PinLux - DIY
Como fazer uma estenopeica com uma caixa de fósforo.
Por Damiao Santana
01 | PinLux – materiais

Materias necessários para a montagem da pinLux:
1 - guache preto
2 - pincel
3 - fita isolante
4 - lata de aluminio (evite usar lata de aço)
5 - filme vazio (com final da pelicula pra fora)
6 - filme novo
7 - lixa dágua fina n. 1200
8 - agulha ou alfinete
9 - caixa de fósforos FIAT LUX outras marcas são menores e não servem)
10 - tesoura
11 - estilete ou faca olfa
Tempo de exposição:
À partir de 1 minuto. Teste intervalos de 1,2, 3, 5, 10, 15, 20 de acordo com a luz da cena.
Uma moça me perguntou sobre o disparadorador e tempo de exposição e eu respondi:
O princípio de funcionamento de qualquerr câmera fotográfica se baseia na camara escura, que nada
mais é que uma caixa escura com um furo na frente. Pelo buraquinho a imagem entra em raios de luz
que vai formando a imagem ponto a ponto.
No caso da pinHole a gente bota o capturador da imagem, no caso o filme, no fundo da caixa. Então
basta abrir o buraquinho da frente para luz entrar e escrever a imagem no filme.
Só que tem de ser luz na conta certa, senão o filme fica queimado - se entrar luz de mais - ou muito
escuro ou sem imagem - se entrar luz de menos.
A quantidade de luz quem vai regular é tu à medida que abrir o buraquinho e fechar de novo. (sem
duplos sentidos, por favor, ou com, se preferir)
O tempo de abertura é em função da luz do ambiente.
Por exemplo, se for no sol deve ficar uns 5 segundos, mas se for na sombra vai aumentando o tempo...
pode ser 30 segundo se for dentro de casa... À noite pode passar de 1 minuto... faça vários experimentos

de tempo.
O mais importante: a pinHole tem de ficar imóvel enquanto está fotografando... absolutamente imóvel...
qualquer tremidinha já borra a foto. :)
02 | PinLux - aluminio

Pedaço de alumínio retirado da latinha (de cerveja) e a lixa.
Não é proibido usar latas de aço (tipo refrigerante), mas são muito duras e é um sofrimento na hora de
furar com a agulha.
03 | PinLux - lixando o furo

O processo de furar o aluminio com a agulha e a lixa é importante:
Não devemos furar de vez o aluminio, mas aos poucos. Vamos forçando com a agulha, daí fica uma
protuberância que iramos desbastando com a lixa. De novo forçamos com a agulha e depois lixamos.
O furo deve aparecer aos pouquinhos. Desse modo teremos o controle de seu tamanho que deve ser um
pouco menor que uma agulha fina.
O uso da lixa deixa o buraco mais redondinho e evita que resíduos do metal provoque aberrações na
passgem da luz.
04 | PinLux - máscara

O tamanho da máscara cortada na parte gaveta da caixinha é livre. Pode ser quadrada, redonda ou
qualquer outra.

05 | PinLux - guache preta

As parte internas da caixa de fósforo deve ser pintadas de preto para evitar que haja reflexos no
momento da foto. Toda camera industrializada tem este mesmo tratamento. Lembre-se sempre que a luz
é muito sagaz!
06 | PinLux - a objetiva ou pinhole

O estilete é ideal para furar a caixa, tanto a parte gaveta quanto a parte de fora.
O furo da frente da caixa é o local onde vai ficar a "lente" pinhole. Este furo quadrado deve ser um pouco
menor que o alumínio.

Coloque o alumúnio com a parte lixada para cima e prenda nos 4 lados com a fita isolante.
07 | PinLux - a lente pronta

Eis o resultado da lente de alumínio preso à caixa de fósforos.
08 | PinLux - colocando o filme

O passo seguinte é colocar o filme. Enfie a ponta do filme no lado do fundo, entre a "gaveta" e o
invólucro da caixinha. A parte da emulsão deve ficar voltado para a frente ( a menos que vc queira fazer
uma RedScale, mas aí é outra história...)
Em seguida corte a ponta do filme para deixa-lo pronto para ser unida ao filme-vazio.

09 | PinLux - emendando o filme

O processo de colagem da ponta virgem do filme com a pontinha que sobra do filme vazio é importante.
Deve ser feito de maneira segura, não dando chanches a descolar e não pode ser muito espessa para não
causar entrave no avançar do filme.
10 | PinLux - vedação geral

A camera está quase pronta. Falta agora garantir a vedação (a luz é sagaz, lembre-se sempre).
Vede todas as possíveis entradas de luz e não deixe de envolver todas a caixa com a fita isolante, sem
deixar nenhuma falha.

11 | PinLux - a luz é sagaz

Detalhe do processo de vedação das cabeceiras da pinLux.
12 | PinLux - o avanço do filme

Um detalhe muito importante: não se distraia e esqueça quem é o filme vazio e quem é o cheio!!
Faça uma marcação tipo SETA no corpo do filme vazio, indicando o sentido de avanço do filme.
O sentido é sempre do filme cheio em direção ao filme vazio.

Ao final do uso o filme que era vazio estará cheio e é quem ira para o Lab. (acho que só um idiota faria o
contrário, mas não custa avisar. kkk)
13 | PinLux - 1 volta e meia

Existem outros mecanismos de controle do avanço do filme, mas nada como a simplicidade deste aqui.
Dê um corte de marcação no eixo central do filme vazio.
Para avançar um frame basta girar 1 volta e um 1/4
Recomendamos sempre avançar o filme após "clicar".
Isso garante sua câmera sempre pronta para fazer fotojornalismo, por exemplo. Heeeeerrr....

14 | PinLux - falta o obturador

Quase pronta. Mas o filme está aberto e queimando a pose inicial.
Falta apenas mais alguns detalhes, como o obturador e o peso-estabilizador, como veremos adiante.
15 | PinLux - disparador simples

Este é o detalhe do obturador. Existem outras formas mais complicadas e nem sempre funcionais de
fazer o obturador/disparador, mas este é o meu preferido.
Use um pedaço de fita isolante com uma dobrinha na ponta. Na parte adesiva dela cole um outro

pedacinho menor da mesma fita. Este lugar vai ficar protegido da cola e vai evitar que resíduos de cola
obstrua o furo/objetiva de sua camera.
16 | PinLux - point e shot

Eis o resultado final do obturador.
17 | PinLux - estabilidade é preciso

Depois de finalizar a PinLux é interessante deixa-la um pouco mais pesada para dar estabilidade e evitar
que o vento derrube, essas coisas.
Grude nela uma pedra, um pedaço de madeira, ou qualquer coisa para deixar ela paradinha no lugar sem
tremer.

18 | PinLux - cabe na mão

Pronto, aí está sua PinLux.
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