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1. INTRODUCCIÓ
El TFG està dirigit a crear un projecte de fotografia nocturna, un recull de quatre imatges
nocturnes gegants a tot detall. Experimentar diverses tècniques d’il·luminació en una
mateixa imatge. Crear una única escena a partir de moltes fotografies i d’aquesta forma
obtenir major qualitat i detall. Fer una petita història amb les quatre imatges del projecte,
que tinguin relació entre elles. És un projecte que comporta diverses dificultats, amb una
gran inversió d’hores però amb un resultat que destacar per les possibilitats de poder
imprimir imatges de grans dimensions amb qualitat.

2. OBJECTIUS DEL PROJECTE
El projecte s'inicia amb la intenció de crear la imatge més gran nocturna que s'ha realitzat
de la ciutat de Lleida. Partint d'aquest punt, es comença a investigar la possibilitat d'una
segona imatge, una muntanya sencera de nit, amb estels i il·luminada per la lluna, i per
seguir el projecte s'encara a una muntanya coneguda de la província de Lleida, els
Encantats, una de les zones més conegudes del Parc Nacional d'Aigüestortes. Es pensa
una tercera imatge per fotografiar un poble abandonat on poder recrear una escena de light
painting. Un cop fet un petit plantejament, si es miren les imatges seguides no es conta una
història completa, li falta una imatge d'un lloc abandonat però sense light painting, un poble
fantasma enmig de la natura. Es planifiquen les quatre imatges i després de fer les proves
pertinents, es vol arribar a tenir un projecte nocturn amb imatges de grans dimensions.
També que sigui un punt de partida, l'inici de moltes més imatges d'aquest estil, molt més
grans i amb més participació d'ajudants a l'hora de realitzar el light painting.
La intenció final del projecte és donar la màxima difusió i visibilitat d'aquestes quatre
imatges. Per una banda, promocionar-ho per les xarxes socials, amb la finalitat de fer-ho
conegut i poder ampliar-lo, tant en l'àmbit de gigafotos com de col·laboradors. També fer
presentacions on es mostri el projecte i s'expliqui com s'ha fet, detalls i curiositats. S'estima
un abast de difusió a escala d'Espanya, ja sigui presencial, com en xarxes socials i web.

3. VIABILITAT
Per analitzar la viabilitat d'aquest projecte cal tenir present diversos punts. Per començar,
pel que fa a material, tenir accés a una ròtula esfèrica, per tal de poder realitzar les imatges
amb la màxima fiabilitat. Per aquest punt es va demanar en préstec a la universitat aquesta
ròtula els dies necessaris per a la realització de les imatges. Un altre punt, tenir un objectiu
400 mm, que en aquest cas, es va optar per utilitzar l'objectiu AF-S Nikkor 70-200mm
2.8GII ED VR II amb un duplicador AF-S Teleconverter TC-20EIII 2x Aspherical. Tot i la petita
pèrdua de qualitat, era la millor opció, ja que tant el lloguer com la compra d'un objectiu fix,
marxava molt de pressupost. Una de les condicions que necessitava la càmera era tenir
una ISO alta, mantenint una qualitat d'imatge òptima.
Els programes necessaris també estaven a l'abast, tant el photoshop amb el càmera raw,
per revelar les imatges un cop passades de la càmera i aplicar corbes i nivells després
d'ajuntar-les, i el PTGui, per ajuntar les fotos entre si amb la màxima precisió i solucionar
qualsevol error de connexió punt per punt que pugui aparèixer.
Per obtenir els permisos necessaris es va contactar amb les institucions necessàries. En el
cas de la foto de la ciutat de Lleida, es va necessitar parlar amb l'empresa Grup Alimentari
Guissona i explicar el projecte. Per a la fotografia la d'Aigüestortes, contactar amb el
Departament de la Generalitat encarregat de gestionar el parc i comentar el projecte a
realitzar. Pel cas de Montlleó, es va contactar amb el responsable de la zona per poder
avisar a la persona que resideix en aquest poble semi abandonat. El cas de Montesquiu no
va ser necessari demanar permís, ja que no hi viu ningú i no hi ha persones en un radi
bastant ampli.
Les hores invertides per la realització del projecte van ser elevades. Cal sumar les hores de
planificació, amb el pertinent desplaçament fins al lloc de la imatge, per corroborar els
càlculs i obtenir vàries tomes de referència. Calcular la distància càmera - escena,
profunditat de camp en cada un dels casos, les especificacions tècniques que es posarien
a la càmera i els graus de desplaçament entre imatge i imatge. Un cop acabades les hores
de planificació, vénen les hores de captació de les imatges i el posterior processament

d'elles. El temps varia segons la quantitat de fotografies i el temps d'exposició, que va variar
d'una hora i mitja la més ràpida, a unes sis hores la més lenta. També sumar les hores de
desplaçament fins als llocs de realització. Finalment, el muntatge d'aquestes és el procés
més llarg i pel qual s'ha invertit més hores. Supervisar la unió de totes les imatges per evitar
qualsevol error de coincidència. Es va aplicar un petit processat per treure el màxim de
qualitat a la imatge, i un cop fet això, es donà per acabat tot el procés de planificació,
producció i postproducció.

4. ESTAT DE L’ART
4.1. Història Light Painting
La paraula Fotografia prové del grec Phos (llum) i Graphis (pinzell), que junts
signifiquen "dibuixar amb llum". Pintar amb llum com a procés va néixer juntament
amb la fotografia, ja que són imatges dibuixades pel sol. Les primeres imatges
s’anomenaven heliografia, literalment, pintat pel sol. Aquestes emulsions estaven
realitzades per Joseph Nicéphore Niépce, i la primera va estar feta en una placa de
plom amb fusió d’estany l’any 1826. El temps d’exposició va superar les diverses
hores, a causa de la baixa sensibilitat d’aquest material. Avui en dia anomenem a
aquesta tècnica “llarga exposició”. Un exemple el podem veure amb el daguerreotip
de James Valentine, “The Falls of Clyde, Bonnington Falls” feta l’any 1871.


01. James Valentine, The Falls of Clyde, Bonnington Falls, 1871

El light painting es va anar consolidant a mesura que els temps d'exposició dels
daguerreotips anaven disminuint. No es conserven plaques de l'època, ja que
s'utilitzaven amb finalitats d'investigació, i un cop acabat, es rentava i es reutilitzava.

4.2. Referents històrics Light Painting
• Thomas Eakins: Light Painting Photography, 1884
Thomas Eakins va disparar una fotografia de llarga exposició d’un home saltant,
utilitzant la tècnica de multiexposició, obrint vuit cops l’obturador sobre la mateixa
placa. El resultat obtingut va ser vuit siluetes del mateix saltador.


02. Thomas Eakins, 1884

• Étienne-Jules Marey i Georges Demeny: Light Painting, 1889
Étienne-Jules Marey i Georges Demeny es van conèixer quan Demeny es va
inscriure en un curs de fisiologia impartit per Marey. Junts van establir un programa
d'investigació que va produir la creació de "l'Estació fisiològica", inaugurada el 1882
al Bois de Boulogne. Marey i Demeny van desenvolupar diverses tècniques
fotogràfiques per a poder estudiar els diversos moviments, des dels humans fins als
cavalls.
El 1889 Demeny incorpora bombetes a les articulacions d'un ajudant i va crear la
primera fotografia coneguda del light painting "Patologia peu davanter”.




03 / 04. Étienne-Jules Marey i Georges Demeny, 1889

• Anton Giulio Bragaglia: Light Painting Photography, 1911
Anton Giulio estableix una nova concepció de la fotografia artística. Dispara a
velocitats d’obturació lenta movent els seus models dins l’enquadrament. La seva
tècnica va demostrar a la resta de fotògrafs la possibilitat de gravar els moviments de



la dinàmica de la llum.


05 / 06. Anton Giulio Bragaglia, 1911

• Frank Gilbreth: Light Painting Photography, 1914
L’any 1914, Frank Gilbreth i la seva dona Lillian Moller Gilbreth, van posar petites
llums als treballadors, per seguir els moviments en la manufactura i per l’oficina. Van
realitzar aquest estudi per poder simplificar el treball, no amb una finalitat artística, ja
que d’aquesta forma pretenien augmentar la producció i minimitzar la plantilla en
nòmina.




07 / 08. Frank Gilbreth, 1914

• Laszlo Moholy-Nagy: Light Painting Photography, 1922 - 1936
Moholy-Nagy millora la tècnica, utilitzant objectes reflectants, semi transparents i
afegint llum natural a l’ambient en forma de pinzellades. També va començar a
fotografiar objectes lluminosos en moviment.




09 / 10. Laszlo Moholy-Nagy, 1922-1936

• Man Ray: Light Painting Photography, 1935
El primer artista que va explorar la tècnica del light painting va ser Man Ray. Man Ray
va ser conegut per altres tipus de fotografia, treballant en diversos mitjans de
comunicació. La contribució de Man Ray al light painting va aparèixer amb la seva
sèrie "L'escriptura de l'espai". El 1935 Man Ray va crear una càmera per realitzar
autoretrats. Obrint l'obturador de la càmera i amb una llanterna, creava una sèrie de
remolins i línies a l'aire. Es suposava que tots aquests cercles i línies estaven fetes
aleatòriament, fins que l'any 2009, el fotògraf Ellen Carey, aguantant un mirall davant
el dibuix amb llanterna (aparentment aleatori), va descobrir que era la firma de Man
Ray.




11 / 12. Man Ray, 1935

• Gjon Mili: Light Painting Photography, 1930-1940
El següent de la llista és Gjon Mili. Nascut a Albània i resident als Estats Units des de
1923, va estudiar enginyeria i de forma autodidàctica fotografia. A mitjans del anys
30 Mili, en col·laboració amb Harold Eugene Edgerton del Institut de Tecnologia de
Massachusetts, va ser pionera en la fotografia photoflash. Gjon utilitza llum
estroboscòpica per capturar el moviment de tot, en una sola toma. Les seves
tècniques de llampades de llum encara s'utilitzen avui en dia dins el món del light
painting. Mili va utilitzar aquesta tècnica per a estudiar el moviment dels ballarins,
músics i patinadors artístics.




13 / 14. Gjon Mili, 1930 - 1940

Mili va crear un treball de fotos amb flaix, era la seva primera aportació al món del
light painting. Gjon, el 1940, incorpora petites llums a les botes del patinadors, obrint
posteriorment l'obturador, i d'aquesta forma, creant alguna de les imatges més
famoses que inspirarien posteriors autors relacionats amb les tècniques del light
painting.




15 / 16. Gjon Mili, 1940

El 1949, mentre treballava per la revista Life, Mili li van encarregar fotografiar a Pablo
Picasso a casa seva, al sud de França. Mili va mostrar a Picasso alguna de les seves
fotografies de light painting dels patinadors. Pablo es va inspirar inmediatament, va
agafar una llanterna i ,tot seguit, va començar a dibuixar a l'aire. Mili va col·locar la

càmera i va fer diferents captures en diversos llocs. Aquesta breu trobada va produir
les imatges de light painting de Pablo Picasso. De tots els dibuixos que va crear, el
més famós que es coneix és "Picasso Dibuixa un Centaure”.




17 / 18. Gjon Mili, 1949

• Henri Matisse: Light Painting Photography, 1949
Aquesta és l'única imatge coneguda de Henri Matisse creada amb la tècnica de light
painting. A l'igual que Picasso, Henri Matisse també es va introduir al light painting
gràcies a Gjon Mili.


19. Henri Matisse, 1949

• Barbara Morgan: Light Painting Photography, 1940
Barbara Brooks Johnson nascuda el 8 de juliol de 1900, als EE.UU.. es va graduar
de la UCLA el 1923, on va estudiar dibuix i pintura. El 1925 es va casar amb Barbara
Willard D. Morgan, un escriptor que il·lustrava els seus articles amb fotografies
pròpies. Barbara va començar a ajudar a Willard amb les seves fotografies, tot i així,
ella va continuar pintant. Gràcies a la fotografia d'una icona de la fertilitat, Sudán, i
una màscara totèmica, Barbara va descobrir que podia variar la percepció gràcies a
la llum. Aquesta va ser la porta per veure la fotografia com un mitjà artístic. L'any
1940, "va començar a sentir el caràcter omnipresent i vibrant de la llum dins el món
de la dansa". Va crear dibuixos gestuals de llum amb l'obturador obert, a fosques al
seu estudi.


20. Barbara Morgan, 1940

• Jack Delano: Light Painting Photography, 1943
El 1943 Jack Delano, fotògraf de Farm Security Administration, utilitza una tècnica
de light painting d’obturació lenta per a captar el moviment dels treballadors dels
ferrocarrils i vagons de ferrocarril.




21 / 22. Jack Delano, 1943

• Andreas Feininger: Light Painting Photography, 1949
Durant el febrer de 1949 un altre fotògraf de la revista Life va crear algunes
fotografies més de light painting. L’any 1939, Andreas Feininger, va emigrar als
Estats Units. En 1943 es va incorporar a la plantilla de la revista Life. El 1949 estava
cobrint una notícia a Anacostia, Maryland, va deixar la seva càmera en un trípode, va
obrir l’obturador i es van produir diverses imatges d’helicòpters enlairant-se i



aterrant.


23 / 24. Andreas Feininger, 1949

• Herbert Matter: Light Painting Photography, 1953
Herbert Matter va ser el fundador de collages gràfics a la publicitat. Va crear un test
que es basava simplement a canviar-se de roba amb unes llums lligades als canells i
als turmells. D'aquesta forma s'aprecien tots els moviments que es realitzen.


25. Herbert Matter, 1953

• George Mathieu: Light Painting Photography, 1957
George Mathieu és un pintor francès que es va guanyar una reputació internacional
durant la dècada dels 50 gràcies a l'expressionisme abstracte. El 1957 George va
viatjar a Tokio, Japó, i utilitzar light painting per a crear la fotografia d'una portada de
revista japonesa.


26. George Mathieu, 1957

• Alan Jaras: Light Painting Photography, 1967
Alan Jaras va fer els seus primers experiments utilitzant patrons de refracció de llum,
'refractography' tal com ell ho anomenava. Estava especialment interessat en el
treball amb objectes transparents. Amb aquest patró utilitzava aigua i sabé obtenint
una superfície fracturada de vidres trencats, produint un curiós patró de llum.


27. Alan Jaras, 1967

• David Lebe: Light Painting Photography, 1976
Durant l'any 1969 el fotògraf David Lebe va començar a experimentar amb càmeres
estenopeiques. El 1976 David estava buscant una via d'escapament dins el seu petit
apartament a Filadèlfia, així que va apagar els llums. Va obrir l'obturador i va dibuixar
a l'aire, començant així la primera sèrie de dibuixos que va crear. Les primeres
imatges eren autoretrats on David utilitzava petites llums adherides al cos delimitant
tot el seu contorn.




28 / 29. David Lebe, 1976

• Eric Staller: Light Painting Photography, 1976
Eric Staller, anomenat pare de la pintura "lleugera" o light painting actual. Staller va
néixer l'any 1947 a Nueva York. Va estudiar arquitectura a la Universitat de Michigan i
es va graduar amb una llicenciatura el 1971. Cap al final de la seva estança a la
UOM Eric va començar a crear peces i escultures de performance. Del 1976 al 1980
Staller anava pels carrers foscos de Nova York, creant fotografies de light painting.


30. Eric Staller, 1976

La sèrie light drawings d'Eric podrien ser les primeres Light Art Performance
creades. També es creu que la sèrie Writing Space de Man Ray va ser la primera
peça de performance amb llum de la història, tot i que, les imatges de Staller amb
Light Tubes i Technicolor Torsos, són un referent, dins la sèrie light drawings, per als
pintors amb llum de l’actualitat.




31 / 32. Eric Staller, 1976

• Dean Chamberlain: Light Painting Photography, 1977
Dean Chamberlain és el pare del light painting en la seva forma actual. Ell és el
primer artista que va dedicar tota la seva obra a formar part del light painting. Dean
era estudiant a Rochester Institute of Technology quan va descobrir el light painting
la primavera de 1977, al crear la seva primera imatge "Bosses de Polietilè a Chaise
Lounge”


33. Dean Chamberlian, 1977

Dean estava al seu tercer any d'universitat quan estava experimentant per trobar la
seva vocació. Dean diu que sentia com els seus companys de classe deien que
desvariava amb el seu treball. Just en el moment en què Dean va veure la seva
primera imatge de light painting, va veure que havia trobat el que buscava. Des

d'aquell moment Dean només ha fet imatges de light painting. Pot ser que sigui la
primera a persona que anomena "light painting”.




34 / 35. Dean Chamberlian, 1977

• Susan Hillbrand: Light Painting Photography, 1977
Susan Hillbrand va començar a pintar amb llum l’any 1977, estant en una classe de
fotografia de la Universitat de California, Northridge el professor Jerry McMillian va
assignar el treball de fer un autoretrat inusual. Susan estava valorant diverses
opcions quan va sorgir del seu marit la idea de dibuixar el contorn del seu cos amb
llum, cosa que va provocar la idea de la primera “llanterna” i el que es convertiria en
la seva passió de tota la seva vida.


36. Susan Hillbrand, 1977

• Jacques Pugin: Light Painting Photography, 1979
El fotògraf de paisatge Jacques Pugin va néixer a Bulle, Suiza, i es va traslladar
Zurich per ser fotògraf el 1972. El 1979 va començar a treballar en una sèrie de light
painting "greffes Graffiti". Jacques va continuar treballant en el light painting fins a
l'any 1982 "greffes Graffiti", quan va ser exposat i publicat àmpliament en l'àmbit
internacional. Els treballs de light painting de Pugin van estar tan ben acceptats que
van guanyar tres anys consecutius la Beca Federal d'arts aplicades.




37 / 38. Jacques Pugin

• Jozef Sedlák: Light Painting Photography, 1980
El fotògraf Jozef Sedlák nascut el 1958 a Bratislava, Eslovàquia, va començar el seu
treball amb light painting l'any 1980, amb la sèrie "sebapoznania Kurz". Kurz
sebapoznania que traduït significa "Canvi- autoconeixement". És un dels artistes del
grup de fotògrafs, que a la dècada dels 80, treballava representant Eslovàquia en el
panorama internacional.




39 / 40. Josef Sedlák, 1980

• Vicki DaSilva: Light Painting Photography, 1980
Vicki DaSilva va començar amb la tècnica del light painting l'any 1980, mentre estava
estudiant a la universitat. Tots els seus treballs es van veure influenciats per Joan
Jonas i Richard Serra. Vicki rep diversos títols i reconeixements gràcies a les diverses
tècniques de light painting. És la primera artista femenina que realitza fotografies
amb aquesta tècnica i la primera persona que escriu amb llum, "Light Graffiti Text".
L'any 1986 Vicki estava de viatge a París, mostrant la seva tècnica de light painting,
on va conèixer al seu home, Antonio DaSilva. Antonio era electricista, i van començar
a pintura amb llum junts l'any 1988, el mateix any en què Vicki va unit unes llums
fluorescents a un sistema de politges de seguiment. És una fotògrafa coneguda pels



seus treballs de Graffitis amb llum i els requadres lluminosos.


41 / 42. Vicki DaSilva, 1980

• Mike Mandel: Light Painting Photography, 1980
Inspirat en el Chronocyclegraph del Gilbreth i gràcies als esforços del seu pare, Mike
Mandel va emprendre un viatge de deu anys creant treballs d’eficiència o de la vida
quotidiana. Les imatges de Mike es van prendre com una sàtira, ja que les coses
diàries no necessiten ser analitzades.


43 /44. Mike Mandel, 1980

• Kamil Varga: Light Painting Photography, 1983
Kamil Varga anomena a les seves imatges de light painting "Luminographie" i ho
descriu com "dibuixar amb llum sobre un material fotosensible”. Va començar a
realitzar aquest tipus d’imatges l’any 1983, després de realitzar la seva primera
imatge “Camins de llum”.


45. Kamil Varga, 1983

Kamil ha creat una gran varietat de treballs que han marcat diverses dècades. Les
seves imatges de light painting se centren en la forma del cos humà. La visió de
Kamil sobre l’elecció del lloc és que no necessita un estudi, sinó simplement una
habitació completament fosca.




46 / 47. Kamil Varga, 1983

• John Hesketh: Light Painting Photography, 1985
L’any 1985 John Hesketh va col·locar la seva càmera al pati de casa seva i va
començar a treballar en la seva sèrie de light painting “homelife”. El tema d’aquesta
sèrie eren els objectes de la vida quotidiana. Crea les imatges en blanc i negre, i un
cop revelada es dedicava a pintar-les amb llapis de colors. Cada imatge ocupava de
tres a sis mesos.




48 / 49. John Hesketh, 1985

• Tokihiro Sato: Light Painting Photography, 1988
Tokihiro Sato, nascut l’any 1957 a Sakata, Japó. Va crear una sèrie de light painting
“photo-respiration”. Aquesta sèrie consisteix en una unió de llum, ombra i respiració.
Realitza fotografies de molt llarga exposició, fins a 3 hores. Va estudiar per escultor,



però va trobar la inspiració amb la fotografia.


50 / 51. Tokihiro Sato, 1988

4.3. Referents històrics Gigafotos
• Mont Blanc panorama
Actualment és la gigafoto més gran del món. Un projecte realitzat a la muntanya més
alta d’Europa, a 3.500 metres d’altitud. Consta d’un total de 70.000 imatges.
Realitzat durant dos setmanes, a l’hora del dia on les condicions coincidien amb les
acordades pel projecte. Abarca una visió lateral de 360º. S’ha realitzat amb un
teleobjectiu 400mm més un duplicador, un total de 800mm. Té una mida final de
365 gigapixels.


52. Mont Blanc, 2015

• Gigafoto Via Catalana
El passat 11 de setembre de 2013, la diada de Catalunya, en un acte que impulsava
l'assemblea nacional catalana, una cadena humana de 400 quilòmetres, es va
plantejar un segon repte, la panoràmica més gran amb gent. La gigafoto es compon
d'un total de 107.038 imatges, i realitzada amb la col·laboració de 800 fotògrafs.


53. Via Catalana, 2013

• Sevilla 111 gigapixels
Rècord mundial l’any 2010, un total de 9750 fotografies, 111 gigapixels, creen una
imatge interactiva de la ciutat de Sevilla. La imatge va estar pressa en dos dies
contigus, el primer per la part de la ciutat i el segon per la part del cel, amb la qual
cosa, la variació de direcció de llum és molt petita i no s’aprecia a simple vista.


54. Sevilla, 2010

• Terapixel (Phase 1)
Gigafoto realitzada amb una Phase 1, la qual genera una imatge d'alta qualitat
gràcies a la mida del seu sensor. La imatge final està composta a partir de 36.000
imatges. La multiplicació dels costats ens dóna un resultat d'un terapixel, salta a la
següent generació d'aquest tipus de foto.
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• Via Làctia
Primera gigafoto del cinturó d'estels de la via làctia. Només mostra una zona parcial
del cel, concretament la d'aquest cinturó. Feta per un grup d'astrònoms al desert de
Chile durant cinc anys, ja que aquesta zona té unes condicions idònies per a la
visualització d'aquesta. Té un total de 268 imatges i una mida final de 46 gigapíxels.
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4.4. Referents Personals
• El niño de las luces
Pedro Javier Alcázar, reconegut sota el pseudònim de “El niño de las luces”. El seu
treball inspira a experimentar amb tot tipus de llums. Et demostra que amb una
simple llanterna pots crear una escena completa en un lloc desert. Aprofita recursos
com radiografies per crear esquelets, juntament amb fils de neó. Crea fantasmes
amb llençols, mutants amb llums, ales amb neons, escenes d’altres mons, etc. Ha
sigut l’impulsor d’un dels projectes més grans que s’ha portat a terme de fotografia
nocturna i light painting, revivint un lloc abandonat i muntant representacions en
cada una de les fotografies. Tots aquests jocs de llums inspiren a imitar les seves
tècniques, i un cop assolits els seus coneixements, experimentar per propi compte i
crear noves tècniques. Té una visió d’integrar escenes irreals en un entorn il·luminat
real.
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• Mario Rubio
Inicia la seva trajectòria professional l’any 2009 sota el pseudònim de “Fotografo
Nocturno”. Gran part del seu treball està basat en il·luminar espais, o bé de color
neutre o bé donant algun punt de color en diverses zones. També crea escenes amb
neons o llana d’acer, però en molts casos simplement decora l’escena, no en crea
una de nova. Crea una història a partir d’un objecte que es troba al lloc, com una

cadira per exemple. Personalment, va ser el primer que em va inspirar a començar
amb la fotografia nocturna, al veure l’efecte que treia a les seves imatges, un toc
nou, diferent i poc vist fa pocs anys. Dominar la llum de forma personal, només es
depèn de la llum que s’aplica i en algun cas de la llum ambient, no de la posició del
sol per exemple. També es veia més accessible a l’hora de començar, ja que l’estil
que proposava era “simple”, il·luminar l’escena i posar un toc de color (deixant de
banda les fotos amb més complicacions tècniques).


58. Mario Rubio

• Namor Pastor
És un dels més novells dins el món dels “destacats” del light painting. A termes
generals, es nota clarament la influència que té tant de Mario Rubio com de Troy
Paiva, però també trobem la part d’estil propi. Aquesta part el defineix com a Namor,
realitza fotografies amb força, amb alts contrasts, però el que més destaca és que
ho realitza en llocs on pot fer la fotografia simètrica, com túnels. Il·lumina l’escena,
pinta de colors, crea una part amb light painting, ja sigui foc, llanternes, etc i fa la
seva silueta a la part central. Recentment ha realitzar una fotografia amb una única
toma, on per una banda surt la lluna com en una fotografia de ràpida exposició, i la
resta de la imatge està en llarga exposició, on cal mencionar que no s’ha utilitzat cap
eina d’edició.

Tot el seu treball m’ha inspirat per assolir la incògnita que tenen les seves imatges a
primer cop d’ull, que s’entenen al moment, però ja capten l’atenció de l’espectador.
També el joc de línies que fa en moltes ocasions, i sobretot la personalitat que li posa
a les imatges sortint ell o la seva silueta.
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• JanLeonardo Wöllert
És un dels grans referents del light painting a nivell mundial. Realitza treballs molt
frescs i trencadors. Crea noves tècniques, en millora d’existents... generalment crea
escenes del no res amb pals de llum, llanternes, monos de roba amb leds incrustats,
barres flexibles, fils il·luminats. S’integra ell a les imatges, o bé il·luminat o bé
desprenent llum, humanitza molt les imatges i demostra que ho ha realitzat ell
mateix. Demostra que qualsevol cosa que passi pel cap es pot crear. És un dels
grans impulsors de la marca de llanternes Led Lenser, inclús té una edició especial
amb el seu nom.
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• Troy Paiva
Té una llarga trajectòria dins el món de la fotografia nocturna i el light painting, però
destaca principalment pel fet de realitzar les fotografies amb un ull de peix i amb la
combinació de diversos colors en una mateixa fotografia. La particularitat d’aquesta
combinació és la poca saturació dels colors, però amb una bona exposició final.
Barreja diversos colors amb coherència de compatibilitat i de trajectòria. Amb
aquesta tècnica tant particular s’ha fet nom a nivell mundial, encara que ell mateix
remarca que en les seves imatges segueix essent més important tot el tema
compositiu, en segon lloc la llum, i per acabar, el color.
Gràcies a ell em vaig inspirar a fer un projecte i acabar descobrint, un cop finalitzat el
projecte, com utilitzar correctament la seva tècnica i portar-la cap a la meva,
aplicant-la de la meva forma.
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• Riders of Light
És un equip de fotografia nocturna format per dos persones. Junts creen escenes
amb gent integrada. Amb un model i un fons negre creen una història al seu voltant
amb llums. Tenen una gran varietat de material, cosa que, juntament amb la
imaginació i creativitat, els porta a crear unes escenes impactants, cridaneres.
Inspiren a ajuntar qualsevol tipus de tècnica de light painting amb persones, buscant
un resultat que ressalti a la persona al mig de línies, rodones, focs, etc.
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• Light Art Projects
És l’equip més important per aquest projecte, ja que són els primers que han
realitzat la fotografia il·luminada més gran d’Espanya. És un equip format per grans
fotògrafs de fotografia nocturna i light painting, tots sota la direcció “del Niño de las
Luces”. Van realitzar un gran projecte, amb molta planificació, preparació i
organització.


63. Light Art Projects

4.5. Evolució Personal
Tot comença un dia qualsevol, a principis de l’any 2012, quan un company de classe
del grau superior en Imatge, va ensenyar unes imatges que havia trobat per internet,
on les estrelles estaven en moviment i la resta de l’escena il·luminada de forma
artificial. La curiositat va guanyar, es va agafar la càmera i es va provar el que sortia...
dos imatges negres. Es va comentar la jugada amb el company, ell ho havia intentat
amb una llanterna que tenia per casa. Al cap d’unes nits, es va tornar a sortir a fer
alguna fotografia i “eureka!”, una imatge amb l’escena relativament clara, amb un cel
fosc i amb algun traç d’estels. Primera passa aconseguida!
A poc a poc es començar a investigar per internet, quins paràmetres posar, quin
material era el més adequat, quines tècniques existeixen, en definitiva, com fer tot
tipus de fotografia nocturna. Després de diverses proves sense bon resultat amb
temperatures baixes, arribà l’estiu i es va seguir amb les nocturnes. Aquí va
començar la incorporació d’un tub de leds per il·luminar i el flaix amb filtres de color
per alguna zona concreta de la imatge.
Però l’evolució es queda una mica parada fins que s’iniciar una nova etapa a
Terrassa. Es va començar a provar noves tècniques de light painting, a tenir més
material per crear escenes, i el punt més important, sortir quasi cada setmana a fer
alguna prova. La inscripció a un taller del Mario Rubio, un dels referents del món de
la fotografia nocturna i el light painting va perfeccionar alguna de les tècniques que ja
es coneixia, i aprendre vàries de noves.


64. Carles Domènech

A partir d’aquest punt va començar una evolució personal, una recerca constant de
noves tècniques, noves aplicacions...que mai tindrà fi. A poc a poc es va anar
ampliant més el material, i cada cop que es tenia una cosa nova s’aplicava, per
poder saber d’aquesta forma les característiques que tenia i com es comportava.
En un moment donat, es va començar amb la il·luminació de paisatges, tenir el cel
plens d’estrelles i la resta il·luminat de forma artificial amb una llanterna, però de
forma més o menys uniforme i realista. Això es fa realitat gràcies a una Led Lenser,
que permet il·luminar grans espais, a diferents distàncies, etc.
Seguint amb la investigació i realització de fotografies es va crear una marca
personal, web i pàgina de Facebook, amb la intenció de promocionar els treballs.
Gràcies a això, i després de molt d’esforç en compartir les imatges i promocionar la
pàgina, es va rebre un correu que s’invitava a mostrar les imatges i treballs al “I
Congreso Nacional de Documentalistas y Fotógrafos de Naturaleza” celebrat a Lugo.
És un pas molt important, ja que la feina es mostra al costat de gent amb molt
recorregut i experiència a escala mundial.
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Després d’aquest pas, es comença a organitzar tallers de fotografia nocturna i light
painting, on s’imparteixen les bases d’aquest tipus de fotografia, bàsicament el que
es necessita saber per iniciar-se i aplicar les tècniques de forma correcta. També
aconsellar com provar altres tècniques no explicades en els tallers. Intentar
transmetre la passió que aporta aquest tipus de fotografia i mostrar que té
possibilitats infinites, l’única barrera creativa és la ment de cada persona.

4.5. Materials i tecnologies aplicades al projecte
Un dels pilars principals del projecte és la ròtula esfèrica, especial per a la realització
d’imatges panoràmiques i/o esfèriques de forma correcta. Aquesta ròtula existeix
des de molt abans que la fotografia digital. Amb el temps s’ha perfeccionat i ha
aparegut més d’un model automàtic, el qual facilita molt la feina.
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El segon pilar és la càmera digital, que per una banda es poden adequar tots els
paràmetres en el mateix moment segons les condicions que tindrem, es pot generar
més arxius en una sola memòria, facilita poder tenir l’arxiu directament a l’ordinador
per tal d’ajuntar posteriorment les imatges.
Per acabar, també és necessari un teleobjectiu. Com més distància focal tingui,
menys tros engloba, i per tant, més fotografies són necessàries per realitzar la
imatge final, i més gran serà aquesta. Sempre que no es disposi d’un teleobjectiu
amb suficient abast, es pot utilitzar un duplicador, amb la pertinent pèrdua de
lluminositat i qualitat.

5. PROJECTE
5.1. Explicació del projecte

El projecte consisteix en una sèrie de quatre gigafotos nocturnes amb diferents
il·luminacions. Què significat gigafoto? Aquesta paraula n'indica una mesura elevada
(gigapixel), la imatge tindrà un nombre de píxels més elevat de el que és habitual. Si
anomenem també "foto" ja ho relacionem amb què serà un conjunt de moltes
fotografies per crear una gran imatge final. Seria el mateix que una panoràmica, però
l'àrea total de la fotografia serà numerada en gigapixels. La peculiaritat del projecte
és que les imatges són nocturnes, cosa que implica un major temps d'exposició i un
augment del soroll en cas de voler reduir aquest temps.
Les quatre imatges que formen el projecte tenen diverses relacions entre elles.
Primer de tot, el projecte és íntegrament nocturn. Totes les imatges estan realitzades
a la província de Lleida. S’intenta explicar una petita història, que va des de la ciutat
habitada fins a la natura pura, passant per pobles abandonats i la part de les
“ànimes” dels que habitaven anteriorment.
En el cas de la imatge de ciutat es mostra com sempre hi ha moviment, que la ciutat
està viva. Cada lloc té un o diversos elements emblemàtics, que el simple fet de
veure la silueta d’aquell ja ho relaciones amb aquell lloc. En el cas de Lleida l’element
més emblemàtic és la Seu Vella. Es pot analitzar punt a punt i veure tots els detalls
que amaga la ciutat, racons, edificis... sempre respectant la intimitat de la gent, ja
que en ser llarga exposició no s’aprecia res.

Per la part de natura ens apareix una muntanya amb personalitat, muntanya que
reconeix qualsevol persona que ha visitat el parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, els Encantats. Té una forma peculiar a la punta, separada en dos cims,
i és la primera muntanya que es veu un cop s’arriba a la zona més turística del parc.
Un punt que cal destacar és una il·luminació molt concreta, on només passa una
escletxa de llum que perfila la muntanya i ens mostra el seu volum.
Un punt de connexió en el projecte és la imatge d’un poble abandonat que està
essent consumit per la natura, ja que mostra l’erosió de l’ésser humà i la força que té
la naturalesa. Per una banda “elevar” el poble, i per l’altra, mostrar que els elements
naturals que ens envolten sempre guanyen i són molt més presents del que ens
sembla. Per acabar, un cop els pobles queden abandonats, sembla com si les
ànimes dels que hi vivien encara hi són, i mostrar una altra realitat amb diferents
tècniques d’il·luminació.

5.2. Elevator pitch
El projecte consisteix en una sèrie de 4 gigafotos nocturnes. Són imatges molt
grans, creades a partir de diverses fotografies amb l'ajuda d'una ròtula específica i
ajuntades posteriorment amb un programa especial. La peculiaritat del projecte és
que totes les imatges són nocturnes i creades a la província de Lleida. La primera és
de la ciutat de Lleida, on s'aprecia tota la seva peculiaritat amb llum nocturna. La
segona és de la muntanya dels Encantats, al parc Nacional d'Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici, il·luminada pel perfil gràcies a la lluna i el cel ple d'estrelles. La
tercera és el poble de Montesquiu, un poble menjat per la natura, el qual ens recorda
que per molta marca que deixo l'home, els arbres i les plantes sempre guanyen. Per
acabar, el poble de Montlleó reviu gràcies al light painting, mostrant les ànimes dels
que hi van viure a l'època de màxima activitat del poble. És un projecte ambiciós,
però després d'aquestes quatre gigafotos, es seguirà augmentant les imatges i la
mida d'aquestes, i la gent que hi participa.

6. ESTRUCTURA
6.1. Planificació
6.1.1. Localitzacions
Una de les decisions més important va ser escollir les localitzacions de les imatges.
A partir d'aquí el projecte ja va començar a encaminar-se. Al ser natiu de Lleida es va
creure coherent fer totes les imatges en aquesta província, ja que si s'analitza tot el
territori, s'obtenen totes les condicions necessàries per a la realització del projecte.
Totes les localitzacions es van comprovat mitjançant Google Maps amb vista de
satèl·lit, per identificar clarament el terreny i fer un previ anàlisi i pre-planificació per
corroborar el lloc per primer cop.
- Paisatge Urbà
Un cop es va decidir que el paisatge urbà que apareixeria en el projecte era la
ciutat de Lleida, es va buscar un lloc des d'on es visualitzés tota la ciutat des
d'una certa altitud. A part, un altre factor a contemplar, era tenir la Seu Vella el
més frontal possible. Després de mirar diferents localitzacions a través de
Google Maps, es va determinar que el lloc més idoni per la imatge era des de
la part més alta de l'edifici Grup Alimentari Guissona, just en una de les
principals entrades de Lleida, i sense cap edifici alt per davant. Un cop decidit
el lloc, es va anar fins al lloc per mirar si els càlculs eren correctes. Després es
va contactar amb l'empresa encarregada de la fàbrica per obtenir els
permisos necessaris i poder entrar a l'hora adequada per realitzar una imatge
nocturna, des de la zona més alta de l’edifici.

- Paisatge Natural
Una de les muntanyes més emblemàtiques de la província de Lleida es troba
al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, els Encantats. És
una muntanya amb personalitat, que qualsevol persona que l'ha vist un cop,
fàcilment la reconeix. En ser un espai molt ampli, es pot escollir la zona des
de la qual es vol prendre la imatge, tot i que cal tenir present la quantitat
d'arbres que trobarem entre la zona escollida i la muntanya. Això es va
solucionar anant un dia al lloc i anar als diferents punts localitzats gràcies a
Google Maps. Un cop allà es va col·locar la càmera i es fa una prova amb
llum de dia per veure si la imatge planificada funcionava i per adjudicar el lloc
per al projecte.
- Paisatge Urbà Abandonat
Després de buscar per internet pobles abandonats per tota la província de
Lleida i visitar-ne diversos, es va trobar Montesquiu, un poble situat al barranc
de Podega, proper a la Pobla de Segur. La particularitat d’aquest poble, i pel
que va ser escollit, és per la distància d’es d’on es podia col·locar la càmera i
fer un enquadrament creatiu, jugant amb diversos elements a part del poble,
com l’embassament de Sant Antoni. També perquè gran part d’aquest
encara està en peu, tot i no tenir sostres, i està bastant absorbit per la natura.
- Paisatge Light Painting
Cada cop que es passava per la A-2, just després d’entrar a la província de
Lleida venint de Barcelona, s’apreciava un campanar entremig d’unes parets,
situat en un turó. Després d’investigar es va trobar que era el poble de
Montlleó, i el campanar que es veia era pertanyent a l’església de Santa
Maria. En quant es va fer una primera visita al poble es va veure la distribució
d’aquest, i clarament un punt de vista on es reparteix el pes de la imatge. Té
els elements perfectes per crear una petita història de poble fantasma, donar
via lliure a la creativitat mitjançant el light painting.

6.1.2. Fase i trajectòria lunar
Aquest va ser un factor molt important, ja que en totes les imatges ens va afectar
d'una forma o una altra que aquella nit es tingués o no lluna, i saber la trajectòria. En
algunes imatges es va dependre de la lluna per obtenir una bona il·luminació, en
canvi, en altres, va ser un gran avantatge tenir lluna nova. Es van contar tres dies
seguits al calendari lunar, on la lluna té pràcticament unes condicions un dia abans i
un dia després del "perfecte" per a la imatge. Això era per si justament el dia acordat
no hi havia les condicions meteorològiques adequades. Per saber la fase lunar, es va
utilitzat el programa Moon Phases Lite per sistema android. Per calcular la trajectòria
lunar el programa The Photographer's Ephemeris via online. Es va tenir present que
la il·luminació amb la lluna varia de forma evident (a causa de la llarga exposició i la
rotació de la terra), de la primera a l'última fila, per això en cada un dels casos es van
realitzar les imatges de forma que, aquest fet tingui el menor efecte visual possible.
Evitar l'efecte que causa la diferència d'una hora i mitja entre la primera i l'última
fotografia.
- Lleida
El principal factor per aquesta imatge era que, durant les hores de fotografiar,
no aparegués la lluna en l’enquadrament. En tenir un contrast tan gran entre
les llums de la ciutat i la poca intensitat de la lluna en qualsevol de les seves
fases, s’ha optat per arribar a una imatge amb el cel més fosc, il·luminat per la
contaminació lluminosa de la mateixa ciutat.
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68. Fase lunar

- Aigüestortes
Al tenir la cara de la muntanya que es volia fotografia encarada cap al nordoest, i estar pràcticament tota envoltada de muntanyes, es va buscar una
il·luminació més contrastada, per destacar els volums de la muntanya,
buscant una direcció de la llum adequada. En aquest cas la lluna, a la meitat
de la fase creixent. La muntanya que apareix a la dreta de l’enquadrament no
tenia llum, ja que amaga la lluna. Per contraposició, es tenia el perfil de la
muntanya il·luminat i les del fons. La direcció de la llum li provenia en un angle
de 30º aproximadament si es col·loca l’eix a la part frontal de la muntanya. La
intensitat de la lluna era d’un 80% del seu total de lluminositat, amb un angle
d’alçada de 127º.
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70. Fase lunar

- Montesquiu
Per poder il·luminar una zona tan gran es optat per aliar-se amb la lluna, de tal
manera que ens il·luminava el poble, l’embassament de Sant Antoni, i totes
les muntanyes del fons. La lluna emetia una intensitat del 77% del total de la
seva lluminositat, a una alçada màxima de 122º, i un angle respecte l’eix
càmera-poble d’uns 45º en començar. Els núvols fan de filtre en alguna de les
imatges i té menys lluminositat.
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- Montlleó
Si es volia crear una imatge light painting, com menys llum paràsita millor,
d’aquesta forma controlarem la majoria de la llum que es posa. Es va buscar
una nit sense lluna, en una zona bastant apartada dels pobles, així es va
reduir al mínim la llum que podia afectar, tot i que, al tapar-se el cel, rebota la
llum dels pobles propers.
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6.1.3. Metodologia de treball
En totes les imatges es segueix el mateix procés. Per començar, cal saber els graus
de visió que té l’objectiu en vertical i en horitzontal, l’utilitzat, a 400mm, 6,1º en
horitzontal i 3,2º vertical. Al col·locar la càmera en vertical, el recorregut entre imatge
i imatge, ha de ser inferior a 3,2 º. En tots els casos, el desplaçament horitzontal és
de 2,5º, d’aquesta forma es té suficient marge d’error per poder encaixar totes les
imatges sense problema. El desplaçament vertical de la càmera és de 5º, així també
tenim un bon marge d’error.
Un altre punt a tenir present és arribar al lloc abans de l’hora, i a poder ser de dia,
d’aquesta forma es facilita l’enfocament i la comprovació de l’enquadrament, “de
quin punt de la ròtula a quin punt”. També per poder solucionar imprevistos varis que
puguin aparèixer.

6.1.4. Equips de treball
- Lleida
Amb una sola persona es va realitzat aquesta imatge. L’acció que realitzava
era la de moure l’angle necessari la ròtula i disparar la fotografia. No era
indispensable una segona persona per una altra acció.
- Aigüestortes
L’equip era format de dos persones, ja que la planificació inicial era la de
realitzar dos imatges del mateix lloc, una il·luminada per la lluna, i l’altra amb
llum artificial. Per la primera, llum de lluna, només va ser necessària una sola
persona, realitzant els moviments de ròtula necessaris i disparant la càmera.
Per la segona imatge, calia una persona a la càmera, i una altra il·luminant,
però per adversitats climatològiques no es va poder realitzar.
- Montlleó
És la imatge que hi va participa més gent, un total de tres persones. Una
persona a la càmera, i les altres dos realitzant les tècniques de light painting
en l’entorn. Era necessari dos persones per una part del light painting, per
poder posar-ne una a l’escena amb la túnica i sota el traç del spray RGB. La
resta es va realitzar de forma individual, ja que només es disposava d’una
unitat de cada un dels elements utilitzats.
- Montesquiu
L’equip necessari tornava a ser de dos membres, d’aquesta forma es pot
anar controlant tots els elements de la imatge i no perdre cap moment de llum
contínua i que variï la il·luminació d’una forma molt brusca entre les imatges.

6.1.5. Permisos
- Lleida
Es va contactat amb l’empresa anteriorment mencionada via web, explicant
part del projecte i especificant on entrava en joc l’empresa. La resposta va ser
a l’instant i afirmativa, oferint qualsevol horari per anar a fer la fotografia, i una
persona encarregada de guiar per dins la fàbrica per tal d’evitar qualsevol
problema.
- Aigüestortes
Es va contactar directament amb el parc per demanar la informació pertinent
en cas de necessitar permisos. En ser un espai protegit, efectivament, es
demana una sèrie de permisos, un simple formulari de “Sol·licitud de
fotografia o filmació al parc nacional”, en el qual s’ha d’especificar el material
que s’utilitzarà, el dia que es preveu fer-ho i quines activitats es realitzaran,
una simple formalitat per controlar les activitats que es realitzen i poder estar
segurs de la conservació de l’entorn. Un cop emplenats els pertinents
documents, es van enviar i en uns dies es va rebre l’aprovació de la proposta.
- Montlleó
Quan es va realitzar la primera visita al poble es van veure dos cases
rehabilitades, la qual cosa va portat a contactar amb la persona encarregada
del poble. Després de vàries trucades, es va parlat amb l’alcalde d’un altre
municipi, encarregat també d’aquest poble, al qual se li va comentat
parcialment el projecte, i en quina part apareixia el poble de Montlleó. No va
posat cap trava al projecte, i gràcies a això, es va notificat amb temps a la
persona que viu al poble i a l’associació que té una casa rehabilitada.
- Montesquiu
Després de realitzar una primera visita, i veure que no hi havia civilització en
uns quilòmetres, no es va creure necessari demanar permís.

6.1.6. Material fotogràfic

-

Càmera

Model

Nikon D4s

Píxels totals

16,6 milions

Píxels efectius

16,2 milions

Sensor

CMOS 36 mm x 23,9 mm

Mida imatge

4928x3280 píxels

ISO

100 - 25.600 (50 - 409.600)

Pitch
Augment

-

Objectiu + duplicador
Nikkor 70-200mm f/2.8 ED VRII, objectiu zoom que conjuntament amb el
Teleconverter TC-20E III, s’utilitzaven per a la realització de les imatges al
màxim zoom possible, 400mm, tot i la pèrdua de lluminositat, de f2.8 a f5.6.

- Trípode i ròtula
Giottos MTL9361 B Tripod, potes pesades i de gran aguant, ideals per posar
una ròtula pesada amb un teleobjectiu i la càmera i segueixi sent estable.
Altura regulable per treballar a l’adequada.
Novoflex Panorama VR-System, ròtula esfèrica necessària per a la correcta
realització de les imatges amb el punt nodal al centre de la creació
d’aquestes. Conté els graus de desplaçament per poder-ho controlar de
forma manual entre foto i foto.

- Flaix + trigger
Yongnuo YN560 II Flash, flaix de reportatge que s’utilitzarà per marcar una
sèrie de punts, per apartar-se de l’enquadrament al moment de disparar-lo
s’utilitza el Yongnuo RF-602 Wireless Radio Trigger, trigger radio que controla
el flaix a distància
- Disparador
Nikon MC-36a Multi-Function Remote Cord. Dispara la càmera a distància,
redueix qualsevol vibració que pugui rebre al disparar, més apreciable amb
major distància focal.

6.1.6. Material d’il·luminació
- Llanternes
- Led Lenser H7R: frontal LED utilitzat pels desplaçaments fins al lloc on es
situa la càmera, muntatge de la ròtula i càmera en aquesta i moviments de
la ròtula entre fotografia i fotografia. Potència de 170 lm, 180 m d’abast,
potència regulable, capçal zoom.
- Led Lenser M7R: llanterna de mà LED utilitzada per il·luminar les
calaveres. Potència de 220 lm, 255 m d’abast, potència regulable, capçal
zoom.
- Led Lenser X21R.2: llanterna de mà LED utilitzada per una segona imatge
d’Aigüestortes (no es va realitzat aquesta imatge per problemes d’humitat
al realitzar les fotografies i obtenir imatges molt blanquinoses). Potència de
3200 lm, 700 m d’abast, potència regulable.
- Llanterna casolana “red”: llanterna de mà LED utilitzada per il·luminar els
punts vermells de la imatge de Montlleó. També utilitzada a la roda de llum
amb un pot translúcid. Potència de 200 lm, 200 m d’abast.
Complements
- Calavera: radiografia d’un crani en posició lateral il·luminada en contrallum
per obtenir la imatge que aquesta té. S’acompanya del fil lluminós per la
forma final.
- Pot translúcid: pot rígid de xampú amb les etiquetes extretes. Aprofitar la
llum que deixa passar amb una llum incrustada per una de les bandes.

- Finguer LEDs + roda de llum
- Finguer LEDs: led de color col·locat en un recipient de plàstic amb un
interruptor (on/off), i un ram de fils de fibra de vidre que s’il·luminen.
- Roda de llum: fusta adaptada a un trespeus de flaix, on es gira de forma
circular sobre un eix. En aquesta s’hi adapten llanternes de colors amb
pots translúcids i els finger leds. Gràcies a això s’aconsegueix un efecte
d’aurèola al voltant del subjecte
-

Fil lluminós: Crea un efecte d’espectre lluminós o foc. Si s’uneix a un altre
element com la radiografia, es crea l’efecte de fantasma, amb el cap més
definit, i el cos difós.

-

Spray RGB: Són una sèrie de LEDs en fila en un cilindre, del qual pots escollir
un dels tres colors. Crea un efecte de ralles, amb el qual es pot fer contorns,
volums, etc.

-

Frisbee: L’efecte lluminós que dóna, recorda al cap d’una medusa, i
acompanyat del fil lluminós, crea una medusa sencera.

- Flaix: S’utilitza per contornejar els subjectes. També per ressaltar alguns punts
concrets de la imatge i donar més dinamisme a la imatge final.

6.2. Producció
6.2.1. Càlcul profunditat de camp
- Lleida


75. Profunditat de camp Lleida

- Aigüestortes
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- Montlleó
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- Montesquiu
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6.2.2. MTF

Per tenir una referència de la qualitat que s’obtindrà en les imatges s’ha realitzat el
test MTF amb l’objectiu 70 – 200mm 2.8 amb el duplicador x2. Per tant, per
començar ja tindrem dos passes de pèrdua de llum, així que el test comença a f 5,6
fins a f 45.
Diafragma

Imatge
5,6

Gràfica




8




Diafragma

Imatge
11

Gràfica




16




22




Diafragma

Imatge

Gràfica

32


#

45


#

El resultat obtingut en ajuntar totes les gràfiques és el següent. La mesura s’ha
realitzat amb una línia horitzontal a la part central de la imatge, on hi ha un canvi de
negre a blanc. Tots els diafragmes que s’utilitzen en les imatges del projecte estan a
la mateixa alçada. Seria adequat utilitzar el diafragma més tancat per evitar totes les
aberracions, però un diafragma 45 ens proporciona molt poca lluminositat, i en la
majoria d’imatges és el més necessari.

Tot i tenir una gràfica que ens mostra quin diafragma és millor i quin pitjor, pel
projecte s’utilitza diafragma 5,6 en 3 de les gigafotos per obtenir el màxim de
lluminositat possible. S’obta per la utilització d’aquest diafragma per forçar la ISO el
mínim possible. En canvi, a la quarta imatge s’utilitza diafragma 11, el motiu és que,
al ser una imatge de ciutat, aquest diafragma ens permet la lluminositat suficient a
l’hora que forma l’estrella de les pales a les llums de la ciutat.

6.2.3. Punt nodal
Abans de sortir a fer fotografies calia trobar el punt nodal. La ròtula que es va utilitzar
està pensada per objectius angulars, no pel pes que suporta, sinó pel fet de calcularhi el punt nodal, ja que cal posar el sensor paral·lel a la base i centrar-lo amb una
creu que hi ha marcada, llavors tindrem el punt mitjà trobat. Al no poder fer això per
la poca distància d'enfocament necessària s'ha optat per fer-ho abans de sortir i
tenir-ho perfecte. És necessari tenir un lloc d'uns metres de llargada per poder
col·locar la càmera amb la base en un extrem i la ròtula a l'altre. Amb llibre es posa la
càmera a l'alçada que li pertocaria si estigués posada a la ròtula. Un cop tenim tot
això simplement s'ha de moure la base de la ròtula fins que quedi al punt mitjà de la
imatge. Per facilitar aquest procés s'utilitza el live view de la càmera, que ens permet
aproximar més al punt del mig. El punt nodal és la base de la realització de les
imatges, ja que conserva la mateixa proporció a tota la imatge un cop muntada. En
el cas de no utilitzar-la, els extrems quedarien molt grans i el mig molt petit,
deformant la imatge i no tenint qualitat. D'aquesta forma, girarem sempre s'obre l'eix
on es forma la fotografia i formarem una imatge plana sense errors de paral·latge, ja
que no es desplaça sobre el sensor.
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6.2.4. Realització fotografies
Un cop ja es té tot calculat només calia esperar al dia idoni per realitzar cada una de
les imatges. Tot i tenir una sèrie de configuracions i muntatge igual, cada gigafoto
téenia alguna configuració o peculiaritat que la diferencia de les altres a nivell tècnic.
Desplaçament ròtula:
De forma horitzontal, ja que al col·locar la càmera en vertical, l’objectiu ens
proporcionava un cap visual de 3,2º, i es va creure convenient desplaçar 2,5º,
d’aquesta forma sempre es tenia aproximadament un terç de la imatge per
superposar, i al fer el moviment manual, es contemplava un marge d’error. El
desplaçament vertical era de 4º, ja que l’objectiu ens proporciona 5,1º de visió, i
seguíem tenint marge per superposar part de la imatge.
- Lleida
La imatge de la ciutat de Lleida és l'única que no s'ha pogut anar amb
anterioritat al dia de fer la gigafoto final per poder corroborar els càlculs, ja
que s'havia d'entrar en una fàbrica amb els permisos pertinents. Gràcies a
l'aplicació de Google Maps es tenia tot clar, i simplement calia acabar de
decidir un cop estigués al lloc, fins on arribaria la fotografia per cada un dels
costats, ja fos per la interrupció d'un edifici o per arribar al final de la ciutat. La
imatge es va fer per files, ja que d'aquesta forma només caldria desplaçar dos
cops la càmera de forma vertical.
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- Dades EXIF:
Nikon D4s, 400mm, diafragma 11, temps d’exposició 30
segons, ISO 100, balanç de blancs 4.200ºK, ròtula Novoflex
Panorama VR-System.
- Número de fotografies: 93
- Distribució: 3 files de 31 columnes
- Aigüestortes
Per realitzar la imatge dels Encantats, un cop decidida la zona des d'on es
veia la muntanya i es tenia la llum que es volia, es va anar fins al lloc i es va
buscar el punt exacte des d'on es veia la muntanya i cap arbre tapava la visió.
També que sortissin les muntanyes de fons i que la quarta es quedés a la llera
de la primera muntanya, per jugar amb la composició. Aquest últim punt no
es podia acabar de planificar amb anterioritat del tot exacte, així que anar
amb anterioritat al lloc va crear un enquadrament amb detalls més concrets.
Al cap d'unes setmanes, el dia amb llum perfecta estava ennuvolat, però tots
els càlculs tenien 2 dies de marge al davant i per darrere, així que simplement
es va ajornar dos dies. Només calia anar fins al parc, fer la ruta a peu fins al
lloc i muntar la càmera. Per evitar que el desplaçament de les estrelles fos
molt evident entre foto i foto, es va optar per realitzar la gigafoto per
columnes, d'aquesta forma, tampoc s'aprecia el canvi de llum que tindria la
imatge entre fila i fila.
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- Dades EXIF:
Nikon D4s, 400mm, diafragma 5,6, temps d’exposició 20
segons, ISO 3.200, balanç de blancs 3.200ºK, ròtula Novoflex
Panorama VR-System.
- Número de fotografies: 174
- Distribució: 6 files de 29 columnes
- Montlleó
La complexitat d’aquesta imatge no era on col·locar la càmera, sinó trobar
una zona on poder anar caminant per tal de crear tota la part de light painting
i no estar en perill. Es visita el lloc amb anterioritat i es decideix la zona. Partint
d’aquest punt es planifica i es realitzen tots els càlculs. A l’hora de realitzar la
imatge s’ha d’estar molt ben organitzat per tal de quadrar tot el que es crea
amb llum i que entri a l’enquadrament, per tant, la persona que està a càmera
ha de senyalitzar la zona en un mapa prèviament traçat i de forma lluminosa
abans de començar la fotografia. Es va realitzar de forma horitzontal per
facilitar la creació de les calaveres, que seguissin la mateixa línia. També per
reduir la perillositat que suposaria estar baixant i pujant per la muntanya

completament a les fosques. Molta paciència i moltes hores per fer la tercera
fotografia, ja que en ser cada imatge de tres minuts allarga molt més la nit,
tant, que quan vam acabar es va començar a fer de dia.
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- Dades EXIF:
Nikon D4s, 400mm, diafragma 5,6, temps d’exposició 180
segons, ISO 100, balanç de blancs 5.200ºK, ròtula Novoflex
Panorama VR-System.
- Número de fotografies: 100
- Distribució: 5 files de 20 columnes
- Montesquiu
Es va escollir aquesta localització principalment per un simple fet, tenia una
composició natural perfecta per una imatge d’aquestes característiques. La
peculiaritat és que, en un terç de la imatge trobem el poble abandonar, i a
l’altre terç, però a la part inferior, una esplanada que ens mostra el pantà,
creant una forma d’ona natural. Es va realitzar un primer viatge al poble per
acabar de decidir el punt localitzat per mapa, el qual va coincidir al cent per
cent. Només calia revisar el poble i fer alguna prova per corroborar els càlculs,
així el dia de la gigafoto ja està tot quadrat. Amb les imatges es revisen els
càlculs, i el dia que la lluna estava en perfectes condicions es fa la imatge. Es
volia realitzar en columnes pel tema de la llum, semblant a la imatge

d’Aigüestortes, però just en començar a disparar la primera fotografia van
començar a aparèixer núvols que anaven directament cap al darrere del
poble, tapant per complet el cel. Es va reaccionar ràpidament i es va canviar
el sentit per tal “d’evitar aquest problema”.
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- Dades EXIF:
Nikon D4s, 400mm, diafragma 5,6, temps d’exposició 30
segons, ISO 1.600, balanç de blancs 3.500ºK, ròtula Novoflex
Panorama VR-System.
- Número de fotografies: 125
- Distribució: 5 files de 25 columnes

6.3. Post producció
6.3.1. Gestió d’arxius
La gestió dels arxius és un punt molt important, primer de tot, si es perden i no hi ha
còpia de seguretat el projecte es queda sense res, i segon, es mou un gran volum
d’arxius, ja sigui per les gigafotos, els arxius que genera o totes les imatges que es
creen per poder fer el making off.
Inicialment, després de cada nit de
producció, es crea directament una
còpia a l’ordinador, una al disc dur
extern i una altra al segon disc dur
extern. Tot i així les imatges es
conserven a la targeta de la càmera fins
85. Gestió arxius

l’endemà per poder revisar els contingut

i veure que s’ha copiat correctament. Està distribuït per carpetes, cada gigafoto té la
seva, on es guarden els arxius raw, l’arxiu xmp que genera el càmera raw, els tif’s
per muntar la panoràmica, l’arxiu que genera el PTGui i l’arxiu muntat en psb. A part,
una cinquena carpeta on s’emmagatzemen les imatges del making off per al
posterior muntatge en vídeo. Un cop es tenen les imatges finalitzades es guarden en
una sisena carpeta per facilitar-ne l’accés.

6.3.2. Revelat del raws

Partint del punt que totes les imatges estan
fetes amb els mateixos paràmetres, trobant
l’exposició correcta per tenir informació al cel i
al terra, es seleccionen totes per aplicar-hi el
mateix. Per començar es treu el vinyetatge i les
aberracions cromàtiques. A l’utilitzar duplicador
cal treure un percentatge més de forma
manual, ja que a la part del cel es nota quan
s’apilen les imatges. Per la resta, acabar
d’ajustar el balanç de blancs per tenir el
desitjat. Apujar l’exposició si s’escau, ja que en
fotografia nocturna molts cops els valors són
més dispersos, ja que pots tenir zones molt
fosques, però per decisió del fotògraf. Ajustar el
contrast uns 15 punts, baixar la il·luminació i
86. Revelat

apujar les ombres per poder tenir una imatge

amb el màxim d’informació a l’hora d’ajuntar-les. Apujar els blancs i abaixar els
negres. Per acabar, donar un petit toc de claredat per marcar millor les bores. Un
cop tenim tot això aplicat a totes les imatges, s’exporten en format tif a 16 bits i a
màxima mesura. Ja tenim els arxius preparats per obrir al PTGui.

6.3.3. Ajuntar imatges
Ajuntar totes les fotografies per crear la imatge complerta és el pas més important
del projecte, per tant cal fer-ho amb el programa adequat i de forma correcta. El
programa utilitzat és el PTGui, específic per a la realització d’aquest tipus d’imatges.
Només obrir el programa s’importen les
imatges i et detecta automàticament que
serà una projecció rectilínia i la distància
focal utilitzada, amb la qual cosa es
suposa que el programa detecta tots els
punts i genera la imatge acabada... en
87. Ajuntar PTGUi

diürnes sí, però en nocturnes no.

Un cop munta la part d’imatge que detecta, t’indica totes les que no estan
enllaçades amb alguna fotografia, que tampoc vol dir que les que no indica estiguin
totalment enllaçades. Llavors comença la
revisió d’imatge per imatge, i enllaçant
punt per punt. S’intenta que cada una
tingui mínim 20 punts d’enllaçament amb
cada una de les imatges corresponents,
per tal d’assegurar el màxim de qualitat i
precisió. La part més complicada és el
cel, ja que cal localitzar el patró d’estels

88. Ajuntar punt per punt

entre una imatge i la següent, cosa que allarga molt la revisió i el muntatge, i marcar
punt a punt manualment, com s’ha fet a més de la meitat de totes les gigafotos.

6.3.4. Retoc
El retoc que té cada una de les imatges és mínim, ja que es vol mostrar la realitat
d’aquell moment sense cap alteració digital. Tota aquesta part s’ha realitzat amb el
Adobe Photoshop CC. Per començar,
s’ha revisat cada una de les imatges al
detall per comprovar que no tinguessin
cap imperfecció a l’hora d’ajuntar-se. En
el cas de tenir algun petit error s’ha
intentat solucionar amb el PTGui i tornar
89. Creació màscara

a exportar l’arxiu, o bé, s’ha arreglat

amb el photoshop. També s’ha retallat tota la part sobrant que genera el programa
de més, amb el qual es pot ajustar perfectament a l’última zona, i si queda alguna
zona amb un petit cantó que s’escapa es queda retallat.

Ja que la imatge té un mínim processat en càmera raw, s’opta per separar el cel per
una banda i el terra per una altra menys en la imatge de la ciutat. D’aquesta forma
podem controlar el contrast i els valors de forma correcta
en dos zones molt diferents. Per separar el cel de la resta
d’imatge s’utilitza l’umbral, així ens separa la part del cel
més clara del terra i la resta ja es pot fer amb una simple
màscara rectangular. Un cop tenim aquesta màscara de
capa, s’aplica un desenfocament de 0,5 px per tal de
reduir el tall entre una zona i una altra, però sense que
surti cap vorell malament. S’aplica un ajustament de
corbes, amb el qual es contrasta la part d’imatge
seleccionada, però sense abusar, treure el gris que genera
el raw i fer més visible les estrelles al cel. Per la part

90. Capes photoshop

restant de la imatge es crea un altre ajustament de corbes i s’ajusta l’exposició si
s’escau. Aplicar els ajustaments necessaris per a què la imatge quedi correcta, tant
de color com d’exposició.

6.3.5. Quadrícula
Per fer-nos una idea més visual de la quantitat d’imatges que tenia cada una de les
gigafotos, es va col·locat una quadrícula per sobre que correspon aproximadament
amb la imatge real, restant el tros solapat. També s’especificava cada una de les
mesures, en píxels i metres
- Lleida
- Mesura en píxels: 81.000 x 11.300 px
- Àrea total en píxels: 0,92 gigapíxels
- Mesura real: 6,86 x 0,96 metres
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- Aigüestortes
- Mesura en píxels: 64.390 x 26.500 px
- Àrea total en píxels: 1,71 gigapíxels
- Mesura real: 5,45 x 2,25 metres
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- Montesquiu
- Mesura en píxels: 59.000 x 16.500 px
- Àrea total en píxels: 0,97 gigapíxels
- Mesura real: 5 x 1,40 metres
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- Montlleó
- Mesura en píxels: 56.000 x 16.500 px
- Àrea total en píxels: 0,92 gigapíxels
- Mesura real: 4,75 x 1,40 metres


94. Quadrícula imatge Montlleó

6.4. Making oﬀ
Aquest apartat s’ha documentat gràficament, ja que una imatge diu més que mil
paraules, però un vídeo encara més! Ha estat realitzat amb una càmera esportiva per
a les imatges dels desplaçaments i passat posteriorment a càmera ràpida. La resta
de preses s’han realitzat amb una Nikon D7000, que tot i tenir moltes limitacions pel
que fa al vídeo, per les dos preses que hi ha no ha donat problemes, i la resta està
tot fet amb timelapse, el qual ens permet forçar molt més la qualitat i mostrar les
imatges de nit, com es treballa en condicions de molt poca llum.
Link vídeo 1 minut:
https://www.youtube.com/watch?v=BqdLTMO1ayc&feature=youtu.be
Link vídeo complert: https://www.youtube.com/watch?v=Gl7lp55PzIc
Imatges:

#

#
95. Making off Lleida

#

96. Making off Aigüestortes

#
95. Making off Montlleó

96. Making off Montesquiu

6.5. Imatges
6.5.1. Nocturna Paisatge Urbà
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6.5.2. Nocturna Paisatge Natural
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6.5.3. Nocturna Paisatge Urbà Abandonat


99. Gigafoto Montesquiu

6.5.4. Nocturna Light Painting


100. Gigafoto Montlleó

6.6. Aproximacions
Per aquest apartat es realitza un retall de la imatge al 100% per apreciar la qualitat
(requadre marcat en verd), la qual ens indica que és una part d’una imatge a mida
real. D’aquesta manera es pot apreciar la qualitat que té aquesta imatge visionada si
l’ampliem. El retall està fet a una zona aleatòria de la fotografia. A la web
proporcionada hi ha un visualitzador interactiu, des del qual es pot moure per tota la
imatge més allunyat o més proper sense cap problema.
- Lleida

#
101. Imatge complerta Lleida

#

#
102. Aproximació 25%

103. Aproximació 100%

- Aigüestortes

#
104. Imatge complerta Aigüestortes


105. Aproximació 100%

- Montesquiu

#
106. Imatge complerta Montesquiu


107. Aproximació 100%

- Montlleó

#
108. Imatge complerta Montlleó


109. Aproximació 100%

6.7. Comparativa a mesura real
Deixant de banda fins a quin punt es pot ampliar una imatge perdent el mínim de
qualitat, sabem que la mesura real de cada fotografia que ens proporciona la càmera
utilitzada pel projecte és de 41,72 cm per 27,77 cm. En una paret i amb un marc
quedaria de la següent manera, tenint present que el maniquí té l’alçada d’una
persona d’1,85 m.


110. Imatge real

Veient l’exemple, la fotografia és una mesura “estàndard”, en la qual s’aprecia
correctament el que hi apareix, si la mirem des d’una distància relativament curta.
També destacar que no és un joc de perspectiva, ja que s’utilitza un 35mm en un
sensor full frame, semblant a la visió humana. Ara bé, que passa si la posem en un
espai més gran, utilitzant la mateixa càmera amb el mateix objectiu, realitzant un
simple desplaçament cap endarrere de la càmera?


111. Imatge real gran espai
Des d’aquest punt de vista es veu una imatge petita, la qual costa distingir que és, i
qualsevol persona que assistís a veure el quadre s’aproparia per poder visionar
l’obra. Ara bé, com quedarien impreses a mida real aquestes imatges?

- Lleida


112. Imatge Lleida mesura real
- Aigüestortes


113. Imatge Aigüestortes mesura real

- Montesquiu


114. Imatge Montesquiu mesura real
- Montlleó


115. Imatge Montlleó mesura real

7. MÀRQUETING
Per iniciar el pla de marketing s’escull un nom pel projecte, on englobar totes les
gigafotos nocturnes que es realitzin, durant el projecte i posteriorment, “Night Light
Project”. Un cop es té la marca es crea el logotip d’identitat, el que acompanyarà totes
les imatges, promocions, etc. Començar a implantar la marca a la xarxa, creant una
pàgina al facebook, un compte de twitter i una web. En totes elles no es publicarà cap
imatge fins el dia que es faci un acte oficial per a tal finalitat. Tot i així, s’hi publica
imatges de seguiment i promoció, per tal de mantenir informat al públic. Es preveu una
promoció per xarxes socials i mitjans de comunicació uns dies abans de la primera
presentació, parlar d’alguna peculiaritat del projecte per cridar l’atenció del públic.
Logotip i nom de la marca:

#
El target al que es dirigeix el projecte és molt objectiu, ja que pot anar des de la persona
més jove aficionada a la fotografia, fins a un jubilat curiós. L’accés a la visualització del
projecte, generalment, és digital, així que va cap a un públic que tingui ordenador i
accés a internet. Per una altra banda, a nivell de presentacions o demostracions, està
obert a tot el públic.
Web: http://nightlightproject.com
Facebook: https://www.facebook.com/nightlightp/
Twitter: https://twitter.com/nightlightp

8. PRESSUPOST

9. AGRAÏMENTS
Com s'ha comentat al llarg de la memòria, aquest projecte no s'hauria pogut realitzar
sense la col·laboració de diverses entitats i persones.
Per començar, agrair la col·laboració del Grup Alimentari Guissona, sense el qual la
imatge de Lleida no podria tenir aquest punt de vista tant privilegiat. A la Generalitat de
Catalunya - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
per concedir el permís necessari sense cap inconvenient. A Herramientas LightPainting
per proporcionar el material necessari per a la realització d'imatges pintades amb llum
artificial. Al CITM per la col·laboració tant, amb el material necessari per a la realització
de les panoràmiques, com pel suport tècnic i acadèmic durant tot el procés.
A nivell més particular, la col·laboració en diverses imatges de Toni Martínez, Albert
Rosell i Jordi Sans, els quals han proporcionat el suport i ajuda per al perfecte
desenvolupament de les gigafotos.

10. CONCLUSIONS
Ha sigut un projecte llarg i ambiciós, però s'ha aconseguit realitzar el projecte gràcies
al treball continu durant els mesos que es realitzava, tenint una valoració final
totalment positiva. Tot i ser un àmbit ja conegut, com és en aquest cas la fotografia
nocturna, molta curiositat i entusiasme en aplicar-ho en una nova branca, el que ens
demostra que les possibilitats sempre són infinites.
Durant el procés han sorgit dificultats que a poc a poc s'han superat, aplicant els
coneixements o bé consultant als docents del centre, que ens demostra que
l'experiència és un grau que s'adquireix amb els anys. Altres punts què, en porta-ho
planificat, ha sortit tal com estava previst.
Per una altra banda, s'han aplicat diferents coneixements adquirits durant el grau,
des de la planificació d'un projecte fotogràfic, fins a la seva presentació pública en
un esdeveniment. D'aquesta forma s'ha realitzat un projecte de caràcter professional
amb suport acadèmic.
Per acabar, s'ha gaudit molt fent el projecte i saber que amb el resultat obtingut es
pot ampliar d'una forma nova el portfoli, dins el món de la fotografia nocturna, amb
el qual es realitzaran més i majors imatges, ponències, exposicions, etc. i es donaran
a conèixer aquestes gigafotos amb què s'ha estat treballant tant de temps.
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12. ANNEXES
Annex 1

Annex 2
El passat 16 d’abril es va realitzar una petita presentació del projecte. La primera impressió
general va ser molt bona, ja que fins aquell dia, el projecte no era públic. Va tenir una bona
acollida entre els assistents. Es va realitzar un reportatge per TV3 comarques (notícia a
partir del minut 5:50. link: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/telenoticiescomarques-lleida-26-05-2016/video/5603168/). Actualment s’ha de publicar un reportatge
al suplement del diari local, Segre.
Actualment s’està negociant amb diverses institucions la compra d’algunes de les
gigafotos. També en l’àmbit particular s’està fent alguna còpia en un mida més accessible
per als seus domicilis particulars.
També hi ha una cinquena gigafoto en construcció, la qual supera a la més gran del
projecte, un total de 400 imatges nocturnes.
Sestà parlant amb tres fotògrafs per presentar el projecte en diferents punts d’Espanya en
congressos i esdeveniments.
Link album complert presentació: https://www.facebook.com/nightlightp/photos/?
tab=album&album_id=546370148858184
Vídeo de la presentació: https://www.youtube.com/watch?
v=dwoFyPMauJ8&feature=youtu.be

#

Imatges presentació:

#

