet ir planuoti ją iš anksto, žinodami 
savo „galias“. 

Iš esmės viskas, kas vyksta fotoaparate yra 
labai primityvu: šviesa patenka į fotoaparato 
vidų, kur ji apšviečia arba juostos kadrą 
(juostiniame fotoaparate), arba matricą 
(skaitmeniniame fotoaparate). Jūsų tikslas 
- sureguliuoti šviesą taip, kad jos būtų nei 
per daug, nei per mažai. Naujokas pasitiki 
savo fotoaparatu (arba telefonu) ir leidžia 
jam nustatyti visus nustatymus pačiam. 
Tai vadinama AUTO režimu. Šioje knygoje 
išmokysiu naudotis kitais režimais, kurie leis 
jums atverti plačiausias duris į meno, idėjų ir 
kūrybinių galimybių pasaulį. 

Atsiminkite: geram kadrui reikia tiek 
šviesos, kad jos būtų nei per daug, nei 
per mažai, kitaip jūsų kadras bus per 
daug šviesus arba per daug tamsus. Tam 
jūs turite puikų pagalbininką - šviesos 
matuoklį - eksponometrą, kuris greičiausiai 
yra įdiegtas į jūsų fotoaparatą. Senesni 
juostiniai fotoaparatai jo neturi, kai kurie 
turi neveikiančius arba blogai veikiančius 
- venkite tokių modelių, su jais vargsite, o 
nusivylę nesėkmingais kadrais, greičiausiai 
išvis nustosite fotografuoti. Naujesni modeliai 
turi labai gerus eksponometrus, galite drąsiai 
jais pasikliauti.  

DEŠINĖJE: Kapitonas Lietuva
Gabrielius Liaudanskas (Svaras)

Juosta: Kodak Ektar 100 (120) | Fotoaparatas: 
Mamiya 645 AFD | Objektyvas: Mamiya Sekor 80 mm 

F/1.9 | Nustatymai: ISO 100, F/1.9  | Photoshop: grunge 
layer overlay (multiply) 

Skyrius skirtas tik 
naujokams

Kas gi yra atsakingas už tai, kad kadrui 
būtų suteikta pakankamai šviesos? Čia veikia 
tik 3 mechanizmai, perpratę kuriuos galėsite 
lengvai valdyti situaciją rankiniu būdu:

• ISO (juostos/matricos jautrumas 
šviesai);

• užrakto greitis (shutter speed);
• diafragmos dydis (aperture size).

Įdomu tai, kad juostinėje fotografijoje ISO 
priklauso nuo jūsų naudojamos juostelės. 
Jei nusipirkote Kodak Portra 400, jūsų ISO 
bus 400, jo keisti negalėsite,  kol nebaigsite 
fotografuoti šia fotojuostele. Į fotoaparatą 
įdėjus Ilford Delta 3200, jūsų ISO bus 3200, ir 
visus 36 kadrus fotografuosite nustatę būtent 
tokį ISO (naujesni fotoaparatai patys nustato 
ISO pagal jūsų įdėtos juostelės duomenis, 
kuriuos jie nuskaito automatiniu būdu). 
Besimokant fotografuoti tai patogu, nes nuo 
šiol jūs dirbsite tik su dviem parametrais: 
užrakto greičiu ir diafragmos dydžiu. 

Skaitmeniniame fotoaparate viskas šiek 
tiek kitaip: čia ISO galite keisti kada tik 
panorėję, todėl,  jei pirmas kadras gavosi 
per daug tamsus, galite tuoj pat pakelti ISO 
ir gauti šviesesnį kadrą. Tačiau dirbant su 
skaitmeniniais fotoaparatais visada turėsite 
suktis tarp visų trijų nustatymų - nepamirškite, 
kas už ką „atsakingas“!
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nei reikia, -1 stop - šviesos dukart mažiau:

Eksponometro parametrus matysite 
žiūrėdami pro fotoaparato akutę, dažniausiai 
jie vaizdo apačioje, kartais - šone 
(nepamirškite uždėti objektyvą ir įjungti 
fotoaparatą).

Svarbu! Beveik kiekvienas senas ir naujas 
fotoaparatas turi įdiegtą eksponometrą, 
padedantį suprasti, ar gauname pakankamai 
šviesos kadrui. Šis šviesos matuoklis remiasi 
visais 3 fotoaparato nustatymais: ISO, užrakto 
greičiu ir diafragmos dydžiu.

 Beveik kiekvieno fotoaparato 
eksponometras turi žymes: -3, -2, -1, 0, 
+1, +2, +3 - arba kažką labai panašaus. 
Jei į fotoaparatą patenka tinkamas šviesos 
kiekis, matuoklis bus ties „0“. Jei šviesos 
patenka per daug - matuoklis bus „+“ zonoje 
(dešinėje), kai šviesos per mažai - matuoklis 
bus „-“ zonoje (kairėje). Anglų kalba, šie 
skaičiai vadinami žodžiu stop. +1 stop reiškia, 
kad šviesos paduodame dvigubai daugiau 

APAČIOJE: Neapolis, Italija
Juosta: Lomography Fantôme Kino 8 (35 mm) | 

Fotoaparatas: Canon 300v | Objektyvas: 
Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: ISO 8, F/1.8

ISO - tai jūsų atspirties taškas. Primenu: 
juostinėje fotografijoje ISO išlieka pastovus, 
priklausomai nuo jūsų pasirinktos naudojamos 
juostos, todėl, kai pasikeičia jūsų aplinkos 
apšvietimas, tenka keisti  užrakto greitį arba 
diafragmos dydį. 

Pabandykime perprasti, kas gi tas ISO, ir 
kas nuo jo priklauso. Labai paprasta kalba, 
ISO - tai juostos/matricos jautrumas šviesai. 
Kuo didesnis ISO skaičius - tuo juosta/matrica 
jautresnė šviesai, tuo mažiau šviesos reikia 
kadrui. ISO skaičiai pasiskirsto taip:

ISO 100 - tinka fotografuoti labai stipriai 
apšviestoje aplinkoje (pvz. saulėtą dieną, arba 
žiemą, kai spindi sniegas);

ISO 400 - labai universalus variantas, tinka 
tiek šviesiai aplinkai, tiek ir prietemoje;

ISO 800 - tinka fotografuoti koncerto 
metu, tamsioje aplinkoje, kur yra geras, bet 
negausus šviesos šaltinis;

ISO 1600 - 3200 - koncertai, naktinis 
miestas, ir t.t. 

Asmeniškai  aš  visada renkuosi kuo didesnės 
ISO dydžio juosteles fotografuodamas 
koncertus, ypač jei koncertuoja roko grupė, 
kuriai papildomas grubus grūdėtumas 
kadre priduoda daugiau energijos, emocijų 
ir jausmų. Čia labai tinka spalvotos Kodak 
Portra 400 ir 800 bei juodai baltos Ilford Delta 
400 ir 3200 juostos. Praktiškai visada taikau 
ir juostos manipuliacijos veiksmus, apie tai 
kalbėsiu „Magijos“ skyriuje. 

Fotografuodamas modelius, vaikus, poras 

arba jaunavedžius renkuosi ISO 100 juosteles. 
Čia tinka spalvota Kodak Ektar 100 arba 
juodai balta Kodak Tmax 100 fotojuostelė. 
Tokios juostos turi minimalų triukšmą, todėl 
nuotraukos atrodo labai švarios, oda lygi, 
minimalus triukšmas pastebimas tik kokybiško 
kompiuterio ekrane ir pagrinde tik juodai 
baltuose kadruose. Atsispausdinę tokią 
nuotrauką sunkiai atskirsite nuo skaitmeninio 
kadro kokybės prasme. 

Svarbu! Įsidėmėtina, kad juostelės turinčios 
ISO 400 ir daugiau turės daugiau grūdėtumo, 
ką galima panaudoti savo naudai (meniniam 
kadrui). Tačiau pigesnės juostelės (ypač 
juodai baltos) gali turėti ir nelabai malonų 
grūdėtumą, kuris netinka vaikų, merginų, 
moterų portretams, nes priduoda veidams 
grubumo, kuris nebūdingas švelniems veido 
bruožams. 

ISO - visų pradžių pradžia

KITAME PUSLAPYJE:

KAIRĖJE: Linas Adomaitis
Koncertas „Vandenynai” (Panevėžys)

Juosta: Kodak Portra 400 (35 mm) +1 push | 
Fotoaparatas: Canon 300v | Objektyvas: Canon 

135 mm F/2 | Nustatymai: ISO 800, F/2

DEŠINĖJE: Juodoji jūra (Bulgarija)
Juosta: Kodak Portra 400 (35 mm) | Fotoaparatas: 

Canon 300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | 
Nustatymai: ISO 400, F/1.8
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Viena iš fotoaparato „gudrybių“ - ribotas 
šviesos įleidimas. Nors šviesa ir patenka ant 
matricos ar juostos, jos kiekį riboja mažos 
„užuolaidėlės“, atsiveriančios tam tikram 
laikui, kurį jūs nustatysite patys arba kokį 
už jus parinks automatiniai nustatymai. 
Užrakto greičio pradinis matas - 1 sekundė. 
Tačiau dažniau dirbsite su milisekundėmis, 
tad lengvesniam žymėjimui buvo pasirinkta 
išlaikyti žymėjimą sekundėmis: 1/60 sek., 1/25 
sek., 1/8000 sek. ir t.t. Pavyzdžiui, nustatymas 
1/25 įleis kur kas daugiau šviesos nei 1/4000. 
Šiuo atveju, 1/25 reikš, kad užraktas atsidarė 
ir pasiliko atidarytas 40 milisekundes, o 
1/4000 - 0.25 milisekundes. Greitai, tiesa?

Išbandydami įvairius fotoaparato greičius 
pastebėsite, kad kai kurie greičiai neturi 
dalybos („/“) ženklo. Pvz., 1, 2, 10 ir t.t. Tai 
reiškia, kad užraktas liks atidarytas atitinkamai 
1, 2 arba 10 sekundžių. Tai kosmiškai  daug  
šviesos, todėl  tokius  greičius naudosite 
tik ypatingai specifiniais atvejais,  pvz.:  
fotografuojant  žvaigždes  naktį apšvietimas 
bus labai menkas, todėl jums reikės gauti kuo 
daugiau šviesos. Palikite užraktą  atidarytą 
kelioms sekundėms ir juosta (matrica) gaus 
daug šviesos, gal net pakankamai, kad 
išgautumėte nuostabų žvaigždėto dangaus 
kadrą. Nepatarčiau taip eksperimentuoti 
su juosta, jei esate naujokas. Pirma, 
susifokusuokite į paprastesnius dalykus. 
Bet jei turite skaitmeninį fotoaparatą, 
galite bandyti kiek tik norite, tai jums nieko 
nekainuos. Paieškokite internete daugiau 
informacijos apie tai, kaip dar galima 
išnaudoti ilgai atidarytą užraktą (long 
exposure), rasite begalę įdomių idėjų ir 
pavyzdžių.

Dar vienas mano patarimas: pirkdami 
juostinį fotoaparatą suteikite pirmenybę tam, 
kuris turės maksimalų greitį - bent 1/1000 
(fotoaparato aprašyme arba jo nustatymuose 
rasite visą šią informaciją). Pabrėžiu tai todėl, 
kad senesni juostiniai fotoaparatai yra labai 
riboti, tad pirkdami juos turite suprasti, ką 
prarandate - turėdami maksimalų greitį 1/500 
labai saulėtą dieną turėsite riboti šviesos 
kiekį kitais įrankiais, t.y. greičiausiai mažinsite 
diafragmą… pats laikas pakalbėti ir apie ją...

Svarbu! Užrakto greitis ypač svarbus 
fotografuojant judančius žmones ar objektus:  
šio nustatymo pagalba juos galima pagauti 
taip, lyg jie būtų sustingę. ore (pvz.: 1/2000), 
arba išlieti (pvz.: 1/10). Atsiminkite taisyklę: 
jei fotografuojate 1/50 ir lėtesniu greičiu 
(pvz.: 1/25 arba 1/15), fotoaparatą reikia 
laikyti statiškai: ant laikiklio, trikojo ir pan. 
Jei jį laikysite rankose, yra tikimybė, kad 
vaizdas gausis išlietas dėl jūsų rankų arba 
fotografuojamo objekto judesių. Tačiau jei 
greitis bus 1/60 ir daugiau (1/100, 1/250 ir 
t.t.)  greičiausiai judantys objektai bus be 
jokio išsiliejimo. 

Užrakto greitis 
(shutter speed)

DEŠINĖJE VIRŠUJE: Manarola, Italija
Juosta: Lomography Redscale XR 50-200 (35 mm) | 

Fotoaparatas: Canon 300v | Objektyvas: Canon 50 mm 
F/1.8 | Nustatymai: ISO 100, užrakto greitis 1/10

DEŠINĖJE APAČIOJE: Milanas, Italija
Juosta: Kodak Ektachrome E100 (35 mm) | Fotoaparatas: 

Canon 300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | 
Nustatymai: ISO 100, užrakto greitis 1/60 | 

Ypatumai: cross-process ryškinimas
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Kiekvienas objektyvas turi reguliuojamą 
diafragmą, kurios dėka galima kontroliuoti 
šviesos kiekį patenkantį į fotoaparatą. 
Diafragmos dydis užrašomas taip: F/1.8, 
F/2.8 arba F/11 – priklausomai nuo jūsų 
pasirinkimo. Atkreipkite dėmesį į šiokią tokią 
keistenybę: kuo mažesnis skaičius seka „F/“, 
tuo daugiau šviesos patenka į fotoaparatą. 
Kalbant paprastai, tiesiog įsiminkite šiuos 
skaičius:

F/1.2 - šviesos patenka labai daug;
F/22 - šviesos patenka labai mažai, todėl 

reikės apmąstyti, kuriuos kitus parametrus 
keisti tam, kad jos gauti daugiau (jei jos jums 
bus per mažai).

Taigi, jei jūsų objektyvas turi užrašą F/1.8 
- jums labai pasisekė, su šiuo objektyvu 
galėsite dirbti ir dieną, ir prietemoje, ir naktį. 
Tačiau jei jūsų objektyvas turi maksimalų 
skaičių F/3.5 - vakare vargsite, ieškodami 
geresnio arba stipresnio apšvietimo. Visi 
pigiausi objektyvai turi būtent tokį arba 

Diafragma (aperture)
panašų skaičių. Mano patarimas - venkite 
tokių objektyvų ir ieškokite šviesesnių: F/1.2, 
F/1.4, F/1.8 arba F/2.8.

Ne visi (net profesionalūs) fotografai žino, 
kodėl F/1.4 reiškia didesnę diafragmą (t.y. 
šviesiau), o tarkime F/11 reiškia kur kas 
siauresnę diafragmą (t.y. tamsiau). Paaiškinu: 
pažymėkime objektyvo diafragmos diametrą 
raide D. Kuo diametras didesnis, tuo daugiau 
šviesos patenka į fotoaparatą. Židinio nuotolį 
žymime raide F (focal length). Židinio nuotolis 
- tai jūsų objektyve esamas arba nustatomas 
nuotolis, pvz. 35 mm, 50 mm, 85 mm ir t.t. 

Diafragmos dydis turi labai paprastą 
formulę, štai keli jos pavyzdžiai:

D = F/1.4
D = F/2.8
D = F/11
Jei naudojamas objektyvas Canon 50 

mm F/1.8, o fotografuojama nustačius F/2, 
diafragmos dydį apskaičiuosime taip:

D = 50 mm / 2 = 25 mm

Jei fotografuojama nustačius F/10, 
diafragmos dydį apskaičiuosime taip:

D = 50 mm / 10 = 5 mm
Kaip matome, F/2 nustatymas duoda 

didesnę diafragmą, nei F/10. Todėl objektyvai, 
kurie gali įleisti tiek daug šviesos yra labai 
vertinami, ypač fotografuojant vakare.

Beje, yra klaidinga rašyti diafragmos dydį 
be dalybos (/) ženklo (pvz. „F2.8“, arba 
„F11“), nes dalybos ženklas čia ir yra visa 
esmė.

Svarbu! Atidarant diafragmą (pvz.: 
pasirinkę F/1.8) gaunate siauresnį fokusavimo 
diapazoną, vadinasi, fokusuojamas objektas 
bus fokuse, o viskas kas arčiau jo ir už jo - 
bus už fokuso ribų (išlieta). Tai atrodo labai 
prabangiai, bet ne visada to norėsis. Jei 
pasirenkate F/8, greičiausiai viskas bus fokuse 
(labai įprasta praktika fotografijoje tolimoje 

KAIRĖJE IR APAČIOJE:  Procida, Italija
Juosta: Fujicolor C200 (35 mm) | Fotoaparatas: 

Canon 300v | Objektyvas:  50 mm F/1.8 | Nustatymai: 
ISO 200, F/1.8

KITAME PUSLAPYJE: 

KAIRĖJE: Procida, Italija
Juosta: Fujicolor C200 (35 mm) | Fotoaparatas: 

Canon 300v | Objektyvas:  50 mm F/1.8 | Nustatymai:
ISO 200, F/1.8

DEŠINĖJE: Manarola, Italija
Juosta: Kodak Ektar 100 (35 mm) | Fotoaparatas: 

Canon 300v | Objektyvas:  50 mm F/1.8 | Nustatymai:
ISO 100, F/8 

praeityje), tačiau ant juostos pateks mažiau 
šviesos, teks tai kompensuoti užrakto greičio 
(shutter speed) pagalba (arba keliant ISO 
dydį skaitmeniniame fotoaparate).
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Kodėl privalote mokėti 
naudotis M režimu?

Įsigijęs savo pirmąjį veidrodinį fotoaparatą, 
peržiūrėjau labai daug naudingų fotografijos 
pamokų ir praktiškai visi mokytojai pradėdavo 
nuo to, kad liepdavo išmokti fotografuoti M 
režimu. Panašiai pradėsiu ir aš: paimame savo 
fotoaparatą, nustatome režimą M ir skaitome 
toliau.

M režimas reiškia Manual (rankinis), todėl 
čia viską valdote jūs: ISO, užrakto greitį, 
bei diafragmos dydį. Kaip jau minėjau, 
pradėkite nuo to, kad pasirenkate ISO. 
Fotografuodami juosta, ISO pasirinksite 
fotojuostų parduotuvėje prie kasos. 
Fotografuodami skaitmeniniu fotoaparatu, 
ISO galėsite keisti kada tik panorėsite. 
Juostinei fotografijai vasarą rekomenduoju 
naudoti ISO 100 ir ISO 200 juosteles. Bet 
rimtų spalvotų juostelių turinčių ISO 200 
nerasite, tad teks pirkti pigesnes, pvz.: Kodak 
GOLD 200 arba Fujicolor C200. Gal ir gerai, 
nes vis dar mokotės, bet rimtesnei fotosesijai 
rekomenduočiau Kodak Ultramax/Portra 400 
arba Kodak Ektar 100.

Kaip matote, M režimas - tai šioks toks 
kovos laukas, kur sprendimai priimami kas 

kartą paėmus fotoaparatą į rankas. Labai 
rekomenduoju jį perprasti. Kai suprasite, kaip 
veikia visas jūsų fotoaparato mechanizmas, 
galėsite laviruoti ir kitais jame įdiegtais 
režimais: AV (A), TV (S) ir t.t. Prisipažinsiu, kad 
dirbdamas profesionalioje fotosesijoje visada 
dirbu tik M režimu, bet fotografuodamas 
juosta šeimą arba draugus, neretai pasirenku 
kitus režimus. Kadangi puikiai suprantu, kas 
ką daro, nebijau perduoti dalinį valdymą savo 
senam juostiniam Canon fotoaparatui: stebiu 
jo automatinius pasirinkimus, pamatęs, kad 
jie man netinka - grįžtu į M režimą pilnam 
valdymui. Supažindinsiu su papildomais 
pusiau automatiniais režimais ir jus.

O čia jums maža atmintinė dirbant M 
režimu:

• ISO priklauso nuo juostelės 
pasirinkimo, jis nekeičiamas;

• užrakto greitis:
2s, 1s, 1/10, 1/25, 1/30 - lėti užrakto 

greičiai, tinka meniniams kadrams, bet gali 
sukelti kadro išliejimą dėl judančio objekto 
arba jūsų rankų judesių (jei laikote fotoaparatą 
rankose);

1/60, 1/100, 1/250, 1/400 - greitas užraktas, 
galite laikyti fotoaparatą rankose - kadras bus 
stabilus. Jei fotografuojate sporto varžybas ir 
nenorite išlietų sportininkų kadre - laikykitės 
didelių greičių (1/400, 1/1000, 1/2000 ir t.t.).

• diafragma:
F/1.2, F/1.4, F/1.8 - labai geri objektyvai, 

tokie įleidžia daug šviesos, gražiai išlieja foną, 
tinka meniniams kadrams;

jei objektyvo maksimali riba F/3.5 arba F/4 
- greičiausiai pasigailėsite, kad tokį pirkote, 
nebent kito pasirinkimo tiesiog nėra. 

KAIRĖJE: Fotosesija Užupyje
Juosta: Kodak Ektar 100 (120) | Fotoaparatas: Mamiya 
645 AFD | Objektyvas:  Mamiya Sekor 80 mm F/1.9 | 
Nustatymai: ISO 100, F/1.9 

KITAME PUSLAPYJE: 

Linas Adomaitis  „Vandenynai“ (Panevėžys)
Juosta: Kodak Portra 400 (120) +1 push | Fotoaparatas: 
Mamiya 645 AFD | Objektyvas:  Mamiya Sekor 80 mm 
F/1.9 | Nustatymai: ISO 800, F/1.9 
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Praktinis iššūkis ir pavyzdys: jūsų 
modelis yra blogai apšviestame kambaryje 
prie lango. Kambarys labai gražus, todėl 
norite, kad matytųsi ne tik modelis, bet 
ir jį supanti aplinka. Kadangi kambaryje 
nėra daug šviesos, bandysite rankiniais 
nustatymais „paimti“ jos tiek, kiek reikia, 
pasinaudodami žiniomis apie ISO, užrakto 
greitį ir diafragmos dydį. Įsivaizduokime, 
kad mūsų ISO - 400 (tarkime, Kodak Portra 
400 juostelė). Pagal savo poreikį nustatome 
diafragmos dydį: kadangi norime, kad fokuse 
būtų kambarys, o ne tik mūsų modelis, 
diafragmos dydį turėsime nustatyti nuo F/2.8. 
Čia tiks ir F/3.5, ir F/4.5, ir t.t. Kuo daugiau 
už „F/“, tuo daugiau fokuse bus kambarys. 
Tačiau pradžioje paminėjau, kad kambaryje 
mažai šviesos. Įsivaizduokime, kad nustatėte 
diafragmos dydį F/2.8 ir pastebėjote, kad 
jūsų eksponometras jums rodo, kad kadrui 
vis tiek reikia daugiau šviesos. Jūsų paskutinis 
išsigelbėjimas - užrakto greitis. Sureguliuojate 
jį taip, kad šviesos būtų pakankamai 
(eksponometras bus ties „0“). Ir čia pastebite, 
kad dabar jūsų užrakto greitis - 1/25. Negerai, 
nes tai gan lėtas greitis, greičiausiai kadras 
išsilies nuo jūsų rankų mikro judesių laikant 
fotoaparatą fotografavimo metu. Kokie galimi 
variantai?

1. Paliekate esamus nustatymus (F/2.8, 
1/25), bet randate į ką būtų galima atremti 
fotoaparatą, kad jis nejudėtų nuo jūsų rankų 
mikro judesių. Čia tinka trikojis, arba kokia 
nors atrama, kurią turite po ranka. Būtinai 
paprašote modelio nesujudėti ir neužsimerkti, 
kol darysite tokį kadrą. Jūsų nustatymai 
atrodys taip: F/2.8, užrakto greitis - 1/25, ISO 
- 400. 

KAIRĖJE: Ieva Grigaitė
„Mamos Varom Kavos” įkūrėja, VšĮ „Septynios akimirkos” 

vadovė, „Galiu mokytis“ projekto karjeros specialistė, 
lektorė. Ieva atstovauja šeimų poreikius miesto mastu, 

organizuoja nemokamus kursus, mokymus,  kartu 
su komanda konsultuoja įmones, norinčias sukurti 

komfortišką aplinką šeimoms su vaikais.

Juosta: Kodak Portra 800 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas:  135 mm F/2 | Nustatymai:

 ISO 400, F/2

KITAME PUSLAPYJE: 

KAIRĖJE: Lt. Col. Dr. Virginijus Veilentas
Kunigas, pedagogas, žurnalistas, lakūnas, Lietuvos 

karinių oro pajėgų kapelionas. Virginijus ne kartą atliko 
skrydžius su neįgaliais vaikais, dovanodamas jiems 

neapsakomus įspūdžius visam gyvenimui.

Juosta: Agfa APX 400 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas:  135 mm F/2 | Nustatymai: 

ISO 400, F/2

DEŠINĖJE: AN-2 
Juosta: Agfa APX 400 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 

300v | Objektyvas:  135 mm F/2 | Nustatymai: 
ISO 400, F/2

2. Jei neturite į ką atremti fotoaparato 
- teks kelti užrakto greitį iki saugaus, bent iki 
1/50. Dabar jums vėl trūksta šviesos. Nieko 
tokio, sprendimas yra, tačiau teks atsisakyti 
didesnio fokusavimo diapazono. Kambarys 
už modelio nugaros bus šiek tiek išlietas, o 
nustatymai atrodys taip: F/1.8, užrakto greitis 
- 1/50, ISO - 400. 
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AV (A), TV (S) 
bei kiti nesuprantami režimai
Įsigiję  savo  pirmąjį  rimtą  fotoaparatą 

turbūt pastebėjote, kad jo viršuje yra 
„ratukas“, kurio  dėka galima pasirinkti įvairius 
režimus. Senesni juostiniai fotoaparatai, 
pagaminti  iki 1986-1990 metų, greičiausiai  
tokio pasirinkimo neturės, bet  naujesni,  ypač 
Canon, Mamiya, Contax ar Nikon būtinai 
pasiūlys jums platesnį pasirinkimą. M režimą 
jau aptariau, taip pat minėjau AUTO režimą 
(kartais jis dar žymimas žaliu stačiakampiu), be 
jų gan dažnai pamatysite kažką panašaus į AV 
(Nikon: A), TV (Nikon: S), ir kitus papildomus 
režimus. Jie - pagalbiniai, naudojami, kuomet 
jų reikia labiausiai. Paanalizuokime du 
svarbiausius iš jų.

AV režimas (Nikon fotoaparate žymimas 
A raide) - tai pusiau automatinis režimas, 
kurio prioritetas jūsų pasirinktas diafragmos 
dydis. Jį dažnai naudoju fotografuodamas 
juostiniu fotoaparatu. Šiame režime jūs 
nustatote diafragmos dydį, o fotoaparatas, 
atsižvelgdamas į jūsų pasirinkimą ir į juostos 
ISO, savarankiškai parenka geriausią užrakto 
greitį. Kadangi aš labai dažnai fotografuoju 
F/1.8-2.8,  juostiniam fotoaparatui „liepiu“ 
pačiam parinkti man užrakto greitį. Tačiau 
labai šviesios dienos metu reikia stebėti, ką 
rodo fotoaparato eksponometras: ar nemirksi 
ir neperspėja, kad į fotoaparatą patenka 
per daug šviesos. O tamsioje aplinkoje 
reikia stebėti fotoaparato parinktą greitį, 
ar jis nėra lėtesnis, nei 1/60, kad vaizdas 
nesigautų išlietas nuo mikro judesių. Todėl 
rekomenduoju visų pirma išmokti dirbti 
M režimu, kad vėliau fotografuojant kitais 
pusiau automatiniais režimais žinotumėte 
visus povandeninius akmenis.

TV režimas  (Nikon fotoaparate  žymimas  
S raide) - tai pusiau automatinis režimas, kurio 
prioritetas - jūsų pasirinktas užrakto greitis. 
Šį režimą galima naudoti, jei planuojate 
specialiai atidaryti užraktą ilgesniam laikui. 
Greičiausiai tuo metu stabilizuosite kamerą 
ant stovo, kad nebūtų išliejimo nuo mikro 
judesių. Taip pat šį režimą rekomenduojama 
naudoti, kai fotografuojate sporto varžybas, 
kurių metu norite „pagauti“ sportininko judesį 
be jokio išliejimo. Tarkime, nustatę 1/1000 
gausite labai gerai „pagautą“ judesį ore, 
fotografuojamas objektas bus lyg be išliejimo 
(motion blur). Šiuo režimu jūs užduodate 
užrakto greitį, o fotoaparatas atsižvelgdamas 
į  jūsų  pasirinkimą  ir juostelės  ISO pats  
parenka  diafragmos dydį. Jei jums visai 
nesvarbu, ar fonas išlietas, ar viskas fokuse 
- šis režimas jums puikiai tiks. Jei vis dėl to 
norėsite kontroliuoti ir greitį, ir diafragmą, 
grįžkite prie M režimo, kuris suteiks jums pilną 
valdymą ir kontrolę. 

Portreto režimas, sporto režimas ir kiti 
papildomi režimai atlieka panašias funkcijas, 
kaip TV ar AV, tik jie patys parenka viską už jus, 
atsižvelgdami į tai, ką planuojate fotografuoti 
- žmogų ar sporto varžybas. Tai labai panašu 
į minėtą AUTO režimą, tik čia automatiškai 
dominuoja vienas ar kitas valdymas - AV ar 

DEŠINĖJE: Vestuvės
Juosta: Fuji 400h (120) | Fotoaparatas: Mamiya 645 AFD 
| Objektyvas:  Mamiya Sekor 80 mm F/1.9 | Nustatymai: 

ISO 200, F/1.9 
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TV. Pabandykite niekada nesinaudoti šiais 
režimais. Jei turite M, AV ir TV - greičiausiai 
jūsų fotoaparatas beveik profesionalus, tad 
pasinaudokite jums suteiktomis privilegijomis 
ir susikoncentruokite verčiau į M arba AV. 
Šie režimai išmokys jus matyti ir jausti 
šviesą, suprasti, kada, kokie nustatymai 
tinka, privers galvoti, kai nustatymai netiks. 
Visiškai automatiniai nustatymai neduos jums 
jokios naudos, nieko neišmokys, neskatins 
kūrybiškumo.

Padarykime išvadas:
M režimas - režimas, kuriame kontroliuojate 

ir diafragmos dydį, ir užrakto greitį;
AV režimas - režimas, kuriame 

kontroliuojate tik diafragmos dydį. Užrakto 
greitį jums parenka fotoaparatas.  Naudodami 
jį stebėkite užrakto greičio parametrus 
fotografuodami per daug šviesioje arba per 
daug tamsioje aplinkoje. Kartais per didelis 
pasitikėjimas šiuo režimu pražudo potencialiai 
gerą kadrą;

TV režimas - režimas, kuriame 

kontroliuojate tik užrakto greitį, diafragmos 
dydį fotoaparatas parenka jums pats; 

visi kiti režimai - jei perskaitėte šį skyrių ir 
supratote bent pusę visos informacijos, jums 
nereikalingi! 

DEŠINĖJE: Fotosesija Vilniuje
Juosta: Fuji 400h (120) | Fotoaparatas: Mamiya 645 AFD 
| Objektyvas:  Mamiya Sekor 80 mm F/1.9 | Nustatymai: 

ISO 200, F/1.9

APAČIOJE: Manarola, Italija
Juosta: Kodak Ektar 100 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon  

300v | Objektyvas:  Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: 
ISO 100, F/4 

KITAME PUSLAPYJE: 

Neapolis, Italija
Juosta: Lomography Fantôme Kino 8 (35 mm) | 

Fotoaparatas: Canon  300v | Objektyvas:  Canon 
50 mm F/1.8 | Nustatymai: ISO 8, F/1.8

Kairėje pusėje : greitis (shutter speed) 1/15
Fotoaparatas atremtas  į atramą tam, kad išvengti  

mikrojudesių. 
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Objektyvai... ir kodėl jie 
svarbesni už fotoaparatą

Neretai profesionalūs fotografai 
komentuoja, kad geras objektyvas, šviesa ir 
kompozicija svarbesni už patį fotoaparatą. 
Čia labai daug tiesos. Fotoaparatas - tai tik 
įrankis, pagaunantis ir įamžinantis vaizdą, 
kurį mes suteikiame jam. Tačiau pats vaizdas 
priklauso nuo to, kaip jis apšviestas, kokiu 
kampu jis fotografuojamas ir… kaip mes 
naudojame objektyvą tam vaizdui išgauti. 
Būtent objektyvas ir jo savybės gali perteikti 
tą patį vaizdą visiškai skirtingai, nei mes jį 

KAIRĖJE: Procida, Italija
Juosta: Fujicolor C200 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon  

300v | Objektyvas:  Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: ISO 
200, F/1.8

APAČIOJE: Manarola, Italija
Juosta: CineStill 50D (35 mm) | Fotoaparatas: Canon  

300v | Objektyvas:  Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: 
ISO 50, F/1.8 | Ypatumai: galiojimo laikas baigėsi 2020 

metais.
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matome: platus objektyvas paims viską, 
ką mato mūsų akis, o portretinis 50 mm 
objektyvas - tik konkrečią vaizdo dalį, makro 
objektyvas leis jums įamžinti net ir smulkiausių 
vabzdžių veido bruožus, o fisheye objektyvas 
suteiks labai įdomiai išgaubtą, beveik 180 
laipsnių vaizdą. Kadangi objektyvai yra 
skirtingi, kiekvienas naudojamas savo tikslams 
pasiekti. Pabandysiu pateikti nesudėtingą 
objektyvų klasifikaciją, tikiuosi ji jums padės 
suprasti objektyvų svarbą geriau.

Visų pirma, objektyvai skiriasi pagal židinio 
nuotolį:

10-12 mm - fisheye objektyvai;
12-16 mm - labai plataus kampo objektyvai;
24 mm - plataus kampo objektyvai;
28-35 mm - plataus-portretinio tipo 

objektyvai;
35-70 mm - tradicinis nuotolis, universalūs, 

labai tinkantys portretams objektyvai;
70-200 mm arba 24-70 mm - zoom tipo 

objektyvai.

Objektyvai gali turėti fiksuoto židinio 
nuotolį (fixed) arba turėti savo nuotolio 
diapazoną (zoom lens):

35 mm, 50 mm, 135 mm - fiksuoto židinio 
nuotolio objektyvai;

24-70 mm, 70-200 mm - savo nuotolio 
diapazoną turintys objektyvai, kartais dar 
vadinami „tinginio“ objektyvais (fotografui 
nereikia  daug judėti: iš to paties taško 
galima padaryti platesnę ir labiau „pritrauktą“ 
nuotrauką, tuo tarpu, kai dirbant su vieno 
nuotolio objektyvais fotografui tenka daugiau 
judėti, permąstyti kompoziciją, dažniau keisti 
nustatymus).

Kitas (mano manymu - svarbiausias) 
objektyvų skirtumas  - jau  aptartas diafragmos 
dydis. Visi objektyvai turi savo diafragmos 
dydžio ribas, ir kuo jo maksimalus dydis yra 
didesnis - tuo brangesnis objektyvas. Esu 
dirbęs su objektyvais nuo F/1.2, ir būtent 
F/1.2, man buvo pats „kiečiausias“ (Canon 50 
mm F/1.2 L ir Sony G 50 mm F/1.2). Mano 
patarimas: jei planuojate pirkti objektyvą, 
pabandykite nusipirkti tokį, kurio diafragmos 
dydis būtų F/2.8 arba daugiau. Visi mano 
objektyvai yra F/1.8 arba dar didesnės 
diafragmos (F/1.4, F/1.2).

Čia pat verta paminėti, kad blogiausi ir 
pigiausi objektyvai neturi fiksuoto diafragmos 

dydžio. Jie gali atrodyti taip: F/4-5.6, F/3.5-
5.6 ir t.t. Rekomenduočiau tokių vengti. Labai 
dažnai fotoaparatų gamintojai prideda šiuos 
objektyvus prie aparato į vieną komplektą. 
Tokiais atvejais patarčiau pirkti fotoaparatą 
be objektyvo, o geresnį objektyvą nusipirkti 
atskirai. Geriau turėti vieną kokybišką 35 mm 
F/1.8, negu pigesnį 18-55 mm F/4-5.6. 

Dabar apie dar du objektyvų parametrus, 
kurie nėra tokie svarbūs, bet vis dėl to gali 
įtakoti fotografo darbą, nuotraukos kokybę 
ir objektyvo kainą. Visų pirma, kai kurie 
objektyvai gali turėti vaizdo stabilizavimo 
funkciją, kuri gali jums padėti fotografuojant 
lėtesniu užrakto greičiu. Šaunu, kai ši funkcija 
yra, tačiau nedėkite į ją per daug vilčių, tai 
geras priedas, bet tai tik papildomas priedas. 
Yra? - Puiku!, Nėra? - Tiek to. Šimtą metų jo 
nebuvo ir fotografija nuo to nebuvo blogesnė. 
Kitas kur kas svarbesnis dalykas - automatinis 
fokusavimas. Keista apskritai kalbėti apie 
tai XXI amžiuje, bet tai labai svarbi funkcija 
kalbant apie juostinę fotografiją. Jei ruošiatės 
pirkti seną juostinį fotoaparatą (arba jau 
turite tokį namuose), greičiausiai tokios 
prabangos, kaip autofokusas, neturėsite. 
Tada teks naudotis senoviniais fokusavimo 
mechanizmais: kiekvienas fotoaparatas turėjo 
savo gudrybę, kurios pagalba parodydavo 
fotografui, ar fotografuojamas objektas 
fokuse ar ne, tačiau fokusavimą turėjo atlikti 
fotografas pats rankiniu būdu. Mano patirtis 
tokia: pirmas mano juostinis fotoaparatas 
vedė mane iš proto būtent dėl rankinio 
fokusavimo mechanizmo, todėl po vienerių 
metų perėjau prie negražaus, nevintažinio, 
nekokybiško, bet autofokusą turinčio Canon 
300v fotoaparato.

KAIRĖJE: Neapolis, Italija
Juosta: Lomography Fantôme Kino 8 (35 mm) | 
Fotoaparatas: Canon 300v | Objektyvas: Canon 

50 mm F/1.8 | Nustatymai: ISO 8, F/1.8

KITAME PUSLAPYJE: 

Meninė fotosesija
Juosta: Kodak Portra 400 (120) | Fotoaparatas: Mamiya 

645 AFD | Objektyvas:  Mamiya Sekor 80 mm F/1.9 | 
Nustatymai: ISO 200, F/1.9
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Prieš perkant objektyvą visada reikėtų 
pagalvoti, koks židinio nuotolis jums 
reikalingas, ir kaip stipriai jis jums reikalingas. 
Nuo to priklausys, kiek norėsite investuoti į 
kokybiškesnį objektyvą.

Pabandykime dabar sudėlioti viską į 
savo vietas: gerai nuotraukai reikia gero 
vaizdo, šviesos, objektyvo ir fotoaparato. 
Vaizdas, šviesa ir vėliau daromos korekcijos 
Photoshop programoje - tai išoriniai dalykai. 
Fotoaparatas ir objektyvas - tai fotografijos 
įrankis. Fotoaparatas gali būti juostinis ar 
skaitmeninis, senas ar naujas, pilno kadro ar 
netgi plataus formato - tai nėra taip svarbu. 
Kur kas svarbiau, kas patenka į šį fotoaparatą, 
ir objektyvas yra ta dalis, kuri padeda tam. 
Visa tai dar galima užrašyti labai paprasta 
formule: 

geras vaizdas + gera šviesa/apšvietimas + 
geras objektyvas + bet koks fotoaparatas = 
geras kadras.

Turėdami, kad ir patį brangiausią ir 
geriausią fotoaparatą, bet blogą apšvietimą, 
arba pigų nekokybišką objektyvą,  geros 
nuotraukos neišgausite, arba išgausite 

ją kur kas sunkiau. Pradėjęs fotografuoti, 
turėjau standartinį Canon rinkinį, kurį sudarė 
vidutiniškas Canon fotoaparatas ir labai pigus 
Canon 18-55 mm F/3.5-5.6 objektyvas. Tai 
buvo neblogas pradinis taškas, bet gražiam 
kadrui padaryti reikėdavo įdėti labai daug 
pastangų: objektyvas keldavo problemų 
fokusuojant automatiniu režimu, tamsoje su 
juo fotografuoti buvo labai sunku (nekeliant 
ISO, kas priduodavo nuotraukai daug 
negražaus „triukšmo“), o kadrai nedaug 
skyrėsi nuo padarytų telefonu. Tačiau įsigijęs 
Canon 50 mm F/1.4 supratau kokybiško 
objektyvo vertę, o perėjęs prie L tipo 
objektyvų (Canon profesionalių objektyvų), 
įsimylėjau fotografiją iš esmės. Fotoaparatas 
- tai techninis įrankis, kuris padeda fotografui 
dirbti, palengvina darbo procesus, suteikia 
papildomų galimybių, bet iš esmės jis 
nuotraukos nepakeis. Ir jei jūs dar abejojate, 
paieškokite internete nuotraukų, darytų prieš 
40-50 metų - pamatysite, kad ir seni rankinio 
valdymo fotoaparatai gebėjo padaryti tai, ką 
daro šiuolaikiniai skaitmeniniai fotoaparatai 
mūsų laikais. Pasikartosiu, objektyvai yra labai 
svarbūs įrankiai fotografijoje; geriau turėti 
mažiau megapikselių kameroje, nei prastesnį 
objektyvą. 

Tarkime, jūs turite Canon fotoaparatą 
ir nusprendėte nusipirkti plataus kampo 
objektyvą. Rinkoje jų yra nemažai:

Canon EF 14 mm F/2.8;
Canon EF 24 mm F/2.8 ir F/1.4;
Canon EF 28 mm F/2.8 ir F/2;
Canon EF 35 mm F/1.4 ir F/2;
Canon EF 11-24 mm F/4;
Canon EF 16-35 mm F/4...
Ir tai dar ne visi. Nuo ko pradėčiau aš? 

Nuspręsčiau, koks židinio nuotolis man 
yra svarbiausias. Tarkime, išbandęs keletą 
draugų objektyvų, supratau, kad noriu 35 
mm objektyvo. Čia aš turiu 3 pasirinkimus, 
bet iš karto atmesiu „tinginio“ objektyvą 
EF 16-35 mm F/4. Lieka pasirinkimas iš 
dviejų: EF 35 mm F/1.4 ir  EF 35 mm F/2. 
Aišku, norėsiu  F/1.4. Bet čia yra keletas 
svarbių skirtumų: F/1.4 yra kur kas didesnis ir 
sunkesnis, o jo kaina siekia iki 2000 Eurų. Tuo 
tarpu F/2 yra mažas, lengvas ir pigus (iki 700 
Eurų). Kadangi esu keliaujantis fotografas, 
mobilumas ir svoris man yra svarbūs atrankos 

KAIRĖJE: Štabo seržantas Renaldas Stuknys 
Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo 
tarnybos Panevėžio regioninio karo prievolės ir 
komplektavimo skyriaus vyresnysis verbuotojas. 
1997 – 1998 LITPLA-6 | NATO vadovaujama taikos 
stabilizavimo operacija Bosnijoje ir Hercegovinoje
2011-2012 PAG-14 | Lietuvos vadovaujama Goro 
provincijos atkūrimo grupė (NATO Tarptautinių 
saugumo paramos pajėgų (angl. International Security 
Assistance Force, ISAF) dalis).

Juosta: Kodak Portra 800 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas:  Canon 135 mm F/2 | Nustatymai: ISO 
800, F/2 | Ypatumai: fotografuota lyjant

KITAME PUSLAPYJE:

 Corniglia, Italija
Juosta: Lomography Redscale X R 50-200 (35 mm) | 
Fotoaparatas: Canon  300v | Objektyvas:  Canon 50 mm 
F/1.8 | Nustatymai: ISO 50 (kairėje) ir ISO 100 (dešinėje)

Lomography Redscale X galima fotografuoti nustačius 
ISO 50, 100 arba 200. Šioje knygoje rasite keletą įvairių 
ISO pavyzdžių.
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kriterijai. Tad, nors ir žinodamas, kad F/1.4 yra 
kur kas kokybiškesnis, aštresnis ir šviesesnis 
objektyvas, aš pasirinkčiau F/2. Dar galima 
dairytis kitų gamintojų alternatyvos  (Sigma, 
Tamron, Tokina ir t.t.);  kartais jų objektyvai 
nėra prastesni, nei Canon, ar Nikon. Taip 
pat galima pirkti naudotus objektyvus, tik 
prieš perkant, būtinai paieškokite daugiau 
informacijos, kaip juos tikrinti vietoje pačiam. 
Mano patarimas - pirkite foto įrangą tik iš tikrų 
fotografų. Ji gali būti labiau panaudota, tačiau 
pirkdami būsite ramūs, nes rimtas fotografas 
neparduos jums blogo daikto už gero daikto 
kainą: jūsų atsiliepimas viešoje erdvėje gali 
pakenkti jo reputacijai, tad daugiau šansų, 
kad viskas bus gerai!

Svarbu! Jūsų objektyvo diafragmos 
informaciją galima pamatyti ant pačio 
objektyvo, jums tik reikia atrasti, kur ji surašyta: 
kai kurie turi priekyje prie pat objektyvo stiklo, 
kai kurie ant šono. Dažniausiai šis skaičius 
rašomas netoli židinio nuotolio duomenų.

KAIRĖJE: Procida, Italija
Juosta: Kodak Portra 400 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 

300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: 
ISO 400, F/1.8

Gal būt atkreipėte dėmesį, kad Kodak Portra ir Fuji 
400h  dažniausiai fotografuoju nustatęs mažesnį ISO, 

nei reikia. Šioje knygoje pamatysite ir standartinius ISO 
nustatymus  (kaip ir šiame kadre).

APAČIOJE:  Monterosso al Mare, Italija
Juosta: CineStill 50D (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: 

ISO 50, F/8

KITAME PUSLAPYJE:

KAIRĖJE: Monterosso al Mare, Italija
Juosta: CineStill 50D (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: 

ISO 50, F/4

DEŠINĖJE: Manarola, Italija
Juosta: CineStill 50D (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: 

ISO 50, F/1.8
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Juostiniai fotoaparatai bei 
ką apie juos verta žinoti

Visų pirma, turite suprasti, kad nerasite 
naujo juostinio fotoaparato, nebent tai būtų 
koks nors KickStarter projekto siūlomas 
produktas, vienkartinis, arba Lomo tipo 
fotoaparatas. Tad, jei planuojate pirkti 
juostinį fotoaparatą susitaikykite su mintimi, 
kad jis bus senas, galimai net labai senas. 
Bet tame yra ir savų pliusų, nes dauguma 
senų fotoaparatų labai pigūs. Ypač 35 mm 
fotoaparatai - standartiniai fotoaparatai, 
kuriuos turėjo mūsų tėvai. Labai svarbu skirti 
pakankamai laiko savo pirmojo fotoaparato 
paieškai. Nors juostiniai fotoaparatai ir seni, 
jų kainos turėtų būti panašios, jei kaina 
yra keistai maža - pasidomėkite kodėl: gal 
neveikia eksponometras, gal fotoaparatas 
turi defektų, o gal apskritai neveikia? Tarkime, 
susidomėjote Olympus OM-2. Standartinė 
tokio fotoaparato kaina - apie 100 eurų. Tai 
vintažinis aparatas, kuris labai mažas, labai 
patogus, labai gražus ir turi vien tik rankinius 
nustatymus - todėl ir kainuoja daugiau, nei 
automatiniai, plastikiniai Canon fotoaparatai. 
Jei radote tokį Olympus modelį už 80 eurų, 
gal jums ir pasisekė, tačiau jei kažkas prašo už 
jį tik 60 eurų - nepulkite pirkti, pasidomėkite, 
kodėl jo kaina tokia maža (kartais reikia 
paklausti tiesiogiai ir tikėtis, kad pardavėjas 
nenuslėps tikrųjų pardavimo priežasčių). 

Visi juostiniai fotoaparatai skirstomi į dvi 
kategorijas: mechaniniai ir automatiniai. 
Mechaniniai fotoaparatai neturi automatinių 
funkcijų, viską valdo fotografas. Tame yra 
savo šarmo ir daugelis pradeda fotografuoti 
juostiniais fotoaparatais būtent dėl to. Be viso 
to, būtent tokie fotoaparatai atrodo „kietai“, 
turi vintažinį įvaizdį ir vilioja kitų dėmesį. 

Tačiau realybėje būtent dėl tokių visiškai 
mechaninių fotoaparatų žmonės nustoja 
fotografuoti juosta: daugelis pavargsta 
nuo to, kad jų seni fotoaparatai neturi gero 
(arba apskritai neturi jokio) eksponometro, 
neturi automatinio fokuso, o rankiniu 
būdu fokusuojamos nuotraukos gaunasi 
„išlietos“. Kadaise ir aš buvau vienas iš jų: 
mano pirmasis juostinis fotoaparatas atrodė 
kietai, bet mano nuotraukos dažnai būdavo 
nesufokusuotos, nes nesugebėdavau to 
gerai atlikti rankiniu būdu. Liūdna būdavo 
pamatyti svarbų gyvenimo momentą 
įamžintą nekokybiškai, būtent dėl mano 
negebėjimo sufokusuoti kadro taip, kaip tai 
būtų galėjęs padaryti automatinis fokusas. 
Po vienerių metų bandymų atsisakiau stilingo 
fotoaparato ir perėjau prie negražaus, bet 
turinčio automatines funkcijas. Jaučiau, kad 
jei būčiau to nepadaręs, būčiau apskritai 
nustojęs fotografuoti juosta. Perdegimas - 
dažna priežastis, kodėl fotografai nustoja 
fotografuoti.

KAIRĖJE: Vernazza, Italija
Juosta: Lomography Redscale XR 50-200 (35 mm) | 

Fotoaparatas: Canon 300v | Objektyvas: Canon 
135 mm F/2 | Nustatymai: ISO 160, F/2

KITAME PUSLAPYJE: 

Post-apokaliptinė fotosesija
Juosta: Kodak Portra 400 (120) +2 push | Fotoaparatas: 

Mamiya 645 AFD | Objektyvas:  Mamiya Sekor
80 mm F/1.9 | Nustatymai: ISO 1600,  F/1.9
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Automatiniai fotoaparatai - tai naujesni 
fotoaparatai, kurie turi AV, TV, bei kitas 
automatines funkcijas, padedančias fotografui 
dirbti greičiau. Būtent apie tokius kalbėjome 
prieš tai, būtent tokius rekomenduoju 
pirkti, jei norite dirbti profesionaliai. Vienas 
iš svarbiausių automatinių fotoaparatų 
privalumų – autofokusas. Tokiems tinka 
ir naujausi objektyvai, kurie yra daug 
kokybiškesni ir greitesni. Tiesa, tokie 
fotoaparatai dažnai yra plastikiniai, atrodo 
moderniai, neturi vizualaus šarmo ir neretai 
primena skaitmeninius fotoaparatus.

KAIRĖJE: Toma Razmislavičiūtė-Juodė
Neuro treniruočių studijos ZET įkūrėja,  

edukacinio-motyvacinio tinklaraščio MamAdo autorė, 
Panevėžio Juozo Miltinio teatro aktorė. 

Juosta: Kodak Tmax 100 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas: Canon 135 mm F/2 | Nustatymai: 

ISO 100, F/2

KITAME PUSLAPYJE:

KAIRĖJE: Asmeninė fotosesija
Juosta: Kodak Portra 400 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 

300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.9 | Nustatymai: 
ISO 400, F/1.9

DEŠINĖJE: Monterosso, Italija
Juosta: CineStill 50D (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: 

ISO 50, F/1.8

APAČIOJE: Neapolis, Italija
Juosta: Fujicolor C200 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas: Canon 135 mm F/2 | Nustatymai: 
ISO 200, F/2
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Plačiajuostiniai fotoaparatai

Vieni iš retesnių juostinių fotoaparatų - 
plačiajuostiniai. Juose naudojama platesnė 
juosta, jie yra kur kas didesni, nei įprasti 35 
mm fotoaparatai. Minėtame fine art stiliuje, 
kuris yra XXI amžiaus atradimas, taip pat 
naudojami plačiajuostiniai fotoaparatai, 
tačiau tai jau naujesni modeliai, turintys 
ir automatines funkcijas, ir automatinius 
objektyvus. Vienas iš populiariausių (ir 
brangiausių) - Contax 645 AF. Jo kaina siekia 
2500-3000 eurų, gauti tokį Europoje yra 
labai sunku. Geriausiu atveju rasite vieną kitą 
JAV, nemažai jų parduodama Japonijoje, bet 
importo mokestis yra toks didelis, kad noras 
įsigyti šį fotoaparatą praeina net ir aršiausiam 
entuziastui. Aš pasirinkau pigesnį variantą - 
Mamiya AFD 645. Tai labai panašus modelis 
į Contax su vieninteliu skirtumu - geriausias 
Mamiya Sekor 80 mm F/1.9 objektyvas 
neturi automatinio fokuso, todėl yra 1000 
eurų pigesnis, net importuojant iš JAV. Kaip 
turbūt pastebėjote, abu fotoaparatai turi 
skaičių 645, ir jis nėra atsitiktinis. Abu šie 
fotoaparatai naudoja 120 tipo juosteles, 
kadro dydis daugmaž 6 cm x 4.5 cm. Tai yra 
kur kas didesnis formatas, nei 35 mm (2.4 cm 
x 3. 6 cm), turintis keletą privalumų:

• kadruose nepastebimas „triukšmas“ 
net fotografuojant ISO 800 juostelėmis;

• visi objektyvai duoda kur kas didesnį 
fono išliejimą;

• skenuota juosta tinka įvairaus dydžio 
spausdinimo formatams.

Yra ir trūkumų: 
• juostos kaina tokia pat, kaip ir 35 mm, 

bet juostoje telpa tik 16 kadrų, tuo 

tarpu, kai 35 mm juostoje - 36 kadrai;
• ryškinimas-skenavimas brangesnis bei 

atliekamas ne visur;
• sunkiau gauti plačias juostas vietinėse 

parduotuvėse.

Be 645 formato egzistuoja ir kitokių, vienas 
iš populiariausių - 6x6. Tai keletas Mamiya, 
Holga, Hasselblad, Bronica fotoaparatų, 
jie yra labai gražūs, įdomaus pobūdžio, kai 
kurie net neturintys vaizdo ieškiklio, todėl 
fokusuojant reikia žiūrėti į fotoaparato 
veidrodėlį. Tokie fotoaparatai atrodo „kietai“ 
ir tinka vintažinėms fotosesijoms. Šio tipo 
fotoaparatus naudojo praktiškai visi Vogue ir 
kitų mados žurnalų fotografai, tačiau dabar tai 
retenybė, tad jei sutiksite fotografą su tokiu 
fotoaparatu - pakalbinkite jį, tai turėtų būti 
labai įdomus žmogus, turintis savo istoriją.

DEŠINĖJE: Aleksandr Špilevoj
Aktorius, dramaturgas ir režisierius, J. Miltinio dramos 

teatro meno vadovas, 2018-ųjų m. Auksinio scenos 
kryžiaus laureatas, 2020-ųjų metų panevėžietis

Juosta: Kodak Portra 400 (120) | Fotoaparatas: Mamiya 
645 AFD | Objektyvas: Mamiya Sekor 80 mm F/1.9 | 

Nustatymai: ISO 400, F/1.9 

KITAME PUSLAPYJE:  

Love story fotosesija
Juosta: Kodak Ektar 100 (120)  | Fotoaparatas: Mamiya 

645 AFD | Objektyvas:  Mamiya Sekor 80 mm F/1.9 | 
Nustatymai: ISO 100, F/1.9
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Standartiniai fotoaparatai

Apie 35 mm fotoaparatus galima kalbėti 
labai daug. Bet susikoncentruokime į esmę - 
juk jums reikės pirkti savo pirmąjį fotoaparatą 
ir „neprašauti“. Pabandykime suklasifikuoti 
tai, ką turime šiuo metu Lietuvos rinkoje. Visų 
pirma, dažnai sutiksite parduodamus FED 
ir Smena fotoaparatus. Dažniausiai jie yra 
pigūs ir nelabai kam reikalingi, o parduoda 
juos tie, kas rado tokius savo rūsyje, ar 
senelio palėpėje. Dažniausiai pardavėjai 
net nežino, ar jie veikia, ar ne. Tai rankinio 
valdymo fotoaparatai, neretai labai prastos 
būklės, turintys neveikiančius eksponometrus 
(arba veikiančius su didele paklaida), arba 
išvis jų neturintys. Panaši situacija ir su 

KAIRĖJE: Rūta Liberienė 
Šunų dresuotoja, kinologė-ekspertė, „Panevėžio 
gyvūnų globos draugijos“ (1995) ir „Rūtos užuovėjos“ 
(2020) įkūrėja. „Panevėžio gyvūnų globos draugija“ 
– Panevėžio mieste ir rajone veikianti gyvūnų (šunų ir 
kačių) prieglauda, talpinanti iki 100 beglobių gyvūnų.

Juosta: Kodak Ultramax 400 (35 mm) | Fotoaparatas: 
Canon 300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | 
Nustatymai: ISO 400, F/1.8

KITAME PUSLAPYJE:

KAIRĖJE: Corniglia, Italija
Juosta: Lomography Redscale XR 50-200 (35 mm)  | 
Fotoaparatas: Canon 300v | Objektyvas: Canon 
50 mm F/1.8 | Nustatymai: ISO 100, F/1.8

DEŠINĖJE: Milanas, Italija
Juosta: Kodak Ektachrome E100 (35 mm) | Fotoaparatas: 
Canon 300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | 
Nustatymai: ISO 100, F/1.8 | Ypatumai: cross-process

kitų gamintojų iki 1980 metų gamybos 
fotoaparatais. Pasirinkimas yra labai platus, 
tačiau gerai veikiantį rasti šiek tiek sunkiau. 
Jei parduoda fotografas - jis gali garantuoti 
aparato veikimą, bet jei perkate iš žmogaus, 
kuris neturi patirties - perkate katę maiše. 
Antra, pirkdami fotoaparatą nepamirškite ir 
objektyvo. Labai gerai, jei galite nusipirkti 
abu iš karto. Pirkimo metu galėsite išbandyti 
fokusavimą ir eksponometrą. Be objektyvo 
šie du yra praktiškai nepatikrinami. Trečia, 
prieš perkant juostinį fotoaparatą užsirašykite, 
ko jūs norite. Tai padės apsispręsti dėl 
pagrindinių fotoaparato savybių.

Sąrašo pavyzdys:
• noriu, kad fotoaparatas atrodytų kietai;
• noriu pritraukti kitų dėmesį;
• noriu atrodyti kaip hipsteris;
• noriu 35 mm fotoaparato;
• noriu užsiimti gatvės fotografija.

Jei jūsų sąrašas panašus, jums tiktų 
fotoaparatas, pagamintas iki 1990 metų. 
Pasirinkimas labai platus, liko tik rasti tai, 
kas jums atrodo „hipsteriška“ ir „kietai“. 
Gatvės fotografija nereikalauja kokio nors 
konkretaus objektyvo, bet populiariausi 
būtų 35 mm ir 50 mm. Kalbant apie 
objektyvus, rekomenduočiau ieškoti tokio 
tipo fotoaparato tik su objektyvu. Kai kuriems 
modeliams labai sunku rasti tinkamus 
objektyvus, tad nepadarykite klaidos ir 
nelikite be objektyvo. Pirkdami tokio senumo 
fotoaparatą pasirinkite variantą su šviesesniu 
objektyvu (F/1.4, F/1.8, F/2, F/2.8) - juosta 
mėgsta šviesą.
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Dabar paanalizuokime kitokio sąrašo 
pavyzdį:

• noriu turėti automatines funkcijas, 
kurios man padėtų darbo metu;

• noriu turėti autofokusą;
• noriu naudoti šiuolaikinius Canon arba 

Nikon objektyvus;
• noriu fotografuoti sporto varžybas.

Tokiu atveju, geriausia ieškoti naujesnio 
fotoaparato, pagaminto po 1990 metų. 
Čia didžiausi privalumai bus autofokusas ir 
automatinis skaitmeninis eksponometras, bei 
AV ir TV funkcijos. Su tokiais fotoaparatais 
galite tikėtis ir greitesnio užrakto (iki 1/4000), 
kai kurie turi visas šiuolaikinio skaitmeninio 
fotoaparato savybes. O svarbiausia, galėsite 

naudoti šiuolaikinius Canon ir Nikon 
objektyvus, kuriuos labai lengva gauti arba 
pasiskolinti iš draugų. 

Galėtume padaryti tokias išvadas:

Senesnių fotoaparatų pliusai:
• didelis pasirinkimas;
• patraukli išvaizda;
• pigūs (nuo 25 iki 300 eurų);
• nereikalauja baterijų (jei neturi 

eksponometro).

Senesnių fotoaparatų minusai:
• neatlieka automatinių veiksmų;
• ribotas funkcionalumas (pvz. užrakto 

greitis gali siekti tik 1/500);
• sunkiau gauti objektyvus ir baterijas (jei 

turi eksponometrą);
• gali nerodyti techninės problemos 

iki tol, kol nepastebėsite jos patys 
peržiūrėję skenuotus kadrus.

Naujesnių fotoaparatų pliusai:
• kainuoja dar pigiau (nuo 15 iki 150 

eurų);
• didelis fotoaparatų pasirinkimas 

Lietuvoje;
• didelis objektyvų pasirinkimas (tinka ir 

skaitmeninių fotoaparatų objektyvai);
• turi keletą naudingų automatinių 

funkcijų (AV/TV, autofokusą);
• dauguma jų turi nedidelę blykstę.

Naujesnių fotoaparatų minusai:
• jiems naudojamos retesnio tipo 

baterijos;
• yra dideli ir atrodo labai moderniai.

 KAIRĖJE: Monika Linkytė 
Juosta: Ilford HP5 Plus 400 (120) +2 push | Fotoaparatas: 
Mamiya 645 AFD | Objektyvas: Mamiya Sekor 80 mm 
F/1.9 | Nustatymai: ISO 1600, F/1.9

Šis kadras padarytas generalinės repeticijos metu. 
Koridoriuje buvo labai tamsu,  todėl teko mažinti užrakto 
greitį iki 1/60. Fotografuodamas rizikavau gauti išlietą 
kadrą nuo rankų mikro judesių. 

KITAME PUSLAPYJE:

KAIRĖJE: Procida, Italija
Juosta: Fujicolor C200 (35 mm)  | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: ISO 
200, F/1.8

DEŠINĖJE: Procida, Italija
Juosta: Fujicolor C200 (35 mm)  | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas: Canon 135 mm F/2 | Nustatymai: ISO 
200, F/2.8
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Juostos... ir ką apie jas 
būtina žinoti

Jau aptarėme esminius juostinės ir 
skaitmeninės fotografijos skirtumus, ir nors 
galutinis rezultatas gali būti labai panašus, 
esminis darbo procesas skiriasi iš esmės. 
Juostos pasirinkimą (t.y. jūsų galutinio 
rezultato spalvų gamos pasirinkimą) reikia 
atlikti prieš pradedant visus kitus darbus. 
Nors tai skamba labai sudėtingai, realybėje 
viskas kur kas paprasčiau: jei planuojate 
fotografuoti prietemoje ir norite spalvų, 
turite pasirinkimą iš 2 parduodamų juostelių 
(ISO 800), iš kurių ne visas rasite čia ir dabar. 
Tad pasirinkimas nėra labai platus. Dėl šios 
priežasties fotografai mėgsta prisipirkti įvairių 
juostelių iš anksto - kas jei prireiks? Kai man 
teko fotografuoti Lino Adomaičio koncertą 
„Vandenynai“, akreditaciją gavau vos prieš 
dieną ar dvi, tad turėjau skubiai supirkti visas 
juosteles, kurias norėjau panaudoti koncerto 
metu. Gerai, kad tuo metu buvau Vilniuje ir 
turėjau tokią galimybę - būdamas Panevėžyje 
nenupirkčiau nei vienos tokiam koncertui 
tinkamos juostelės, nes siuntimas užtruktų 

per ilgai. Juostinę fotografiją praktikuojantys 
fotografai privalo mąstyti dviem žingsniais į 
priekį: jei aš noriu fotografuoti kitą savaitę, jau 
dabar turiu pasirūpinti suplanuotai fotosesijai 
tinkamomis juostelėmis. Po mėnesio ar 
dviejų tai jau tampa įprastu dalyku, bet kelio 
pradžioje galite pasimesti. Tad atsiminkite: 
juostelės, tai jūsų foto filtrai, kurie iš anksto 
nusakys, kokias spalvas turės jūsų galutinis 
rezultatas. Daugiausiai, ką dar galėsite 
pakoreguoti po to, kai gausite skenuotus 
kadrus:

• apkirpti nuotrauką ir sutvarkyti jos 
„horizontą“;

• pakeisti šiek tiek nuotraukos atspalvį 
(temp. ir tint) programoje (kad ir 
Lightroom);

• sutvarkyti nuotraukos mikro defektus 
(Photoshop pagalba nuimti „šiukšles“, 
patekusias į kadrą skenavimo metu);

• paversti spalvotą kadrą juodai baltu.
Sutinkate, ne tiek jau ir daug! Tad rinkitės 

juosteles atsakingai!
Kalbėdamas apie fotoaparatus minėjau, 

kad jie būna skirtingų formatų. Vieni vadinami  
plačiajuostiniais, kiti - standartiniais 35 mm 
fotoaparatais. Plačiajuostiniai fotoaparatai 
naudoja plačią juostą, kuri dar žymima „120“. 
Tokį žymėjimą sugalvojo Kodak kompanija, 
kuri savo juostas žymėjo skaičiais, o 120-tasis 
formatas - vienas populiariausių ir tapo 
savotišku standartu fotoaparatų gamyboje. 
Kitas, dar labiau paplitęs fotojuostų dydis - 35 
mm, dar labai dažnai žymimas „135“ (kaip jau 
supratote - kitas Kodak įvestas standartas). 
Tai populiariausias formatas, tokios juostelės 

KAIRĖJE: Daiva ir Vilmis Pikūnai 
Labdaros ir paramos fondo „Gėrio trupinėlis“ savanoriai, 
pagrindiniai šio  fondo atstovai Panevėžyje. Fondas 
savo veiklą vykdo tiek Panevėžyje, tiek už jo ribų. Rėmėjų 
pagalba fondas aprūpina rūbais, avalyne, higienos bei 
mokyklinėmis priemonėmis nepasiturinčias šeimas, 
gerindami jų buities sąlygas bei suteikdami reikiamą 
pagalbą.

Juosta: Kodak Ultramax 400 (35 mm)  | Fotoaparatas: 
Canon 300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | 
Nustatymai: ISO 400, F/1.8
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tinka standartiniams fotoaparatams. Ar Kodak 
Portra 400 plačiajuostė (120) bus tokia pat 
kaip ir 35 mm juosta (135)? Ir taip, ir ne. Spalvų 
atžvilgiu taip, juostos bus labai panašios. 
Bet jei kalbėsime apie visą kitą - jos skirsis iš 
esmės. Visų pirma, plačiajuostė turi kur kas 
mažiau kadrų. Tai priklausys nuo fotoaparato, 
bet dažniausiai tai nuo 12 iki 16 kadrų. 
Standartinėje 35 mm juostoje - 24 arba 36 
kadrai. Kadangi plačiajuostė yra „platesnė“, 
jos formatas didesnis, tad ir grūdėtumas bus 
kur kas smulkesnis, t.y. beveik nepastebimas 
nufotografavus gerai apšviestoje aplinkoje. 
35 mm juostų grūdėtumas yra visada 
pastebimas, nors ir ne visada krenta į akis. 
Užsiimant komercine veikla, plačiajuostė 
yra kur kas pranašesnė, bet fotoaparatai yra 
sunkūs, lėtesni ir labai brangūs, palyginus su 
35 mm fotoaparatais.

Dar vienas esminis skirtumas renkantis 
juostą: spalvota ar juodai balta? Jei norite 
turėti spalvotą rezultatą, turite didelį 
pasirinkimą, tačiau būtent jūsų reikalavimai 
ISO (planuojate fotografuoti saulėtą dieną? 
- ISO 100; vakare? - ISO 400, ISO 800 
ir t.t.), arba vietinių parduotuvių pasiūla 

 KAIRĖJE: Asmeninė fotosesija
Juosta: Kodak Portra 800 (120) | Fotoaparatas: Mamiya 
645 AFD | Objektyvas: Mamiya Sekor 80 mm F/1.9 | 
Nustatymai: ISO 400, F/1.9

KITAME PUSLAPYJE: 

Toma Razmislavičiūtė-Juodė
Juosta: Kodak Ektar 100 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: 
ISO 100, F/1.8

gali pakoreguoti jūsų planus. Taip pat 
nepamirškite, kad visada galite paversti 
spalvotą juostinį kadrą juodai baltu (bet 
kurioje foto redagavimo programėlėje arba 
telefone). Jei nusprendėte fotografuoti juodai 
balta juostele - pasirinkimas labai platus. 
Juodai baltos juostelės yra žymiai pigesnės, 
prieinamesnės ir kur kas platesnis gamintojų 
pasirinkimas, tad rinktis tikrai bus iš ko. Aš 
rekomenduočiau išbandyti bent keletą jų. 
Mano patirtis rodo, kad ne visos brangiausios 
juostos buvo geriausios, o ir ne visos 
pigiausios - blogos. 

Svarbu! Juostas patartina laikyti šaldytuve 
arba šaldiklyje. Jei laikėte juostą šaldiklyje, 
ir per tą laiką pasibaigė jos galiojimo laikas - 
nepergyvenkite ir elkitės su ja taip pat, kaip 
ir su naujai įsigyta juostele. Šaldytuvas irgi 
tinka, bet pasirūpinkite tuo, kad juostelė 
nesudrėktų nuo kitų produktų, geriausiai 
– įdėkite ją į atskirą sandarią dėžutę. Prieš 
naudojant, būtinai palaukite, kol juosta atšils 
ir pasieks aplinkos temperatūrą. Iš šaldiklio 
patartina ištraukti juostą iš vakaro.

Įdomu! Egzistuoja mitas, kad keliauti su 
juostomis lėktuvu yra pavojinga dėl oro 
uoste esančių skenerių, kurie skenuoja jūsų 
lagaminus. Kai kurie mini, kad labiausiai 
nukenčia ISO 800 juostelės, nes jos yra 
jautresnės šviesai. Keliauju daug ir esu 
pervežęs įvairių tipų juostelių lėktuvu, 
nesu pastebėjęs jokių defektų skenuotose 
kadruose. Tačiau jei ruošiatės keliauti 
veždami jautrias juosteles (ISO 800-3200), 
pasidomėkite šiuo klausimu plačiau. 
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Juodai baltos juostos

Juodai baltos juostos - tai fotografijos 
pradžia. Spalvos buvo išrastos kur kas 
vėliau (110 metų po pirmos juodai baltos 
nuotraukos, padarytos 1825 metais). Juodai 
baltos juostos pigesnės, tad jei perkate savo 
pirmąją juostelę, galbūt pradėkite būtent nuo 
tokios. Būtų sunku išvardinti visas fotojuostas 
šioje kategorijoje, kadangi pasirinkimas tikrai 
platus. Mano patarimas - išbandę Kodak ir 
Ilford, paeksperimentuokite ir su tokiomis, 
kurių pavadinimų gal net nesate girdėję. 
Lomography gamina keletą įdomesnių, bet 
ir vietinėje parduotuvėje galite aptikti ką nors 
įdomaus. Atkreipsiu jūsų dėmesį, kad juodai 

baltos juostelės turi ryškesnį grūdėtumą. 
Tad jei ruošiatės fotografuoti vaikus ar 
modelius - rinkitės juostas su ISO 100.  Aš  
rekomenduoju Kodak Tmax 100 -  tai šiek tiek 
brangesnė juostelė, bet rezultatas jums tikrai 
patiks. Fotografai šią juostą naudoja vestuvių 
ar mados fotosesijos metu. Jei dirbate 
plačiajuostiniais fotoaparatais, galite nebijoti 
ir ISO 400 - jų grūdėtumas irgi labai smulkus, 
ko nebus įprastose 35 mm juostose (man 
asmeniškai patinka plačiajuostė Ilford Delta 
400). Juodai baltų juostų ISO yra labai platus: 
nuo ISO 8 (Lomography Fantôme 8) iki ISO 
3200 (Kodak Tmax 3200), tad pasirinkti bus iš 
ko. Apgalvokite savo rengiamos fotosesijos 
planą ir apsižvalgykite, kas parduodama šiuo 
metu Lietuvoje. Juodai baltų ISO bus tokie: 
8, 50, 100, 200 (retesnė Fomapan 200), 
400, 800, 1600 (labai reta Fujifilm Neopan 
1600, kurią dar galima gauti su pasibaigusia 
galiojimo data), 3200.

Prieš perkant juosteles visada patarčiau 
paieškoti daugiau informacijos apie tai, kas 
jums tinka labiausiai. Štai jums pavyzdys: 
jei aš ruošiuosi fotografuoti koncertą, kuris 
vyks uždaroje, tamsioje patalpoje, mane 
domins visi variantai nuo ISO 400. Apsilankau 
interneto parduotuvėje, panaudojęs filtrus 
surandu tik tas, kurios turi ISO 400 ir daugiau 
- kiekvieną jų įvedu į paiešką ir surandu foto 
pavyzdžių. Atmetu tas, kurios netinka mano 
tematikai (pvz.: fotografuodamas Moniką 
Linkytę vengiau grūdėtumo nuotraukose, 
o fotografuodamas Bi-2, Lemon Joy ir 
Colors of Bubbles kaip tik norėjau jo kuo 
daugiau) ir darau užsakymą apskaičiavęs, 
kiek juostų man prireiks. Nepamirškite, kad 

KAIRĖJE: Jonas Dumša
Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos vadovas.
Pagrindinis organizacijos tikslas – atstovauti ir ginti 
savo narius, jų teisėtus poreikius, teises ir laisves ar kitus 
viešuosius interesus bei padėti įgyvendinti ir tenkinti 
neįgalių asmenų socialinės integracijos į visuomenę 
poreikius. Sąjunga teikia socialines, neformalaus 
ugdymo ir sveikatinimo paslaugas.

Juosta: Agfa APX 400 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas:  Canon 135 mm F/2 | Nustatymai: 
ISO 400, F/2

KITAME PUSLAPYJE:

KAIRĖJE: Colours of Bubbles
Juosta: Ilford Delta 400 (35 mm) +2 push | Fotoaparatas: 
Canon 300v | Objektyvas:  Canon 135 mm F/2 | 
Nustatymai: ISO 1600, F/2

DEŠINĖJE: Vestuvės
Juosta: Ilford Kentmere 100 (35 mm) | Fotoaparatas: 
Canon 300v | Objektyvas: Canon 135 mm F/2 | 
Nustatymai: ISO 100, F/4
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ne visos parduotuvėje rodomos juostos yra 
tuo metu sandėlyje, tad rinkitės atsargiai, 
atkreipdami dėmesį į visus faktorius. Šioje 
knygoje pateikiu keletą nuotraukų darytų 
naudojant juodai baltas juostas pavyzdžių, 
kur paminėti ir juostų pavadinimai. Kur kas 

plačiau rastumėte internete, tad nenustokite 
domėtis. Prisijunkite prie analoginės 
fotografijos Facebook grupių, ten rasite daug 
talentingų fotografų, kurie mielai atsakys į bet 
kokį jūsų klausimą, o sekdami juos pamatysite 
daug nuostabių pavyzdžių.

Spalvotos juostos
Spalvotų juostų pasirinkimas nėra toks 

platus, tačiau ir čia galima rasti juostas su ISO 
nuo 50 iki 1600 (jei aptiktumėte pasenusią 
Fujifilm Fujicolor Superia 1600). Jei perkate 
savo pirmąją fotojuostelę, rekomenduoju 
pradėti nuo pigesnių - Kodak GOLD 200 arba 
Fujicolor C200. Bet jei norite pradėti iš karto 
nuo kokybės, puikiai tiks Kodak Ultramax 
400, Kodak Portra 400 ir Kodak Ektar 100. 
Kiekviena juostelė - savotiškas foto filtras, 
spalvos, nuotaika ir jausmai. Sunku pasakyti, 
kuri jums tiks labiausiai, kol patys jų visų 
neišbandysite. Pigios juostelės nuotraukos 
turės daug grūdėtumo, todėl stenkitės 
pirkti tik tas, kurių ISO nėra didesnis, nei 
200. Skenuodami jas prašykite laboratorijos 
kaip minimum M dydžio skenų, dar geriau 
- L. Tokiu būdu išvengsite grūdėtumo, o 
spausdintose nuotraukose jo nematysite 
visai. 

Galimai šokiruosiu jus, nors prieš tai jau 
paruošiau tam - juostos turi galiojimo laiką: 
1-2 metai nuo pirkimo dienos. Tačiau čia pat 
nudžiuginsiu: pasenusios juostos netampa 
blogesnės, neturi kažkokių defektų, ar dar kaip 
nors išsiskiria iš kitų. Tiesa, yra viena taisyklė: 
jei juostos galiojimo laikas baigėsi prieš 10 
metų, jai reikės „duoti“ dvigubai daugiau 
šviesos. T.y. jei nusipirkote 10 metų senumo 
juostą (o taip, tokios parduodamos eBay ir 
Facebook grupėse), jei jos originalus ISO 
buvo 400, įdėję į fotoaparatą, nustatykite ISO 

200. Jei juostai jau 20 metų, ISO teks mažinti 
iki 100. T.y., jūs „sakote“ savo fotoaparatui, 
kad įdėta juostelė nėra jautri šviesai (nors, kai 
ji buvo nauja ji buvo pakankamai jautri), tad 
įdiegtas eksponometras reikalaus daugiau 
šviesos, kurios duosite reguliuodami jau 
minėtus užrakto greitį ir diafragmą. Galbūt tai 
iš pradžių pasirodys painu, bet atėjus laikui, 
kai susidursite su pasenusiomis juostelėmis 
(šiaip jų nėra lengva gauti ir žmonės perka jas 
tik tada, kai žino, kodėl tai daro), perskaitę šią 
knygos dalį dar kartą suprasite, apie ką kalbu.

Knygoje pateikiu nemažai spalvotų juostų 
pavyzdžių. Skirkite laiko kadrų analizei. Labai 
svarbu įsižiūrėti į nuotraukos kontrastą, spalvų 
gamą, žmonių odos spalvą ir netgi gamtos 

 DEŠINĖJE: Irma Zabulionytė 
Panevėžio agentūros „SOS vaikai“ vadovė. Už pagalbą 

bėdų ištiktiems ir stokojantiems žmonėms, 2016 metais 
buvo išrinkta Metų Panevėžiete, o 2020 metais pelnė 

„Lietuvos garbė 2020“ apdovanojimą. „SOS vaikai“ 
organizacija teikia socialinę ir psichologinę pagalbą, 

gina vaikų ir moterų teises, šviečia visuomenę smurto 
prevencijos, žmogaus teisių, šeimos klausimais, ruošia 

savanorius, inicijuoja pilietines akcijas ir skatina 
bendruomenės atsakomybę. Teikia įvairiopą pagalbą 

socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms. 

Juosta: Kodak Portra  400 (35 mm) | Fotoaparatas: 
Canon 300v | Objektyvas:  Canon 135 mm F/2 | 

Nustatymai: ISO 400, F/2
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spalvas. Po truputį pradėsite suprasti, kuo 
Kodak skiriasi nuo Fuji, dar vėliau, kuo 
Kodak Ektar skiriasi nuo Kodak GOLD. 
Būtent peržiūrėdami įvairius pavyzdžius jūs 
susidarysite teisingą nuomonę apie kiekvieną 
iš jų. 

Pateiksiu jums keletą įvairių foto juostų 
rekomendacijų. Pradėčiau nuo Kodak.

Fotografuojant gamtą daugelis pasirenka 
Kodak Ektar 100 - labai gražių spalvų juostą, 
tačiau aš ją mieliau naudoju portretams, 
keletą pavyzdžių pateikiu šioje knygoje 
(knygos viršelio nuotrauka padaryta 
naudojant būtent Kodak Ektar 35 mm).

Kodak Portra 400 ir 800 - puikios juostos 
tinkančios žmonių, gamtos ir miesto 
nuotraukoms. Jų spalvos yra sodrios, 
grūdėtumas smulkus, gerai subalansuotas 
kontrastas. Tai yra profesionalios juostos, 
leidžiančios  atlikti  daug įvairių manipuliacijų, 
kurias aptarsiu „Magijos“ skyriuje.

Kodak Portra 160 ir Kodak ProImage 
100 - dvi juostos, kurių spalvų gamos aš 
nesupratau: kas kartą gaunu vis skirtingų 
atspalvių kadrus. Tą patį rašė ir kiti fotografai, 
bet yra nemažai žmonių, kam šios juostelės 
labai patinka. Matyt, tai yra skonio reikalas.

Fujifilm juostų liko ne tiek jau daug. Viena 
iš populiariausių - Fuji 400h. Kadaise tai buvo 
Kodak Portra 400 analogas, tačiau šią juostą 
nustojo gaminti praėjusiais metais, tad dabar 
rinkoje rasite tik pigias Fujifilm juosteles, 
dažniausias pirkinys - Fujicolor C200. Tai 
pigi ir labiau mėgėjiška fotojuosta, rezultatas 
panašus į Kodak GOLD 200.

Fujifilm Superia 800 - gan reta fotojuostelė, 
kurią kur kas lengviau nusipirkti užsienyje, nei 

Lietuvoje. Nors nesu didelis Fujifilm mėgėjas, 
ši juostelė vis dėl to mane nustebino. 

Dar yra galimybė įsigyti pasenusias 
juosteles internete. Mano antra juosta 
buvo Perutz Primera 100, kuriai pirkimo 
metu suėjo vos ne 10 metų. Pirkau ją eBay 
mažai ką žinodamas apie tą taisyklę, kurią 
jums aprašiau aukščiau. Tad vietoj to, kad 
duočiau jai daugiau šviesos (nustatęs ISO 
50 fotoaparate), fotografavau standartiniu 
būdu, todėl kadrai gavosi blankūs, spalvos - 
neryškios, išplautas kontrastas. Pasikartosiu, 
senom juostom reikia daugiau šviesos. Taip 
pat vis dar yra galimybė įsigyti Agfa Vista 
juosteles. Jų gamyba sustojo 2005 metais, 
bet eBay vis dar parduodami šios juostos 
likučiai. Tai labai gražių spalvų juosta, labai ją 
rekomenduoju.

Įdomu! Jei jums patinka Kodak juostų 
spalvos ir šiluma, išbandykite Lomography 
Color juosteles. Jos turi panašią spalvų gamą 
kaip ir Kodak, ir buvo laikai, kai šios juostelės 
kainavo kur kas pigiau. Kai Kodak sukėlė 
kainas, būtent Lomography juostelės gelbėjo 
situaciją. Dabar kainų skirtumas nėra toks jau 
žymus, bet visgi tai yra pigesnė alternatyva 
Kodak spalvoms.

DEŠINĖJE: Roma, Italija
Juosta: Kodak Ektar 100 (120)  | Fotoaparatas: Mamiya 

645 AFD | Objektyvas:  Mamiya Sekor 80 mm F/1.9 | 
Nustatymai: ISO 100, F/1.9
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Ryškinimas, skenavimas ir 
kiti rūpesčiai

Viena iš smagiausių akimirkų juostinėje 
fotografijoje - elektroninis laiškas iš jūsų 
pasirinktos fotolaboratorijos su jūsų juostelės 
skenuotais kadrais. Vienur tai trunka savaitę ar 
dvi, kitur tik dvi-tris dienas. Esu išbandęs keletą 
laboratorijų Lietuvoje, keletą - užsienyje, 
ir po ilgos paieškos, bendradarbiavimo, 
diskusijų ir savo spalvų gamos išaiškinimo 
laboratorijos darbuotojams pagaliau atradau 
būtent tą, kuri tenkina visus mano poreikius: 
jie lengvai pasiekiami pašto pagalba, jie 
dirba greitai, moka išklausyti ir suteikti mano 
kadrams siekiamą rezultatą, jie išmano kur kas 
daugiau, nei aš, todėl neretai pataria, atsako į 
visus klausimus ir atlieka darbą taip pat gerai, 
kaip ir profesionalios laboratorijos kitose 
šalyse. Čia jums gali kilti natūralus klausimas: 
o kodėl aš pats neryškinu ir neskenuoju 
juostų namuose? Atsakymas užkoduotas šios 
knygos pavadinime: XXI amžiuje ryškinimas 
namuose tapo labiau prabanga, nes reikia 

turėti ne tik tam skirtą cheminę medžiagą, bet 
ir pakankamai erdvės, įrangos, o svarbiausia 
- žinių. Esu girdėjęs ne vieną pradedančiojo 
juostelių ryškintojo skundą, kaip jis sugadino 
dar vieną juostelę: blogai sumaišė, blogai 
išlaikė, apšvietė, ir panašiai. Negaliu sau 
leisti tokios prabangos, nes kiekvienas kadras 
man yra itin svarbus. O tam, kad kokybiškai 
nuskenuoti juostos kadrus reikės pirkti 
brangų skenerį, kurio rezoliucija vis vien 
bus mažesnė, nei profesionalių laboratorijų 
įrangos rezultatas. Kur kas apsimokiau 
pasikliauti profesionalais: šiuolaikinės foto 
laboratorijos turi labai kokybišką tam skirtą 
įrangą, didelį žinių ir patirties bagažą, o jų 
kainos prieinamos kiekvienam.

Jei jūs dar neturite išsirinkę laboratorijos, 
pabandysiu padėti jums suklasifikuodamas 
svarbiausius atrankos aspektus, kuriais 
vadovaučiausi aš:

1. kaina: man labai svarbu, kad kaina 
būtų prieinama ir neviršytų juostelės kainos;

2. kokybė: kadrai turi atitikti mano 
reikalavimus - turėti tokį atspalvį, kokio noriu 
aš (aišku, atsižvelgdamas į pasirinktos juostos 
savybes);

3. gebėjimas bendrauti, diskutuoti 
ir suprasti mane: laboratorijos yra jūsų 
nuotraukos gamybos proceso dalis: jei 
nusipirkote spalvotą Kodak juostą ir norite 
šiltų šviesių kadrų, tokius turite ir gauti. Aišku, 
turite informuoti laboratoriją apie tai, galite 
net parodyti keletą kitų fotografų pavyzdžių, 
paklausti, ar jie supranta, ir ar tikrai įmanoma 
pasiekti tokį rezultatą, kokio siekiate jūs. Kol 
kas visos laboratorijos būtent taip ir elgėsi, 
tad nenustebkite - tai visiškai normalu;

4. laikas: šis faktorius yra labai svarbus, 

KAIRĖJE: Asmeninė fotosesija
Juosta: Fuji 400h (120) | Fotoaparatas: Mamiya 645 AFD 
| Objektyvas:  Mamiya Sekor 80 mm F/1.9 | Nustatymai: 
ISO 200, F/1.9

KITAME PUSLAPYJE:

KAIRĖJE: Procida, Italija
Juosta: Fujicolor C200 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas: Canon 135 mm F/2 | Nustatymai: 
ISO 200, F/2

DEŠINĖJE: Milanas, Italija
Juosta: Kodak Ektar 100 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: ISO 
100, F/1.8
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jei  fotografuojate juosta komerciniais tikslais. 
Kai suradau labai kokybišką laboratoriją 
Vokietijoje, būtent jų darbo trukmė privertė 
mane ieškoti ko nors arčiau. Nepamirškite, 
kad laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos 
akimirkos, kai atsisveikinate su juostele. Iki 
Vokietijos juostelė keliauja apie 4-5 darbo 
dienas, laboratorija išryškina ir nuskenuoja 
kadrus per 14 dienų, dažniausiai kadrus 
gaudavau po 21 dienos. Man tai buvo 
per didelė kaina, nes mano klientai gauna 
mano sutvarkytus skaitmeninius kadrus 
po fotosesijos praėjus 7-14 dienų, todėl 
nenorėjau, kad jie lauktų ilgiau tik dėl 
juostinių kadrų. Jei jūs niekur neskubate - 
galite ignoruoti šį faktorių ir rinktis laboratoriją 
vadovaudamiesi aspektais išvardintais 
aukščiau.

Pasirinkdami laboratoriją, nepamirškite, kad 
renkatės savo darbo komandą: jie atlieka tą 
dalį, kurią skaitmeninėje fotografijoje atlieka 
kompiuteris, foto redagavimo programos ir 
jūs, dirbdamas prie kiekvieno skaitmeninio 
kadro. Todėl labai svarbu, kad jie žinotų, ko 
norite jūs, ko siekiate, ir kokie tokios pačios 
juostelės kadrai jums patinka labiausiai. Jei 
nesate tikras, paprašykite jų darbo pavyzdžių. 

Lietuvoje laboratorijos nelabai supranta 
nuosavo portfolio svarbos, bet užsienyje 
kiekviena save gerbianti fotolaboratorija turi 
savo periodiškai atnaujinamą darbų portfolio, 
kuri ir parodo, ką jie gali ir kokio rezultato 
galima tikėtis.

Pabaigai pasakysiu, kad nuo jūsų pasirinktos 
laboratorijos priklauso apie 30% galutinio 
darbo rezultato, tad pasirinkite laboratoriją 
atsakingai. Nebijokite kalbėtis, išsakyti, kas 
jums nepatiko arba kaip tik, pabrėžti, kas 
patiko jų skenuotuose kadruose. Ir nebijokite 
keisti laboratorijos, jei matote, kad su esama 
nerandate bendros kalbos.

 DEŠINĖJE: Borisas Bylinskis
Karo prievolės specialistas, donoras, daugiau nei 40 
kartų padovanojo kraujo žmonių gyvybėms gelbėti.

Juosta: Kodak Portra 800 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: 

ISO 800, F/1.8

APAČIOJE: Manarola, Italija
Juosta: CineStill 50D (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: 

ISO 50D, F/1.8
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Juostos magija: meninės ir 
techninės manipuliacijos

Dabar apie juostas šiek tiek rimčiau. 
Keletą kartų minėjau šį skyrių anksčiau, 
ruošdamas jus jam. Kai jau suprantate, kas 
yra fotojuosta, kas jai reikalinga, ir kaip veikia 
šviesos padavimas, galime pakalbėti apie 
meninę „magiją“, kurią aptarsiu čia plačiau. 
Pabandysiu neapkrauti technine informacija, 
kaip įvyksta visi procesai ir kodėl, bet 
paaiškinsiu paprasta kalba, kaip jų pasiekti ir 
kam.

Pradėsiu nuo to, kad paprašysiu išbraukti 
mano vieną anksčiau minėtą taisyklę: 

„juostinėje fotografijoje ISO pasilieka 
pastovus priklausomai nuo jūsų pasirinktos 
juostos“.

Nauja taisyklė skambės taip: laboratorijos 
pagalba ISO galima keisti į mažesnę ir į 
didesnę pusę. Dabar patikslinsiu: ISO galima 
keisti siekiant vienokių ar kitokių meninių 
tikslų. 

Atsimenate, kalbėjau apie eksponometrą, 
kuris rodo jums, kada į fotoaparatą 
patenka pakankamai šviesos? Minėjau, 
kad šis matuoklis  semiasi  informaciją apie 

„tinkamą“ kiekį remdamasis jūsų ISO, užrakto 
greičio ir diafragmos dydžio nustatymais. 
Taigi, šį matuoklį galima apgauti ir panaudoti 
jo parodymus jūsų naudai. Pavyzdžiui, jei 
naudojate juostą ISO 400, ir matuoklis 
rodo jums „0“ (t.y. kadre turite pakankamai 
šviesos), pakeisdami ISO nustatymus į 800 
pamatysite, kad matuoklis dabar rodo +1 (+1 
stop), nors juosta įdėta ta pati. Taip atsitiko, 
nes ką tik „apgavote“ fotoaparatą: liepėte 
jam matuoti šviesą taip, lyg būtų įdėta juosta 
su ISO 800. Užduosite logišką klausimą: o kam 
man reikėtų meluoti savo eksponometrui? Va 
čia ir prasideda tikroji juostinės fotografijos 
„magija“ - žaidimai su šviesa ir laboratorijos 
chemikalais vardan meninio kadro, 
eksperimento ir naujos patirties.

Papasakosiu detaliau, kokie 3 „magijos” 
būdai naudojami šiandien:

1. kadangi juosta mėgsta šviesą, galima 
tikslingai „duoti“ šiek tiek daugiau šviesos 
(overexpose film). Fotografuodamas Kodak 
Portra 400, beveik visada nustatymuose 
fotoaparate „meluoju“, kad tai juosta su 
ISO 200. Tuomet fotoaparatas „galvoja“, 
kad įdėta nelabai jautri šviesai juosta, 
todėl eksponometras reikalauja dvigubai 
daugiau šviesos. Koks rezultatas? Pastelinės 
spalvos, mažiau kontrasto, šviesesni ir 
švelnesni perėjimai iš šviesos į tamsą. Tai 
mėgstamiausias fine art fotografų magijos 
būdas bei neatsiejama šio stiliaus dalis.

2. juostą galima tyčia peršviesti, o 
laboratorijoje paprašyti, kad ryškintų ją 
trumpiau. Angliškai šis procesas vadinasi film 
pull process. Pavyzdžiui, dirbant su Kodak 
Portra 400 jūs galite nustatyti fotoaparate ISO 
200, kad fotoaparatas „galvotų“, jog įdėjote 
šviesai nejautrią juostą. Eksponometras 
„prašys“ iš jūsų dvigubai daugiau šviesos, 
juosta bus apšviesta dvigubai daugiau, nei 

reikėtų subalansuotam apšvietimui. Siųsdami 
tokią juostą į laboratoriją PRIVALOTE pranešti 
apie jūsų manipuliaciją laborantams. Reikia 
aiškiai pasakyti, kad norite šią juostą ryškinti 
trumpiau, nes apšvietėte ją dvigubai daugiau, 
nei reikalauja ISO 400. Tokiu manipuliacijos 
būdu, galutiniame rezultate grįšite prie 
ISO 400 (arba 0 eksponometro atžvilgiu), 
tačiau spalvos ir kontrastas greičiausiai 
bus šiek tiek kitokie: dažniausiai gausite 
mažiau kontrasto ir šiek tiek išplautas 
spalvas (mažiau spalvingumo). Dar vienas 
galimas rezultatas - tamsiai pilka spalva 
vietoj juodos, kas ne visada yra malonu. Jei 
turite nuotraukų redagavimo programėlę, 
joje galėsite susigrąžinti kontrastą ir atstatyti 
juodos spalvos gylį. Šis procesas nėra 
labai populiarus, bet labai rekomenduoju jį 
išbandyti dėl savęs - įgysite neįkainojamos 
patirties.

3. pats populiariausias visų žanrų 
fotografų manipuliacijos būdas - push 
procesas. Šią manipuliaciją darau visada 
koncerto metu, ir būtent tokios aplinkos 
sąlygomis pabandysiu jį paaiškinti detaliau. 
Push procesas - kai paduodate per mažai 
šviesos fotoaparate (pvz.: fotografuojant 
koncerto metu neturite daug šviesos), bet 
paprašote laboratorijoje, kad ryškinimo 
metu palaikytų juostą ryškale ilgiau. Kuo 
ilgiau juosta pasilieka cheminiame ryškale, 
tuo šviesesnis kadras bus, bet čia yra ir savų 
niuansų: spalvos bus ryškesnės, kontrastai 
stipresni, o grūdėtumas - labai akivaizdus. 
Tačiau tai puikus sprendimas dirbant tamsioje 
aplinkoje. Štai jums pavyzdys: Colors of 
Bubbles koncerto metu supratau, kad mano 
turimos juostos Kodak Portra 400 negaus 
pakankamai šviesos prie ISO 400. Žinojau, 
kad greičiausiai taip ir bus, todėl planas buvo 
toks: 

a. fotografuoju Kodak Portra 400, bet 
fotoaparate nustatau ISO 1600 („meluoju“ 
eksponometrui, kad įdėta juosta daug 
jautresnė šviesai, nei yra realybėje). 
Atsižvelgdamas į tai, eksponometras 
„leidžia“ naudoti tinkamą užrakto greitį 1/60 
ir diafragmą F/1.8 (su ISO 400 nustatymais 
tektų mažinti greitį, kas yra pražūtinga, apie 
tai kalbėjau anksčiau);

b. siųsdamas juostą į laboratoriją pranešu 
jiems, kad padarytų +2 push procesą. 

KAIRĖJE: Aida Bajorūnaitė-Smalinskienė
Dailės ir technologijų mokytoja, specialioji pedagogė 
su dailės terapijos specializacija, ilgametė savanorė. 
Užauginusi dvi dukras, jau šešeris metus globoja 8 ir 13 
metų seseris iš vaikų globos namų. 

Juosta: Kodak Portra 400 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: ISO 
400, F/1.8
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Greičiausiai jie jau žinos, ką turiu omeny: 
juostoje per mažai šviesos, tad reikia padidinti 
ryškinimosi laiką pagal mano nurodytus 
skaičius. Dėl viso ko, pranešu, kad juosta 
buvo fotografuota kaip ISO 1600. Rezultatas 
- 117 puslapyje! 

Paminėjau labiausiai žinomus juostos 
manipuliacijos būdus. Visi jie naudojami savo 
tikslams pasiekti, todėl labai rekomenduoju 
išbandyti juos ir sužinoti šiek tiek daugiau 
apie tai, ko galbūt net neįtarėte anksčiau: 
fotoaparatui galima „meluoti“, juosta galima 
manipuliuoti, juostos ISO galima keisti ir 
gauti labai įdomius, o kartais net neįprastus 
rezultatus.

Pabaigai paminėsiu, kad pirmas 
manipuliacijos būdas tinka tik kokybiškoms 
juostoms  ir  gali  sugadinti  rezultatą  
naudojant pigias juosteles. Taip pat 
yra profesionalių juostelių, kurioms 
nerekomenduojama per daug šviesos, 
pavyzdžiui pozityvinės juostos, kurios 
ryškinamos kitokiu būdu (naudojant ryškalą 
E-6). Tad prieš pradedant kurti „magiją“, 
paieškokite internete pavyzdžių. Daugelis 
fotografų rašo straipsnius apie įvairių juostelių 
push ir pull procesus, tad informacijos rasite 
daug. Svarbiausia - kadrų peržiūra ir analizė. 
Būtent analizuodami kadrus, suprasite, ko 
galite pasiekti naudojant vieną iš mano 
paminėtų juostos manipuliacijos būdų.

Svarbu! Jei jau nusprendėte manipuliuoti 
- teks tai daryti visiems juostelės kadrams. 
Ryškinama visa juostelė, tad jei atlikote 
manipuliacijas tik juostelės pradžioje - galimai 
sulauksite labai netikėto rezultato likusiems 
kadrams. Ryškinant juostelė nedalinama, tad 
viską ką darote - darote visiems 36 kadrams.

DEŠINĖJE VIRŠUJE: Manarola, Italija
Juosta: Lomography Redscale XR 50-200 (35 mm | 

Fotoaparatas: Canon 300v | Objektyvas: Canon 
50 mm F/1.8 | Nustatymai: ISO 100, F/1.8

DEŠINĖJE APAČIOJE: Milanas, Italija
Juosta: Kodak Ektar 100 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 

300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: 
ISO 100, F/1.8, 1/25 | Ypatumai: fotoaparatas atremtas į 

traukinio duris tam, kad išvengti rankų mikro judesių

KITAME PUSLAPYJE (dešinėje): 

Nijolė  Kačerauskienė
Daugelio „Gyvojo Dievo” krikščionių bažnyčios socialinių 

projektų dalyvė, globėja, įvairių socialinių paslaugų 
teikėja savanoriškais pagrindais.

Juosta: Kodak Portra 400 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvai: Canon 50 mm (kairėje), 

135 mm  (dešinėje) | Nustatymai: ISO 400, F/2 .8 (kairėje), 
F/2 (dešinėje)
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2016 metais, kai įžengiau į juostinės 
fotografijos pasaulį, juosta išgyveno savo 
renesansą. Mano manymu, būtent vestuvinis 
fine art stilius prikėlė seną „dinozaurą“ ir 
suteikė šiek tiek daugiau gyvybės kadaise 
populiariausioms juostų gamintojoms, 
tokioms kaip Ilford, Kodak ir Fuji. Juostinė 
fotografija buvo savo populiarumo viršūnėje 
JAV ir Italijoje, o ir pas mus Europoje pradėjo 
įgyti vis daugiau pagarbos. Ne, jokiu būdu 
negalima sakyti, kad buvo laikai, kai juosta 
buvo pamiršta. Tūkstančiai fotografų, 
mėgėjų ir atsitiktinių vartotojų vis dar pirko 
juosteles ir kūrė neapsakomo grožio kadrus. 
Bet vien iš meno ilgai neišgyvensi. Kai iškilo 
nauja komercinė banga - vestuvinis fine art 
- juostos paklausa išaugo kelis kartus, ypač 
jei kalbėtume apie Kodak Portra ir Fuji 400h 
juosteles. Vis daugiau fotografų pereidavo 
iš skaitmenos į juostą, vis daugiau žurnalų 
ir publikacijų šia tema, vlogų, blogų ir kitos 
reklamos, traukiančios vis daugiau vartotojų 
į analoginės fotografijos pusę. Kur įvyko tas 
lūžis - pasakyti yra sunku, tačiau 2020 m. 
Kodak uždaro du fabrikus ir perkelia savo 
gamybą į Kiniją, o Fuji paskelbia apie savo 
kokybiškiausios juostos Fuji 400h gamybos 
pabaigą. Kodak kainos šoka į viršų vos ne 
30%, ir dabar Kodak Portra 400, kuri taip 
džiugino visus fine art fotografus, tampa 
ypatingai brangi.

Papildomą smūgį suduoda ir pats 
Jose Ville, kurį seka tūkstančiai juostinės 
fotografijos šalininkų: 2019 m. pabaigoje jis 
paskelbia apie jo sukurtus filtrus programai 
Adobe Lightroom, imituojančius juostinius 
kadrus… Tai buvo neįtikėtina: žmogus, 
užkrėtęs fotografijos pasaulį nauja meile foto 
juostai pasako, kad net ir telefonu padarytą 
kadrą galima paversti „juostiniu“ vos kelių 
mygtukų paspaudimu. To jau buvo per daug, 
vestuvinis juostinės fotografijos pasaulis 
pradėjo byrėti su kiekviena diena. Vis daugiau 
ir daugiau fotografų grįžo prie skaitmeninės 

Apie tai, kaip Kodak ir 
Fuji „nužudė“ Kodak ir 

Fuji

DEŠINĖJE: Colours of Bubbles
Juosta: Kodak Portra 400 (35 mm) +2 push | 

Fotoaparatas: Canon 300v | Objektyvas:  Canon 
135 mm F/1.8 | Nustatymai: ISO 1600, F/4

KITAME PUSLAPYJE: 

KAIRĖJE: Roma, Italija
Juosta: Kodak Ektar 100 (120) | Fotoaparatas: Mamiya 

645 AFD | Objektyvas:  Mamiya Sekor 80 mm F/1.9 | 
Nustatymai: ISO 100, F/4

DEŠINĖJE: MINORI, Italija
Juosta: Kodak Ektar 100 (120) | Fotoaparatas: Mamiya 

645 AFD | Objektyvas:  Mamiya Sekor 80 mm F/1.9 | 
Nustatymai: ISO 100, F/5.6
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fotografijos, tuo labiau, kad juostų kainos 
tapo pernelyg didelės, o filtrai imituojantys 
juostą - per daug pigūs. 

Tai kas gi yra kaltas dėl to, kad juostinė 
fotografija tapo prabanga? Iš dalies - 
ekonomika, iš dalies - mes, iš dalies - 
gamintojai, tokie kaip Kodak ir Fuji. Išaugusios 
juostų kainos privertė mus pirkti mažiau, o 
daugelis atradę pigius foto programų filtrus 
apskritai perėjo į skaitmeninės fotografijos 
pusę. Šioje kovoje nugalėjo būtent jie 

- paprasti naudojimui, pigūs, prieinami 
net telefone filtrai. Instagramui nesvarbu, 
ar įkeliate tikrą juostinį kadrą, ar ne, tad 
ir motyvacijos yra kur kas mažiau. Ir ne, 
nekalbame apie visišką juostinės fotografijos 
žlugimą, ji vis dar gyva, vis dar populiari, 
tačiau vis rečiau naudojama dėl per daug 
didelės kainos ir per daug mažos paklausos. 

Ar filtrai gali pakeisti juostinį kadrą? Iš dalies 
- taip. Bet ar tai pakeis tą jausmą, kurį jaučia 
kiekvienas fotografas ištraukdamas juostelę 
iš fotoaparato arba atidarydamas elektroninį 
paštą su prisegtais skenuotais kadrais? Tikrai 
ne… Juosta - tai prisiminimai ir jausmai. Ir 
net jei kadras nepavyko, kažkas užsimerkė, 
nusisuko, arba net nežiūri į fotoaparatą - tokia 
nuotrauka jums visada primins apie tai, kaip 
ir kada ją padarėte. To jausmo negausite 
fotografuodami telefonu. Tie 36 kadrai, kai 
kiekvienas jų yra ypač brangus, kai kiekvienam 
iš jų triskart labiau apmąstai lokaciją, šviesą, 
patikrini nustatymus ir suplanuoji kompoziciją. 
Tas užrakto garsas, juostos prasukimas…

Ar mano knyga motyvavo jus išbandyti šį 
kelią pačiam? Tikiuosi, kad taip. Šioje knygoje 
pateikta nemažai juostinių nuotraukų - tikiuosi 
jos papildys visa tai, ką perskaitėte čia bei 
uždegs jus meile juostinei fotografijai, kaip 
kadaise uždegė ir mane.

 KAIRĖJE: Justina Tubienė
Panevėžio „Maisto Banko“ padalinio vadovė.  „Maisto 
bankas“ propaguoja atsakingą maisto vartojimą, 
racionalią mitybą, skatina efektyvų išteklių naudojimą 
bei visuomenės solidarumą kovojant su maisto 
švaistymu, tausojant aplinką ir padedant stokojantiems.

Juosta: Kodak Portra 800 (35 mm) | Fotoaparatas: 
Mamiya 645 AFD | Objektyvas:  Mamiya Sekor 
80 mm F/1.9 | Nustatymai: ISO 1600, F/1.9

KITAME PUSLAPYJE: 

Procida, Italija
Juosta: Kodak Portra 400 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: 
ISO 400, F/1.8
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Eksperimentai, mitai ir 
galimybės

Apie juostas galima išgirsti daug įvairių 
dalykų, kai kurie yra tik mitai, kai kurie - tikra 
tiesa. Rašydamas apie juostinę fotografiją 
jau minėjau, kad neretai atspausdinta 
juostinė nuotrauka mažai kuo skirsis nuo 
skaitmeninio kadro: grūdėtumas bus panašus, 
detalizavimas taip pat. Žinoma, dirbdami 
kompiuteriu galime pritraukti nuotrauką 
padidindami ją kad ir 4 kartus, ir tada be jokių 
abejonių laimi skaitmeninis kadras. Tačiau 
realiame gyvenime nuotraukų nedidiname 
tokiu būdu, tad šis skaitmenos privalumas 
nėra toks jau ir aktualus. Bet be detalizavimo 
(raiškos) tarp juostinės ir skaitmeninės 
nuotraukos yra ir kitų, kur kas svarbesnių 
skirtumų, kuriuos aptarsiu dabar išsamiau.

Kodėl išvis turime lyginti abu: juostinį ir 
skaitmeninį kadrą? Jei atvirai, taip daro tik 
tie, kurie fotografuoja abiem būdais. Aš esu 
vienas iš tokių fotografų. 

Dirbant su skirtingais įrankiais, labai  
svarbu žinoti, kurioje situacijoje kuris tinka 
labiausiai. Šiame skyriuje išbandysime kai 
kurias juostos ribas, o taip pat pažiūrėsime, 
kiek prie galutinės kadro kokybės prisideda 
laboratorijos, kuriose ryškiname ir skenuojame 
mūsų juosteles.

Pakantumo ribos

Naudodamas įvairias juostas, išmokau labai 
svarbų dalyką - juostos pakantumas šviesai 
nėra toks pat, kaip matricos skaitmeninėje 
fotografijoje. Bet niekad nebuvau lyginęs 
dviejų panašių kadrų, kurie atstovautų abi 
stovyklas. Todėl nusprendžiau išbandyti 
profesionalios Kodak Portra 400 juostos ribas 
(latitude), lygindamas rezultatą su skaitmeniniu 
kadru, padarytu tokiomis pačiomis sąlygomis. 
Pirmojo eksperimento metu išbandžiau 
labai įprastas kiekvienam fotografui darbo 
sąlygas, kai kadras gauna šiek tiek mažiau 
ir šiek tiek daugiau šviesos, nei to reikalauja 
eksponometras. Gal fotosesijos metu blogai 
sužiūrėjote apšvietimą? Gal staigiai pasikeitė 
oro sąlygos, o nustatymus fotoaparate 
palikote tokius pat, kaip ir prieš tai? Gal 
nesuveikė blykstė, kai tikėjotės, kad ji suveiks? 
Priežasčių, kodėl galima netyčia nesužiūrėti 
šviesos kiekio fotosesijos metu yra labai daug. 
Tačiau dirbdami  šiuolaikiniu skaitmeniniu 
fotoaparatu, mažai kada pergyvename dėl 
to, nes matricos pajėgumai yra įspūdingi, 
nebent...

Pabandysiu paanalizuoti juostinius ir 
skaitmeninius kadrus ir pažiūrėsiu, kokių 
privalumų  turi juosta, ir kokių - skaitmeninių 
fotoaparatų matrica. Šios žinios padės jums 
suprasti, kurį fotografavimo būdą pasirinkti 
vienu ar kitu metu. Žinodami juostos ir 
skaitmenos minusus darysite mažiau klaidų.

Pirmame eksperimente (kitame puslapyje) 
išbandžiau profesionalios juostos Kodak 
Portra 400 šviesos pertekliaus ir trūkumo 
toleranciją bei palyginau rezultatą su 
analogiškai atliktu eksperimentu skaitmeninio 
fotoaparato Sony A7iii pagalba.  Iš apačios 
į viršų šviesos padavimas didėja nuo -2 
(šviesos trūkumas) iki +2 (šviesos perteklius) 
eksponometro skalėje. Trečias kadras - idealus 
šviesos padavimas. Juostinių kadrų šviesumas 
sureguliuotas skaitmeniniu būdu (skenuojant 
juostą), o skaitmeninių kadrų - Exposure 
valdiklio pagalba (Lightroom programoje).

Išvada: net ir profesionali Kodak Portra 
juosta nesusitvarko, kai šviesos paduodame 
per mažai. Tuo tarpu, šviesos perteklius 
pastebimos įtakos juostai nedaro. 
Skaitmeniniame kadre apskritai nematome 
pasikeitimų - jei kadras gavo mažiau šviesos, 
nei reikia, šią problemą galėsite ištaisyti bet 
kurioje nuotraukų redagavimo programoje. 
Tas pats galioja ir tada, kai šviesos paduodate 
šiek tiek per daug - pasinaudokite Exposure 
valdikliais ir sureguliuokite kadro šviesumą 
taip, kaip tikėjotės darydami tą kadrą.

Svarbu! Kiekviename kadre pridėjau mažą 
eksponometrą, rodantį šviesos trūkumą arba 
perteklių fotografavimo metu. Atkreipkite į jį 
dėmesį!

APAČIOJE: Procida, Italija
Juosta: Fujicolor C200 (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 

300v | Objektyvas: Canon 135 mm F/2 | Nustatymai: 
ISO 200, F/4
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Kodak Portra 400 (35 mm, kairėje) prieš Sony A7iii (dešinėje) Kodak Portra 400 (35 mm, kairėje) prieš Sony A7iii (dešinėje) 
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Šiame eksperimente išbandome 
juostos pakantumą  šviesos   pertekliui 
(overexposure). Kairėje - Kodak Porta 
400 juostos kadrai, dešinėje - Sony A7iii 
kadrai padaryti naudojant tuos pačius 
nustatymus ir panašų 50 mm objektyvą. 
Akivaizdžiai matome, kad kovoje su šviesos 
pertekliumi nugalėjo juosta! Skaitmeninis 
fotoaparatas puikiai susitvarkė su +2 stop 

(šviesos pertekliumi), tačiau +3 stop pradėjo 
įtakoti skaitmeninio kadro spalvas, atsirado 
daugiau geltono atspalvio, o +4 stop ir 
daugiau tiesiog „perdegino” kadrą. Juostoje 
nematome didelių pasikeitimų: veido spalvos 
lieka panašios, smulkūs spalvų pasikeitimai 
neįtakoja kokybės ir  yra lengvai pataisomi 
bet kokia foto tvarkymo programa. 

Išvada: juosta nebijo šviesos!

0 stop

+1 stop

+2 stop

+3 stop

+4 stop

+5 stop

+6 stop

Kodak Portra 400 (35 mm, kairėje) prieš Sony A7iii (dešinėje) 



 KAIRĖJE: Vestuvės
Juosta: Fuji 400h (120) | Fotoaparatas: Mamiya 645 AFD 
| Objektyvas:  Mamiya Sekor 80 mm F/1.9 | Nustatymai: 
ISO 200, F/1.9 

KITI PUSLAPIAI: 

132-133 PUSLAPYJE: Piza, Italija
Juosta: Kodak Ektachrome E100 (35 mm) | Fotoaparatas: 
Canon 300v | Objektyvas: Canon 135 mm F/2 | 
Nustatymai: ISO 100, F/4 | Ypatumai: cross process

134-135 PUSLAPYJE: Monterosso, Italija 
Juosta: CineStill 50D (35 mm) | Fotoaparatas: Canon 
300v | Objektyvas: Canon 50 mm F/1.8 | Nustatymai: 
ISO 50, F/1.8

Laboratorijų dvikova
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Jau keletą metų bendradarbiauju su viena 
laboratorija Vilniuje. Jie turi pakankamai 
informacijos apie mano poreikius ir mano 
darbus, žino, kad man svarbus darbo greitis, 
kad man patinka šiltos Kodak spalvos, kad 
kartais galiu paprašyti ko nors neįprasto 
ryškinimo arba skenavimo metu. Tarp mūsų yra 
ilgametis dialogas, ir netgi jei nesusikalbame  
- vienas papildomas laiškas ar skambutis 
išsprendžia visus klausimus ir problemas. Kuo 
mane žavi ši laboratorija labiausiai (be kadrų 
kokybės) - savo darbo terminais: jei šiandien 
gauna mano juosteles, galiu būti tikras, kad 
rytoj jau žiūrėsiu skenuotus kadrus. Retai kada 
galiu sau leisti laukti dvi-tris dienas, todėl 
tokia jų savybė man yra ypač svarbi. 

Šio eksperimento metu nusprendžiau 
susisiekti su kita laboratorija, kuri teikia tokias 
pačias paslaugas už tą pačią kainą. Šios 

laboratorijos darbuotojai nepažįsta manęs 
ir nežino nieko apie mano darbus ar apie 
šią knygą. Norėjau pasilikti incognito, kad 
rezultatas būtų toks pat, koks jis būtų ir jums - 
pirmą kartą atėjusiems ten.

Abi laboratorijos gavo tas pačias juosteles, 
tad galime palyginti jų darbą matydami 
abu rezultatus. Kito puslapio kairėje 
(Laboratorija A) - kadras iš laboratorijos 
su kuria bendradarbiaujame jau keletą 
metų. Jie žino mano stilių ir mano spalvų 
gamas. Dešinėje (Laboratorija B) - gerai 
žinoma laboratorija Lietuvoje, tačiau nesu 
jų klientas, todėl skenavimas buvo daromas  
neatsižvelgiant į mano stilių. Kviečiu peržiūrėti 
abiejų laboratorijų darbus. Pasidalinu savo 
pastebėjimais žemiau. Pasikartosiu, nes tai 
svarbu: paslauga atlikta už tą pačią kainą.

Laboratorija A

Privalumas: 
• greitai atliktas darbas (1-2 dienos)
• šiltos spalvos

Trūkumas: 
• mažas skeno dydis (~3600x2400)

Laboratorija B

Privalumas: 
• skeno dydis  (~5700x3800)
• kai kurių kadrų spalvos

Trūkumas: 
•  ilgi laukimo terminai (8 dienos)
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Laboratorija A Laboratorija B
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Laboratorija A Laboratorija B



Išvados: menas, stilius ar 
gyvenimo būdas?

Prieš daugelį metų žiūrėdamas įvairius 
video darbus apie juostinę fotografiją 
radau reportažą apie pagyvenusį fotografą, 
fotografuojantį vestuves dviem juostiniais 
Leica fotoaparatais. Fotografas entuziastingai 
dalinosi savo istorijomis ir patirtimi, juokėsi, 
o jam ant kaklo kabojo du „senukai“, 
visiškai rankinio valdymo vokiečių gamybos 
fotoaparatai. Neslėpsiu, kad šypsojausi 
žiūrėdamas reportažą, buvo nostalgiškai 
smagu matyti, kad ir mūsų laikais vis dar 
yra tokių talentingų žmonių, kurie niekaip 
negali palikti praeities ir nesugeba priimti 
technologijų naujovių. Mano sarkastiška 
šypsena dingo, kai žurnalistai parodė 
fotografo užfiksuotus kadrus - tai buvo kažkas 
nerealaus! Jis darbui naudojo vien tik juodai 
baltas juosteles, bet jo nespalvoti kadrai 
buvo perpildyti gyvybe ir jausmais: kiekvienas 
kadras lyg iš gyvenimo žurnalo - tobulas 
visomis prasmėmis. Negalėjau patikėti, kad 

vos ne 50 metų senumo fotoaparatai ir dar 
vyresnis jų savininkas sugeba padaryti kur 
kas daugiau, nei tuo metu dariau aš, ar net 
dauguma kitų fotografų, nors ir naudodami 
naujausias technologijas ir labai geras 
Photoshop žinias. Buvo gėda prieš save ir 
prieš tą fotografą, kurio net nepažinojau. Buvo 
gėda pripažinti, kad mes, nauja karta, esame 
per daug greiti daryti išvadas, žiūrėdami 
tik į paviršutiniškumą. Ir tik po kelerių metų 
pribrendau tam, kad paimčiau juostinį 
fotoaparatą į savo rankas ir išbandyčiau šį 
kelią pats. Gal ir netapau žinomu fotografu, 
negavau geriausių apdovanojimų, bet 
eidamas šiuo keliu atradau daug naujų 
draugų, patyriau daug naujų jausmų, ir šiuo 
metu jaučiuosi laimingas, dovanodamas šią 
knygą jums.

Pagarbiai
Andrej Špilevoj
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Baigiamasis žodis

Per paskutinius penkerius metus parašiau 
nemažai straipsnių apie juostinę fotografiją 
lietuvių  ir  anglų  kalbomis. Straipsniai 
kaupėsi, kaip ir žinios įgytos su kiekviena 
darbo diena,   kiekviena fotosesija, ar dar 
viena nauja juosta fotoaparate. Labai norėjosi 
šias žinias perteikti kitiems, kaip kadaise ir 
pats pasisėmiau jų iš tų, kurie negailėjo laiko, 
aprašė bei filmavo savo darbus, dalinosi  
patirtimi su manimi. Knygoje negalėjau įdėti 
visko, tačiau pasistengiau pakalbėti apie 
tai, kas išties yra svarbu. Į knygą įnešiau 
nemažai savęs: čia pasidalinau kadrais iš 
Italijos, kurioje praleidžiu  nemažai darbo 
valandų, parodžiau keletą darbų iš įvairių 
fotosesijų, vestuvių ir koncertų, kuriuos teko 
fotografuoti juostiniu fotoaparatu. Maloniai 
nustebau, kai visi mano knygos   „modeliai“ 
suteikė leidimus naudoti šiuos kadrus mano 
edukacinei  veiklai, todėl norėčiau nuoširdžiai 
padėkoti kiekvienam, kurį matote šios knygos 
nuotraukose už drąsą,  palaikymą ir norą 
prisidėti. AČIŪ Jums! 

Norėčiau padėkoti mano gyvenimo 
dovanai, žmonai, šios knygos  redaktorei,  
Juditai   (foto apačioje). Be jos pagalbos 
nesugebėčiau atlikti tokio didelio  darbo, tad 
didžiausias AČIŪ  jai už jos laiką, kantrybę ir 

darbą, prisidedant prie šio projekto! 
Esu dėkingas fotografams Remigijui 

Grubinskui ir Remigijui Balčiūnui (foto 
apačioje) už techninės informacijos patikrą. 
Abu turi kur kas daugiau patirties, tad  AČIŪ 
jiems už jų pagalbą. Remigijus Balčiūnas  
mano ilgametis juostinės fotografijos 
koordinatorius ir įkvėpėjas, tad atskiras ir 
didelis AČIŪ Jums, Remigijau, už Jūsų įtaką 

mano fotografijos kelyje. 
Norėčiau  nuoširdžiai padėkoti Panevėžio 

miesto savivaldybei už finansinę paramą, 
kurios dėka galėjau praplėsti šios knygos 
turinio ribas. 

Dėkoju Photolab laboratorijai už greitai ir 
kokybiškai atliktą darbą ryškinant ir skenuojant 
šio projekto juostas. 

Ir neapsakomai didelis AČIŪ visiems 
geradariams, kuriuos pristačiau šios knygos 
eigoje! Jūs esate mūsų miesto tikrosios 
žvaigždės, tad pats didžiausias AČIŪ Jums už 
Jūsų šilumą, skleidžiamą šviesą ir dalinamą 
gėrį!!!
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