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karya  fotografi  drone  paling  artistik  pemenang  Dronestagram  Photo  Contest  kelima.  ©2019
Dronestagram

Merdeka.com  - Dronestagram  Photo  Contest  kelima  telah  berakhir.  Kontes

fotografi drone tahunan itu baru saja mengumumkan pemenang. Peraih juara pertama

adalah  zekedrone  dengan  foto  udara  berjudul  Hungry  Hippos.  Potret  bernuansa

atmosferik  karya  zekedrone  tersebut  diambil  di  ketinggian  rendah,  menunjukkan

sekelompok kuda nil yang yang tengah bercengkerama di kubangan lumpur. 

Foto-foto drone memang  sangat  artistik,  karena  mengusung  sudut  pandang  yang

berbeda. Setiap foto memang diabadikan dengan cara yang tidak mudah. Karena itulah

Eric, salah satu juri Dronestagram Photo Contest punya tips untuk pemula yang ingin

menjajal fotografi drone.

1. Gambar Harus Memiliki Vertikalitas yang Tajam

"Gambar drone yang baik harus memiliki vertikalitas yang kuat dan juga menampilkan

adegan dari dekat, dari pandangan yang hanya bisa diambil oleh drone. Maka itu harus
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artistik dalam pendekatan dan gaya dan jika mungkin menunjukkan kehidupan dengan

manusia atau hewan," kata Eric seperti dilansir Bored Panda.
2. Belajar Menguasai Drone di Udara Terlebih dahulu

 Eric memiliki  beberapa saran bagi pemula di  bidang fotografi  drone. "Pertama-tama

belajar menerbangkan drone dan menguasainya dengan sempurna sebelum beralih ke

pengambilan gambar," katanya.

"Kamu bisa belajar dan berlatih dengan drone kecil dan kuat seharga $50, lalu begitu

kamu  tahu  cara  menerbangkannya,  berinvestasilah  ke  drone  kamera  yang  bagus.

Cobalah terbangkan di pedesaan, dan hormati peraturan dan hukum setempat!"

3. Ketahui Regulasi Seputar Penerbangan Drone di Lokasi

Jika Anda berpikir untuk mencoba cabang fotografi yang tergolong baru ini, pastikan

untuk mengetahui  peraturan dan regulasi lokal  tentang penerbangan drone di lokasi

foto.

Belakangan  drone  mendapatkan  reputasi  negatif  di  beberapa  media  internasional

karena sempat menyebabkan kekacauan di Bandara Inggris.
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