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Sử dụng ánh sáng hiệu quả
trong khóa học: Kỹ năng sản xuất

Kỹ thuật chiếu sáng đơn giản có thể giúp
thể hiện tâm trạng và kể câu chuyện của
bạn hiệu quả. Tìm hiểu cách sử dụng các
kỹ thuật này làm lợi thế cho bạn.

15 phút
Khái Niệm Cơ Bản

Các phương pháp hay nhất
Sử dụng cách chiếu sáng để thu hút người hâm mộ và giúp video của bạn trông đẹp hơn. Chiếu
sáng hiệu quả có thể thu hút sự chú ý của chúng ta, kể một câu chuyện hay và tạo nên tâm
trạng. Sự kết hợp giữa ánh sáng tự nhiên, một bộ đèn và con mắt tinh tường có thể giúp khán giả
xem video của bạn theo cách họ muốn. Khi nghĩ về cách chiếu sáng, hãy cân nhắc xem bạn muốn
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khán giả cảm nhận như thế nào khi họ xem video của bạn.

Hãy để nó tỏa sáng
Cách chiếu sáng tốt chứa đựng nhiều điều hơn là chỉ giúp khán giả có thể nhìn thấy đối tượng của
bạn. Bạn sẽ chọn sử dụng các đèn giúp tạo tâm trạng và cảm nhận cho video của mình ra sao.
Cách chiếu sáng tốt chứa đựng nhiều điều hơn là chỉ giúp khán giả có thể nhìn thấy đối tượng của
bạn. Bạn sẽ chọn sử dụng các đèn giúp tạo tâm trạng và cảm nhận cho video của mình ra sao.
Bạn muốn khán giả hào hứng hay sợ hãi? Bạn muốn họ cười hay khóc? Video hài thường sử dụng
cách chiếu sáng rõ trong khi các câu chuyện kịch tính hơn thường dùng ánh sáng tương phản
mạnh. Những loại đèn khác nhau với góc chiếu và cường độ khác nhau có thể mang đến cho khán
giả cảm nhận phong phú. Ví dụ: cách chiếu sáng phía trước tạo ra ít bóng hơn và ít kịch tính hơn
so với cách chiếu sáng từ phía bên giàu độ tương phản hoặc cách chiếu sáng phía sau. Tại sao
bạn không chọn kiểu chiến lược chiếu sáng phù hợp cho phong cách video mà bạn muốn thực
hiện nhỉ?

Xem trong thực tiễn
Michelle Phan sử
dụng cách chiếu
sáng cơ bản
Video này sử dụng cách
chiếu sáng cơ bản: ánh
sáng dịu nhưng sáng rõ và
gương mặt của Michelle
Phan không có bóng. Bạn có
thể đạt hiệu ứng này bằng
cách đặt một hoặc hai nguồn
sáng trắng dịu (ở đây bộ hộp
làm dịu ánh sáng rất có tác
dụng) bên cạnh camera làm
nguồn ánh sáng chính và
nguồn ánh sáng nền. (Video
bằng tiếng Anh)

Một đoạn giới thiệu
chuỗi video trên
web khoa học viễn tưởng có
cách chiếu sáng thú vị và
kịch tính
Chuỗi video trên web này
được đặt trong một thế giới
khoa học viễn tưởng bị đóng
băng. Người sáng tạo đã tạo
nên cảm giác bằng cách sử
dụng những bộ lọc ánh sáng
xanh lam để khiến mỗi cảnh
bên ngoài trông lạnh lẽo và
sử dụng ánh áng tương
phản mạnh để thể hiện tín
hiệu kịch tính của chương
trình. Bạn có thể thu được
ánh sáng có độ tương phản
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Cách chiếu sáng
giúp câu chuyện
của bạn có một thế giới
riêng
Chuỗi video này sử dụng
cách chiếu sáng để xây
dựng nên hai thế giới riêng
biệt: giả tưởng và thực tế.
Trong cảnh quay giả tưởng,
cách chiếu sáng mang lại
cảm giác siêu thực với
những nhân vật được chiếu
sáng nổi bật so với màn sân
khấu mờ đục bên ngoài.
Cảnh “thực tế” lại được
chiếu sáng tự nhiên bằng
các kỹ thuật chiếu sáng
thông thường. (Video bằng
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cao bằng cách đặt một chiếc
đèn ở một bên của đối

tiếng Anh)

tượng và dùng bóng đèn
huỳnh quang và keo màu
lam để tạo các màu dịu mát.
(Video bằng tiếng Anh)

Chiếu sáng
Một số video hấp dẫn nhất sử dụng cách thiết lập chiếu sáng đơn giản. Đầu tiên, hãy quyết định
xem nên quay cảnh bên trong, bên ngoài hay cả hai. Nếu bạn ở bên trong, bạn có thể sử dụng các
Một số video hấp dẫn nhất sử dụng cách thiết lập chiếu sáng đơn giản. Đầu tiên, hãy quyết định
xem nên quay cảnh bên trong, bên ngoài hay cả hai. Nếu bạn ở bên trong, bạn có thể sử dụng các
đèn chiếu phù hợp như đèn chụp, một bộ đèn chiếu đơn giản hay ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ.
Dùng ánh sáng tự nhiên hay những chiếc đèn thích hợp là một ý tưởng hay nếu bạn có nguồn tài
nguyên hạn chế hoặc muốn video của mình có vẻ đơn giản và chân thực. Một bộ đèn chiếu có thể
giúp video của bạn tinh tế hơn và có cảm giác thật hơn. Bạn có thể sử dụng cách chiếu sáng để
giúp đặt tâm trạng cho video. Lưu ý rằng nguồn chiếu sáng không cần phải phức tạp và đắt tiền.

Thúc đẩy sự quan tâm theo cách giản đơn
Cách chiếu sáng độc đáo có thể giúp bạn kể câu chuyện với sức hút mạnh mẽ hơn. Một vài công
cụ dễ tìm có thể tạo nên tâm trạng hấp dẫn và thay đổi toàn bộ cảm xúc của cảnh quay.
Cách chiếu sáng độc đáo có thể giúp bạn kể câu chuyện với sức hút mạnh mẽ hơn. Một vài công
cụ dễ tìm có thể tạo nên tâm trạng hấp dẫn và thay đổi toàn bộ cảm xúc của cảnh quay.
Một kỹ thuật có tên gọi là khuếch tán hay khi bạn giảm cường độ ánh sáng. Bạn có thể áp dụng kỹ
thuật này bằng cách dùng một vật liệu đơn giản như tờ giấy trắng hoặc giấy khuếch tán để che đèn
và làm dịu ánh sáng. Hay thử chặn một phần ánh sáng bằng bóng râm hoặc tấm bìa. Ánh sáng
khuếch tán khiến các đối tượng của bạn trông thân thiện hơn chút ít. Tấm phản xạ có hiệu ứng đối
lập và giúp các đối tượng của bạn sáng nổi bật. Chỉ cần sử dụng một tấm bìa màu trắng, một tờ
giấy hay vật liệu phản chiếu để tăng độ sáng trên đối tượng. Để tạo những tâm trạng khác, bạn có
thể cân nhắc sử dụng keo màu bôi lên nguồn sáng để tạo màu khác nhau trên đối tượng của bạn.
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Hoạt động
Áp dụng kiến thức mới của bạn vào hoạt động dưới đây!
để lưu câu trả lời của bạn.

Xem câu hỏi
Chiếu sáng một cảnh trong video của bạn bằng một chiếc đèn hoặc bộ dụng cụ chiếu sáng, sau đó
thử chiếu sáng cảnh đó bằng ánh sáng tự nhiên. Ghi lại sự khác biệt.
Hãy thử sử dụng bộ lọc ánh sáng và/hoặc keo để tạo nên cảm nhận ánh sáng độc đáo. Tải lên một
đoạn trong video của bạn và chia sẻ với cộng đồng. Đề nghị cộng đồng đưa ra phản hồi về lựa
chọn chiếu sáng của bạn. Cách nào có tác dụng và cách nào không?
Chia sẻ mẹo hoặc cách sáng tạo giúp mang lại hiệu ứng chiếu sáng thú vị.

Kiểm tra kiến thức của bạn
1) Bạn có thể sử dụng những góc chiếu sáng khác nhau nào để chiếu sáng video của mình?

Đèn trước, đèn sau và đèn phía bên
Trộn ánh sáng, chiếu nắng nửa trên và xâm lấn
90 độ, 180 độ và 360 độ
Bắc, nam, đông và tây

2) Nếu bạn đang quay cảnh trong nhà thì cách tốt nhất để tiết kiệm chi phí cho bộ công cụ chiếu
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sáng đắt tiền là gì?

Mượn của trường điện ảnh.
Sử dụng các đèn thích hợp hoặc sẵn có trong nhà.
Mua đèn, sử dụng đèn cho cảnh quay và sau đó trả ngay khi cảnh quay kết thúc.
Quay trong một phim trường.

3) Điều gì có thể làm cho đối tượng của bạn dường như bừng sáng hoặc có vẻ “thân thiện hơn”?

Tạo sự khuếch tán cho đèn.
Tất cả về cách viết nhân vật.
Tôi từng có ý định làm phim kinh dị, vì vậy tôi không quan tâm.
Trang điểm có thể tạo nên những kỳ quan.

Theo dõi
Bạn đã lựa chọn cách chiếu sáng giúp video sống động hơn chưa?
So sánh những video được bạn thiết kế ánh sáng với những video không có thiết kế. Kiểm tra Báo
cáo lượt xem và so sánh các video của bạn. Có nhiều người xem video hơn khi cải thiện ánh sáng
không? Xem Báo cáo giữ chân người xem của bạn để biết liệu họ có xem lâu hơn.

Bạn không phải làm nhiều việc trong quá trình hậu sản xuất kể từ khi tinh chỉnh
chiến lược chiếu sáng chứ?
Dành một chút thời gian để xem liệu luồng công việc sau sản xuất có nhanh hơn kể từ khi bạn chú
tâm hơn vào cách thiết lập chiếu sáng không.
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