
kitutako pelikula (flasharen argiari ere
badagokiona) eta wolframio-argiari
edo argi artifizialari (3.200 K-ko kolo-
re-tenperaturari) egokitutakoa.
Pelikula bakoitzari dagokion argi-
-iturria aldatuz gero, iragazki zuzen-
tzaileak behar dira, bestela kolore-
-desbideratzeak gertatzen dira eta.
Arazoa, batez ere, diapositibetan iza-
ten da; koloretako negatiboetan
agertzen diren desbideratzeak positi-
batzean konpon baitaitezke.
Egun argirako pelikula eguerdiko ar-
gira egokituta dago eta egunean
zehar izaten diren aldaketak ere
nabaritu egiten dira emaitzetan. Ho-
riek horrela, egunsentian eta ilunaba-
rrean nagusitzen den argi gorrizta
leundu nahi denean iragazki urdinak
erabiltzen dira.
Zerua urdin dagoenean argazkiak
itzaletan ateratzean, aldiz, kolore ur-
dina nagusitzen da eta hori leuntze-
ko iragazki gorriztak erabiltzen dira.
Hori guztiaz gain, koloretarako ira-
gazki koloredunak irudi fotografikoa
kolore batez ala besteaz girotzeko
erabili ohi dira.
Badira erdialde bat koloreduna eta
bestea koloregabea daukaten beste

pero bezala ateratzen: urdinak nahi
baino argiago eta hori eta berdeak
espero baino ilunago erreproduzi-
tzen ditu. Horiek horrela, kolore ur-
dina iluntzen duen iragazki horia era-
biliz gero, hodeiak, adibidez, zeruan
nabarmenaraztea lortuko dugu.
Iragazki laranja eta gorriek efektu
hori areagotu egiten dute eta drama-
tismo handiago ematen diote argaz-
kiari. Iragazki bakoitzak bere antzeko
kolorea argitu eta osagarriak, zurga-
tuz, ilundu egiten ditu, zuri, gris eta
beltzean eragiten ez dutelarik. Ira-
gazki horia da erabiliena eta hasteko
egokiena izan daiteke; berori baita
errealitatera gehien hurbiltzen dena.
Koloretako argazkilaritzan, iragazki
koloredunak argiaren kalitatea zu-
zentzeko erabiltzen dira eta zuri-
-beltzerakoak baino dentsitate ba-
xuagokoak izan ohi dira.
Koloretarako bi pelikula-mota nagusi
ditugu, bakoitza kolore-tenperatu-
ra bati egokituta: egun argiari edo
5.500 K-ko kolore-tenperaturari ego-
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rgi-izpien sortatik zenbait
erradiazio zurgatu edo kendu
eta argiaren kalitatea alda-
razten duen pantaila da ira-

gazkia. Beirazkoak, plastikozkoak zein
gelatinazkoak izan daitezke eta,
eskuarki, objektiboaren aurrealdean
jartzen dira, hari hariztatuta edota
iragazki-etxearen bidez. (Angeluhandi
oso zabalez kontuz ibili behar da, ar-
gazkian markoa ikus daiteke eta; aho
zabaleko objektiboetan eta katadiop-
trikoetan kamera eta objektiboaren
artean jartzen da iragazkia.

Iragazki koloredunak

Emultsioak koloreekiko duen eran-
tzuna aldatu egiten dute iragazki ko-
loredunek.
Zuri-beltzeko pelikula pankromati-
koa kolore guztiekiko sentikorra da
eta hauek, duten argitasunaren ara-
bera, gris bihurtuz erreproduzitzen
ditu. Baina zenbait kolore ez da es-

A

1995.eko OTSAILA

Kolore-
-tenperatura
Argi-iturriaren

dukina eta kalitatea
adierazteko eskala;
Kelvin gradutan (K)

neurtzen da.
Tenperatura

handiagotu ahala,
kolorea gorritik

aranjara, horira eta
urdinera pasatzen

da.

Beirazko eta plastikozko iragazkiak hariztatuta jartzen dira. Gelatinazkoak,
berriz, “irekiak” dira eta itsatsita jar daitezke. Objektiboek beren diametro

bereko haridun iragazkiak besterik ez dituzte onartzen, baina irudian ikusten
den tresna erabiltzea ere badago: iragazkiak (biribil zein koadratuak)

iragazki-etxean kokatzen dira; objektiboa aldatuz gero,
adaptatzailea aldatzea besterik ez dago.

Argazkia iragazki hori ertainez aterata dago
eta zeruko hodeiak zertxobait nabariarazi
ditu; bestela, zerua zuri-zuri azalduko zen.
Iragazki laranjaz, urdina (zerua) are ilunago
azalduko zen (baita berdea edo belarra ere),
eta gorriak (halakorik egon bazen) argitu
egingo zuen. Iragazki gorriak guztia areagotu
egingo zuen.

adaptatzailea

iragazki-etxea

iragazkiak
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Dentsitate neutroko edo griseko ira-
gazkiak argi-intentsitatea murriztu
egiten du, tonu-erreprodukzioa alda-
tu gabe. Argi indartsua dagoenean
ere, irekidura handiak erabiltzeko
aukera eskaintzen du. Dentsitate neu-
troduneko degradatuak ere badaude.
Bi multzoko horiez gain, efektu be-
reziak sortarazten dituzten beste ira-
gazki-zerrenda luzea ere badago.
Esaterako: argi-puntuak eta isladak
izar bihurtzen dituzten izar-iragaz-
kiak, irudia anizkoizten duten iragaz-
kiak, difrakzioa sortzen duten iragaz-
kiak, irudia bigundu eta giro erro-
mantikoa isladatzen duten difusio-
-iragazkiak, eta abar.
Esanak esan, edozein iragazki erabili
dugula ere, komeni da argazki-den-
dakoei horren berri ematea, labora-
tegian kontutan har dezaten eta, zer-
bait oker dagoelakoan, zuzentzen
saia ez daitezen.

* ZETIAZ-Elhuyar

Polarizatzailea, gainazal laun eta ez-
-metalikoetan argi polarizatuak sor-
tzen dituen isladak kentzeko erabil-
tzen da. Koloretako argazkietan, argi
horrek bizitasuna kentzen die kolo-
reei eta iragazkiaren bidez hauek
biziago ateratzea lortzen da, era
horretara, zerua urdinago, belardiak
berdeago,... geratzea lor dezakegu.
Iragazki hori, objektiboan jarrita dau-
kagula, biratu egin behar dugu, bere
polarizazio-planoak argi polarizatua-
renarekin angelu zuzena osatu arte.
Era horretara, argi polarizatuaren
intentsitatea minimora murriztu ahal
izango dugu.
Bai zuri-beltzeko, bai koloretako
pelikula, giza begiarentzat ikusezin
diren erradiazio ultramoreekiko sen-
tikor dira. Erradiazio ultramoreek
laino-antzeko efektua sortzen dute
eta urrundik hartutako paisajeetan,
altuera handitan, itsasoan eta egun
lainotsuetan nabaritzen dira batez
ere. Zuri-beltzean irudia argitu eta
koloretan urdindu egiten dute. Ho-
rrelakorik nahi ez bada, erradiazio
horiek zurgatzen dituen iragazki ul-
tramorea erabili behar da.
Iragazki hori, gainera, objektiboa ba-
besteko finko erabiltzea ere gomen-
datzen dute adituek. Skylight izenekoa
da horretarako erabili ohi dena. 

iragazki batzuk, degradatuak deri-
tzenak (mailakaturik galtzen baitute
kolorea). Horien helburua zenbait iru-
ditako bi alderdiren arteko kontrastea
(paisajeetako zeru eta lurraren arte-
koa, esaterako) murriztea izaten da.
Degradatuak badira ere, zenbat eta
diafragma irekiagoz lan egin, hainbat
eta gutxiago nabarituko da emaitzan
bi alderdien arteko kolore-aldaketa.
Bestalde, kontuan izatekoa da ira-
gazki koloredunek pelikulara iristen
den argi-kantitatea murriztu egiten
dutela eta, objektiboan zeharreko
esposimetroa eduki ezean, argi-gale-
ra hori esposizioa handiagotuz kon-
pentsatu egin beharko dela. Horre-
tarako iragazki bakoitzak bere ira-
gazki-faktorea dauka eta horrek adie-
razten duen zenbakia biderkatu egin
beharko zaio esposizioari. Degra-
datuetan, aitzitik, hori egitea ez zaigu
komeni, kolore gabeko zatia gai-
nesposatuta geratuko litzatekeelako.

Iragazki kolorgeak:
polarizatzailea, ultramorea eta
dentsitate neutroduna

Hirurak zuri-beltzean zein koloretan
erabil daitezke eta, aurrekoek ez
bezala, esposizioan eraginik ez dute.

Ikus iragazki degradatu
urdinak (ezkerrekoan) eta
tabako-kolorekoak
(behekoan) irudiari ematen
dioten tankera. Badira bi
erdialdetan banatuta egon
beharrean erdigunea argi
eta ingurua koloretuta
daukaten beste degradatu
batzuk.

Difusio-iragazkirik erabili gabe ere, horrek sortzen
duen antzeko efektua lor daiteke. Beheko argazkia
iragazki ultramoreari hats egin eta lausotuz
aterata dago. Era asko dago iragazki bereziak
erabili gabe efektu bitxiak sortzeko (baselina edo
antzekoa igurtzitzea, galtzerdi edo gasa bat
jartzea, hats eginez lausotzea, eta abar), baina,
nolanahi ere, ez da komeni objektiboari zuzenean
ezer egitea; horretarako kameran finko erabili ohi
den ultramorea edo horrelakoetarako propio
dagoen oinarrizko iragazkia erabili behar dira.
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