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Vi kender det som oftes som en smuk og tryg ting, man kan se et lys i mørket, der er 
liv og andre mennesker. Det giver håb, sætningen “lys i mørket” betyder at der er 
håb. Det er noget vi skal forsøge at holde fast i, i denne uvirkelige virkelighed.

Lige nu er vi lukket inde i vores små hjem, det er mest trygt at gå ud når der ikke er 
mange mennesker, når det er blevet mørkt. Så kan man se ind til de andre 
mennesker, som vi ikke skal besøge for tiden, og tænke på det liv de lever inde i 
deres lys. 

Inde i husene og værelserne er der lys, der lyser hjørner og punkter op, med lamper 
og levende lys. 

Hvis man slukker lyset kan man tænde en lygte og oplyse noget.

Hvis man er så heldig at have et kamera, som I er, kan man sætte kameraet på et 
stativ og indstille det til lang lukkertid, og foran kameraet kan man med en lygte male 
med lys.

Opgave
I skal dyrke lyset i mørket. Om I vil fotografere huse med lyset der strømmer ud af 
vinduerne, gadelamperne der lyser udvalgte steder op, eller om I vil fotografere om 
aftenen indenfor med det eksisterende lys, eller om I vil male med lys, eller oplyse 
udvalgte ting med en lygte, eller kombinere flere lys scenarier, det vælger I selv. Men 
I skal fotografere lys i mørket.
I kan lave iscenesat fotografi eller dokumenter det lys og situationer der findes.

Teknik
-I skal sørge for at have et stativ, eller noget andet jeres kamera kan hvile på.
-Brug timer når i vil udløse, ellers kan jeres finger tryk ryste kameraet, endnu bedre 
hvis I har en form for remote eller trådudløser.
-Stil skarpt ved at bruge en lygte til at lyse det op der skal være skarpt (hvis i mørke) 
og sæt derefter på Manuel Fokus (MF på objektiv), så fokus ikke flytter sig. Det kan 
være svært at stille skarpt i mørke, så brug Manuel Fokus (MF)
Hvis I er i tvivl, så spørg igen og igen.
Find gerne tutorials og inspiration på nettet. Søg på Night photography, photography 
paint with light, photography hose with light.

Jeg glæder mig til at se alt det lys og håb i skaber! 
 


