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Fine Art en fotopapier test
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PE MAGIE VAN EEN FOTO DIE LANGZAAM OPKOMT IN DE ONTWIKKELAAR IS

VERDWENEN. GELUKKIG DE DAMP VAN CHEMICALIËN OOK. MET DE

MODERNE FOTOPRINTERS MAAK JE IN EEN HANDOMDRAAI EEN PRACHTIGE

'BARYT' PRINT. PRINTSPECIALIST ARCA LEGT ONS DE KNEEPJES VAN DE

DIGITALE ZWART-WIT DOKA UIT.

Anca is één van de gnootste printen- en papierlever.anciers

van Nederland. Met een doos foto- en Fine Art papier

onden de anm bezochten wil de pr-intspecialist in

Moendijk. Fobert Bol, technisch directeun van Anca kent

als geen ander alle ins-en-outs van de digitale print. Wij
vnoegen hem het hemd van het lijf.

Wat is een goede fotoprinter?
"Een gewone fotopninten kun je vergelijken met een

compactcamena en een Epson R3OOO en hoger als

een spiegelreflexcamena, Ook Canon of HP zijn goede

merken in dat segment, maaÍ' Epson heeft een grotene

positie op de markt. Vrijetijdsfotognafen die specifiek

op zoek zijn naar een fotopr.inten komen al snel bij

Epson terecht. Het instapmodel is de F3OOO die

ongeveer € 600,- kost. Het type daarboven is de

R3BBO van nond de € '1 OOO,- Deze pninter gaat

alween een flinke stap venden. Je begeefL je dan op de

grens tussen hobbyist en pnofessional. De knachL van

Epson zit in hun filosofie. Bij Epson dnaait alles om

simplicity, ln hun filosofie moet een pninten maan één

ding kunnen en dat is pninten. Andene toeters en bellen

zijn volgens de fabrikant ovenbodig."

Is het beter om met papier van de printerfabrikant
te printen?
"Fabr ikanten advisenen om met papien van hun eigen

menk te pninten omdat de profielen van dat papier in de

pninter zitten. Het voondeel hienvan is dat je dan dinect

vanuit je camera kunt pninten via wifi of het candslot in

de pninter. Als je niets wilt weten van colonmanagement

koop je het papier van de printerfabnikant. 0mdat
de printen en het papier op elkaan is afgestemd ziet
het er oven het algemeen niet verkeerd uit, maan het is

oncontnoleerbaar. "

Moet ie nog iets doen aan de instelling van

ie camera?
"De camera is je basisgeneedschap en bepaalt dus

welke kleuren uiteindelijk op de pnint tenecht komen. in

de meeste camera's kun je kiezen voon SFGB en Adobe

RGB. Stel de camena in op Adobe RGB omdat deze een

gnotene kleunruimte heeft. De meeste kleunen die we

om ons heen zien, passen in Adobe RGB. De meeste

printens kunnen ook Adobe FGB printen en het meeste

papien is geschikt om die kleunen te repnoduceren."

Wanneer heb ie een printprofiel nodig?
"Wanneen je een anden papiensoort gebnuikt als dat
van de printenfabnikant heb je een printprofiel nodig

omdat cje coatings die op een papien zitten altijd iets
afwilken van het onigineel. Een papienfabnikant neemt

als basis het oniginele papien. Hij analyseent het papier.

en probeert dat na te maken. Via software wonden de

kleunen vergeleken met de kleunen die het zouden

moeten zijn. Aan de hand daanvan berekent de

soflware welke aanpassingen en moeten gebeuren om

tot die kleun te komen. Een pr.intprofiel is dus niets

anders dan een wiskundige omzetting op basis van een

aantal vaste gegevens. "

Waarom moet ie ie monitor kalibreren?
"Wanneen een foto direct van de camera naan de

computeÍ' gaat en van daanuit nechtstreeks wordt
geprint, doet de monitorinstelling er niet toe. De

instellingen van de moniton ziln pas van belang op het

moment dat je iets in de kleunen van de foto gaat

verandenen. Dan heb je een moniton nodig die de

kleunen zo weengeeft als ze uit de pninten komen. Als

een moniton is gekalibreend, weet de computen welke

kleun je ziet. Het gaat er niet om wat jij ziet, maan de

computen moet weten wat je ziet, Wanneer je niet
kalibreert, maan zelÍ de monitor. instelt, zie je wel een

mooi beeld, maar weet de computer niet wat je ziet en

kun je niet softproofen,"

Wat is soÍtproofen?
"Bi1 een soflpnoof laat de computer. de kleunen zien zoals

die berekend wonden aan de hand van het pr ofiel.

Hiermee kun je dus anden papier met andere

eigenschappen gaan gebr.uiken en op de monitor. zien

wat er uit de printen komt. ln Photoshop kun je dit

instellen in bij View> Pr.oof Setup > Custom. Selecteer.

het pnintpnofiel dat je wilt gebruiken. Zonden softproof
weet je niet wat je aan het doen bent wanneer- je de

kleunen aanpast. Helemaal hetzelfde wordt het natuunlijk

nooit omdat een moniton licht naar je toe straalt en een

print is opgebouwd uit weenkaatsing van licht. Maan een

soflpnoof geefb een goede indicatie."

Hoe komt het dat zwart-wit foto's soms
roze liiken?
"Zwant-wit heefl twee uitersten: wit en zwart en daanin

zijn allemaal gradaties. Met een zwante cantnidge kun 1e

tot maximaal 70 pnocent zwart pninten en daarboven

moet het zwant wonden aangevuld met een andene

kleun Dat is al zo sinds de boekdr.ukkunst bestaat,

Printers voegen lichtmagenta toe aan de zwar-te inkt.

Deze wor dt aangevuld tot 90 pnocent en dan neemt de

zwante cartnidge het ween over. Dat is het zwantste

zwart dat je kunt printen. Wanneen je de pr.int in

neutraal Idaglichtj bekijkt ziet de print er. goed uit.

Een tl-lamp of gloeilamp hebben een veel lagere

kleuntemperatuur'. Het licht is roden dan daglicht.
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Wanneer je een foto onder dit licht bekijkt, spr.ingt het
lichtmagenta eruit. Dit heet metamerie. Om goed zwart-
wit te printen heb je daar.om minimaal drie zwante inkten
nodrg. ln plaats van met lichtmagenta wordt het zwant
d# aangevuld met gri.js."

Geldt dat ook voor zwart wit foto's met
een groenzweem?
"Wenneen foto's groen ogen, komt dat meestal omdat
en een venkeerde instelling is gebr-uikt. Bijvoorbeeld

wanneer er twee venschillende profielen wonden gebruikt
en er pnofiel op profiel wordt geprint."

Wat is het beste papier voor zwart-wit prints?
"Dat is afhankelijk van de foto. In een high key foto
zittên heel veel lichte partijen en een printen kan nog
geen wit printen. Alle lichte partijen worden dus enorm
beïnvloed door de kleun van het papier-. Daarom kun je

hienvoor het beste een zo wit mogelijk papier- kiezen. Bij
gewoon zwart-wit willen we een papier met een zo

hoog mogelijke hoeveelheid zwanting. Dit wondt
uitgedrukt in Dmax. De Dmax geefL aan hoeveel
procent licht er nog in het zwart zit. Hoe lager- dus het
Dmax getal, hoe zwanter de kleur zwart is. Digitaal
Baryt papier. heeft de laagste Dmax tussen de 'l ,B en

2. Standaard fotopapier heeft een Dmax rond de 4
of 5. Als je een wit papier neemt met een hoge
Dmax zit je dus zowel in de lichte als de donkere
partijen goed."

Waarom vergeelt papier?
"Wit is een heel raar fenomeen. Ultiem wit bestaat uit
1OO procent licht en dat kunnen onze ogen niet eens
zien. Om iets wit te maken moet je blauw toevoegen.

Daarom voegen sommige papierfabrikanten optische
witmakers [0BA] toe om het papier witter- te maken"
Het nadeel van deze witmakens is dat ze naar verloop
van tijd hun kr.acht venliezen. Wij zeggen dan dat het
papien vergeelt. Gelukkig zijn en. ook andene manienen

om papien wit te maken. Je kunt het bleken, maan dat
is duur en heel belastend voon het milieu. Een der.de

tnuc is om katoen toe te voegen aan papier. Dit gebeurt
in Fine Art papien Daar komt ook de naam foto
nag[=vs66.a, vandaan. Het voordeel van katoen is

dat je het goed kunt bleken. Ten slotte is er ook
fotopapier dat gebaseend is op kunststofbasis. Dat is

wit en blijft wit."

Wat is het verschil tussen goed en minder
goed Íotopapier?
"Goed fotopapier is wit en minden goed fotopapier. is wrt
gemaakt en staat stijf van de OBAs waardoor de foto's
verkleunen. De meeste Fine Art papieren bevatten wel

OBAs maan niet meen als B pnocent. Daarnaast kun je

op goedkopere papiensoorten minder inkt kwijt en heb je

dus een mindene kwaliteit pr.int. Goed papien wor.dt vaak

gemaakt op kunststofbasis met een goede coating
waarop je veel inkt kwijt kan. Fine Art papien wor.dt
gepnoduceend volgens heL mould made ultieme pnoces,

dit staat voon handgeschept. Papier mag geen Fine Ar t
heten als het niet aan de norm van het Fine Art Tr.ade

Guild voldoet."

ls en verschil in Fine Art papier?
"Er zijn maar. drie fabrikanten van Fine Art papier:

Hahnemr-ihle, lnnova en Canson. Alle andere papier-

soonten wonden door één van deze pr.oducenten

gemaakt. En is een groot verschil tussen Hahnemuhle
en lnnova. Hahnemr-lhle heeft bestaande art papers
genomen en daan een coating op aangebr.acht om het
geschikt te maken Voon inkjetpr-inters. lnnova heeft
gekeken aan welke soont Fine Art behoefte bij fotografen
is en heefl dat gemaakt."

Wat is het venschil tussen glanzend, pearl en satin?
"Eigenlijk is er geen verschil. Het enige wat afwijkt, is de

coating die meer of minden glanzend is. De basis van

het papier is gelijk."

Welke printinstellingen gebruik ie om een zwart-wit
print te maken?
"Voon je een foto gaat printen moet je eenst de

kleuninstellingen in Photoshop aanpassen bij Bestand =>
Color settings. Kies bij werkr-uimte voor Adobe RGB

t1S98l. Bij het printen kies je voor. zwart-witforo
geavanceend. Omdat een zwant-wit foto geen kleunen

bevat, scl-rakel je het icc-profiel uit."

Hoe druk ie een Íoto op mat papier aÍ?
,"De truc is dat je voon mat papier, matte inkt moet
gebnuiken. ln de duurdene pninters zitten beide inkten
naast elkaan in de pr-inter. ln de goedkopere printens

moet je de Photo-zwart cantnidge enuit halen en

vervangen door matzwant. ln het schenm print-
eigenschappen kies je vervolgens bij afdrukmateriaal
voor enhanced Matte Paper, bij kleun voor Zwart-wit
geavanceerd en selecteer je matzwante inkt. Door
matte inkt te gebr.uiken wondt het zwart in de pr.int veel

zwaÍ'ten en kan het zich qua zwarting meten met de

andere papieren."

Hoe komt het dat de pninter het mat papier soms
niet transporteert?
"Op matte paplersoonten zit veel kalk. Dat maakt de
pick-upnolletjes glad die het papier pakken. Deze pick-

uprolletjes transpontenen het papier naar biÀnen. Als de

wieltjes glad worden, pakt hij het papier. niet meer. AIs
je de pick-up rolletjes schoonmaakt met een beetje
bnandspiritus worden ze weer nuw en dan werkt het
ween Duurdere printens hebben een achteringang
zodat het papier. recht door de printer gaat en het
probleem met de r.olletjes wor.dt voorkomen."
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Ten slotte onderwienpen we een aantal soonten fotopapien en Fine Art papier aan een test. We

maakten hienvoor gebruik van papien van HahnemUhle, lnnova, Proline van Arca, llford, Epson en

Tecco. We maakten hienvoor gebruik van de Epson 3BBO printer en een foto van Stefan

Vanfletenen waanin zowel een portret en de glanzende metaal is te zien. Hienmee konden we de

prints beoondelen op zowel ponffet als de weengave van diep zwant en helden wit.

Fotopapier
ln het kader zie je de ver-schillende fotopapienen die we hebben getest oplopend van het minst

witte naar het witste papier. Anca Pnoline Vibnant Gloss Fotopapier staat met stip bovenaan

wanneen we naar witheid kijken. Ook heeft dit papier een bijzonde fraaie glans die vergeli.lkbaar

is met het llford Smooth Peanl papier. Hoewel de stnuctuur van het llford papier iets fijner is. Het

Anca Pnoline UWPI 627x Ultna White Gloss heeft de meeste glans. Het Tecco PHG 260, llford

Smooth Pearl, llford Smooth Gloss en Epson Premium Glossy Photo ontlopen elkaan niet veel-

Deze papienen zijn iets minder wit, wat erg fraai oogt in de huidtinten van het pontr et. Het papier

in het Arca Proline pnogramma is witLer waardoor het zwant en wit in het metaal van de auto

goed tot zijn recht komt. Dit papier is daar-mee ook een goede keuze voor bijvoonbeeld

architectuurfoto's.

Fine Art papier
Ook bij het Fine Art papier het digitale Baryt papien is en een duidelilk verschil in de hoeveelheid

witten. Maar hien zien we ook een duidelijk verschil in bnilliance. Het HahnemUhle en lnnova papien

ogen sprankelender. Bij nadene bestudening blijkt dit te komen door een net iets filne detaillening in

bijvoonbeeld de rimpels en hanen. Beiden zijn minder glanzend waardoor de zwarte partijen erg

mooi oven komen. Het Banyl lvory van Tecco glanst iets te veel naar onze smaak.

Conclusie
Er is een duidelijk venschil in de papiersoorten. Daarom pleiten wij voon meerdere papiersoonten.

Kies voor portretben een iets minder wit fotopapien en een witten fotopapien voor bijvoorbeeld

architectuur of abstracte foto's. Wil je een echte bijzondene afdruk maken met maximaale zwant

dan ziln HahnemnhlePl4l lO Photo Rag en lnnova IFA 14 Smooth Cotton goede keuzes. 0f je

kiest voon een glanzende, pearl, satin of matte coating blijft een kwestie van smaak, maan mat
papier kan een portret zeker meerwaande geven en glans kan een lijnenspel extra bnilliance geven.

Wehsite: m.arca-nl.nI
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