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Bardzo miło jest nam zaprezentować 
pierwszy numer magazynu MEGAOBRAZ. 
Zawsze pod koniec miesiąca zbierać będziemy 
w nim materiały opublikowane w ciągu ostatnich kilku tygodni. 
Wszystko po to, abyście mogli powrócić do materiałów 
publikowanych na portalu, będąc off-line. To jednak nie wszystko! 

Chcielibyśmy, abyście mogli zobaczyć wszystkie ważniejsze 
publikowane na portalu materiały w spokoju i w większej 
rozdzielczości - na ekranach tabletów i komputerów. 

Pierwszy miesiąc za nami. Dopiero raczkujemy i prosimy 
o wyrozumiałość dla wszelkich niedociągnięć. Kształtujemy 
nasz zespół i już niedługo dołączymy dział porad 
dla zaawansowanych i amatorskich twórców. Staramy się dzielić 
kompetencje i rozgraniczać tematykę przypadającą na każdego 
członka zespołu. Będziemy pracować, aby dostarczać 
rzetelną wiedzę, ale też wiedzę niepochodzącą tylko z notek 
producentów. Każdy sprzęt będziemy poznawać w redakcji, za nim 
trafi do publikowanych materiałów, a za ich pośrednictwem 
na Wasze ekrany. 

Życzę udanej lektury i znajdowania na naszym portalu 
wątków, które sprawią, że produkować będziecie 
wyłącznie Mega Obrazy! 
Czego Wam życzę! 

Maciej Taichman 
Redaktor Naczelny
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Wywiad miesiąca z Tomaszem Tomaszewskim
O sensie fotografowania, sensie życia i poszukiwaniu czegoś Ostatecznego w obrazie.

Jest nam szczególnie miło zaprosić na rozmowę, z Tomaszem Tomaszewskim - wybitnym fotografem, wieloletnim współpracownikiem National Geographic, którego zdję-
cia znalazły się w zbiorach najlepszych fotografii tego magazynu. Wykłada fotografię  w Polsce, USA, Niemczech i Włoszech. Jego publikacje takie jak: „Cyganie polscy” (1982),
 „Współcześni Żydzi polscy” (1993) czy „W poszukiwaniu Ameryki” (1994) zyskały duży rozgłos na całym świecie. Odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis. Uczestnik wielu wystaw. Zaangażowany w rozwój fotografii. Twórca Akademii Fotografii Tomasza Tomaszewskiego - miejsca, które dla wielu 
stało się odkryciem fotografii na nowo. 
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Jak to się stało, że fotograf z socjalistycznego kraju, w którym za rolką filmu stało się w foto-optyce w kolejce, przedostał się ze swymi fotografiami na zachód i zaczął współpracę z 
tamtejszymi redakcjami? Czy było to ciężki proces? Ja sobie wręcz tego nie wyobrażam…

Nie stawiam sobie celów, uważam to za niemądre. Jeśli ktoś wytycza sobie jakiś cel, prawdopodobnie nie dojdzie nigdzie dalej.  Myślę raczej o drodze, o kierunku, ale w czasach, o których 
teraz mówimy, nie miałem jednak takiej świadomości. Możemy nazwać to raczej instynktem, może wrodzonym oporem przed kłamstwem, w którym byłem po uszy zanurzony. Żyłem w 
systemie, z którym nie potrafiłem i nie chciałem się utożsamić. Czułem, że to jest jakiś obcy byt i że ja z tego bytu muszę się za wszelką cenę wyzwolić. Używałem do tego celu różnych 
środków. Przede wszystkim dostałem się do Związku Polskich Artystów Fotografików i chyba byłem wtedy nawet najmłodszym jego członkiem. Przedstawiłem niepokorny materiał. Nie 
wiem, czy wcześniej artyści pokazywali takie rzeczy jak interwencje milicji na Pradze, alkoholików, nędzę społeczną… Ja to wszystko zaprezentowałem Komisji Artystycznej w formie te-
lewizorów. Zbudowałem skrzynki, które przypominały pudełkowy telewizor i zdjęcia włożyłem do środka. Wyjmując pojedyncze obrazy, imitowałem program telewizyjny, który różnił się 
zasadniczo od tego wyświetlanego oficjalnie. Szalała cenzura, więc takie obyczajowe treści można było obejrzeć właściwie tylko w ten sposób, w sztucznym telewizorze. Związek (ZPAF 
- przy. Redakcji) był czymś przypominającym Kanę Galilejską. Zamieniał wirtualne pieniądze na pieniądze prawdziwe. Mogłem wystawiać rachunki. Przede wszystkim dysponował biblio-
teką, z której członek Związku mógł pobierać albumy, zabierać je do domu i analizować.  Ja to robiłem.  Brałem więc książkę, oglądałem ją wielokrotnie, zaznaczałem pięć najlepszych fo-
tografii, zapisywałem sobie strony. Dawałem ją następnie mojemu przyjacielowi, który był inteligentnym człowiekiem i prosiłem, aby on również w tej książce znalazł 5 najlepszych zdjęć.  
Po czym spotykaliśmy się i godzinami rozmawialiśmy o tym, które zdjęcia są tymi najlepszymi pięcioma. Tak długo rozmawialiśmy, aż osiągnęliśmy zgodę.  Żartując oczywiście, stosowali-
śmy najróżniejsze chwyty od przekupstwa, aż po groźby czy szantaż. Kilkakrotnie próbowałem go przekupić, obiecując dwie rolki filmu, jeśli przyzna mi rację i uzna wybrane przeze mnie 
zdjęcie… Groziłem, że powiem jego mamie, że pali papierosy… On odwzajemniał się tym samym. To była fascynujące rozmowy, która uczyły nas analizy, czytania fotografii i odpowied-
niej argumentacji. Próbowaliśmy rozwikłać tajemnicę, co mianowicie czyni ze zwykłego zdjęcia obraz uniwersalny. To wszystko nauczyło mnie edycji, czyli wybierania najlepszych zdjęć. 
Dzisiaj zajmuje mi to ułamek sekundy, żeby zdecydować, co jest fotografią, a co pozostaje zwykłym zdjęciem. Obrazkiem i jedynie prostym dowodem na to, że jakaś rzecz istnieje i jak 
wygląda. Korzystając z biblioteki ZPAF-u, nabierałem jeszcze większego przekonania, że żyję w świecie, który jest dla mnie nie do zaakceptowania.

Może to dziwne, ale mam podobne odczucia, gdy oglądam zdjęcia tych, którzy fotografują humor. To rodzaj fotografii zarezerwowany dla najbardziej inteligentnych. Można fotografo-
wać anegdotę, ale humor? To bardzo trudne. Na świecie jest może trzech czy czterech fotografów, którzy potrafią ilustrować humor. Są tysiące fotografów, którzy fotografują anegdotę. 
Anegdota jest jednak tylko anegdotą i zdjęcie daje jedynie dowód bystrości widzenia, dostrzegania związków między rzeczami, przedmiotami czy ludźmi. Tylko niewielu sięga po absolut, 
jakim jest humor. Popatrzmy na obrazy Elliotta Erwitta, który podobno fotografuje psy, a okaże się, że to opowieść o nas. O człowieku.  Nie o psie…

Powróćmy do pytania. Uczyłem się języka angielskiego i próbowałem poznawać ludzi, którzy przyjeżdżali do nas z zachodu. Byli wtedy dla mnie jakimś objawieniem. Może ja to dość 
naiwnie odbierałem, ale czułem jakąś czystość ich duszy. Brak zakłamania. Ogromne zaangażowanie. Wtedy odkryłem słowo photojurnalism. Etykę zawodową. Sprawy, które w Polsce w 
ogóle nie występowały. Nikt o tym nie mówił. Była jakaś szlachetność w ich postępowaniu. Imperatyw prawdy. Rozmowy z dziennikarzami zagranicznymi nie tylko dotyczyły spraw wznio-
słych. Mówiliśmy też i o tym, że wykonaną pracę należy dobrze opłacić. Kiedy mówili, za ile ich zdjęcia są kupowane… Ja te dolary przeliczałem na złotówki i od razu sięgałem po alkohol. 
Był to okres, w którym rozpoznałem tę unikalną przyjemność w spożywaniu tego napoju i kultywuję tę umiejętność, którą doprowadziłem nieomalże do perfekcji. Dawniej kierowałem 
się w stronę wina - zwłaszcza czerwonego. Myślę, że jestem dawno już po habilitacji, ale później przyszły problemy z nadciśnieniem i proszki, które zażywałem, nie współgrały z winem. 
Przerzuciłem się więc na Single Malt. To jest whisky, ale uzyskiwana  z innej receptury. To wyjątkowy alkohol, który 40 lat temu sprzedawano w aptekach na terenie Szkocji i Anglii na re-
cepty. Lekarze traktowali Single Malt jak środek przeciw infekcjom czy też psychicznym zaburzeniom. Jeśli człowiek zapędził się w jakiś mrok, lekarz przypisywał butelkę takiego trunku i 
pobierało się go w aptece. Szklaneczkę należy wypić bez dodawania wody, a już broń Boże lodu, bo Malt dostaje wtedy  szoku termicznego i zabija coś, co się również z niego pobiera, ale 
innym zmysłem - węchem. Podobnie jest przecież z winem czerwonym. Dobre Bordeaux takie powyżej 8 lat, powinno się pić we wnętrzu, w przeciwnym razie nadmiar tlenu pozbawia go 
części uroku. Tak sobie myślę, że może, zamiast rozmawiać o fotografii, o której nic mądrego powiedzieć się nie da, porozmawiajmy może o czymś, co ma głęboki, poważny sens… Jeżeli 
więc nie o alkoholu, to może o…

O pasji?

O pasji! Porozmawiajmy o pasji. Trzeba w sobie odkryć pasję i ją wszelkimi możliwymi sposobami pielęgnować. Jeśli pasja umiera, staje się człowiek bezużytecznym, niepotrzebnym jak 
zdmuchnięta przez kogoś świeca. Pasja jest bardzo ważna. Zdjęcia wykonywane z poczucia obowiązku, nigdy nie zamienią się w fotografie. To musi być coś, co się kocha, czym się przej-
muje. Coś, co się traktuje z ogromnym zaangażowaniem, ale także ze współczuciem dla bohatera naszego obrazu. Ten obraz musi posiadać nienaganną formę. Czyli ważna jest umiejęt-
ność kadrowania. Wycinania z rzeczywistości, która nas otacza tego najistotniejszego momentu. Mówię o fotografii jako o obrazie, który reprezentuje coś w rodzaju nienagannej harmo-
nii. Harmonii nie osiągnie się poprzez wtłaczanie w obraz nieskończonej ilości elementów. Dlatego jest też bardzo niewiele albo może wcale nie ma zdjęć, które przejdą do historii, tej 
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ostatecznej, które są wykonane obiektywami szerokokątnymi. W nich jest po prostu za dużo elementów. Ten idealny stan, o którym mówię i którego poszukuję, osiąga się odwrotnie. Nie 
poprzez pakowanie elementów do obrazu, ale poprzez eliminowanie wszystkich tych elementów, które są niepotrzebne i osiągnięcie takiego stanu, w którym z obrazu nie można już nic 
usunąć. To jest proces dokładnie odwrotny. Nie dużo, tylko mniej. Wszystko, co nie prowadzi do tego wrażenia nadzwyczajnej harmonii, powinno być z obrazu eliminowane. Trzeba się 
zbliżyć, zmienić kąt widzenia, zmienić kierunek patrzenia i usuwa się elementy destrukcyjne. To jest pewna sztuka, którą można posiąść i jest w tym wielka odpowiedzialność nauczyciela. 
Dzisiaj ciągle uczą fotografii osoby bez żadnego przygotowania w tej kwestii. To wynika przede wszystkim z tego, że w Polsce nie ma szkół, które mogłyby wykształcić takich przyszłych 
nauczycieli fotografii. Panuje chaos. Do mnie przychodzą osoby, które przeżyły różne warsztaty, szkółki niedzielne i to, co oni mówią, przeraża mnie.  Za nim się to uda „odkręcić” i posta-
wić człowieka na właściwe tory upływają tygodnie. Czasami jest to niemożliwe…

Nurtuje mnie jedna kwestia. Czy na Pańskie warsztaty - lub do Akademii zgłaszają się ludzie, którzy uprawiają rodzaj fotografii zbliżony do tego, który uprawia Pan, czyli fotografię 
reportersko-podróżniczą? 

Dla mnie to nie ma znaczenia. Studenci boją się tego, że będę kierował ich tylko w jedną stronę. Tłumaczę, że jeśli ktoś potrafi mnie zaskoczyć, fotografując martwe głazy, to bardzo pro-
szę! Po pierwsze, pod warunkiem, że ja nie będę oglądał kamieni. Że jeżeli już, to ten kamień ma być tak sfotografowany, że ma reprezentować wszystkie kamienie świata. Po drugie, 
raczej w ogóle nie powinien się kojarzyć z kamieniem. To jest jeden z największych sekretów fotografii. Dojście do umiejętności odbierania rzeczom ich potocznego, pierwotnego zna-
czenia. Patrzy się na coś, o czym się arogancko myśli, że wszystko się o tym wie, a tutaj nagle przychodzi człowiek i tak to sfotografuje, że ta sama rzecz, staje się zupełnie czymś innym. 
To tylko przekonuje nas do tego, że jedna rzeczywistość po prostu nie istnieje. Fotografia jest innym sposobem myślenia. Raczej mówię im o tym, żeby nie popadali w ciemne, mroczne 
przestrzenie, w ślepy kąt, z którego nie ma wyjścia, tylko dlatego, że fotografują pejzaż, a ktoś powiedział im, że to banał. Fotografujcie kwiaty, góry, lampy uliczne albo psie kupy na tro-
tuarze - to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czym się zajmujecie, ponieważ przed wami, ktoś to już sfotografował. Nie chodzi więc dzisiaj o to, co my fotografujemy. Jeśli w ogóle 
o coś chodzi, to raczej jak inaczej jesteśmy w stanie to pokazać. Proszę sfotografować komin w taki sposób, żeby do głowy mi nie przyszło, że ja patrzę na komin. Niech to będzie fallus, 
cokolwiek, ale nie komin, ponieważ ja wiem, jak wygląda komin. Kiedy ludzie zrozumieją tę prostą myśl, przynoszą magiczne wręcz obrazy. Kompletnie magiczne!!!  Przestają się bać sie-
bie, są zachwyceni, bo ten korek tkwi w nich. Każdy z was widzi inaczej i spróbujcie zrobić z tego dobry użytek - tak im mówię. Gdybym postawił szklankę z wodą na stole i dał dziesięciu 
osobom ten sam aparat z tym samym obiektywem, powstałoby 10 różnych zdjęć. Dzieje się tak dlatego, że postrzeganie przefiltrowane jest przez naszą wiedzę lub jej brak, przez wiarę 
lub brak tej wiary. Oczywiście mam tu na myśli wiarę w wartości. Na końcu zaś przez nasze doświadczenie. Nie możemy być tacy sami, ponieważ te trzy elementy każdy z nas ma inne. 
Nie mamy dostępu do tego samego doświadczenia, więc nie możemy być tacy sami. Ja lubię dramatyczne zdjęcia - najchętniej sfotografowałbym obciętą głowę, a przychodzi ktoś, kto 
fotografuje mgłę i jest w stanie  nirwany, kiedy powstaje taki obraz. Zadaniem nauczyciela nie jest przekonanie ucznia do własnej wizji czy do własnych omamów i własnych szaleństw, 
tylko wydobycie z ludzi ich oryginalnych zdolności, a nawet szaleństw i zrobienie z tego czegoś pożytecznego. 

Mówię do nich - nie oczekujcie, aby nauczyciel był artystą, a zwłaszcza wizjonerem. Będę was namawiał, żebyście nie byli nowocześni  i to jest dla nich szokujące. Bo z drugiej strony mó-
wię studentom, że postęp bierze się negacji. Rozpoznajcie jakiś porządek, zanegujcie i zaoferujcie coś nowego. Jednocześnie myślę, że będę ich jednak głównie namawiał do powrotu 
do źródeł, sam będąc jak archeolog  dążący do odkrycia praobrazu. Cytuję im Herberta, który do aktorów w szkole teatralnej napisał takie zdanie - „Płyńcie pod prąd w stronę źródła, bo z 
prądem płyną śmieci”.  To jest bolesne i bardzo głębokie. Należy iść w kierunku źródła, tego praobrazu. To nie dotyczy przypadku geniusza. Jeśliby wyłuskałbym z grupy, którą się zajmuję 
geniusza, to poprowadziłbym go w zupełnie inną stronę, chociaż nie sądzę, aby potrzebował wskazówek, lub też ich się słuchał. Przywarą geniusza jest to, że mało wie o czymkolwiek. 
Na ogół geniusz zajmuje się czymś bardzo wąskim, niszczy istniejące struktury, bo nawet nie wie, że takie istnieją, przewraca wszystko do góry nogami, oferując nowy porządek. „Kto 
ma, temu będzie dane” nie jest świadectwem początku galilejskiego kapitalizmu, lecz jednym z najstarszych sformułowań koła szczęścia, które w socjologii znane jest pod nazwą „efektu 
Mateusza”. Kto może, na tego spływa dalsza możność. Naszym obowiązkiem jest chronić takich ludzi i dostarczać im wszystkiego, co potrzebują, aby mogli skupić się jedynie na nowej, 
nieodkrytej jeszcze treści.

Wszystkich innych namawiam na niebywałą pokorę i też na trud. Skomplikowane jest płynąć pod prąd. Płynąc z prądem płynie się z większością i czuje się bezpiecznie. Zło polega na 
tym, że dopływa się tam, gdzie dopływają wszyscy. I na końcu z tego pożaru, jakim jest życie, kiedy przekraczamy tę magiczną liczbę czterdziestu przeżytych lat, wówczas zaczynamy się 
spieszyć, mając wrażenie, że większość jest już za nami. Ci, którzy nie odważyli się iść pod prąd, nie wyniosą z tego pożaru nawet pogrzebacza. Trzeba raczej szukać ocalenia z rwącego 
nurtu czasu, aby nie znaleźć się niepostrzeżenie w bezpańskiej kulturze masowej jako karykatura przeciętności.
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No tak, ale, jak ci, którzy pójdą pod prąd, mają sobie radzić z trudami życia? Wiemy, jak wyglądało życie wielkich ludzi. Szli pod prąd, ale świat ich nie rozumiał. Ich życie było cięż-
kie. Co robić, by mieć siłę i odwagę?

Najprostszą odpowiedzią na to, wręcz trywialną i zahaczającą o banał jest, aby nigdy nie rezygnować ze swoich pragnień. Nigdy, pod żadnym pozorem, nie ugiąć się pod ciężarem na-
cisków i terroru opinii publicznej. Aby mieć, może nie sukces, ale satysfakcję  z własnego życia, trzeba zadbać o kilka elementów. Jednocześnie. To nie są naczynia połączone. To raczej 
oddzielne menzurki, o które musi się dbać, aby w żadnej z nich, nigdy nie zabrakło zawartości. To jest tak jak w małżeństwie. Musimy dbać o wszystkie rzeczy, ale nie koniecznie na tym 
samym poziomie. Menzurki stoją obok siebie, a naszym zadaniem jest nie doprowadzić do wyschnięcia, do samego dna, żadnej z nich. W jednej może być więcej, w drugiej mniej, ale w 
każdej musi być. Jeśli w którejś z nich wyschnie, pozostaje rozwód albo wanna z ciepłą wodą i żyletka Polsilver. Trzeba być opiekunem, osobą dbającą, zapewniającą byt. Trzeba być przy-
jacielem, a z przyjacielem rozmawia się o takich rzeczach, których nie powiedziałoby się żonie. Umieć kreatywnie zaskakiwać. Trzeba być też dobrym kochankiem.  Przyjaźń jest czymś 
innym niż miłość i namiętność. Trzeba być jednym i drugim. Jeżeli cokolwiek z tego umrze, to się z takim związkiem zapewne pożegnamy. Tak samo jest w tej drodze przez życie. Ja my-
ślę, że takie wartości jak zaangażowanie, należą do najważniejszych cech. Człowiek zaangażowany wystawia sobie świadectwo jako ten, który bardzo poważnie traktuje rzecz, jaką się 
zajmuje. Dla mnie człowiek zaangażowany jest synonimem kogoś, kto ceni wartości, a również takim, który nadaje im cenę. To niezwykle ważna cecha. Wytrwałość, czyli pracowitość też 
jest ważna. Przewrotny umysł powiedziałby, że praca jest domeną ludzi głupich, ale ja zauważyłem, że wykonywanie czynności, którą się kocha, jest innym rodzajem bólu. To inny wysiłek. 
Ja uwielbiam wychodzić na zewnątrz, aby zrobić fotografie. Wychodzę i przypominam Stwórcy, jak dobrym człowiekiem byłem przez ostatni tydzień i proszę o możliwość dostrzeżenia 
czegoś w taki sposób, co pozwoli mi urosnąć w swych własnych oczach. Ważna jest uczciwość, rzetelność i wartości, które się wyznaje, ponieważ jestem zdania, że dzisiaj każda fotogra-
fia, którą się robi, bardziej wystawia świadectwo temu, kto stał za obiektywem, niż temu, co jest przedmiotem zdjęcia. Mnie najczęściej to, co jest na fotografii, nie interesuje, bo ja to już 
gdzieś, kiedyś widziałem. Natomiast interesuje mnie wówczas, gdy zostało sfotografowane tak, że ja nie wiem, czym to tak naprawdę jest, a przede wszystkim wtedy, gdy prowadzi mnie 
do jakiejś refleksji. Zdjęcie, które nie wywołuje refleksji, może być krótkotrwałym, bajkowym doświadczeniem, ale bardzo płytkim. Po chwili zapomnę o nim. Sprawi mi wizualną radość, 
ale jeśli nie nakarmi mojego umysłu, to zapomnę o takiej fotografii. Fotografia to socjologia i musi rozpocząć się od zrozumienia pojęć oraz zjawisk socjologicznych. A więc musi zacząć 
się od wiedzy na temat zagadnienia, nad którym chce się pracować, od weryfikowania własnych teorii, aby nie wywołać wrażenia, że mamy do czynienia z pustymi obrazami, które ni-
czego nie zgłębiają, nie prowadzą do żadnej refleksji. Żyję w przekonaniu, że nie ma innego dobra, prócz tego, że się je czyni, a więc nie-próżnowanie może być początkiem wszystkich 
cnót. Jedna linijka dziennie wykształci artystę, codzienne wyrzeczenie, ascetę. Jedna fotografia dziennie stworzy fotografa. Innymi słowy, robi się to, co się umie a umie się tylko to, co się 
nieustannie powtarza i ćwiczy. 

Naprawdę nie ma takich zdjęć, które Pana zadziwiają!?

Zdarzają się ciągle rzeczy nadzwyczajne. Modlę się cały czas o to, aby nie wykryto jakiejś reguły, która umożliwiałaby wykonywanie wyłącznie najlepszych fotografii na świecie. Wówczas 
należałoby się zająć natychmiast czymś innym. Jednym z argumentów, dlaczego w ogóle warto fotografować, jest to, że zajmujemy się bardzo tajemniczym medium, o którym nic tak na-
prawdę nie wiemy. Wydaje nam się, ale to jest pozór. Nie wiemy dlaczego, jedno zdjęcie działa na nas tak, że nie możemy się z niego wydobyć i serce bije, a łzy się pchają do oczu, mamy 
suche gardło i nie mamy czym oddychać, a drugie przechodzi przez nas jak eter, nie zostawiając w nas żadnego echa. 

Ta tajemnica trzyma mnie przy życiu. To jest niesamowite wyzwanie, wyjść w ten świat i przynieść z niego obraz, który wywołał takie reakcje. Takie zdjęcia się pojawiają! Na szczęście jest 
ich bardzo niewiele. W związku z tym mogę powiedzieć, że zajmuję się rzeczą elitarną. Próbowano zdyskredytować znaczenie słowa elita, a mnie wydaje się to jedną z większych zbrodni, 
ponieważ to, co ludzkość otrzymała dobrego, otrzymała właśnie od elity. Te najlepsze rzeczy, jakie dostaliśmy od cywilizacji, dostaliśmy jedynie od elity. Ja szanuję wszystkich ludzi, ale 
też jestem doświadczony i nie będę oczekiwał od osoby nie wykształconej, aby przedstawiła mi teorię strunową czy nową teorię chaosu. Będę raczej oczekiwał, że geniusz wykryty na 
uniwersytecie zaproponuje mi coś nowego. Elita jest w moim rozumieniu określeniem niezwykle pozytywnym. Myślę, że fotografia należy do bardzo elitarnego medium. Ma wiele ułom-
ności, wiele słabości, ale ma także wiele wspaniałych cech, wśród nich jest wiele tajemniczych i nieodkrytych i to mnie zachwyca… 

Kilka lat temu, natknąłem się na zdjęcia, które mnie pozytywnie zszokowały. Zdjęcia były dla mnie mocne, ponieważ kadry były dopracowane, to co zawierały ta tematyka to po 
prostu rewelacja i jeszcze do tego czarno-biała forma, duży kontrast, ostrość i. Byłem pod wrażeniem. Te zdjęcia we mnie zostały. Jadąc do Pana na dzisiejszą rozmowę, postanowi-
łem sprawdzić, bo tak mi się wydawało, że to były Pana zdjęcia. Chodziło o zdjęcia z rybackiej wioski w Afryce Zachodniej. 

Pan wie jak się wedrzeć do mojego serca - tak czuję…
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Nie mam takiego zamiaru - usiłuję tylko w niezgrabny sposób zwrócić uwagę, że dla mnie ważny był wybór narzędzia do realizacji tych zdjęć. Narzędzia, które umożliwiło wykona-
nie ich w takiej, a nie innej formie. To świadczyło o maksymalnym profesjonalizmie. Sony RX 1 z obiektywem 35 mm Zeissa… Pełna klatka w kompaktowej obudowie i jakie zdjęcia. 
Proszę opowiedzieć o swoich narzędziach, o ich wyborze. 

Nie ma jednego aparatu, który byłby na tyle uniwersalny, żeby mógł sprostać wszystkim gatunkom fotografii. Najważniejsze pytanie, jakie należy sobie postawić to: co chcemy przekazać? 
Zaczynam od treści. Nie od formy. Forma powinna podążać po treści, a nie odwrotnie. Jeśli uznam, że mam coś ciekawego do przekazania fotografując pejzaż, to nie będę, używał Sony 
RX 1 z obiektywem 35 mm, bo moje góry będą wielkości główki od szpilki. Nikt ich nawet nie dostrzeże. Jeżeli uznam, że treścią mojego materiału będzie zachwyt nad renesansową archi-
tekturą i jadę do Włoch, to nie będę fotografował super szerokokątnym obiektywem. Raczej wezmę aparat większego formatu z dłuższą ogniskową i skupię się na detalach, tak ważnych 
w architekturze. Jeśli fotografuję człowieka, który ze mną współpracuje i mogę go posadzić na fotelu i zapalić światło, użyję aparatu z możliwie najlepszym obiektywem standardowym 
lub portretowym, który będzie stał na statywie. Moim obowiązkiem będzie tylko wyczarowanie magicznego światła, które z prostego zdjęcia uczyni fotografię. Ustalenie perfekcyjnej głę-
bi ostrości i poczekanie na moment, na gest, aby twarz wyrażała jakąś myśl. Nie ma uniwersalnego aparatu. Ja lubię kilka w zależności od tego, co będzie przedmiotem mojej fotografii. 
Wśród gatunków, jakie uprawiam, jest także gatunek, któremu nadano oddzielną nazwę street photography. Nie wiem dlaczego - to jakaś głupota, ponieważ to co prawda zdjęcia zro-
bione na ulicy, ale żeby im przypisywać jakąś szczególną jakość? Najczęściej to zdjęcia bardzo powierzchowne, bo fotograf, robiąc je na 1/250 sekundy, nie jest w stanie, wejść w żadną 
interakcję  z nikim. Nie jest w stanie niczego się dowiedzieć o fotografowanych ludziach. Ludzie go nie interesują, tylko obraz. Interesuje go, żeby ustawić ich na scenie w odpowiednim 
układzie. Trudność polega na tym, aby zaaranżować to w odpowiednio magiczny sposób. Jeżeli taki fotograf wyjdzie na ulicę, zwłaszcza do ludzi, którzy nie lubią się fotografować, to prze-
cież nie wyjdzie z Hasselbladem… Nie zdąży zrobić pierwszego zdjęcia, kiedy już mu ten aparat zabiorą lub zniszczą. Wiedząc, co będzie przedmiotem mojej intrygi wizualnej, dobieram 
odpowiednie narzędzie do tego. Są aparaty, które lubię bardziej, są takie, które nie odpowiadają mi estetycznie, mimo że są doskonałej jakości i takich nie będę używał.  Nie lubię Canona 
na przykład, nie lubię tej obłości, zawsze używałem sprzętu Nikona.

Myślałem, że tylko ja tak mam, że aparat powinien mi odpowiadać także wizualnie….

Ten przedmiot,  który będzie się używać, trzeba lubić i poznać do takiego stopnia, żeby nie przywiązywać do niego żadnej uwagi. Tak jak powiedział Bresson, że jego Leica była przedłu-
żeniem, nawet nie tyle ręki, ile o wiele bardziej, jego oka. On działał intuicyjnie. Skupiać trzeba się na ostatecznym momencie, celu naszych zdjęć, a nie na sprzęcie.

Używam kilku aparatów. Do zdjęć ludzi, którzy mnie najbardziej interesują, ale ludzi, którzy ze mną kooperują, ludzi, przed którymi ja nie muszę się ukrywać, i nie muszę językiem ciała uzy-
skiwać zgody na fotografowanie, czyli w sytuacjach, gdzie wielkość aparatu nie ma znaczenia, używam aparatów Sony, które osiągnęły najwyższą jakość. Jako zawodowy fotograf staram 
się używać przedmiotów, narzędzi, które są najwyższej jakości. Nie używam aparatów Panasonic, bo nie mam przekonania do tego, że firma Panasonic osiągnęła szczyt technologiczny. 
Mam przekonanie, że to właśnie ludzie w Sony stworzyli przedmiot niemalże doskonały i tak rzeczywiście jest. Uważam nawet, że posunięto się za daleko. Problemem dzisiejszej fotografii 
cyfrowej jest nadmiar informacji, która jest w tych naszych obrazach. Żeby zrobić zdjęcie o charakterze metafory, powinniśmy zmusić odbiorcę do tego, aby on się zaczął czegoś domyślać. 
Potrzebujemy niedopowiedzeń, a tu mamy do czynienia z nadmierną ilością szczegółów. Jeśli coś jest małym sekretem, natychmiast nabiera dodatkowej wartości. Więc te niedoskonałe 
zdjęcia analogowe działały na nas w ten sposób, że nie dawały nam pełnej informacji. Wielu rzeczy musieliśmy się domyślać. Była pewna intelektualna intryga, wywołana wizualną niedo-
skonałością. Wolna przestrzeń dla naszej wyobraźni. Dzisiaj wszystko widzę z niesamowitą precyzją. Zabity został ten element domysłu. Jakiejś tajemnicy. Nie mniej jednak do zdjęć ludzi, 
którzy mnie akceptują i ja nie muszę ukrywać inwazyjnego, agresywnego przedmiotu, jakim jest jedna z Alf Sony i dużego obiektywu, który mam, używam właśnie takiego sprzętu. Robię 
zdjęcia i nie straszę sprzętem ludzi, ponieważ oni chcą mieć mnie przy sobie.

Zupełnie inaczej jest, jeśli wchodzi się w środowisko, gdzie wymagana  jest nadzwyczajna dyskrecja, już nie mówiąc o sytuacjach niebezpiecznych. Tam, gdzie ludzie agresywnie reagują  
na to, że się ich fotografuje. Wówczas nie wchodzę z dużym aparatem. Mam mały Sony RX 1, który uważam za aparat doskonały. To fenomenalny obiektyw zrobiony przez Zeissa, z migaw-
ką centralną, zaprojektowany do pełnoklatkowej, cyfrowej matrycy, jaką ten aparacik wielkości kompaktu, posiada. Pracuje bezgłośnie. Wygląda jak nieporozumienie. Człowiek na mnie 
patrzy i pierwsze reakcja w 100% jest następująca - „o kolejny gość, któremu się w życiu nic nie udało. No przecież tym plastikiem małym, zabaweczką, nie może mi zrobić żadnej krzyw-
dy.” Mój aparat jest jeszcze obity, wytarty, oklejony. Wzbudza uczucie współczucia. Ludzie mi współczują. Pytają - „Jak Ci możemy pomóc? Jesteś już taką biedą, że aż po prostu łzy wyciska 
widok tego twojego aparatu.”

Jest także inny doskonały aparat, Leica Q. Ma ona fenomenalny obiektyw 28 mm, na większość moich potrzeb jednak trochę za szeroki. Gdyby taka Leica Q miała ogniskową 35 mm, wy-
miotłaby wszystkie tego typu aparaty z rynku. 
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Jest Leica M, którą też posiadam. To jest aparat do zadań specjalnych. Zdjęcia wykonane Leicą, aparatem dalmierzowym są innymi zdjęciami. To wynika z zupełnie innej filozofii pobie-
rania takich zdjęć, kiedy się ma dalmierz. Otóż jak biorę Leicę do ręki, to przychodzę do domu po 10 godzinach pracy i mam naświetlone 15 zdjęć. Jak biorę w tej samej sytuacji Sony, to 
mam naświetlone 550 zdjęć. Na mój mózg działa to w ten sposób, że jak podnoszę Sony do oka, wydaje mi się, że patrzę na coś, co jest atrakcyjne, ale nie mam pewności, że to jest na 
tyle ciekawe, żeby zrobić zdjęcie. Kiedy zobaczę przez wizjer to samo, to pierwsza informacja, jaka dociera do mojej głowy, jest taka - o Boże! Ta sytuacja się jeszcze bardziej poprawiła! 
Jest jeszcze ciekawsza w wizjerze i naciskam migawkę. 

Kiedy mam ze sobą dalmierz. Patrzę… Sytuacja jest ciekawa, ale chyba jeszcze nie na tyle intrygująca, aby powstała fotografia. Przykładam do oka przezroczyste szkiełko wizjera, który 
jest w Leice i w dalszym ciągu widzę dokładnie to samo, co widziałem przed chwilą, używając oka. Patrzę przez transparentne szkło. Nie ma tego elementu, który wyzwoliłby w moim 
mózgu tyle emocji, że - o Boże, nagle zobaczyłem coś innego. Widzę to samo, więc w dalszym ciągu nie naciskam na spust. Kiedyś, kiedy pracowałem dla Geographic - było nas w redakcji 
trzech, którzy głównie używali aparatów Leica. My przywoziliśmy najmniejszą ilość naświetlonych rolek. Koledzy przywozili półtora tysiąca rolek z każdego materiału. Gilles Peress na-
świetlił 2200 rolek filmu, kiedy robił materiał w Ameryce Łacińskiej, ja naświetlałem 600 rolek, no raz 800, przy materiale o Cyganach. To jest właśnie wynikiem tego, że dalmierz to aparat, 
który zmusza do niebywałej koncentracji i też do krytycznego oglądu świata, na który patrzymy. Trzeba dostrzec coś magicznego. Coś, czego się wcześniej nie widziało. Coś, co wywoła 
emocje. Ja muszę poczuć impuls w kilku miejscach mojego ciała. Mogą być to oczy. Zachwyt dla oczu. Może być to suchość w gardle, czy szybsze bicie serca. Może być skurcz brzucha. 
Jeżeli nie czuję nic, to oznacza to, że patrzę na coś, co nie zasługuje nawet na to, aby zostało zapisane na karcie. Co niby nic nas nie kosztuje, ale upokarza mnie, że czyni ze mnie bezmyśl-
ną maszynkę  do naciskania migawki. 

Moją najbardziej wyrafinowaną ofertą edukacyjną jest wyjazd jeden na jednego. Gdzie ja z taką osobą jadę w miejsce, które wybieram ze względu na jego zainteresowania. Miejsce bez-
pieczne, gdzie nie zabiją nas tylko dlatego, że jesteśmy biali lub bogaci i z taką osobą fotografuję. Jestem zawsze z tyłu, coś podpowiadam, na coś zwracam uwagę. Nie mówię, na co 
ma patrzeć, ale kieruję, czasami półsłówkami.  Efektem takiego wyjazdu, który z reguły trwa tydzień, w jego przypadku jest 5000 - 7000 zdjęć. W tym samym czasie ja przywożę 500. Nie 
dlatego, że on ma priorytet, tylko dlatego, że mnie trudno jest zmusić do tego, abym nacisnął migawkę, tylko po to, aby zapisać kolejne, nikomu niepotrzebne zdjęcie. Tych zdjęć jest za 
dużo po prostu. 

Tak więc nie ma aparatu idealnego, acz są aparaty, z którymi odbyłbym podróż dookoła świata, ale to tylko dlatego, że wiem, co zamierzam fotografować! Przede wszystkim zaś wiem, 
czego bym nie fotografował. Moje zainteresowanie jest tak zawężone, że potrzebuję maksymalnie trzech obiektywów. Do sytuacji zbiorowych gdzie mam dużo osób, maksymalną ogni-
skową jest 28 mm. Obiektyw 24 mm, który jest najbardziej popularny, jest według mnie niezwykle niebezpieczny, bo oddala drugi plan, czyniąc go nieważnym, a ponieważ konstruuję 
zdjęcia w wielu planach, to dla mnie drugi i trzeci plan są tak samo ważne, jak ten plan pierwszy. Dwudziestka czwórka czyni te drugie i trzecie plany, zbyt małymi. Trzeba zbyt długo pa-
trzeć, aby zrozumieć co się tam dzieje. Więc ja unikam tego obiektywu. Dla mnie najszerszym obiektywem jest 28 mm.  

Do 90 procent zdjęć, które wykonuję, wystarcza mi obiektyw 35 mm, który ma cechę rozpoznaną przez większość fotografów, a mianowicie to, czy z góry się tym obiektywem fotogra-
fuje, czy z dołu, można uzyskać efekt standardu, czyli 50 mm, lub czegoś szerszego. Wynika to z tego, że obiektyw 35 mm, reprezentuje kąt widzenia oka w pionie, podczas kiedy stan-
dard, reprezentuje kąt widzenia oka w poziomie. Cudownym obiektywem - tym trzecim, mógłby być standard, ale ja nie dorosłem do tego obiektywu. Zawsze marzyłem, aby kupić sobie 
najlepszy obiektyw na świecie. Jest taki, wyprodukowany przez Leicę - APO Summicron 50 mm f/2, który kosztuje tyle, że boję się nawet wymienić tej liczby, żeby nie dostać teraz, tutaj, 
zawału serca. To jest obiektyw w kategorii rzeczy ostatecznych. Doskonały. On rzeczywiście niczego nie zmienia. Nie jest specjalnie ostry, nie może być przecież ostrzejszy niż rzeczywi-
stość, na którą się patrzy. Ta rzeczywistość super ostrych obiektywów jest sztuczna, nieprawdziwa. Obiektyw ten nie ma żadnych aberracji, zwłaszcza chromatycznej. To jest ideał. To jest 
to, co mi odpowiada. To, co mi nie odpowiada, to jego wymagająca ogniskowa. Żeby móc fotografować pięćdziesiątką, trzeba być po prostu fenomenalnym fotografem. Trzeba otrzeć 
się o geniusz  Cartier Bressona. Ostatecznie jednak nabyłem ten obiektyw drogą jakiejś niesamowitej, piętrowej intrygi. Wymieniłem wiele rzeczy, aby móc go kupić. Jakbym miał wsiąść 
do pociągu i jechać dookoła świata to po cichu, do tylnej kieszeni, nikomu o tym nie mówiąc, zabrałbym ten obiektyw. Jednak taki trzeci obiektyw, to byłoby obok 28 mm i 35 mm, coś 
delikatnie dłuższego. Po to, żebym mógł zrobić, dobrze wyglądający portret. Do tego idealnie nadaje się obiektyw 70 czy 75 mm. Wiec głównie z tymi trzema bym podróżował, no ale 
ponieważ traktuję moją pięćdziesiątkę jako doświadczenie religijne, no to gdzieś w tylnej kieszonce bym ją miał. Na wszelki wypadek…
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Panie Tomaszu. Na Pańskich zdjęciach dzieje się życie. Ludzie zajęci są swoimi sprawami, rozmawiają ze sobą lub wchodzą ze sobą w różne interakcje, ale nie patrzą się w Pana kie-
runku. Nie patrzą się w kamerę. Wygląda to tak, jakby Pana tam nie było. Czapka niewidka? Jak to się robi?

Ludzie komunikują się na wielu poziomach. Poziom werbalny jest moim zdaniem poziomem najmniej wiarygodnym. Nawet osoba niewykształcona wie, że słowem można ją zaczaro-
wać. Spotyka kogoś dobrze wykształconego i ten będzie jej coś tam opowiadał barokowymi zdaniami i w końcu ją przekona. Ludzie boją się słów, intuicyjnie czując, że wymyślono je, aby 
ukryć nasze myśli. Boją się, że wbrew swojej woli, zostaną nakłonieni do czegoś, czego normalnie by nigdy nie zrobili. Ludzie mają wykształcone inne narzędzia. Pewne zmysły. Nie wiem 
nawet jak to nazwać, ale posiadają coś, co chroni ich przed błędami i pozwala błyskawicznie wyczuć, czy sytuacja, z którą mają do czynienia, jest fałszywa, czy jest prawdziwa. Zbliżając 
się do ludzi, fotograf wysyła komunikat, który zawarty jest w oczach, uśmiechu, mowie ciała. Ten komunikat trudno jest zafałszować. Jeśli w głębi swojego serca uważa się, że jest się zło-
dziejem, że kradnie się zdjęcia, to tak naprawdę, jest się złodziejem i ludzie to błyskawicznie wyczują. Wyczują niebezpieczeństwo i fałsz, niezależnie od szerokości uśmiechu, jaki nosi się 
na ustach. Jeśli wchodzi się w środowisko nieżyczliwe i ma się w sobie spokój i pewność co do tego, że robi się rzecz dobrą, to oni również mają to narzędzie i odczytają ten komunikat. 
Zaakceptują tego fotografującego. Trzeba przekonać się do tego. Matką wszystkich cech jest odwaga. Odwaga wewnętrzna, dotycząca tego, czym ja się zajmuję. Ja o sobie myślę pozy-
tywnie. Traktuję siebie jak listonosza, który pojawia się gdzieś, pobiera informacje od człowieka czy grupy ludzi i dostarcza tę informację innej grupie ludzi. To jest rodzaj dobra. Trudno 
jest mówić, że się jest człowiekiem szczęśliwym, jeśli się jakiegoś dobra po sobie nie pozostawia. Póki nie mogę rozdawać pieniędzy, to rozdaję wiedzę i rozdaję zdjęcia. Publikuję je po 
to, żeby ludzie przeżyli refleksję i choć odrobinę się skorygowali w swoim życiu, konfrontując się z inną rzeczywistością, analizując te obrazy. 

Wchodząc w środowisko, które jest dla mnie nieżyczliwe, jestem spokojny i tak się też zachowuję, mając przekonanie o tym, że działam pozytywnie. To początek drogi do sukcesu. Następ-
nym aspektem jest to, że robię to w sposób otwarty i to w sposób taki, że widać po mnie, że wiem, co robię i że się na tym znam. Dla tych ludzi jest to sygnałem, że mają do czynienia z 
zawodowcem. Jeżeli osoby, które nie lubią się fotografować, miałyby się zgodzić na to, że ktoś miałby im zrobić zdjęcie, to chyba oczywiste jest to, że wolą się zgodzić na zdjęcie wykonane 
przez zawodowca, bo z tego przynajmniej będzie dobra fotografia. Lepsze to, niż dać zgodę komuś, kto jest jak liść osiki, kto nie wie za bardzo, co ma ze sobą zrobić, czy ma po schodach 
wejść na górę, czy też zejść na dół i nie gwarantuje żadnego, dobrego ostatecznego efektu. Co z tego, że zgodzą się na zdjęcia, jeśli mają do czynienia z kompletnym amatorem, który z 
tych zdjęć nic dobrego nie zrobi. Jest to nałożenie na siebie, kilku rzeczy równocześnie. Pewnych trików socjotechnicznych. Ja mam uśmiech na twarzy, ale to nie jest uśmiech sztuczny. 
Ja nie udaję nikogo, kim nie jestem. Nie konfabuluję. Nie opowiadam im bajek, tylko przychodzę i mówię od razu, jak jest. Mówię, że jestem zawodowym fotografem, że robię książkę, że 
pracuję nad długoterminowym materiałem, że mnie to bardzo interesuje. Jak oni mnie obserwują i widzą to moje zaangażowanie, że po pięciu minutach jestem mokry z przejęcia, tym 
na co patrzę, to oni dochodzą do wniosku, że chyba nie są takimi zwykłymi, pospolitymi osobami. Tak jak myśleli o sobie do tej pory. Tu jednak przychodzi gość, który ma twarz - no może 
nie najpiękniejszą, ale taką, po której widać, że ma jakieś myśli. Jest ubrany nie w zniszczone szmaty. Nie mam na sobie garnituru Armaniego, ale nie jestem brudny. Staram się mówić do 
nich z szacunkiem i bez wulgaryzmów. Nie zniżam się do ich sposobu komunikacji, tylko staram się zachować poziom dyskusji. Nie chcę upodobniać się do ich zachowań, nie chcę być 
takim samym cwaniaczkiem, jak oni czasami bywają. Jestem ciągle tą samą sobą, nie przypochlebiam się na potrzeby sytuacji. To wszystko sprawia wrażenie, że mają do czynienia z kimś 
wiarygodnym. Nie próbuję ich na nic namawiać. Nie tłumaczę, że robię to dla siebie. Mówię im od razu, jak rzecz się ma. Czasami odmawiają, ale to mi się zdarza bardzo rzadko. Może to 
źle brzmi, ale tak jest. 

Jest tylko właściwie jedno miejsce, z którego musiałem się ewakuować. I zrobiłem to tak, jak dżentelmen to zrobić powinien. Nie biegłem do tyłu, tylko odwróciłem się i spokojnie odsze-
dłem. Było zbyt niebezpiecznie. Popełniłem błąd, bo wzrokiem odarłem z godności człowieka. Upokorzyłem mężczyznę, który poczuł się straszliwie dotknięty i chciał się ze mną bić, a ja 
nawet chętnie bym to zrobił - muszę przyznać. Uczyłem się samoobrony, różnych chwytów i dałbym sobie pewnie z nim radę. Chętnie temu łobuzowi zrobiłbym krzywdę, ponieważ on 
z zimną krwią męczył zwierzę, czego nie akceptuję. On je dręczył, a ja oczami, obdarłem go z godności. Patrząc na niego, wysłałem mu sygnał, że jest skończonym dupkiem. On szukał 
satysfakcji, chciał się bić, ale problem polegał na tym, że stał na tle czterdziestu znajomych. Ja bym zrobił mu krzywdę, ale zabiliby mnie ci pozostali.  Nie darowaliby mi tego. Wiedząc, co 
mnie czeka, odwróciłem się i odszedłem. To jest jednak tylko, jedno takie miejsce.

Ooo. Pewnie gdzieś w Afryce?

Nie. Zdarzyło się to w Transylwanii… Widzi Pan. Byłem w miejscach, gdzie zwątpiłby Pan w człowieczeństwo. Naprawdę! I wyszedłem stamtąd bez żadnej szramy. Strzelali do mnie, prze-
żyłem całą masę innych, przykrych rzeczy, ale właściwie wszędzie pozwalali mi fotografować. Nie robię żadnych magicznych zaklęć - jestem po prostu sobą. Przede wszystkim wysyłam 
komunikat, że to na co patrzę, jest szczególne. Jest rzadkie, wyjątkowe, uprzywilejowane, że mam do czynienia z sytuacją daleką od banału i że mnie się to podoba. No może, nie „podo-
ba”. Może fascynuje. Więc ludzie ostatecznie pozwalają mi wejść w niesamowite miejsca.
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No właśnie. Jak wybiera Pan miejsca kolejnych działań?

Ludzie często mówią, że wokół się nic nie dzieje. Na ogół jednak to nie dzieje się w ich głowach. Wszędzie się coś dzieje. Wystarczy, że człowiek przyjrzy się danej rzeczy w sposób pokor-
ny i długo. Odkryje rzeczy niebywałe. Fotograf zawodowy, mądry fotograf, odpowiednio nawiguje sobą i jeśli jest zainteresowany żywiołem, emocjami, ludźmi to nie jedzie na Pustynię 
Błędowską, gdzie po tygodniu zobaczy pierwszą żywą istotę - jakiegoś zagubionego żuka. Szuka miejsc, w których rzeczy chcą się wydarzyć. Proszę przeanalizować życiorysy fotografów, 
którzy osiągnęli duży sukces. Mój przyjaciel Alex Webb, nie zrobił przecież żadnych zdjęć na pustyni. Nie fotografuje niedostępnych gór. Jedzie do Turcji, gdzie na ulicy jest kotłowisko. 
Milion osób przechodzi obok. Jedzie do Stambułu, gdzie o czwartej po południu jest 26 stopni i rozmawia się z Panem Bogiem, dziękując mu za ten cudowny klimat. Wszyscy są poroz-
bierani, weseli, pełni życia. Nie jedzie do deszczowej Irlandii, gdzie wszyscy się pochowali w domach, bo jest wilgotno, nieprzyjemnie i wieje zimny wiatr. Jeśli oczywiście, ktoś fotografuje 
przedmioty lub gdy nie interesują go emocje, może w małym pozbawionym życia miasteczku, w którym nie chce się nic wydarzać, poszukać czegoś wyjątkowego - na przykład rutyny. 
Przyglądając się temu, co ludzie, którzy tam mieszkają, wykonują rutynowo. Rutyna też jest źle pojmowana przez większość z nas. Rutyna ma pejoratywne znaczenie w powszechnym od-
biorze.  Ja myślę o niej dokładnie odwrotnie. Jeśli miałbym się zbliżyć do jakiegoś człowieka i określić  jego osobowość, to głównie będę zainteresowany tym, co ten człowiek wykonuje 
rutynowo. Bo jeśli on robi to rutynowo, to znaczy, że to jest w jego życiu czymś prawdziwie ważnym. Bardziej go to określi, niż jak sfotografuję go na jednorazowym wystąpieniu podczas 
demonstracji na ulicy przeciwko jedynej słusznej partii. Może nawet będzie to dla mnie satysfakcjonująca obserwacja, ale go precyzyjnie nie określi. Określi go to, co on na co dzień, ruty-
nowo wykonuje. To daje świadectwo, kim on jest. Będąc mądrym, trzeba sobie po prostu pomóc i kierować się tam, gdzie znajdziemy to, co nas interesuje. Mnie interesują emocje, więc 
jak jadę przez świat, to zrobię od czasu do czasu zdjęcie pejzażu, ale nie zapamiętuję tego faktu. Zaskakuje mnie to, dopiero jak patrzę na ekran komputera. Boże! Gdzie ja byłem!? Co mi 
się stało z głową, że ja zrobiłem taką klatkę? Niektóre mi się nawet podobają, ale ja to robię jako ktoś inny. Szukam emocji. Więc szukam miejsc, w których ludzie dbają, chronią, pielęgnują 
i czasami też walczą o swoją tożsamość. Zajmuję się takimi osobami, dla których świat nie był specjalnie łaskawy…

No tak. Odwiedza Pan rozmaite miejsca. Przeszedł Pan inicjację VooDoo… 

Przeszedłem inicjację w miejscu, z którego VooDoo się wywodzi. Właściwie z wioski, od której to wszystko się zaczęło. To jest w Beninie. Byłem świadkiem nieprawdopodobnego doświad-
czenia. Dzięki temu pozwolono mi w tej wiosce przez kilka godzin fotografować. Nie byłem sam, byłem zależny, więc po tych paru godzinach pojechaliśmy jeszcze do króla, który powie-
dział, że po inicjacji jestem już jednym z nich i mogę mieć tam dom i żonę. Odparłem, że muszę to przemyśleć i wyjechałem do Europy. 
To niesamowite miejsce, magiczne kompletnie… Szamani! Nie potrafię się z tym uporać do tej pory. Po tym, co mnie tam spotkało, nie jestem pewny, co o tym myśleć. Chyba oni byli tymi 
prawdziwymi szamanami… Takimi, którzy wdarli się do mnie do środka i tyle wiedzieli o mnie… A  uderzali tylko skorupkami o ziemię, kamykami o kamień i rzucali kawałek niteczki z 
nadzianymi na nią muszlami. Robiąc to, mówili, jaki jest mój problem… Ja nie mam na szczęście przerażającego sekretu, niczego złego nie zrobiłem, ale była jedna sprawa, której jakoś z 
braku czasu, nie dopilnowałem właściwie. Tak, ot jedna niezałatwiona sprawa, z którą się źle czułem. Oni właśnie o niej mi powiedzieli. Od razu. Doznałem szoku. Ale mój przypadek, to nic, 
w porównaniu do osoby, która razem ze mną przeszła tę inicjację. Ja byłem trzecim białym człowiekiem w tej wiosce. Ona była czwarta. Wydobyli z jej duszy straszną tajemnicę. Po prostu 
straszną, z która ona przyjechała, nie chcąc się z nikim nią dzielić. Po kilku minutach wyłuskali tę tajemnicę… Ona doznała takiej traumy, że przestała mówić. Przez cztery dni nie mieliśmy 
z nią żadnego kontaktu. Musieliśmy rezerwować bilety, zmieniać trasy, a ona nie mówiła. Cztery dni była martwa… 

A więc dopuszcza Pan jako fizyk z wykształcenia, istnienie sił nadnaturalnych?

Nie mam z tym żadnego problemu. Często doświadczam rzeczy niewyobrażalnych i jestem tym zachwycony, przejęty. Nie musi to być fotografia. Liczy się doświadczenie. Nie ilość prze-
czytanych książek. Nawet ilość świętych ksiąg, które jest się w stanie udźwignąć pod dwoma ramionami. To nie wyda świadectwa, o tym, kim się jest. O tym, kim się jest, decyduje doświad-
czenie, a jeszcze bardziej określi, to kim się jest, umiejętność odczuwania współczucia. To jest to, co prowadzi do najlepszej fotografii. 

No właśnie. Podziwiam Pana za to, że stworzył Pan swój świat, świat wypełniony twórczością, tę pracownię, Akademię Fotografii i skupia wokół siebie mnóstwo ludzi. Do tego po-
trzeba mocy. Rozglądając się po pracowni i widząc lepszy sprzęt audio, domyślam się, że jednym z pozytywnych bodźców jest dla Pana muzyka. 

Myślę, że fotograf nie będzie dobrym, jeśli w jego życiu muzyka w ogóle nie występuje. Poszedłbym chyba dalej i stwierdzić muszę, że nie może to być, byle jaka muzyka. Fascynuję się 
jazzem. Do muzyki poważnej prawdopodobnie nie dorosłem. W jazzie fascynuje mnie to, że jest on niepowtarzalny. Nie ma dwóch nagrań jazzowych, w których muzykom udałoby się za-
grać identycznie. Więc ja mam do czynienia z czymś absolutnie elitarnym. Jednostkowym. Jak Keith Jarrett został zaproszony do La Scali, aby zagrać koncert, to ten koncert już nigdy nie 
będzie takim samym koncertem. Być może ktoś tam zagra jego koncert, ale będzie to zupełnie co innego. To pierwszy aspekt. Drugi jest taki, że jest to coś tak radosnego, że czyni mnie 
lepszym. Dzięki takim doświadczeniom wszystkie moje zmysły zaczynają wznosić się ku górze, nie ku ciemności tylko ku światłu, czyli ku życiu. Zależy mi na tym, aby słuchać muzyki, która 
czyni mnie radosnym. A jeszcze bardziej, gdy czyni mnie lepszym. Ta radość ze słuchania wynika także z mojego wykształcenia. 
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Muzyka to czysta matematyka. Proszę zwrócić uwagę na to, że muzyka i słowo pochodzą ze zbiorów ograniczonych. Ciągle liczę na to, że pojawi się ktoś, kto tego nie wie i zaoferuje nam 
coś, czego my nie jesteśmy w stanie wymyślić, bo mamy zbyt sformatowane mózgi. W tym kontekście fotografia jest bardziej fascynującym medium, bo ona czerpie z nieskończoności. 
Dźwięk towarzyszy mi cały czas. Są utwory tak zobowiązujące, że po prostu chcę ich słuchać. Mam kolumny zaprojektowane przez siebie. W tym pomieszczeniu gdzie rozmawiamy, uzy-
skanie właściwego dźwięku jest wielkim wyzwaniem. Mój zestaw gra nieźle i jak siadam w rogu trójkąta równoramiennego i zamykam oczy, to nie tylko jestem w stanie rozpoznać scenę, 
gdzie, który instrument stoi i jak głęboko, ale przy niektórych, dobrych nagraniach, a nie ma ich wcale tak dużo, jestem w stanie dostrzec barwę dźwięku. Kolor dźwięku. I to jest nirwana. 
To przenosi w stan nadzwyczajny. Ma się do czynienia z czymś absolutnym. Czymś, czego nie można nazwać. Obcowanie z takim absolutem nie tylko w muzyce bardzo podnosi na du-
chu. Zadaję sobie pytania przeczące całej tej przyczynowo-skutkowej teorii ewolucji. Co się dzieje, że taki kompozytor siada i komponuje utwór. Dlaczego taki malarz maluje renesansowy 
obraz. Często proponuję moim uczniom i studentom, aby przejechali się do Florencji i odwiedzili Galerię Uffizi. To nie Luwr w Paryżu, gdzie na hektarach powierzchni, pomiędzy dziełami 
przeciętnymi, znajdują się absoluty. Tymczasem w takiej małej Galerii Uffizi, nie ma miejsca na przeciętność. Tam jest tylko ostateczność. Dlatego mamy Syndrom Stendhala. Stendhal pi-
sarz, który pojechał do tej galerii i po dwudziestu minutach, konfrontując się z tymi dziełami - zemdlał. Nie z braku powietrza, czy z gorąca. Od nadmiaru emocji. Tam ma się przed sobą 
ostateczność, a obok wisi druga ostateczność. I obok trzecia ostateczność. Pierwsza refleksja jest taka - gdzie ja w ogóle jestem w tym kontekście? Czy ja rozpocząłem tę drogę, czy jej 
jeszcze nie zacząłem?  O co chodzi ze mną? Nade wszystko ta wizyta uświadamia człowiekowi, co jedynie będzie się liczyć w ostateczności. Absolut. I ku temu należy zdążać. Upierałem 
się więc przy tym, aby stawiać sobie wysokie cele, do których nie można dojść, używając drabiny, a wysiłki porównuję do akrobatyki, która wchodzi w grę wszędzie tam, gdzie idzie o to, 
żeby to, co niemożliwe, wyglądało na łatwe ćwiczenie.

Trochę to straszne doświadczenie…

No tak - śmiejąc się - ale z drugiej strony, to daje sygnał, o co w życiu, tak naprawdę warto zawalczyć. Że tylko te ostateczne rzeczy się będą liczyły.  Wszystko pozostałe przepadnie. Dzisiaj 
jest taka moda, jutro następna. Dzisiaj się robi HDR-y, jutro się desaturuje zdjęcia. To się robi ostro, to nieostro. Teraz jest iPhone, jutro będzie coś tam i-jakieś inne. To wszystko to moda. 
Tak długo, jak nie ma w tym treści i geniuszu to, to po prostu przeminie. I tu rodzi się pytanie. Skoro już tyle tych rzeczy ostatecznych powstało, to po co w ogóle fotografować? Skoro 
wszystko już zostało sfotografowane. W jakiej myśli znaleźć ratunek, aby nie położyć się w wannie z ciepłą wodą jak Diane Arbus i nie pociąć się żyletką.  

Czasami sam sobie zadaję to pytanie - czy jest jakiś argument, który by mnie przekonał do tego, aby wyjść i szukać tej rzeczy ostatecznej - tego Absolutu? To, co mnie fascynuje poza 
muzyką, fotografią, rodziną, wnuczką i psami - bo to są te kierunki, w które kieruję swoje emocje, mam jeszcze jedną pasję. Jest nią mózg. Fascynuje mnie on bardzo. Ostatnio czytam 
amerykańskiego neurobiologa, który w swej pracy pisze o umieraniu. Są trzy momenty, w których człowiek umiera. Jeden, w którym ciało odmawia posłuszeństwa. Serce przestaje bić, 
trzustka nie wydziela już rzeczy właściwych, ilość tlenu dostarczona do mózgu jest za mała, aby mieć świadomość. To jest pierwsza śmierć - fizyczna. Druga śmierć to moment, w którym 
ciało składane jest do większego lub mniejszego pudełka i gdzieś zakopywane, lub wstawiane jako urna na jakąś półkę. Jest jednak jeszcze trzeci etap śmierci, w którym w jakiejś przy-
szłości imię zmarłego jest wymawiane po raz ostatni. Znajomi, rodzina, ludzie, którzy kochali i szanowali zmarłego, po raz ostatni wymawiają jego imię. To trochę mnie przejęło i pomyśla-
łem, czy czasem nie ma czwartego przypadku? Takiego, który świadczy o czymś odwrotnym do śmierci, o wskrzeszeniu. O przypadku, w którym ktoś, kiedyś w przyszłości, bierze zdjęcie 
wykonane  przez tego zmarłego i zaczyna mówić o tym zdjęciu. Nawet nie koniecznie wymieniając imię autora- tak jak Pan, oglądając czarno-białe zdjęcia, nie wiedział, kto je zrobił. Coś 
było w nich, że to dla Pana okazało się czymś istotnym, z tego, czy innego powodu.  Myślę o takim przypadku. Ktoś bierze w przyszłości fotografię i przeżywa pewną refleksję, patrząc na 
nią, a ona, ta fotografia koryguje na dłuższą chwilę jego postępowanie. Zmienia priorytety życiowe. Nie musi to być pandemia, która ukazuje nagle, jak wiele rzeczy, za którymi goniliśmy, 
nie ma żadnej wartości, podczas kiedy rzeczy wartościowe były przez nas ignorowane. To nie musi być drastyczny przypadek. To może być fotografia, którą bierze się do ręki w chwili spo-
kojnej i przeżywa się ten rodzaj poruszenia, głębokiej refleksji, istotnej na tyle, aby na końcu bardzo zapragnąć i wskrzesić autora. Może to właśnie mogłoby być wystarczająco dobrym 
argumentem do tego, żeby dalej fotografować i szukać takiego zdjęcia, które kiedyś w przyszłości, tego rodzaju dobro będzie w stanie po sobie zostawić. 

To bardzo, bardzo mocna sentencja…
Bardzo Panu dziękuję za przemiłą rozmowę i za podzielenie się swymi przemyśleniami.

Z Tomaszem Tomaszewskim rozmawiał Maciej Taichman
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NAJLEPSZY CYFROWY NEGATYW?!
U podstaw całej mojej pracy leży dbałość o coś, co kie-
dyś - roboczo określiłem nazwą „cyfrowy negatyw”. 
Czasami można się spotkać z takim określeniem, ale ja 
doszedłem do niego samodzielnie. Po głębokich prze-
myśleniach jakoś nie mogłem dojść do bardziej odpo-
wiedniej nazwy. Cyfrowy negatyw to tak naprawdę 
Nasz oryginalny plik RAW, który otrzymujemy z kame-
ry. Musi on być możliwie jak najwyższej jakości. Niby 
proste, ale na ową jakość składają się, aż dwa zespoły 
czynników. Pierwszy „zespół” czynników to to, co mo-
żemy zrobić jako osoba fotografująca, aby uzyskać 
najwyższą możliwą jakość z posiadanej konfiguracji 
sprzętowej. Niska czułość, statyw, likwidacja drgań, 
wybór właściwego trybu pracy migawki czy uniesienie 
lustra (w lustrzankach), przymknięcie do dającej naj-
wyższą jakość dla danego obiektywu wartości przy-
słony, ustawienie ostrości, odpowiednie oświetlenie, 
pomiar światła itd. Drugim „zespołem” czynników jest 
sprzęt, który mamy do dyspozycji… No właśnie. Tu jest 
już gorzej. Mamy co mamy i niewiele możemy zdziałać 
więcej. Problem jest złożony. Gdybyśmy bowiem mogli 
wybrać - co mamy do dyspozycji to… Sami rozumiecie. 
Mielibyśmy wpływ także na ten drugi zespół czynni-
ków, który jest bardzo ważny. To tu znajduje się osta-
teczna bariera naszych jakościowych wyników. Przy 
założeniu, że posiądziemy całą fotograficzną wiedzę 
i zastosujemy ją w praktyce, eliminując wady pierw-
szego zespołu, sprzęt właśnie - nawet wykorzystany 
na maximum, nie da nam większej jakości, niż ta, któ-
rą dać może. Koniec.
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Dlatego właśnie posiadanie najlepszego możliwego sprzętu jest obowiązkiem każdego, kto 
dba o swój „cyfrowy negatyw”. No dobrze - zapytacie - ale czy aby ta cała nawijka o cyfrowym 
negatywie, jakości, obowiązku itd. to nie przesada?
Otóż. Chyba nie. Nim jednak wytłumaczę zawiłość kwestii, która okazała się dla mnie bardzo 
poważna w skutkach i bolesna, nie tylko finansowo, lecz w dużym stopniu moralnie - wytłu-
maczę, że nie będzie to sprawa priorytetowa dla wszystkich. Całe rzesze fotografów mogą 
spać spokojnie i ignorować podniesiony przeze mnie problem „cyfrowego negatywu”. Jeżeli 
np. jesteście fotografem weselnym i Wasza praca w setkach zdjęć trafia do niezbyt wymaga-
jącego klienta to ok. Jeśli w studio robicie zdjęcia legitymacyjne, jeśli robicie reportaże z ma-
łych imprez lokalnych, fotografujecie sobie dla przyjemności, uwieczniacie chwile spędzone 
w gronie przyjaciół czy rodziny - nie musicie sobie zawracać głowy sprzętem. A „cyfrowym 
negatywem” w szczególności.
Jeżeli jednak fotografujecie liczące się osoby, wydarzenia ze świata polityki, reportaże z róż-
nych miejsc na świecie czy konfliktów zbrojnych, wydarzenia sportowe, sesji mody, archi-
tektury czy przedmiotów - słowem zawsze tam, gdzie jest wymagany od Was profesjonalny 
poziom prac, powinniście sobie zagadnieniem „cyfrowego negatywu”, zaprzątać głowę i to 
zdecydowanie. Na ogół mamy w takich przypadkach do czynienia albo z niepowtarzalnością 
chwili, albo trudnością powtórzenia, albo skomplikowaną i drogą produkcją zdjęć - bo nawet 
fotograf podróżnik może nie mieć już okazji przyjechać w dane miejsce lub nawet jeśli przyje-
dzie, może je zastać zupełnie innym! Czyż fotograf portretowy nie uwiecznia polityka czy ce-
lebryty w tym dokładnie momencie jego życia, i ten już taki sam przed obiektyw nie powróci. 
Czyż godzi się na sesję, której organizacja kosztowała dziesiątki tysięcy wziąć pośredniej jako-
ści sprzęt? No raczej nie!
Tu dochodzimy do sedna. Powinniśmy szanować swoją pracę! Nie tylko ze względu na siebie, 
lecz także ze względu na klienta i… No właśnie ze względu na szacunek dla medium, jakim jest 
fotografia. Czasami „pykając” swoje fotki, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że za kilkadziesiąt 
lat mogą one być bezcennym świadectwem naszych czasów. Ba. Czasami my się zmieniamy 
i chcemy powrócić do zdjęć sprzed lat, które nagle okazują się zwyczajnie słabe technicznie. 
Wówczas ucieszy nas jak najlepszej jakości „cyfrowy negatyw”. Jeżeli będziemy taki posiadać! 
Niektórzy posiadają.
Dam Wam przykład. Oglądając prace wielkich fotografów takich jak chociażby Helmut Ne-
wton czy Albert Watson wielokrotnie zastanawiałem się, jak to się dzieje, że ich prace z lat 
siedemdziesiątych czy osiemdziesiątych są tak ostre i dobre technicznie. Widziałem duże po-
większenia i byłem zaszokowany, wiedząc, co dawały filmy srebrowe. Tak tylko nie brałem 
pod uwagę faktu, że pracowali na najlepszym możliwym sprzęcie z oświetleniem, którego za 
berlińskim murem nikt nie widział. Jeżeli robiło się sesje na drobnoziarnistym negatywie w 
formacie 4x5 cala, to do tej pory skanując taki negatyw, jesteśmy w stanie wykonywać dowol-
ne powiększenia. Można sięgać do archiwum takich twórców i wybierać ciągle nowe prace - 
nawet takie, które do obiegu nigdy nie trafiły. Ich jakość jest wysoka.
Ja zetknąłem się z tym problemem na tyle boleśnie, w swej praktyce zawodowej, że nie chcę 
przerabiać tego ponownie i nie życzę tego komukolwiek - dlatego zawsze to przekazuję w 
rozmowach z fotografującymi. Nie popełniajcie mojego błędu…

Nie znając totalnie najlepszego sprzętu cyfrowego, jaki ma do zaoferowania rynek, nie wie-
dząc wówczas nic konkretnego - wynikającego z praktyki - o wyrobach Leica, Phase One czy 
Hasselblad żyłem w przeświadczeniu, że obfita szklarnia obiektywów „L” i korpusy Canon dają 

Fujifilm GFX 100  Fujinon 50 mm f/3,5    ISO 160   f/11  1/125s
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to, co najlepsze. Posiadając „elki” z zakresu 16-200 mm (w tym wszystkie ultrajasne stałki), 
które kosztowały dużo, żyłem w przekonaniu, że moja firma ma profesjonalny sprzęt. Miałem 
kiedyś Mamiyę RB i RZ 67, miałem Hasselblada 503CW i Contaxy z optyką Zeissa, ale to było 
w czasach „analogowych”. Tamta jakość się zdewaluowała.
W 2009 roku miałem okazje pofotografować aparatem Sony Alfa 900 z obiektywami Zeissa. 
Różnica była tak duża, że Canona i wszystkie „L”-ki sprzedałem w ciągu tygodnia, zakupując 
obiektywy Zeiss z mocowaniem Alfa i body Sony Alfa 900. Radość, jaką dawał ten korpus, nie 
sposób opisać. Ostrość zdjęć, zniewalała. Jakość zdjęć była znacznie lepsza, niż tych z Canona. 
Znacznie. Obsługa systemu i ergonomia także. Do 2010 roku fotografowałem w firmie właśnie 
tym sprzętem. Potem okazało się, że coraz więcej kręcimy filmów, a Canon usprawnił model 
5D o możliwość nagrywania w 24 klatkach. Sprzedałem Sony, aby nie dublować sprzętu i 

powróciłem do Canona. Okres 2011-2014 to lata „stracone”. Zdjęć z tego okresu mam bardzo 
mało. Zdjęć, które technicznie byłyby dosknałe. Ciągle mogę sięgać do zdjęć z czasów Alfy 
900 i Zeissa, a do tych z Canona nie. Trochę zmienił zakup obiektywów manualnych ZEISS z 
mocowaniem Canon EF. Już było lepiej, ale matryca Canona nie chciała się zmienić. Jak tylko 
pojawiły się korpusy Sony A7R oferowane z obiektywami ZEISS - zaryzykowałem i kupiłem 
taki korpus od razu. Potem wraz z eksploracją bezlusterkowców przyszły miniaturowe, ale 
doskonałe szkła systemu Leica M i Voigtlandery z tym samym mocowaniem. Fotografie były 
już bardzo dobrej jakości. Mogę ciągle do nich sięgać i są ok. Tego wątku - wpadki z Canonem 
nie zapomnę nigdy.
A jednak jak tylko średni format przybrał formę ogólnie dostępnego korpusu, jakim jest Fuji-
film GFX 50R - od razu skorzystałem z możliwości podniesienia jakości. Wszystko w trosce o ne-
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gatyw cyfrowy, który powinien 
być jak najlepszy. Ostatnio 
przeprowadzony test kamery 
Hasselblad 907X, która pracu-
je na tej samej matrycy, a daje 
jeszcze wyższą jakość obrazu, 
kazał mi zrewidować poglądy. 
Czy aby to wszystko co można 
zrobić, aby mieć optymalną ja-
kość?

To pytanie samo nasunęło od-
powiedź. Jeszcze nie w puła-
pie ceny zaporowej, jaką cią-
gle oferują dla polskiego rynku 
takie kamery jak Phase One, 
mamy przecież model Fujifilm 
GFX 100. Matryca tej samej 
wielkości co w Hasselbladach 
X1D II czy 907X oraz w Fujifilm 
GFX 50 S i R tylko wyższa roz-
dzielczość. Pokusa sprawdze-
nia tego sprzętu - mnie jako 
goniącego za jakością, nęka-
ła dniami i nocami, a ja ciągle 
odpierałem liczne argumenty. 
Wiedziałem, że mogę zwątpić. 
Wiedziałem, że to może gro-
zić zauroczeniem. Jednak po 
teście przeuroczego, pełnego 
finezji i tak łatwego w fotogra-
fowaniu Hasselblada 907X, nie 
spodziewałem się szoku. Cóż 
mnie mogło jeszcze zaskoczyć? 
Kolejne uświadomienie sobie 
jak niewiele wiemy o sprzęcie, 
którego nie spróbowaliśmy w 
praktyce użyć do fotografo-
wania? Stawałem się powoli 
obojętny, ale moja zawodowa 
ciekawość zwyciężyła i w koń-
cu - nieco niechętnie (z obawy 
przed szokiem), sięgnąłem po 
GFX 100.
Aparat, okazał się totalnym 
przeciwieństwem finezyjne-
go, pełnego wdzięku i nostal-
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gii Hasselblada. Aparat, który… Okazał 
się być totalną maszyną do robienia to-
talnych fotografii i filmów. To „wszyst-
komające narzędzie doskonałe”. Zabój-
czo skuteczne, szybkie, precyzyjne i tak 
do bólu pragmatyczne, że każda chwila 
fotografowania nim uświadamia nam, 
gdzie znajduje się obecnie technika fo-
tograficzna. To najbardziej praktyczny, 
doskonale skonstruowany aparat foto-
graficzny o najwyższej jakości obrazu w 
zakresie oczywiście Małego Średniego 
Formatu. Bezapelacyjnie!
Tu zapewne wielu z Was dopowie, że to 
można wyczytać i z folderów reklamo-
wych. Dane techniczne są niesamowite 
na tyle, że te moje wnioski wydają się 
naiwne. Każdemu nasuwa się od razu 
szereg wątpliwości. Może i jakość jest 
wyższa, ale czy warto? Po co takie duże 
pliki? Ile będę musiał mieć dysków? Jaki 
komputer obrobi takie RAW-y? Czy zo-
baczę różnicę? Czy warto inwestować w 
taki korpus? Itd, itp.
Takie pytania mnie także się nasunęły. 
Postanowiłem jednak przekonać się sa-
memu. Wybaczcie jednak, że nie będzie 
to taki normalny, długi test. Nie będę opi-
sywał kartonu ani nawet co w nim poza 
korpusem dostaniecie. Nie opiszę bar-
dzo wnikliwie danych technicznych, bo 
te można znaleźć wszędzie. Skupię się 
na aspektach, które najbardziej zwróci-
ły moją uwagę. Skupię się na nich, gdyż 
to właśnie one utwierdziły mnie w prze-
konaniu, że obecnie to najlepszy sprzęt 
do otrzymywania idealnych „cyfrowych 
negatywów”, które pozostaną jeszcze 
bardzo długo aktualne technicznie. Wła-
śnie jako maszyna do produkowania 
idealnych „cyfrowych negatywów” jawi 
mi się GFX 100.

Zacznijmy od tego, że jest to aparat nie-
zbyt duży - oczywiście jak na średni for-
mat. Korpus pod względem wielkości 
oraz czucia w ręku przypomina profe-
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sjonalną Serię Canona, czyli model EOS 1D, który także ma zintegrowany grip do ujęć pio-
nowych. Korpus waży około 1400 g, co nie jest masą, która dyskwalifikowałaby go do zdjęć 
w różnych warunkach i lokacjach. To nie jest już monstrum, które możecie zaprząc do pracy 
tylko w studio. Spokojnie można nim pracować w terenie i to zarówno podczas skompliko-
wanych sesji, które wymagają mobilności, jak i sesji bardziej stacjonarnych, gdzie kamera jest 
unieruchomiona. Tak naprawdę nawet fotografowanie tym aparatem w sytuacjach typowo 
reportażowych nie jest dużym problemem, chociaż w tym wypadku wartałoby zapewnić so-
bie odpowiednio dobrany obiektyw (50 mm, bo mały lub zoom, aby nie dźwigać więcej). Dla 
mnie takim obiektywem jest obiektyw 50 mm. W takim zestawieniu aparat jest lekki, przeno-
śny, idealnie wyważony a nadal oferujący bezkompromisową jakość obrazu. Nie przez przy-
padek zacząłem opis pozytywnych cech od rozmiaru. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wielkość 
matrycy i jakoś którą ona oferuje, otrzymujemy zupełnie nieprawdopodobne zestawienie 

cech, stawiające ten korpus na absolutnym topie obecnych kamer, które mogą dać odpo-
wiedniej klasy negatyw cyfrowy.
No właśnie – na absolutnym topie. Otóż analizując wygląd, funkcje a nade wszystko jakość, 
jaką oferuje, mogę stwierdzić, że GFX 100 to najnowocześniejszy aparat fotograficzny, jaki 
istnieje - obecnie, w roku 2020. Nie ma w tym cienia przesady. Właściwie nie znalazłem takiej 
funkcji, której by mi w tym aparacie brakowało. Raczej zauważyłem nadmiar funkcjonalności, 
która nawet w profesjonalnej praktyce może okazać się zbyt rozbudowana. Począwszy od 
ustawień kolorystycznych, profili obrazowych itd., aż do sposobów funkcjonowania kamery 
w tym bardzo skomplikowanych trybów systemu automatycznego nastawiania ostrości. Tak 
daleko idącej personalizacji, z jaką mamy tu do czynienia, nie spotkamy bodaj w żadnej obec-
nie istniejącej kamerze. Mnogość funkcji to jednak nie wszystko. W tym aparacie ważne jest 
także to, że właściwie jest to idealna maszyna zarówno do fotografowania, jak i do filmowania. 

Fujifilm GFX 100  Fujinon 120 mm f/4 Macro    ISO 100   f/5  1/500 s
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Tryb rozdzielczości 4K realizowa-
ny z pełnej powierzchni matrycy 
średnioformatowej rodzi zupeł-
nie nieprawdopodobne możli-
wości.

W trybie fotografowania, mamy 
tak naprawdę wszystko, czego 
moglibyśmy oczekiwać po naj-
nowocześniejszym bezluster-
kowcu. Nie przez przypadek 
podkreślam najnowocześniej-
szym bezlusterkowcu. Moż-
na pominąć kwestię średnie-
go formatu, uznać ją za nie aż 
tak ważną. Nawet jeżeli byśmy 
traktowali aparat GFX 100 jako 
zwykły aparat pełnoklatkowy 
to i tak znalazłby się w topowej 
czołówce. Nie przesadzam. Jest 
to pierwszy bezlusterkowiec 
średniego formatu, który ma tak 
rozbudowane funkcje systemu 
automatycznego nastawiania 
ostrości. Detekcja fazy oraz de-
tekcja kontrastu dbają o to, aby 
wielopolowe czujniki systemu 
realizowały precyzyjne ostrze-
nie, w tym nawet ostrzenie w 
trybie śledzącego autofokusa z 
orientowanego na oko. Aparat 
pod tym względem działa, być 
może nie z prędkością najszyb-
szych bezlusterkowców obec-
nych na rynku, ale z całą pew-
nością można go porównać do 
działania systemu automatycz-
nego nastawiania ostrości za-
implementowanego w najnow-
sze lustrzanki ze średniej półki i 
dwu-trzy letnie bezlusterkowce. 
To naprawdę rewolucja. Pamię-
tajcie, że aparat generuje pliki o 
wielkości RAW ponad 200 MB. 
To już nie przelewki.
100 megapikseli to jakość, któ-
rej nie można sobie wyobrazić, 
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Fujifilm GFX 100  Fujinon 50 mm f/3,5    ISO 100   f/6,4  1/400s
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jeśli nie widziało się zdjęć wykonanych w takiej 
rozdzielczości. To zdecydowanie największy atut 
tej konstrukcji. Natywna wielkość obrazu z takiej 
matrycy to rozmiar około 100 na 70 cm! Ten wła-
śnie element najbardziej zainteresował mnie w 
tym aparacie w kontekście poszukiwania sprzętu 
do produkcji idealnych cyfrowych negatywów. 
Rozdzielczość całego systemu wraz z obiektywa-
mi jest nieprawdopodobna. Fujifilm obiecuje, że 
obiektywy dostosowane są do tej rozdzielczości 
i chyba ma rację. Nie zauważycie strat jakościo-
wych w stosunku do matryc 50 megapikselowych. 
Po prostu jest lepiej albo jeszcze lepiej. Pracując 
na co dzień aparatem GFX 50 R, przyzwyczajony 
jestem do wysokiej jakości plików, ale to co ge-
neruje ten korpus, przechodzi moje najśmielsze 
oczekiwania.

Wystarczy tak naprawdę zadbać o dobry mate-
riał do sfotografowania. Wasze cyfrowe negaty-
wu będą miały nieprawdopodobną jakość, która 
jeszcze przez wiele lat się nie zdezaktualizuje. Ten 
aspekt najbardziej namieszał mi w głowie. Posia-
danie plików, które jeszcze przez wiele lat ucho-
dzić będą za referencyjne, jest wspaniałą per-
spektywą. To, że otrzymuje się je z kamery na tyle 
przenośnej, jest nieprawdopodobne. Odporność 
na ząb czasu kryje się jeszcze głębiej w plikach 
generowanych przez ten korpus. Pliki są 16-bito-
we. Jeżeli mieliście okazję pracować na surowych 
plikach o takiej głębokości, to sami rozumiecie, 
że połączenie szesnasto bitowej głębi ze 100 me-
gapikselową rozdzielczością, jest zupełnie za-
bójczym mariażem. Oczywiście takie pliki muszą 
być duże. Rawy mają objętość około 210 MB. Czy 
to dużo? Jak na taką rozdzielczość i taką głębię 
bitową to nie. Pliki nie są tak tragicznie wielkie, 
aby nie móc ich obrabiać nawet na komputerach 
przenośnych. iMac z procesorem i5 lub każde no-
woczesne wcielenie MacBooka Pro, zarówno 13 
jak i 15-calowe dadzą radę. Na sesji wyjazdowej 
obrabiałem pliki z GFX 100 na MacBook Pro 15 z 
2015 r.
Większym problemem wydaje się dokonanie 
zmian w całym przepływie pracy. Nie można już 
zachowywać się beztrosko. Dawniej zgrywałem 
pliki, nie patrząc na to, czy zgrywam je wszyst-
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Fujifilm GFX 100  Fujinon 50 mm f/3,5    ISO 100   f/14  1/60s
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Fujifilm GFX 100  Fujinon 110 mm f/2    ISO 100   f/2  1/2500s
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Fujifilm GFX 100  Fujinon 50 mm f/3,5    ISO 100   f/8  1/125 s
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Fujifilm GFX 100  Fujinon 110 mm f/2    ISO 100   f/2,8  1/1250 s
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Fujifilm GFX 100  Fujinon 50 mm f/3,5     ISO 125   f/5,6  1/800s
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Fujifilm GFX 100  Fujinon 50 mm f/3,5     ISO 125   f/9  1/125s
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kie, czy wybieram jakąś część. W momencie, w którym zauważyłem, że pojemności dyskowej 
ubywa w zatrważającym tempie, musiałem wprowadzić modyfikacje w cały przepływ pracy. 
Postanowiłem dokonywać wstępnej selekcji zdjęć albo w aparacie, jeśli będę miał czas, albo 
tuż po wgraniu na dysk. Wszystkie zdjęcia nieudane od razu kasowałem. W końcu jedna niena-
świetlona obrazem klatka to strata 200 MB. Jeżeli tylko o to zadbamy, to praca z archiwizacją 
materiału nie jest już dużym problemem, zwłaszcza w aspekcie niskich cen pamięci masowej.

Musicie pamiętać, że z zainwestowaniem w taki korpus wiąże się także inwestycja w szybkie 
karty pamięci. Procesor aparatu obrabia dane w niesamowitym tempie, ale możecie ten pro-
ces spowolnić, używając kart niezbyt szybkich. Sam używam kart Sony Tough o prędkości 
300 megabitów na sekundę i pracę z tym korpusem, uważam za bardzo sprawną.
Jeżeli tylko zapewnimy sobie logiczny workflow, to sama praca korpusem kamery nie stanowi 
najmniejszego problemu. Menu aparatu bardzo zbliżone jest do innych konstrukcji koncer-
nu. Nic was tu nie zaskoczy. Bardzo rozbudowana możliwość personalizacji stwarza warunki 

do uczynienia tej kamery całkowicie dla nas „przezroczystej”, którą da się obsługiwać bardzo 
szybko i intuicyjnie.
Najważniejsze jest to, że GFX 100 oferuje bardzo dużą szybkość i skuteczność działania. Spo-
tkałem się z wieloma zdaniami na temat umieszczenia przycisków, czy też kształtu uchwytów. 
Wszelkich krytycznych uwag pod tym względem tak naprawdę nie rozumiem. Owszem dziw-
ne wydaje się, niepokrycie gripa do zdjęć pionowych gumową warstwą. Jednak w aspekcie 
tego, że tylko niewielką część zdjęć wykonujemy w pionie, taka uwaga ma mniejszy sens. 
Uchwyt, zarówno pionowy, jaki i poziomy, są świetnie wyprofilowane, wliczając w to także 
wyprofilowane odpowiednio fragmenty oparcia pod kciuk. Sumarycznie kamerę trzyma się 
w ręku wyjątkowo wygodnie i nawet duża masa nie jest specjalnym problemem. Myślę, że 
sama koncepcja korpusu uwzględniająca ukrycie w gripie do zdjęć pionowych dwóch du-
żych akumulatorów oraz możliwość wymiany celownika, który może być zamontowany przez 
przejściówkę umożliwiającą pracą pod różnymi kątami i zespolenie tego z tylnym ekranem, 
który również może pracować w każdym typie odchylenia nawet w czasie zdjęć pionowych 

Fujifilm GFX 100  Fujinon 110 f/2    ISO 100   f/2,8  1/1250 s
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Fujifilm GFX 100  Fujinon 50 mm f/3,5     ISO 200  f/7,1  1/160s
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to duży plus. Dzięki temu zespołowi cech 
GFX 100 jest po prostu świetnie przygoto-
waną do każdego zadania kamerą.
Decyzja o pozyskiwaniu jak najlepszych 
negatywów cyfrowych to dla mnie podsta-
wa i w tym aspekcie skorzystanie z możli-
wości, jakie niesie za sobą korpus GFX 100, 
wydają się być naturalną drogą rozwo-
ju. Wspominałem, że cały system jest do-
brze przemyślany i skonfigurowany. Uwa-
ga ta dotyczy zwłaszcza ilości dostępnych 
obiektywów. Każdy z nich z nawiązką ob-
sługuje 100 mega pikseli obrazu. Z syste-
mem nastawiania ostrości aparatu pracuje 
się znacznie szybciej niż w modelach 50 R 
i50 S.
Gdybym miał określić, dla kogo jest ta ka-
mera, chyba miałbym spory problem. Jest 
to po prostu bardzo sprawnie działający 
sprzęt dla każdego rodzaju fotografii. Być 
może jedynie street i reportaż z ukrycia 
mogą być to problemem, podobnie jak w 
przypadku używania dużych korpusów lu-
strzanek profesjonalnych, ponieważ poru-
szanie się w takich okolicznościach z dużym 
aparatem wywołuje zainteresowanie. Do 
każdego innego rodzaju fotografii w tym, 
chociażby krajobrazu, fotografii podróżni-
czej, komercyjnej, produktowej, portretu, 
fotografii mody, reklamowej jest to wspa-
niałe narzędzie.
Jakość plików onieśmiela i po przejściu z 
pełnej klatki na system średnioformatowy 
realizowanym przez kamerę GFX 50 R my-
ślałem, że poprawa jakości i pliki o rozmia-
rze prawie 50 na 70 cm to szczyt możliwo-
ści małego średniego formatu. Myślałem, 
że mniejsze piksele matrycy modelu GFX 
100 nie będą generowały znacząco lep-
szych zdjęć. Gdybym miał określić różnice 
pomiędzy fotografiami z matryc GFX 50 R I 
GFX 100, to określiłbym, że obrazy są iden-
tyczne. Dopiero przy powiększaniu ich do 
wielkości natywnej, czyli stuprocentowe-
go podglądu na ekranie widzimy, że przy 
tej samej jakości detali obraz jest dwukrot-
nie większy. Jak przekładać się to może na 
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finalny obraz w druku np. w galeryjnym wydruku wielkoformatowym - spróbujcie odpowie-
dzieć sobie na to pytanie sami.

Reasumując. Stworzenie korpusu, który oferuje 16-bitową głębię koloru, 100 megapikseli 
rozdzielczości matrycy, głęboką personalizację, super szybki system nastawiania ostrości, za-
awansowane opcje filmowe i zaawansowaną elektronikę stało się krokiem w kierunku stwo-
rzenia kamery idealnej. Właściwie podczas pracy z GFX, nie zauważyłem, żadnych manka-
mentów. Owszem z dużymi obiektywami takimi jak Fujinon GF120 Makro lub portretowym 
110 mm f/2 - całość robi się dosyć duża, ale pamiętajmy, że jest to wielkość zbliżona do dużej 
profesjonalnej lustrzanki. Canon Eos 1 D z obiektywem 70-200 f/2,8 będzie znacznie więk-
szy i cięższy niż GFX 100 ze średnioformatowym obiektywem 110 mm, a przecież to średni 
format. Nieważne więc jakim rodzajem fotografii się zajmujecie. Jeżeli myślicie o poważnej 
pracy profesjonalnej, to obecnie na rynku nie znajdziecie bardziej zaawansowanej kamery, 
która w tej cenie zrealizuje taką jakość obrazu. Są dwu, trzykrotnie droższe modele, oferują-
ce pełny średni format, ale są mniej mobilne no i przy wysokich cenach nie mogą stanowić 
zagrożenia dla tak zgrabnie dobranego konglomeratu cech, jakim dysponuje GFX 100.
Fotografowanie korpusem wielkości profesjonalnej lustrzanki, który w prawie każdym aspek-
cie oferuje najwyższe możliwe parametry techniczne to czysta przyjemność. Celowo w tym 

artykule nie wymieniam wszystkich danych technicznych. W sieci znajdziecie mnóstwo mate-
riałów. Właściwie to zauważyłem, że szukając jakiegoś rozwiązania lub funkcji znajduję więcej, 
niż oczekiwałem. Przykładem może być odchylany ekran, który można odchylać także pod-
czas zdjęć w pionie, lub wizjer, który oferuje rozdzielczość przekraczającą 5 000 000 pikseli i 
odświeżanie 120 Hz. Ostatnio zacząłem zastanawiać się bardzo poważnie nad zastosowaniem 
tego korpusu do prac filmowych i powiem szczerze, że przy bitrate 400 Mb/s i zapisie 422 w 
4K z pełnej matrycy średnioformatowej, przy użyciu jasnych obiektywów wysokiej jakości lub 
obiektywów kinowych, możemy pokusić się o uzyskanie niesamowitej plastyki.

Ten aparat wyprzedza w większości nasze oczekiwania. Ma więcej funkcji, niż potrzebujemy. 
Daje jakość obrazu większą, niż potrzebowalibyśmy, ale to właśnie takie zestawienie powo-
duje, że tworzone przez nas negatywny cyfrowe mają szansę na długie lata stać się użytecz-
nymi dla nas i dla każdego, kto z naszych negatywów cyfrowych będzie korzystał.
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Sekonic
Speedmaster 

L-858D

ŚWIATŁONIERZ ERY CYFROWEJ

Światłomierze bywają niedocenianymi produktami w czasach, gdy możemy na 
bieżąco obserwować wygląd gotowego materiału już podczas zdjęć. Niestety 
rzeczywistość nie jest taka prosta. Prawidłowe naświetlenie kadru bywa bar-
dzo trudnym zadaniem nie tylko w takich sytuacjach, gdy mamy do czynienia 
ze zbyt małą ilością światła lub z jego nadmiarem. Każda scena, w której od-
stępstwo od ogólnie przyjętej szarej, 18-procentowej rzeczywistości ma miej-
sce - może być dużym problemem. Nie tylko biała filiżanka na białym tle czy 
czarny kot na stercie węgla. Wszystkie sytuacje, w których musimy zadbać o to, 
aby nasz obiekt przedstawiony był na filmie lub fotografii, w sposób jak naj-
bardziej zbliżony do tego, co widzą nasze oczy – to potencjalne pole do użycia 
światłomierza.
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Urządzenia tego będziemy potrzebować także podczas naświetlań na materiałach srebrowych, które wymagają 
precyzyjnego naświetlenia, a zaimplementowane w aparatach analogowych systemy pomiaru albo nie są zbyt 
precyzyjne, albo ich po prostu nie ma. Jeśli fotografujemy np. na wielkim formacie i wydajemy krocie na błony w 
dużych formatach nie stać nas na ryzyko błędnego naświetlenia.
Jeszcze więcej problemów ze światłem mają filmowcy. Uzyskanie spójnie wyglądających scen, realizowanych w 
różnych dniach zdjęciowych, przy różnej pogodzie może stanowić nie lada wyzwanie. Najgorszym wrogiem po-
prawnej ekspozycji jest jednak duża ilość światła, która zakłóca odbiór obrazu na ekranach podglądowych pod-
czas zdjęć.
Jasno oświetlony ekran lub wizjer nieosłonięty odpowiednio dużą muszlą oczną mogą oszukać nasze zmysły i 
w rezultacie dać materiał niedoświetlony, lub prześwietlony. Dla osób, które cenią sobie absolutną kontrolę nad 
tworzonym materiałem, posiadanie światłomierza jest absolutną koniecznością. Najważniejsze jest to, żeby już 
podczas zakupów światłomierz spełnił od razu wszystkie pokładane w nim nadzieje i dysponował wszystkimi nie-
zbędnymi funkcjami. To ważne, ponieważ należy do tej grupy urządzeń, którą zmieniamy najrzadziej (tak, jak np. 
statyw).

Prezentowany model to jednostka umożliwiająca zaawansowane pomiary światła padającego i odbitego, błysko-
wego i ciągłego. Pomiary do celów fotograficznych i filmowych. Model ten posiada bardzo zaawansowane funkcje 
zarówno przydatne w fotografii, w tym w fotografii studyjnej, jak i w filmie. Tryb pomiaru długości czasu błysku, 
ustawień proporcji udziału światła błyskowego do zastanego czy podawanie kątów migawki zamiast czasów eks-
pozycji w filmie to tylko pobieżnie zebrana garstka cech tego modelu.
Jedną z najważniejszych możliwości, jakie daje akurat ten model światłomierza Sekonic, jest tryb pomiaru punk-
towego. Możliwość pomiaru przez celownik powierzchni 1% obserwowanego obiektu to wstęp do panowania 
nad, chociażby tak zaawansowanymi metodami, jak pomiar strefowy. To, że urządzenie posiada bardzo dużo roz-

budowanych funkcji, jest mocnym atutem, ale równie ważny jest interfejs i sposób przekazywania informacji 
użytkownikowi.

Światłomierz posiada bardzo duży czytelny wyświetlacz, który w bardzo przejrzysty sposób pozwala orientować 
się w metodach pomiarowych i w wynikach pomiaru. Urządzenie zabezpieczone jest przed wilgocią i może być 
używane swobodnie w terenie. Ciekawą funkcją jest możliwość zainstalowania wymiennych nadajników, pozwa-
lających na szeroką współpracę z urządzeniami błyskowymi przodujących firm. Właściwie podczas analizy tego 
światłomierza nie znaleźliśmy w nim braków. Praca ze światłem padającym jest bardzo płynna i szybka, ale moż-
liwość pomiaru światła odbitego poprzez celownik światłomierza jest bardzo mocnym atutem. Nawet jeżeli po-
miar światła traktujemy jako zło konieczne, to zagłębiając się w tajniki właściwej ekspozycji, z czasem zaczniemy 
wykorzystywać coraz bardziej zaawansowane funkcje urządzenia, które na początku może wydawać się zbyt za-
awansowanym. No i teraz, krótkie podsumowanie cen. Zwykły model światłomierza np. Sekonic L-308X kosztuje 
ok. 1000 zł. Wersja bardziej rozbudowana, z dużym wyświetlaczem, ale bez pomiaru punktowego, czyli model 
Sekonic L-478D to wydatek ok. 1600 zł, a celownik do pomiaru punktowego to dodatkowe 450 zł. Czyli pomiędzy 
2100 zł za model o stopień niższy, ale z możliwością pomiaru punktowego - chociaż przez przejściówkę to mamy 
tu do czynienia z mało eleganckim zestawieniem, dzieli nas około 500 - 600 zł różnicy. Jeśli więc ktoś poważnie 
podchodzi do ekspozycji i pracuje w różnych warunkach - może się zupełnie uniezależnić i zaopatrzyć w system 
pomiaru, który spełni wszystkie oczekiwania przez długie lata. Wszyscy pracujący ze światłem błyskowym w po-
ważnych profesjonalnych zastosowaniach powinni światłomierz wpisać na pierwszą pozycję listy zakupowej.

„Jedną z najważniejszych możliwości, jakie daje akurat ten model światłomierza Sekonic, jest tryb pomiaru punktowego światła odbitego (...) 
Jeśli więc ktoś poważnie podchodzi do ekspozycji i pracuje w różnych warunkach - może się zupełnie uniezależnić i zaopatrzyć w system pomia-
ru, który spełni wszystkie oczekiwania przez długie lata.”.”
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LEICA M 10 MONOCHROM - NOCNY ŁOWCA

Leica M 10 Monochrom jest wyrafinowanym narzędziem do tworzenia fotografii czarno-białych. Takie zdanie mogłoby być mottem użytym w katalogu lub na stronie internetowej. 
Pisząc jednak te słowa, mam na myśli ich dosłowne rozumienie. Nie chodzi o to, że jest nie wiadomo jak dobra, nie wiadomo jak bardzo doskonała. Jest przede wszystkim bardzo 
skonkretyzowanym zespołem cech, które zebrane w jednym korpusie oferują niesamowite możliwości działania. Nie przesadzam, chociaż wersją Monochrom byłem zafascynowa-
ny od momentu zobaczenia pierwszych zdjęć z modelu M 246 Monochrom. Tak analogowy look przywodzący na myśl najlepsze powiększenia na papierze srebrowym zupełnie mnie 
obezwładnił. Brak suwaków odpowiedzialnych za kolor w programach poprodukcyjnych definiował czerń i biel ery cyfrowej na nowo. Pliki mogły służyć do kalibracji monitora jako 
wzorzec monochromatycznego obrazu. Ponieważ w Leica Monochrom nie ma siatki Bayera, oprogramowanie aparatu nie musi zgadywać, jaki kolor nadać temu, a nie innemu pikse-
lowi. Matryca chwytająca tylko światło i w sposób zero-jedynkowy przetwarzająca widziany świat na odcienie szarości okazała się zabójczym projektem. Kto miał możliwość pracy, 
modelem Monochrom wie, że pliki generowane przez ten aparat są magiczne, a słowa producenta o ostrości podnoszącej efektywnie wielkość matrycy poprzez eliminacje zjawiska 
przypisywania barw pikselom to nie slogan marketingowy, tylko trudny do wytłumaczenia efekt widziany na finalnych fotografiach.

Leica m 10 Monochrom  Summicron 35 mm f/2    ISO 200   f/2  1/125 s
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To wręcz nie do wiary, że ludzie pracujący korpusami Mo-
nochrom bez problemu rozpoznają zdjęcia innych publikowa-
ne w necie, a pochodzące z tego aparatu. Jeżeli ktoś z Was pró-
bował w procesie postprodukcji lub ustawień uzyskać ten efekt 
w kamerze z siarką Bayera ten wie, że to niemożliwe… Ja pró-
bowałem i się nie udało. Gęstość plików z Leica M Monochrom, 
głębokość czerni i jednocześnie rozpiętość tonalna zadziwiają.
Możecie mi wierzyć lub nie - nie da się tego podrobić. Nie da się 
także uzyskać, tak wysokiej efektywnej czułości, z tak chciałoby 
się napisać - mało widocznym ziarnem. Nie, nie mało widocz-
nym - tak pięknym i analogowym.
No ale dość paplaniny o samej istocie zjawiska, któremu na imię 
M Monochrom. Te ogólne rozmyślania to fakty ubrane w nie-
zbyt dobrze dobrane słowa. Tak trudno opisać - czym jest Leica 
M Monochrom. Nie żartuję. Dlatego przed testem najnowsze-
go wcielenia tej monochromatycznej koncepcji postanowiłem 
wprowadzić jakąś systematykę, aby zademonstrować Wam jak 
najdobitniej ideę tego zjawiska, jakim jest Monochrom. Ustali-
łem wstępnie, że zacznę od sprecyzowania tego - do czego ten 
aparat nadaje się przeciętnie lub wcale. Potem zaś zademon-
struję całą potęgę i moc tego wyrafinowanego narzędzia w sy-
tuacjach, dla których został stworzony. Proste? Proste, po co bo-
wiem komplikować. Oczywiście to moja subiektywna opinia, z 
którą możecie się zgadzać mniej lub bardziej, ale jeśli kochacie 
fotografię czarno-białą docenicie sposób, w jaki M Monochrom 
interpretuje rzeczywistość.

Nim przystąpię do prezentacji kilka słów opisu. Monochromy 
zawsze były przez inżynierów dopieszczane w szczególny spo-
sób. Zawsze były czymś bardziej wyrafinowanym od modeli M 
pracujących w kolorze. Brak logotypu, brak widocznej nazwy 
modelu, często mocniejszy procesor, szafirowe szkła na ekra-
nie itd. To tylko część koncepcji prestiżowego wyrafinowania 
modeli MM (pozwolicie, że tak będę nazywał w dalszej części 
testu ten model, choć po prawdzie powinien to być M10M). Za-
wsze pokazywały się na rynku w jakiś czas po premierze nowej 
„emki”. Zawsze też były wyczekiwane przez entuzjastów mo-
nochromatycznego widzenia świata i fanów marki. To jednak 
co dostajemy w najnowszym modelu, generuje nową jakość 
i podbija tętno już po wzięciu aparatu do ręki. Wersja czarna 
wygląda jak oksydowana stal z niektórych modeli broni palnej. 
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Koncentracja masy w tym niewielkim przedmiocie, od razu wywołuje szacunek. 
M 10 dał nam powrót do analogowych gabarytów modeli takich jak M 6, w spo-
sób niezwykle finezyjny zachowując odległość brzegu bagnetu od matrycy i na 
zawsze porzucając, ponad miarę (teraz to dopiero widzimy) napuchnięty korpus 
wersji M 246. Finezja, lekkość, niebywała trwałość korpusu, który jest tak miły w 
dotyku i tak pewny zarazem, że wydaje się wieczny. Ciekawe jak długo używane 
korpusy Monochromów wykonywać będą fotografie na całym świecie? Wydaje 
mi się, że całe dziesięciolecia. Cena przekraczająca trzydzieści tysięcy wydaje się 
w takim kontekście logiczną konsekwencją nabycia narzędzie mogącego tworzyć 
historię fotografii. Narzędzia, które obiecuje niezawodność, prędkość działania i 
niesamowite obrazowanie. Tak model M 10 jest bardzo szybki, stabilny w pracy i 
przez swój analogowy wygląd zachęcający do fotografowania jedynie z dalmie-
rzem. To miniaturowe cacko wydobywamy z torby tak, jakbyśmy wydobywali na-
ładowaną broń. Solidność metalowego przedmiotu jest tu ogólnym podobień-
stwem. Szybkie ostrzenie i mamy wizję czarno-białego świata uwiecznioną na 
karcie. Jest w fotografowaniu tym wybitnym dziełem inżynierów coś z egzekwo-
wania naszej woli. Do nas należy, co zobaczy obiektyw zapięty na korpusie, od 

matrycy zaś zależy to, jaka wizja świata powstanie. Wystarczy mieć dobry temat. 
Monochrom zatroszczy się o resztę. Ze zdjęć będziecie zadowoleni.
Tak więc ważący 660 gram (z baterią) korpus sprawia wrażenie pancernego mo-
nolitu. Połyskujące warstwy odblaskowe na wizjerze lub przywodzące na myśl 
broń, otarcia oksydowanej stali dają wrażenie ponad przeciętnej pewności wy-
maganej od kamery. Tu otrzymujemy całe pokłady zaufania do aparatu, który 
nas nie zawiedzie.

No właśnie. Czy w każdej sytuacji? Nie. W jasny, pogodny dzień, jest to zwykły 
aparat fotograficzny - tyle że dający czarno-białe zdjęcia. Świetnie nadaje się do 
reportażu, do zdjęć z podróży, do fotografii artystycznej, ale nie wiele odbiega 
od innych kamer, w których czerń i biel uzyskujemy różnymi sposobami. M10 
Monochrom daje większą rozdzielczość matrycy niż zwykła M10. 40 mega pik-
seli robi robotę, ale czy w każdych warunkach? Znowu - dodam jeszcze raz - to 
subiektywne wrażenie… Nie w każdych… Są takie warunki świetlne gdzie MM 
(każdy model monochromatyczny) a M 10 Monochrom w szczególności, gwał-
townie dostaje wiatru w żagle. Pokazuje, na co go stać. W „zwykłych” warunkach 
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zachowuje się jak trzymana siłą na uwięzi bestia. Pozwólcie jej jednak działać! To 
coś jak jeżdżenie Porsche 911 Turbo po zatłoczonych ulicach. Wyraźnie czujemy, 
jak się męczy. To nie jego klimaty. Pozwólcie mu jednak znaleźć się na autostra-
dzie bez ograniczeń prędkości i… Od razu czujecie uwolnioną w radosnym wyciu 
energię. Nie inaczej jest w przypadku M 10 Monochrom. We właściwych warun-
kach pokazuje ile potencjału, drzemie w tym małym, pancernym przedmiocie. 
Właśnie zauważyłem, że M 10 jest tak długi jak iPhone 8. Położony na stole iPho-
ne, możecie zakryć idealnie dopasowanym korpusem M 10. Na wysokość wysta-
je lekko ponad 1 cm, jednak na długość…. Macie przed sobą iPhone 6,7 lub 8. 
Sprawdźcie sobie, jak jest to niewielki korpus…

No właśnie ten mały korpus możemy bez problemu ustawić w automatykę pra-
cy. Nie musimy myślec tu o parametrach. Mamy myśleć o obrazie. To o co walczy-
my w większości kamer, czyli uzyskanie jak najniższej czułości i nieporuszonych, 
ostrych zdjęć tu nie ma znaczenia. A więc czułość ISO na Auto. Czas na Auto z 
ograniczeniem do powiedzmy 1/125 s. Pozostawiamy sobie wybór przysłony - 
to ona w końcu odpowiada za efekt finalny. Wybór szkła, zapięcie go w tym mi-

nimalnym skoku bagnetu i zauważenie przy okazji tej czynności, przewagi dal-
mierza bezusterkowego z natury, nad zwykłym bezlusterkowcem - czyli zakrytej 
migawką matrycy, pobudzają do działania. M 10 nie zachęca do używania elek-
tronicznego wizjera. Tak mały korpus dalmierzowy zachęca do użycia tego wła-
śnie, precyzyjnego instrumentu optycznego, który zdaje mi się jeszcze bardziej 
dopracowany (od tego w modelu M 246). Słowem jesteśmy gotowi na zdjęcia w 
optymalnym dla tego korpusu otoczeniu. W jakim? Ano w takim, w którym na 
ogół chowamy nasze kamery, czując, że już niczego nie zrobimy. Koniec światła, 
jego niedobór, to moment, w którym możecie sięgnąć po M 10 Monochrom. Aby 
zdobyć materiał do artykułu, udałem się z nim w podróż koleją, która była dla 
mnie wielkim wydarzeniem, ponieważ od wielu lat nie jechałem pociągiem. Po-
dróż wczesnym rankiem. To kilka zdjęć. Czułem niedosyt. Następnego dnia wy-
szedłem na miasto po 21 00. Niepozorny, niezwracający uwagę korpus, wydawał 
mi się wdzięczny za „wyprowadzenie” go na zdjęcia w takim niedoborze światła. 
Ciche cykanie migawki, które być może ktoś z przechodzących obok miał moż-
liwość usłyszeć (musiałby mnie minąć o pół metra) na pewno dziwił, podobnie 
jak sylwetka fotografującego „z ręki” w ciemnościach. Fotografującego tak ma-
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(musiałby mnie minąć o pół metra) na pewno dziwił, podobnie jak sylwetka fo-
tografującego „z ręki” w ciemnościach. Fotografującego tak małym, czarnym, nie 
oznaczonym aparatem. Każde cyknięcie i obserwacja gotowego zdjęcia potwier-
dzały słuszność decyzji. Gdy zapadła noc, uśmiech pojawiał mi się na twarzy, po 
każdym naciśnięciu spustu migawki. Im było ciemniej tym było lepiej. Niesamo-
wite co mógłby korpus M 10 Monochrom dokonać w rękach namiętnego stre-
etowca?!

Nie myślcie, że nadzwyczajna czułość to wszystko. Chodzi o to, że wynikające z 
forsowania czułości ziarno nadaje tylko unikalnej formy całości. Chciałem Wam 
pokazać jak bardzo analogowym doświadczeniem może być fotografowanie tym 
aparatem. Szukałem właściwego motywu. Gdzie jest jeszcze ciemniej? W skąpo 
oświetlonych wnętrzach….

Mój nocny spacer miał swoje przesilenie. Gdy niebo zrobiło się całkowicie czarne 
a ja zacząłem penetrację wnętrz. Postanowiłem zmienić obiektyw. Summicro-
na 35 mm f/2 i Summiluxa 50 mm f/1,4  wymieniłem na Noktona 35 mm f/1,2 
III. Uśmiechnąłem się sam do siebie i… fotografowałem dalej. W tym zgłębianiu 
możliwości M 10 Monochrom nie było widać końca. Gęste czernie, szlachetne 
ziarno - zobaczyłem dopiero po powrocie. Czy tylko ja wyczuwam potencjał tej 
kamery? Na szczęście ilość inwestujących w ten korpus maniaków czerni i bieli 
zdaje się być oczywistą odpowiedzią na to pytanie. Można mieć różne kamery. 
Można pracować zawodowo w średnim formacie. Jednak posiadanie w arsena-
le środków Monochroma stwarza zupełnie nowe możliwości. Według mnie dla 
reportażysty czarno-białego to najlepsza inwestycja o jakiej mógłby zamarzyć, 
zwłaszcza, że można podpiąć do tego korpusu nawet bardzo leciwe szkła, a ob-
raz nadal będzie szlachetny i unikalny.

88



Leica m 10 Monochrom  Summicron 35 mm f/2    ISO 1600   f/4,8  1/180s
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Leica m 10 Monochrom  Summicron 35 mm f/2    ISO 160   f/2  1/250s
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Leica m 10 Monochrom  Summicron 35 mm f/2    ISO 160   f/2,4  1/750s
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Leica m 10 Monochrom  Summicron 35 mm f/2    ISO 400   f/2  1/125 s
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Leica m 10 Monochrom  Summicron 35 mm f/2    ISO 500   f/2,4  1/125 sLeica m 10 Monochrom  Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III   ISO 800   f/2  1/125 s

Leica m 10 Monochrom  Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III   ISO 500   f/4  1 /125Leica m 10 Monochrom  Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III   ISO 400   f/2,5  1 /125
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Leica m 10 Monochrom  Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III    ISO 800   f/2  1/180s
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Leica m 10 Monochrom  Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III    ISO 3200   f/1,2  1/125s
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Leica m 10 Monochrom  Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III    ISO 10000   f/1,2 1/125  s
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Leica m 10 Monochrom  Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III    ISO 800   f/2,4  1/125 s
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Leica m 10 Monochrom  Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III    ISO 2500   f/4,8  1/125 s
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Leica m 10 Monochrom  Summicron 35 mm f/2    ISO 6400   f/5,6  1/125 s
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Tak się składa, że moje pierwsze redakcyjne testy powstają przez przypadek. Jeśli chcecie, to przeczytajcie pełen zaskakujących zwrotów akcji test staty-
wu Gitzo 1545… Nie inaczej jest w tym przypadku. Jakieś fotograficzno-filmowe bóstwo ma mnie w swej opiece! Serio! W czasie wakacji dokonał żywota 
mój plecak fotograficzny. Ostatecznie pękło mocowanie zamka głównej komory. Po 6 latach miał prawo… Ryzyko, że sprzęt, który przechowuję tam w 
dużej ilości – po prostu wypadnie, stało się zbyt wielkie. Wiedziałem, że zaraz po powrocie, czeka mnie żmudny proces wyszukiwania plecaka. Jest tego 
tyle na rynku!
Postanowiłem zawęzić obszar poszukiwać do plecaka, który pomieści mój sprzęt. Korpus, 2 duże obiektywy zoom i jedna mała stałka, flash, mały dron i 
komputer 13-calowy. Ładowarki, baterie i filtry. To musiało się zmieścić. Druga sprawa to możliwość wyciągania sprzętu z plecaka bez ściągania go z sie-
bie. To zawsze odróżniało torbę od plecaka. Można było sięgnąć do niej, mimo że pozostawała na ramieniu. Takie plecaki już widziałem w akcji. Gdzieś na 
kimś. Dostęp do głównej komory realizuje się z boku. To wygodne i bezpieczne dla sprzętu. Mój duży plecak foto trzeba było położyć na ziemi, aby dobrać 
się do zawartości. Na koniec sformułowałem dwa dodatkowe życzenia. Powinien być lżejszy od mojego, który nawet niezapakowany ważył sporo i powi-
nien nie do końca kojarzyć się z plecakiem ze sprzętem. Im bardziej przypominać będzie zwykły plecak, tym lepiej. Zaplanowałem, że za takim plecakiem 
się rozejrzę, ale zwyczajnie nie było na to czasu. Po powrocie z wakacji wpadłem w wir redakcyjnego startu i….. 

PLECAKI SEGMENTU PREMIUM 

MANFROTTO CHICAGO

102



Znalazłem taki plecak w redakcji. Przygotowany do testowania!!! Właściwie to dwa podobne, różniące nie plecaki. Zgłosiłem się do testu, ponieważ były lekkie i nie przypominały plecaków foto, ale zwykłe plecaki 
dzienne. Miały dostęp z boku!!!! Tak jak chciałem, ale to zauważyłem już w domu.
Jeden z nich ze mną już zostanie. Model Chicago 50. Nieco większy i skrojony na miarę moich potrzeb! Co mi się w nim spodobało? Kilka rewelacyjnych rozwiązań, które są lepsze, niż zdołałbym sobie wymarzyć. 
Opiszę go, w formie krótkich uwag!

- Plecak nie przypomina plecaka foto.
- Wykonany jest bardzo ładnie i ma szaro-stalowy lub jak wolicie antracytowy kolor.
- Wykonany jest z bardzo ładnie wyglądających materiałów i jest bardzo sztywny jak na konstrukcję tak lekką.
- Zbudowany jest w ciekawy sposób.
- Klapa górna jest wielowarstwowa i zachodzi na otwór komory głównej, tworząc okap dla spływającej wody.
- W razie większego deszczu ma pokrowiec przeciwdeszczowy.
- Mocowanie statywu jest schowane i plecak nie sprawia wrażenie foto/video.
- Główna komora ma trzy wejścia – od góry i po bokach.
- Od strony pleców mamy dużą komorę na wsuwany od góry komputer i mniejszą przegrodę na tablet.
-Na górze klapy, ale jakby w plecach umieszczona jest mała kieszeń na telefon. Miękka w środku – na pewno się nie porysuje.
- Główna komora dzielona jest na dwie części wyjmowalną, sztywną przegrodą ustawioną w poziomie co sprawia, że od góry mamy mniejsza przestrzeń na dowolne gadżety – ja trzymam tam drona i saszetkę.
- Nie wiem, jak to nazwać, ale drugim elementem plecaka jest saszetka – rozwijana i składana na filtry, kable, karty pamięci i inne akcesoria. Trzymam ją razem z tronem w górnej przestrzeni plecaka.
- Cóż plecak ma wejścia boczne w formie klap odchylanych od strony pleców.
- W klapach są kieszenie zewnętrzne (np. na wodę) i wewnętrzne – np. na gimbal (mały ;-))
- W dolnej części komory głównej znajduje się torba wewnętrzna na sprzęt. Torba z paskiem naramiennym, którą można wyjąć.
- Torba może być zamknięta z dowolnego boku i pozwalać na dostęp tylko z jednej strony lub z dwóch.
- Klapy torby można na dłuższy transport zamknąć na zamki.
- Otwarta torba jest zamocowana i zabezpieczona przed wypadnięciem.
- Torba dzieli się systemami sztywnych, „nadmuchanych”, piankowych przegródek. Można je układać w zależności od potrzeb.
- Torbę ze sprzętem można wyjąc i mieć plecak do zwykłych zastosowań.
- Możemy też, wyjąc przegródkę poziomą głównej komory i mieć plecak na wycieczkę a sprzęt zostawić w torbie. Zamkniętej. Często tak robię.
- Plecak ma wysokiej jakości zamki i uchwyty do nich – bardzo estetyczne.
- Klamry są metalowe – ładne
- Na spodzie plecaka znajduje się dziwny bardzo „toporny” materiał i wzmocnienia z pianki co pozwala bez zmartwień stawiać go na każdym podłożu. Nawet mokrym. Nie widać na nim brudu.
- Dodatkowe kieszenie są, ale trzeba je poszukać – np. Kieszeń na dokumenty.
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Tyle. Dostałem więcej, niż chciałem bo to właśnie modułowa budowa najbardziej do mnie przemówiła. Tyle luźnych spostrzeżeń. Możemy przejść do poprawnego opisu plecaków. Sorry, nie wytrzymałem. 
Musiałem się z wami podzielić spostrzeżeniami o nowym plecaku.

Manfrotto w swojej ofercie obok statywów ma także torby, walizki i plecaki przeznaczone do przenoszenia sprzętu foto i video. Najnowsza seria plecaków o nazwie Chicago to zdecydowanie klasa premium. 
Najwyższa jakość odpowiednio dobranych materiałów, stonowane, bardzo współczesne wzornictwo, powiększona funkcjonalność i ergonomia to tylko zespół podstawowych cech nowej lini Chicago.
Plecaki wyprodukowano w dwóch wielkościach jako modele Chicago 30 i Chicago 50. Są to konstrukcje identyczne, chociaż wielkość dyktuje proporcje obydwu produktów.
Plecaki trafiły do naszej redakcji i mogliśmy im się bliżej przyjrzeć. Plecaki są stonowane – czarno-grafitowe, acz złudzenie bichromii nie bierze się z zastosowania dwóch kolorów elementów plecaka, a raczej 
z doboru tkaniny, splotów i faktury. Zastosowane materiały są obok niskiej wagi plecaków głównym atutem plecaków Chicago. Tym jednak co zwróciło naszą uwagę, jest duża funkcjonalność i przemyślana 
konstrukcja oparta o moduły, które umożliwiają zastosowanie plecaka nie tylko jako plecaka do przenoszenia sprzętu.

Materiały są w wysokim stopniu wodoodporne, wytrzymałe i wysokiej jakości. Matowa tkanina powlekana poliuretanem jest bardzo odporna na warunki zewnętrzne. Wzmożoną odporność na wodę gwa-
rantuje użycie w materiałach włókien Spandex. Spód plecaka wykonano z włókien Kevlar i wypełniono termicznie formowanymi wzmocnieniami z lekki, ale bardzo wytrzymałej pianki. Zamki YKK wraz z 
uchwytami do zamków Hypalon są ważnym elementem konstrukcji. W plecakach zastosowano aluminiowe klamry Duraflex – lekki i bardzo wytrzymałe. We wnętrzu plecak jest jasno-szary a główne komory 
do przechowywania sprzętu podzielone są dowolnie rozmieszczanymi przegródkami systemu Slim-Tech Protrction, który składa się z dowolnie konfigurowalnych i mocowanych na rzepy cienkich przegró-
dek z zamontowaną w środku, tłumiącą uderzenia, falistą pianką termoformowalną. Nie tracimy przestrzeni na grube przegródki, a jednocześnie nasz sprzęt jest dobrze zabezpieczony.
Plecaki kupujemy w formie zestawu modułów. Przemyślana funkcjonalność zapewniona jest przez zastosowanie wyjmowanych insertów. Główna przestrzeń nośna wypełniona jest insertem, który ma swój 
własny zamek i podzielony jest na przegrody. To w tej części przechowujemy sprzęt. Możemy insert wraz ze sprzętem, całkowicie wyjąc z plecaka i wówczas, uzyskujemy zwykły plecak do codziennego użyt-
ku czy plecak wycieczkowy na weekendowy wypad. Drugim wyjmowanym elementem dostępnym tylko w modelu 50 jest futerał na filtry, karty pamięci i inne akcesoria.
Insert ma zamki z dwóch stron, dlatego dostęp do niego ułatwiają umieszczone z buku plecaka klapy. Klapy te posiadają od wewnętrznej strony dodatkowe kieszenie, np. Do przenoszenia niewielkiego 
gimbala. Insert możemy zamknąć i tak umieścić w plecaku na czas dłuższej podróży lub otworzyć i tym samym przygotować go do szybkiego użycia.

Od strony pleców umieszczono miękką komorę na komputer (odpowiednio 14 i 15 cali oraz tablet. Górna część plecaka to duża przestrzeń na dodatkowe rzezy osobiste lub dalszą część wyposażenia. Kla-
pa zapewnia wodoodporność samą swoją konstrukcją. Jest wielowarstwowa i dość swobodnie opada na główną komorę, co zapewni swobodne ściekanie wody. Nie zabrakło antykradzieżowej kieszeni 
umieszczonej na górze w miejscu wszycia pasów naramiennych i bocznych kieszeni szybkiego dostępu. Elastyczna przestrzeń na butelkę z wodą dopełnia całokształtu tych bardzo funkcjonalnych plecaków. 
Oczywiście w każdym z nich znajdziemy także pokrowiec na wypadek wyjątkowo mocnej ulewy i system mocowania statywu. Plecak ma od strony pleców specjalną taśmę zaprojektowaną do montażu 
plecaka na uchwycie walizki.
W plecaku z łatwością pomieścimy dowolny korpus z dwoma, trzema dużymi obiektywami i zespołem niezbędnych akcesoriów. Zostanie miejsce na tablet, komputer, ładowarki i całkiem sporą ilość rzeczy 
osobistych. To, co nam się spodobało to przyjemna w dotyku tkanina, lekkość i miękkość obydwu plecaków, które nie przypominają typowych, ciężkich plecaków fotograficznych, a jednocześnie są usztyw-
nione i wzmocnione, wszędzie tam gdzie powinny. Modułowa budowa wydaje się koronnym atutem obok wysokiej jakości, dobrze wyglądających materiałów. Plecaki są dostępne w przedziale cenowym 
700-900 złotych.
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Hasselblad w tej odsłonie to jedna z najciekawszych pozycji na profesjonalnym rynku fotograficznym. Zbudowany w oparciu 
o dokładnie taką samą matrycę jak model 907 X lub Fujifilm GFX 50 R i 50 S oferuje zupełnie inne, nie bójmy się tego sformu-
łowania, rewolucyjne podejście do sposobu fotografowania. 

HASSELBLAD X1 D II 50 C
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Z tym modelem wiąże się zupełnie nowatorskie podejście do zaprojektowania korpusu aparatu fotograficznego. Coś podobnego mo-
gliśmy już oglądać w przypadku aparatu APS-C modelu Leica TL. Korpus wykonany z metalowego monolitu to zupełnie nowa jakość, 
jeśli chodzi o aparaty fotograficzne. Dobrze wiecie, że większość aparatów profesjonalnych to konstrukcje metalowe. Producenci się 
tym bardzo chwalą. Jednak gdy oglądamy prospekt danego modelu aparatu, nagle okazuje się, że metalowy jest sam szkielet. Na ogół 
ten szkielet przykryty jest mniej lub trwalszym tworzywem sztucznym. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale zawsze jest to tylko finezyjna 
skorupa o cienkich (masa) ściankach. Tu mamy do czynienia z czymś zupełnie odmiennym. Jednolita bryła to w czystej linii naśladow-
nictwo korpusów komputerów Mac Book Pro, gdzie cały główny korpus komputera to jeden element obrobionego aluminium. Dokład-
nie tak samo jest w przypadku tego aparatu, który dzięki temu zyskał nieprawdopodobną sztywność. Właściwie nie ma tego, do czego 
porównać. Nawet stare aparaty fotograficzne wykonane z metalu były metalowe z zewnątrz, ale metal nie był tej grubości. Taka solid-
ność wykonania nie zdarza się wśród współczesnych kamer. Sam koncept budowy to oczywiście nie wszystko. W ślad za tym podąża 
odpowiednio wyprofilowany kształt. Głęboki grip pokryty gumą powoduje bardzo pewne trzymanie korpusu, bez względu na to, z ja-
kim obiektywem akurat pracujemy. Grip bardzo wybrzuszony daje efekt niesamowitej pewności uchwytu. Przy opisie innych aparatów 
często mówi się, że korpus nie trzeszczy pod naciskiem dłoni. Tu taki opis w ogóle nie jest potrzebny. To nie ma co trzeszczeć. Idąc dalej 
w opisie samej konstrukcji bryły aparatu, dochodzimy do miejsca blokowania akumulatora. Przełącznik blokady akumulatora przypo-
mina rozwiązania używane w broni palnej do odblokowywania magazynka. Zresztą kształt akumulatora bardzo magazynek pistoleto-
wy przypomina. Odblokowanie dźwignią powoduje, wysuniecie akumulatora - nie ma tu żadnej klapki, to część akumulatora zasklepia 
otwór. Wysunięcie następuje tylko do pewnego momentu, musimy nacisnąć tak wysunięty akumulator, aby rzeczywiście opuścił gniaz-
do. Całość operowania korpusem i akumulatorem, pokazuje nam jak bardzo pewna pod względem mechanicznym, jest to konstrukcja. 
W przedniej części korpusu znajdziemy tylko przycisk odblokowujący bagnet obiektywu. Na górnej powierzchni mamy niesamowity 
złocisty lub też miedziano-złoty przycisk spustu migawki. Tak, oczywiście także wykonany z metalu. Metalowe są pozostałe dwa przyci-
ski górnej płyty i pokrętła znajdujące się na profilu uchwytu z przodu pod palcem wskazującym i z tyłu pod kciukiem.

Większą część tylnej ścianki zajmuje krystalicznie przejrzysty, bardzo jasny, ekran dotykowy. Tak naprawdę to on jest głównym centrum 
sterowania, a jego obsługa wsparta jest jedynie przez cztery przyciski. Możecie wierzyć lub nie lecz większa ilość przycisków, jest zbęd-
na, ponieważ całej nawigacji, wyboru funkcji dokonujemy 
albo pokrętłami na uchwycie, albo bezpośrednio na ekra-
nie dotykowym. Aparat wyposażony jest w wysokiej jakości 
bardzo precyzyjny wizjer, który w czasie rzeczywistym, bez 
zbędnych opóźnień pokazuje nam, jak to w bezlusterkow-
cach - gotowy obraz. Taka koncepcja to już nie nowość, po-
nieważ wersja druga to tylko delikatnie poprawiona wersja 
pierwsza aparatu. Oczywiście pod względem budowy. Ow-
szem lepszy wizjer, owszem metalowe pokrętła, owszem 
większy ekran, ale tak naprawdę mamy do czynienia z ko-
smetycznymi, acz bardzo istotnymi zmianami. Ten monolit 
konstrukcyjny to korpus kryjący w sobie 50-megapikselo-
wą matrycę małego średniego formatu. Dokładnie ta sama 
matryca wbudowana jest w korpusy innych aparatów tego 
segmentu, o czym wspomniałem na wstępie. Czy w takim 
razie jest sens pochylać się nad nowymHasselbladem, sko-
ro podobno matryce możemy mieć w innych, tańszych 
konstrukcjach?

Otóż zdecydowanie warto. Jak się okazuje, choć wydawać 
będzie się to wam absurdem, że innowacyjne podejście w 
budowie korpusu może zostać wsparte równie innowacyj-
nym podejściem do obsługi całego aparatu. To podejście 
jest na tyle różne, że sprowadza fotografowanie do zupeł-
nie nowego poziomu. Nie ma w tym stwierdzeniu żadnej 
przesady. Zdają sobie sprawę, że ktoś, kto tego aparatu nie 
miał w ręku, tego nie zrozumie. Ja sam przez ponad tydzień 
nie mogłem pojąć, co tak naprawdę zmienia się w moim 
fotograficznym przepływie pracy. Co zmienia się pod wpły-
wem tego aparatu w moim fotografowaniu? Nie umiałem 
tego zrozumieć. Nie potrafiłem tego zdefiniować. Tak na-
prawdę nie zdawałem sobie nawet sprawy z tego - czy jest 
to krok w przód, czy w tył? Czy to dobre zmiany, czy nie?
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Dopiero po tygodniu obcowania z tą konstrukcją dotarło do mnie z całą mocą, że mam do czynienia z nową jakością 
fotografowania. Wcześniej testowałem model 907 X, w którym ujęło mnie to, że tak zgrabnie połączono ze sobą klasy-
kę starych korpusów z najnowocześniejszą elektroniką. Tu jednak dostałem do ręki zupełnie odmienioną wersją tego 
samego konceptu elektronicznego, który w tym wydaniu okazał się jeszcze szybszy, jeszcze bardziej rewolucyjny. Po 
prostu eliminacja klasycznych nawiązań i włożenie tak zaawansowanej elektroniki i tak nowoczesnego konceptu ste-
rowania i interfejsu do tak nowoczesnego korpusu sprawiły, że trudno było mi nazwać wszystkie pozytywne cechy 
ukryte w tym projekcie.
Tak naprawdę nie mogłem zrozumieć, dlaczego menu jest tak ograniczone. Po dwóch dniach pierwszych zdjęć i mody-
fikacji ustawień doszedłem do wniosku, że tak naprawdę, żadnych więcej ustawień już nie potrzebuję. Po pierwszym 
szoku, który spowodowany był między innymi tym, że w korpusie nie ma żadnych możliwości ingerencji w profile ko-
lorystyczne obrazu poza oczywiście balansem bieli, doszedłem do konkluzji, że to właśnie niezliczone profile ustawień 
barwnych najbardziej komplikują nasz proces fotograficzny.
Ustawiamy w pocie czoła profil - portret, krajobraz i inne takie. Jeżeli system nam to umożliwia, wchodzimy głębiej. 
Ustawiamy kontrast, ostrość, czerń, rozpiętość tonalną. Ustawiamy to wszystko, a i tak pracujemy na plikach RAW. Ow-
szem widzieć podgląd fotografii na pliku jpg to miła funkcja, ale tak naprawdę liczy się dla nas przecież plik surowy. No 
i właśnie. HNCS czyli system naturalnych kolorów Hasselblad. Ja po fotografowaniu modelem 907 X, wiedziałem już, 
że to nie slogan, tylko próba nazwania bardzo dojrzałej koncepcji leżącej u podstaw pracy z kolorem w fotografii. Ta 
koncepcja jest tak mocno dopracowana, że nie sposób doszukać się w niej słabych stron. Próbowałem doprowadzić 
ustawienia w modelu Fujifilm GFX 50 R do takiego poziomu rejestracji kolorów, jaki oferuje Hasselblad i nie byłem w 
stanie tego osiągnąć.
W tej koncepcji między innymi cały ciężar realizacyjny postawiono na odzwierciedlenie kolorów w taki sposób, jaki 
widzą je ludzkie oczy. O dziwo to się udało. Gdzie najbardziej odczujemy zalety takiego systemu? W motywach, które 
są najtrudniejsze. Krajobraz z dużą ilością zieleni i skóra ludzka. W korpusach Fujifilm odzwierciedlenie skóry ludzkiej 
uchodzi za wzorowe. W tym systemie osiągnięto jeszcze wierniejsze oddanie niuansów i barwy ludzkiej skóry. Mam 
wrażenie, że nawet najtrudniejsze motywy z oświetleniem mieszanym przedstawiane są na gotowych zdjęciach w 
sposób idealny. Jeżeli nie mieliście z tym do czynienia, nie będziecie rozumieć, o czym piszę. Niestety należałoby się o 

tym samemu przekonać. Mnie ten system zachwycił do tego stopnia, że wybaczyłem nawet tej kamerze, że nie oferuje 
mi podglądu obrazu w czerni i bieli, gdybym tego oczekiwał. Obraz zawsze widzimy kolorowy i taki zostaje on zapisa-
ny w pliku RAW. Dopiero otwarcie pliku w programie Lightroom lub w natywnym otrzymywanym za darmo programie 
Phocus umożliwia dalszą ingerencję w to, znowu trzeba zaznaczyć, bardzo gęste, głębokie tonalnie pliki. To, co od-
różnia Hasselblada od Fujifilm z tymi samymi matrycami to szesnasto-bitowa głębia kolorów. Nie wiem, czy zdajecie 
sobie sprawę z tego, ale 14-bitów w kolorze to miliony odcieni, ale 16-bitów koloru to tryliony odcieni.
Różnice w postrzeganiu świata zarejestrowanego na obrazach z tego aparatu są tak ewidentne, że zaczynamy na nowo 
pojmować znaczenie barw w obrazie. Tak naprawdę dotarło do mnie, że moja niechęć do fotografii barwnej wypływa 
między innymi stąd, że kolory rejestrowane przez aparat nigdy nie są takimi, jakie widziałem w naturze - i co więcej - 
często nawet w obróbce nie da się osiągnąć podobnej wierności oddania barw.
W praktyce kończy się to tak, że nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach i trudnych zestawieniach barw, jak 
i braku oświetlenia i małym kontraście, otrzymywane przez nas zdjęcia są poprawne pod względem kolorystycznym 
i mają klimat. Postanowiłem to sprawdzić i z moimi modelami Peace i Filipem udałem się na zdjęcia późnym popo-
łudniem. Tylko przez krótką chwilę mieliśmy światło zachodzącego słońca. Tak naprawdę podczas sesji oświetleniem 
było rozświetlone słońcem zza horyzontu niebo, a potem już tylko światło szarej godziny. Uzyskane rezultaty bardzo 
mnie urzekły. Już podczas sesji wiedziałem, że jest dobrze. Zastosowałem pomiar punktowy na najjaśniejsze interesu-
jące mnie miejsca, aby nie prześwietlić i zachować klimat świata, z którego kolor ucieka w kierunku nocy. Najciekaw-
sze, że obróbka w programie Phocus ograniczała się tylko do dodania winiety do perfekcyjnego obiektywu 90 mm 
f/3,2 i małych ruchów suwakiem EV, aby zbliżyć się do tego, co widziały moje oczy. Nie zmieniałem kolorów. Wszystkie 
fotografie prezentowane w tej części, powstały z użyciem tego jednego szkła.

Kamera X 1 D II i otwarty program Phocus. Program, który z pewnością omówię niebawem - ponieważ jest jednym z 
najlepszych programów do obróbki wstępnej plików RAW jaki stworzono.
Po zdjęciach realizowanych Hasselbladami X 1 D II i 907 X na nowo poczułem kolor. To dla mnie potężna rewolucja. 
Kolor tak naturalny, tak delikatny, tak subtelny i pokazany w taki sposób, że przypominał to, co widziały moje oczy, to 
dla mnie zupełnie nowa jakość. Przypominam sobie sytuację, kiedy to bawiłem się aparatem, poznając ustawienia. W 
pokoju panował półmrok rozświetlany tylko ekranem telewizora. Wykonane w takich zupełnie absurdalnych warun-
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kach zdjęcie okazało się zawierać naturalny kolor. Tak zszokował mnie widok gotowego zdjęcia na ekranie, że 
pobiegłem szybko po Fujifilm GFX 50 R i ustawiając aparat w podobnych ustawieniach, wykonałem to samo 
zdjęcie. Niestety efekt był skrajnie różny. To, co zrobił Hasselblad z reprodukcją naturalnych kolorów, jest 
czymś, za co warto odłożyć na ten aparat lub na model 907 X, każdy pieniądz.
Owszem cały przebieg prac jest nieco inny. Musimy mieć większą wyobraźnię, aby kolorowe zdjęcia, któ-
re uzyskujemy w aparacie wyobrazić sobie w postaci gotowych fotografii np. czarno-białych. Tak napraw-
dę takie przedstawienie zajęło mi tylko kilka dni. Proces ten nie dotyczył tylko obsługi samego aparatu i 
wpatrywania się wizjer czy ekran. Ważniejsze okazało się obrabianie w programie Phocus. To tam działa się 
cała magia obróbki 16-bitowych plików. Gdy zrozumiałem, że tak naprawdę mogę pozwolić sobie prawie na 
wszystko podczas fotografowania, z wyjątkiem prześwietleń wiedziałem, że mam w ręku doskonały system. 
Doskonałość systemu polega także na tym, że nawet wysokie czułości charakteryzuje bardzo ładne ziarno. 
Od dłuższego czasu nie fotografowałem żadnym systemem w taki sposób, aby ustawić automatykę czułości 
(wyjątkiem była Leica M Monochrom). Zapisana w przycisku pod kciukiem pamięć ekspozycji połączona z 
pomiarem punktowym światła i automatyką sprawiły, że kierowanie środkowego sektora wizjera na właści-
wy pod względem ilości światła fragment sceny i zapamiętanie tego ustawienia powodowały, że czułem się, 
jakbym wrócił do czasów fotografowania na diapozytywach. Tyle że tutaj efekt znałem już, patrząc w wizjer…
Wspomniałem parę linijek wyżej, że to naprawdę dopracowany i doskonały system. Tak, nie przesadzam. Ta 
doskonałość, która bardzo mnie ujęła to poza czystym klarownym menu, poza umieszczeniem w korpusie 
tylko funkcji, które tak naprawdę wpływają na obraz, to także czysta forma samego korpusu. Doskonałość 
posunięta jest jednak dalej. Monolit korpusu, który nie jest osłabiony odchylonym ekranem podobnie jak 
w aparatach Leica, wzbudza zaufanie, a to bardzo ważne w podejściu do profesjonalnego narzędzia. To, co 
ujmuje jeszcze głębiej to zakres funkcji, które otrzymujemy. Te bardzo głęboko fotograficznie ustawienia 
sprawiają, że korpus oferuje nam zestaw wspomagający nasze kreowanie obrazu. Ustawień bardzo dobrze 
przemyślanych, acz wprowadzanych w bardzo prosty sposób najczęściej poprzez dotyk na ekranie. Ta in-
żynieryjna część konceptu Idzie wszakże znacznie dalej. Wystarczy wspomnieć, że migawka elektroniczna, 
którą możecie użyć do fotografowania z każdym obiektywem, który poprzez odpowiednią przejściówkę za-
mocujecie do tego korpusu, może zostać zastąpiona poprzez migawkę mechaniczną. Mamy tu do czynienia 
z migawką centralną wbudowaną w każdy obiektyw, która działa w zakresie od 68 minut do 1/2000 s. Nie 
trzeba przypominać, że migawka centralna, umożliwia synchronizację błysku w pełnym zakresie oferowa-
nych czasów. Metalowe obiektywy oferują wysoką jakość optyczną, chociaż są stosunkowo niewielkie. Nie 
posiadają one pierścienia ustawienia przysłony. Wartość przysłony wprowadzamy z poziomu korpusu. Zale-
ży jaki system wybierzemy, możemy wprowadzać przysłonę poprzez obrót pokrętłem lub poprzez stuknięcie 
w ekran i wybór odpowiedniej wartości. Możecie wierzyć lub nie, ale ten na wskroś nowoczesny przypomi-
nający sterowanie smartfonem sposób, bardzo szybko staje się naszą drugą naturą i niechęć do korpusów 
nafaszerowanych przyciskami staje się coraz większym dyskomfortem. Zdecydowanie kontakt z tym nowo-
czesnym aparatem przekonał mnie do zupełnie nowego sposobu fotografowania. Wiedziałem, że z czymś mi 
się to kojarzy.

Przypomniałem sobie. Kiedyś, przed laty, kiedy to zrozpaczony ilością czasu, którą musiałem poświęcać na 
utrzymanie komputera z systemem windows w stanie sprawności, przysiadłem się na komputery Mac. Nagle 
okazało się, że komputer to narzędzie, które tylko czeka na wypełnienie naszej woli, niczego nie komplikując 
i zawsze będąc gotowe do działania. Wyniesione z Windowsa przyzwyczajenia do komplikowania, męczenia 
się ze sterownikami, wgrywania dodatkowych programów nagle okazały się zbędne. Nie inaczej jest z naj-
nowszymi modelami Hasselblada. Przed zdjęciami nie trzeba myśleć o ustawieniach kolorów, preferencjach 
itd.. Ustawiony aparat po prostu czeka na to, abyśmy go włączyli i przystąpili do zdjęć. Ta cecha tego aparatu 
powoduje, że nagle zaczynamy skupiać się na fotografii, na samym procesie fotografowania, ale nie na usta-
wieniach sprzętu. To właśnie ta zupełnie nowa jakość w fotografii, której mogłem doświadczyć, używając 
korpusów 907 Xi X 1 D II.
Czy to naprawdę wszystko? Otóż. Nie do końca. Wysoka jakość otrzymywanych fotografii jest na tym samym 
poziomie jak w aparatach Fujifilm z tą samą matrycą. Aparatach tańszych. Jednak zaimplementowanie syste-
mu naturalnych kolorów i 16-bitowa głębia oraz całość obsługi, mechaniczno- cyfrowy interfejs - sprowadzają 
fotografowanie tą kamerą na zupełnie nowy poziom. Jeżeli ktoś z Was miał możliwość fotografowania wersją 
jeden tego modelu, a ja miałem, to z pewnością narzekał na bardzo długi czas włączania i bardzo długi czas 
zaciemnienia w wizjerze po wykonaniu zdjęcia. Zdarzało się zawieszanie menu i co może najbardziej irytu-
jące miało się wrażenie, że obraz w wizjerze jest mocno umowny. Oczywiście gotowe obrazy były wspaniałe 
pod względem jakości, jednak sam proces fotografowania pierwszą wersją był mocno uciążliwy.

Wszystkie te wady zostały wyeliminowane. Aparat działa bardzo szybko, sprawnie, niezawodnie. System au-
tofokus nie jest systemem szybkim. Miałem wrażenie, że nawet system automatycznego nastawiania ostrości 
w modelu 907 X był szybszy niż w tym aparacie. Jednak w zastosowaniach, do jakich kamera średnioformato-
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wa jest stworzona - nie ma to większego znaczenia. Ktoś, kto sięga po tę plastykę, jaką daje mały średni format, nie będzie oczekiwał superszybkiego systemu automatycznego nastawiania ostrości. Tu liczy się jakość fotografii. Aby uzyskiwać 
ostre obrazy, możemy stosować wystarczająco sprawny system AF. Jeśli nie jesteśmy pewni działania autofokusa, zawsze możemy posiłkować się ręcznym nastawieniem ostrości, które realizowane jest w świetny sposób, bo po dotknięciu 
pierścienia ostrości na obiektywie, automatycznie w wizjerze pojawia się powiększony fragment obrazu. W tym więc zakresie aparat ten nie odbiega od wszystkich innych zaawansowanych bezlusterkowców.
Tak naprawdę można by skończyć opisywać jego zalety, ale jest mi trudno, ponieważ podczas pracy z nim wiele razy byłem zaskoczony jakością zaimplementowanych rozwiązań. Wspomnę, chociażby o jednym z nich. Najnowszy upgrade 
firmware’u dla tej kamery przewiduje między innymi nagrywanie filmów w 2,7K. To jedno, ale nie najważniejsze. Wprowadzono bracketing ostrości realizowany w bardzo zręczny sposób i kolorymetr w postaci kroplomierza… Ta ostatnia 
funkcja „rozwaliła” mnie zupełnie. Wyobraźcie sobie, że z całym tym doskonałym systemem kolorów wykonujecie fotografię. Oglądacie ją na tylnym ekranie. Jakimś cudem czujecie, że jednak to nie jest to do końca to. Że jakiś kolor nie sa-
tysfakcjonuje Was w 100%. Wówczas włączacie kroplomierz, tak jak w programie graficznym, najeżdżacie nim paluszkiem na element, z którego chcielibyście wykonać pomiar, wszystko na tej gotowej fotografii, którą oglądacie na ekranie. 

Wykonujecie pomiar, zatwierdzacie i macie idealne odzwierciedlenie kolorów bez jakichkolwiek przekłamań. To proste rozwiązanie. Jednak nie spotkałem się z nim w żadnym innym systemie.
Na zakończenie dodam tylko dwie sprawy. Cały system przemyślany jest bardzo dobrze. Dodatkowe elementy wykonane są równie starannie, jak korpus. Całość ogranicza ilość elementów. Jedna ładowarka, która jest mała, bo jest z nią 
tylko nieco rozbudowana wtyczka, ładuje aparat poprzez port USB-C. Jedna ładowarka i jeden kabel wystarczą, aby utrzymywać aparat przy funkcjonowaniu. Program Phocus mobile działa świetnie na urządzeniach takich jak tablety 
iPad pro i iPad air 2019 oraz z iPhonami. Program może służyć do przeglądania plików, podglądu ekranu podczas wykonywania zdjęć i po zakończeniu sesji. Pozwala on także na szybką edycję zdjęć już w terenie. To cały przemyślany 
ekosystem. Na zakończenie warto pokazać, jak wygląda wężyk spustowy do tej konstrukcji. To mistrzostwo w dziedzinie projektowania przemysłowego. Metal, pleciony kabel bardzo mocnej konstrukcji, metalowy taki sam jak na kor-
pusie przycisk spustu. Od spodu metalowej konstrukcji delikatne gumowane powierzchnie uniemożliwiające przesuwanie się po gładkich blatach stołów itp. Doskonałość w każdym calu. Dawno nie fotografowało mi się żadnym apara-
tem tak przyjemnie. Czasami po prostu tak mamy, używamy czegoś, wydaje nam się, że to jedyna norma, aż nagle ktoś przedstawia nam zupełnie nowe podejście do tego samego. Bardzo szybko przyzwyczajamy się do nowego i stare 
odchodzi w zapomnienie. Czyż nie tak było ze smartfonami?
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  XCD 90 mm f/3,2    ISO 100   f/4,5  1/500 s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  80 mm f/1,9    ISO 200   f/2,8  1/200s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  90 mm f/3,2    ISO 100   f/5,6  1/1250 s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  45 mm f/4P    ISO 100   f/5,6  1/125 s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  80 mm f/1,9    ISO 100   f/1,9  1/1250 s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  80 mm f/1,9    ISO 100   f/4,5  1/1250 s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  90 mm f/3,2    ISO 100   f/5,6  1/400s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  45 mm f/4P   ISO 100   f/9,5  1/400s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  45 mm f/4P    ISO 100   f/6,8  1/250s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  90 mm f/3,2    ISO 100   f/3,2  1/2000s
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Fotografie zaprezentowane na poprzednich stronach to „zwykłe” 
zdjęcia, rejestrowane w dzień, przy dobrej pogodzie.

Różnice w postrzeganiu świata zarejestrowanego na obrazach z 
tego aparatu są tak ewidentne, że zaczynamy na nowo pojmo-
wać znaczenie barw w obrazie. Tak naprawdę dotarło do mnie, 
że moja niechęć do fotografii barwnej wypływa między innymi 
stąd, że kolory rejestrowane przez aparat nigdy nie są takimi, ja-
kie widziałem w naturze – i co więcej – często nawet w obróbce 
nie da się osiągnąć podobnej wierności oddania barw. 

W praktyce kończy się to tak, że nawet w najbardziej niesprzy-
jających warunkach i trudnych zestawieniach barw, jak i braku 
oświetlenia i małym kontraście, otrzymywane przez nas zdjęcia 
są poprawne pod względem kolorystycznym i mają klimat. 

Postanowiłem to sprawdzić i z moimi modelami Peace i Filipem 
udałem się na zdjęcia późnym popołudniem. Tylko przez krót-
ką chwilę mieliśmy światło zachodzącego słońca. Tak naprawdę 
podczas sesji  oświetleniem było rozświetlone słońcem zza ho-
ryzontu niebo, a potem już tylko światło szarej godziny. Uzyska-
ne rezultaty bardzo mnie urzekły. Już podczas sesji wiedziałem, 
że jest dobrze. Zastosowałem pomiar punktowy na najjaśniej-
sze interesujące mnie miejsca, aby nie prześwietlić i zachować 
klimat świata, z którego kolor ucieka w kierunku nocy. Najcie-
kawsze, że obróbka w programie Phocus ograniczała się tylko 
do dodania winiety do perfekcyjnego obiektywu 90 mm f/3,2 i 
małych ruchów suwakiem EV, aby zbliżyć się do tego, co widzia-
ły moje oczy. Nie zmieniałem kolorów. Wszystkie fotografie pre-
zentowane w tej części, powstały z użyciem tego jednego szkła.

Do zdjęć na następnych stronach pozowali – Peace Okuneye i 
Filip Woźniakowski.
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  90 mm f/3,2    ISO 100   f/4,8  1/320s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  90 mm f/3,2    ISO 100   f/3,4  1/250s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  90 mm f/3,2    ISO 100   f/3,2  1/25s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  90 mm f/3,2    ISO 100   f/3,2  1/25s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  90 mm f/3,2    ISO 200   f/3,4  1/320s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  90 mm f/3,2    ISO 200   f/4  1/320s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  90 mm f/3,2    ISO 100   f/3,2  1/30s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  90 mm f/3,2    ISO 100   f/3,4 1/320s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  90 mm f/3,2    ISO 100   f/3,2  1/30s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  90 mm f/3,2    ISO 400   f/4,5  1/13s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  90 mm f/3,2    ISO 400   f/4,5  1/13s
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Hasselblad X1 D II  Hasselblad  90 mm f/3,2    ISO 100   f/3,2  1/25s
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Mobilny, lekki statyw podróżny do fotografii i video!

MANFROTTO  

BEFREE 

3-WAY 
LIVE ADVENCED 
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Fotografowanie podczas podróży z lekkim statywem było możliwe już 
od dawna. Niestety twórcy wideo pozbawieni byli lekkiego sprzętu, któ-
ry umożliwiałby aktywną pracę z ruchomym obrazem. Oczywiście moż-
na było unieruchomić filmującą lustrzankę lub bezlusterkowiec czy nawet 
lekką kamerę na statywie fotograficznym, ale było to rozwiązanie tyleż 
nieeleganckie co wykluczające płynną pracę. Poziome panoramy czy po-
chyły lub śledzenie obiektów i przekadrowywanie  nie wchodziły w grę ze 
statywem fotograficznym. Z kolei dedykowany statyw wideo słabo speł-
niał się w roli statywu fotograficznego (chyba, że do ujęć poziomych). Kto 
próbował takich rozwiązań, ten wie, jak bardzo komplikowały one życie. 
W czasach, kiedy twórcy w płynny sposób przechodzą od rejestracji foto-
graficznej do wideo, co  spowodowane jest głównie możliwościami obec-
nych aparatów i kamer, zapotrzebowanie na statyw ogólnego przezna-
czenia wzrosło.

Naprzeciw oczekiwaniom takich właśnie medialnych twórców wyszła fir-
ma Manfrotto, tworząc kolejne, jedne z najbardziej udanych, wcieleń sta-
tywu BeFree. Od kilku lat statyw ten jest bardzo chętnie kupowany przez 
wszystkich, którzy chcą posiadać mały statyw podróżny. Mały, lecz taki, 
który z powodzeniem unieruchomi ich bezlusterkowca czy lustrzankę. 
Statyw tak naprawdę się nie zmienił. Jest to typowy model BeFree, jednak 
zastosowana głowica powoduje, że mamy do czynienia z zupełnie nową 
jakością. 

Inżynierom firmy Manfrotto udało się skonstruować głowicę spełniającą 
te dwie funkcje. Głowica modelu 3-Way jest głowicą, która pracować może 
jako głowica 3-kierunkowa fotograficzna, oraz jako głowica olejowa do za-
dań filmowych. 

Pierwsze zetknięcie z tą konstrukcją nieco onieśmiela, ponieważ jesteśmy 
zaskoczeni tym, że głowica dodatkowo może być składana tak, aby wielkość 
złożonego statywu nie odbiegała od innych modeli BeFree. Po rozłożeniu i 
zablokowaniu długiej rączki do panoramowania uzyskujemy arcyciekawą, 
zgrabną, maleńką głowicę, którą bez problemu używamy zgodnie ze swo-
im zamysłem. Zarówno używanie głowicy w funkcjach fotograficznych w 
tym przestawienie płytki mocującej do pionu, jak i filmowanie z użyciem 
ruchu głowicy nie stanowią problemu. 
Warto zaznaczyć, że cały zestaw jest przystosowany do pracy z kamera-
mi o wadze do 6 kg. Musimy pamiętać jednak, co wykazały nasze testy, 
że taka masa jest już masą graniczną. Jednak używanie nawet zaawan-
sowanej lustrzanki, profesjonalnego korpusu z obiektywem nawet długo 
ogniskowym nie stanowi problemu, jeżeli całość osiąga nawet ponad 4 
kg. Statyw z takim obciążeniem może także pracować w trybie ustawienia 
pionowego kamery czy aparatu. O ile w czasie fotografowania to nie dzi-
wi, to szukający ujęć pionowych w filmie (pod portale społecznościowe 
czy do realizacji przypominających pracę ze smartfonem) będą tu w pełni 
usatysfakcjonowani. Kamera ułożona pionowo nadal może być obsługi-
wana w trybie płynnej pracy głowicy wideo. 
Głowica zaopatrzona jest w płytkę RC2, a to oznacza, że może pracować w 
systemie Arca Swiss.
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Jak inżynierom udało się w tak małym korpusie głowicy, umieścić me-
chanizm płynnej regulacji, pozostaje dla nas tajemnicą, ważne jednak, że 
całość funkcjonuje znakomicie. Samego statywu nie trzeba specjalnie re-
komendować, ale warto wiedzieć, że konstrukcja BeFree jest bardzo sta-
bilnym statywem umożliwiającym pracę w większości typowych sytuacji.
Statyw jest konstrukcją cztero sekcyjną i osiąga wysokość 151 cm, całość 
wraz z głowicą waży 1,97 kg. Długość po złożeniu to 40 cm. 3 kąty rozwar-
cia nóg. Wysokość minimalna 42 cm. Statyw sprzedawany jest z futerałem 
znanym już z całej serii BeFree, który świetnie uzupełnia podróżne zasto-
sowania. Jeszcze nie tak dawno vlogerzy czy fotografowie często podró-
żujący, którym przychodziła ochota na filmowanie, musieli albo dźwigać 
więcej wyposażenia, albo odstąpić od zamiaru rejestracji wideo. Ten sta-
bilny system możemy spokojnie polecić każdemu, kto realizuje projekty 
medialne z pogranicza fotografii i filmu, nade wszystko zaś tym, którzy 
realizują je w czasie podróży, często się przemieszczając. 

Tyle suchych informacji. Z całą pewnością chcielibyście wiedzieć, jak ten 
statyw sprawdza się w praktyce. No cóż. Pierwszy kontakt to chwilowa 
konsternacja, ponieważ zwykłe odblokowanie statywu BeFree jest pro-
ste. Należy po prostu, odgiąć nogi, aby odsłonić kolumnę z głowicą. To 
startowa pozycja. I tu okazuje się, że następny krok nie jest już taki prosty. 
Trzeba odblokować głowicę i przystosować ją do pracy. Po raz pierwszy 
musimy to po prostu rozkminić. Nic tu nie wygląda tak jak w typowych 
głowicach. Nic dziwnego. Ani to głowica typowa dla fotografii, ani dla 
wideo. Jest zupełnie nowym pomysłem. Musimy go poznać. Najważniej-
szym elementem jest usztywnienie dźwigni panoramowania poprzez 
użycie specyficznego zatrzasku. Dotyczy to pierwszego, no może drugie-
go rozłożenia. W czasie trzeciego zaczynamy podziwiać twórców, którym 
udało się wpaść na taki pomysł, ponieważ głowica jest niewielka, w pełni 
kompatybilna ze statywem, ale jej możliwości są niesamowite. Blokowa-
nie ustawień w fotografii - proszę bardzo! Płynny ruch podczas nagrywa-
nia materiału - również - proszę bardzo. Im częściej rozkładamy ten sta-
tyw, tym bardziej się uśmiechamy. Przechytrzyliśmy prawa fizyki i rynku, 
jednym wyborem w trakcie zakupów. Jest niewielki, ale sztywny. Lekki, 
ale bardzo praktyczny. Iluż z nas nie marzyło, aby fotografując móc z tym 
samym sprzętem przystąpić do nagrań. Zwłaszcza podczas podróży. Ten 
statyw świetnie wpisuje się w zauważona może nie tylko przez nas ten-
dencję do wzmożonej innowacyjności w firmie Manfrotto. Tego nowego 
ducha czuć w kolejno pojawiających się nowościach, gdzie nowe modele 
zaskakują rewolucyjnymi zmianami i nietypowymi rozwiązaniami. Coraz 
bardziej praktyczne, coraz bardziej innowacyjne. Dochodzimy tu do cieka-
wej konkluzji... Jeżeli nie wiesz jeszcze jaki zakres prac przeważy w Twoich 
działaniach i szukasz niezbyt ciężkiego statywu, to po prostu powinieneś 
postawić na BeFree 3-way. Dlaczego? Dlatego, że takiego połączenia mo-
bilności, niezawodności i funkcjonalności nie oferuje obecnie, żaden inny 
statyw. To kompleksowe rozwiązanie, ponieważ statyw sprzedawany jest 
wraz z futerałem, który zabezpiecza go i ułatwia przenoszenie.
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7ARTISANS 75 mm f/1,25
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Kolejna niespodzianka z Chin. Przyzwyczaiłem się już do tego, że produkty z Chin by-
wają zaskakująco dobre, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na stosunek osiąganej jakości 
do ceny. Chyba w ogóle nikogo już to nie dziwi. Nie mam zamiaru wywnętrzać się na 
temat tego, że przecież wiele produktów renomowanych marek powstaje właśnie 
w Chinach i takie ma nalepki z napisem kraju pochodzenia. Obiektyw, który opisuję 
to wypadkowa myśli technicznej inżynierów chińskich i spuścizny całej historii foto 
optyki. Dlaczego tak twierdzę? Otóż obiektyw ten upodobniony jest zewnętrznie do 
najnowszych produktów firmy Leica. Na to przyjdzie jeszcze czas. Ważne, że optycznie 
jest to obiektyw bardzo klasyczny w budowie. Nawiązuje on do pierwszych Summi-
luxów i jest Sonnaro-podobny. To zdecydowanie nie jest konstrukcja zaprojektowana 

dla wysoko rozdzielczych matryc. W takich konstrukcjach mamy na ogół do czynie-
nia z tylną grupą soczewek umieszczoną dosyć blisko matrycy i dużo soczewek spe-
cjalnych. Asferycznych i o ultra niskim współczynniku załamania światła. Tutaj tych 
wszystkich cudów nowoczesnej inżynierii optycznej po prostu nie ma.

Mamy klasyczny obiektyw, o klasycznej budowie i klasycznym obrazowaniu. Muszę 
wam się przyznać do tego, że o tym, jak obiektyw będzie rysował, wiedziałem już, gdy 
zobaczyłem jego pudełko. Nie, nie jestem jasnowidzem. Na pudełku wzorem pro-
ducenta niemieckiego - produkującego obiektywy z mocowaniem M uwidoczniono 
przekrój optyczny tego obiektywu. To właśnie ten przekrój uświadomił mi, że nie ma 
co oczekiwać totalnie wyśrubowanych osiągów.

Czy zatem powinienem od razu wyciągnąć wniosek, że nie ma co brać się za test? 
Zdecydowanie nie. Obiektywy klasyczne, konstrukcje starsze, kupowane na platfor-
mach aukcyjnych, potrafią zaskakiwać bardzo urokliwym obrazowaniem. Na takie 
właśnie, bardzo urokliwe obrazowanie miałem nadzieję w tym przypadku. Czy się 
pomyliłem? Czy miałem rację? To się miało okazać.
Nim jednak przystąpię do szerszego opisu - pozwolę sobie na małą dygresję. Ocze-
kując po obiektywie konkretnego efektu mam w myślach całą możliwą wiedzę, jaką 
udało mi się zdobyć do tej pory. Cały bagaż doświadczeń. Mnóstwo kadrów, które 
pokazały mi, że obraz to coś więcej niż tylko budowa optyczna obiektywu, rozdziel-
czość, kontrast. Niestety, nie każdy może sobie pozwolić na gromadzenie takich do-

świadczeń, zwłaszcza że bardzo często pociąga to za sobą straty finansowe. Kupo-
wanie nowego sprzętu, testowanie itd. Z tym całym doświadczeniem patrzę na takie 
obiektywy jak ten, zupełnie inaczej. Z szacunkiem i oczekiwaniem.

Na ogół, zwykliśmy dokonywać pewnych uproszczeń. Szukamy obiektywu o takiej i 
takiej ogniskowej i takiej, a nie innej jasności. Proste. Znaleźliśmy – super! Jest ok. Tym 
samym zwykliśmy stawiać obok siebie bardzo różne konstrukcje, które uśredniamy 
tymi podstawowymi danymi technicznymi. Tak czynić nie powinniśmy. Tak czynić nie 
wolno! Dlaczego?
Dlatego że na zjawisko, jakim jest dany obiektyw, składa się wiele elementów. Jakość 
generowanego obrazu to tylko jeden z takich aspektów. Liczą się także: budowa me-
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chaniczna, jakość wykonania, plastyka obrazu, mikro kontrast, ostrość, a nawet to jak 
dany obiektyw leży na korpusie. Esteci, tacy jak ja, zwracają uwagę także na to, jak 
obiektyw wygląda. W końcu jest to nasze narzędzie pracy, z którym bardzo często 
mamy do czynienia. Jeżeli sięgając po to narzędzie, będziemy mieli uczucie jakiegoś 
dysonansu, bo np. nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak obiektyw wygląda, jak pasuje 
do naszego korpusu, to sumarycznie będziemy mieli niechęć do samego fotografo-
wania. System uprzedzeń, które w ten sposób nabędziemy, nie pozwoli cieszyć się 
nam z powstałych fotografii. Najważniejsze jest jednak to, że sama ogniskowa i otwór 
przysłony to nie wszystko. Sposób obrazowania wydaje się znacznie ważniejszy. Się-
gając po obiektywy o tak wyśrubowanych parametrach, musimy zdawać sobie spra-
wę z tego, że każdy ułamek jakości okupiony będzie wagą lub ceną. Musimy zdawać 

sobie sprawę z tego, że czasami najważniejsze jest posiadanie tej skonkretyzowanej 
ogniskowej, którą najbardziej lubimy. Jeżeli już taką mamy, wówczas możemy się-
gać po różne obiektywy i sposoby obrazowania. W tym przypadku mamy obiektyw 
wyjątkowo jasny. Nawiązuje on do jednego z najnowszych obiektywów z niemiec-
kiej fabryki w Solms. Wagą zdecydowanie odstaje od tamtego projektu, wielkością 
także. Jest mniejszy, zgrabny, lekki. Kosztuje ułamek kwoty, jaką należy dać za jego 
niemiecki odpowiednik. Sięgając po ten obiektyw - a miałem na to ochotę od dawna 
- jednocześnie nie miałem żadnych oczekiwań. Nic nie narzucałem sobie z góry. Tak 
naprawdę nie miałem nawet czasu do testu się przygotować. Gdy obiektyw pojawił 
się na moim biurku, wiedziałem, że zapowiada się coś nietypowego. Liczyłem na pla-
styczne obrazowanie, ale czego mogłem spodziewać się więcej, tego przewidzieć nie 
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mogłem. Do rzeczy.
Obiektyw ma długość 73 mm, średnicę 70 mm. Waga to 600 g. Budowa Optyczna 7 
soczewek w 6 grupach. Przysłona to 12 listków. Jeszcze raz to ostatnie - przysłona to 
12 lamelkowa konstrukcja o bardzo wyrafinowanym kształcie zapewniającym okrą-
gły otwór na szeroko otwartym obiektywie. Jeden z najmocniejszych elementów tej 
konstrukcji. Obiektyw zbudowany jest bardzo dobrze. Nie mam tu na myśli, typowe-
go, dobrego obiektywu, lecz dobrze w odniesieniu do najlepszych konstrukcji np. Vo-
igtlandera czy Zeissa. Nie można się do niczego przyczepić. Sposób i dokładność spa-
sowanie elementów, finezja obróbki metalu, detale pierścienia ostrości, same litery i 
oznakowania na obiektywie to najwyższy poziom. Wykonanie pierścienia przysłony z 
lekkim wyprofilowaniem – nie jest to, zwykły żebrowany okrąg, to czysta finezja. Ow-
szem, zapożyczona, ale jednak finezja. Pierścień ten porusza się z płytkim, delikatnym 
skokiem. Opór, który stawia, wydaje się być idealny. To samo dotyczy pierścienia ostro-
ści. Jak już wspomniałem ma on bardzo delikatne, regularne frezy, Których zadaniem 
jest stawianie oporu opuszkom palców. Całość wyraźnie nawiązuje do produktów nie-
mieckich. Nawet kolorystyka przyjęta dla oznaczeń ogniskowej i przysłony oraz skali 

odległości przejęta jest w całości, co tak naprawdę jest zaletą, bo obiektyw świetnie 
współgra z korpusami systemu M. Z każdym korpusem Leica obiektyw współgrać bę-
dzie - nawet wizualnie - bardzo dobrze. Co do ustawienia dalmierza, to w opakowaniu 
znajdziemy specjalną tabelę oraz śrubokręt, który pozwala wyregulować ustawienie 
dalmierza. Producent wie, że może to być wypadkowa pracy samego dalmierza i usta-
wienia w korpusie, dlatego pozwala na dostosowanie tego we własnym zakresie. Pod-
stawowa instrukcja obsługi umożliwia regulację we własnym zakresie. Trochę czasu 
trzeba na to poświęcić, ale nie jest to rzecz nie do zrobienia. Trzeba jednak pamiętać, 
że fotografowanie na tak długiej ogniskowej bez systemu AF powoduje wypadanie 
z ostrości nawet przy małych ruchach. Dlatego z ostrzeniem przez dalmierz należy 
bardzo uważać i być precyzyjnym - najlepiej zaś stosować marketing ostrości, przesu-
wając się o milimetry i robiąc kilka zdjęć. Obiektyw bardzo mile mnie zaskoczył, pod 
względem budowy mechanicznej. To bardzo dobrze wykonana robota. Po tych oglę-
dzinach, które wywołały u mnie szeroki uśmiech, pozostało podpięcie do korpusu M 
10 i wykonanie serii testowych fotografii.
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Leica M 10 - 7Artisans 75 mm f/1,25    ISO 100   f/1,7  1/500 sLeica M 10 - 7Artisans 75 mm f/1,25    ISO 100   f/2,4  1/250 s

Leica M 10 - 7Artisans 75 mm f/1,25    ISO 250   f/2,8  1/125 s
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Leica M 10 - 7Artisans 75 mm f/1,25    ISO 200   f/4  1/1000 s
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Leica M 10 - 7Artisans 75 mm f/1,25    ISO 200   f/6,8  1/1000 s
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Leica M 10 - 7Artisans 75 mm f/1,25    ISO 100   f/1,4  1/1500 s

Leica M 10 - 7Artisans 75 mm f/1,25    ISO 200   f/4  1/3000 s

Leica M 10 - 7Artisans 75 mm f/1,25    ISO 200   f/1,7  1/1000 s

Leica M 10 - 7Artisans 75 mm f/1,25    ISO 200   f/1,7  1/2000 s
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Jak zwykle musicie mi wybaczyć, że testowe zdjęcia to tylko przysłowiowe kamyczki 
i krzaczki, ale to takie zdjęcia pokazują, na co stać dany obiektyw. Musicie użyć wy-
obraźni, bo to dopiero Wasze kadry, pozwolą temu obiektywowi zabłysnąć. Test to 
tylko test. Rozpocząłem jak zwykle od zdjęć ze statywu szczegółowego motywu – w 
tym przypadku gazety. Analiza zdjęć wykazała, że do przysłony dwa nie możemy li-
czyć na super ostrość. Przy przysłonie w pełni otwartej mamy do czynienia z nakła-
daniem się na ostrości rozmyć fragmentów nieostrych. Kontrast i mikrokontras są 
znacznie mniejsze i wraz z nieostrościami tworzą zespół duszków, które powodują, 
że odbiór fotografii może być zniechęcający. Gdyby chodziło o obiektyw za 6000 €, 
to takie nieostrości od razu by go dyskwalifikowały w moich oczach. Tu jednak mamy 
do czynienia ze szkłem za 2000 zł. To zupełnie zmienia postać rzeczy, ponieważ ten 
obiektyw od samego początku, nie powinien być traktowany jako referencyjne szkło 
do systemu Leica M czy Sony, czy też innego bezlusterkowca. To obiektyw specjalne-
go przeznaczenia. Taki wniosek wyciągnąłem już po budowie optycznej, zdjęcia mnie 
tylko o tym przekonały. Czy przysłony w pełni otwarte lub leciutko przymknięte są 
przysłonami roboczymi dla tego szkła? Tak są! Są, jeżeli będziemy chcieli stworzyć ob-
raz wyjątkowo plastyczny, efemeryczny w charakterze, pełen lekkości, zmysłowości, 
romantyzmu. Maleńka głębia ostrości w połączeniu z tą cechą, jaką jest zmniejszony 
kontrast, winieta i lekkie nieostrości sprawiają, że do takich zadań obiektyw będzie 

wymarzonym środkiem wyrazu. Jeżeli chcemy perfekcji, możemy zawsze wypo-
sażyć się w obiektyw Nokton 75 mm f/1,5 lub Summarit 75 mm f/3,4 za o wiele 
większe pieniądze. Tam ostrość od brzegu do brzegu będziemy mieli już na w pełni 
otwartej przysłonie. Tu jednak mamy do czynienia z plastyką, której szukamy w ta-
kich szkłach jak np. Nokton 40 mm Classic. Na otwartej przysłonie takie obiektywy 
dają obrazowanie zupełnie odmienne od tego, co obserwujemy naszymi oczami. 
Dopowiadają coś do obrazu. To jest największa zaleta takich szkieł. Tu mamy takie 
właśnie szkło o ogniskowej 75 mm. Kto potrzebuje teleobiektywu, szkła portreto-
wego, o takim zespole cech to się nie zawiedzie. Ocenianie szczegółowości obrazu 
na w pełni otwartej przysłonie w tym szkle nie ma sensu. Zamysł stworzenia tego 
szkła i zaoferowania krótkiego tele z taką siłą światła był z pewnością inny. Winieto-
wanie oczywiście ustępuje wraz z przymykaniem przysłony a pojawiająca się coraz 
większa ostrość gdzieś na poziomie przysłony 3,5 - 4, Staje się bardzo dobra.

Jeżeli ktoś poszukuje obiektywu, który łączy plastyczny świat delikatnych rozmyć 
i małej głębi, a jednocześnie czasami będzie go używał do zdjęć na bardziej przy-
mkniętych przysłonach, wówczas może spokojnie w to szkło zainwestować. W tor-
bie fotografa weselnego będzie to bardzo mile widziany gość. Po sesji wykony-
wanej zwykłymi szkłami wystarczy założyć coś takiego i fotografować na otwartej 

Leica M 10 - 7Artisans 75 mm f/1,25    ISO 200   f/4  1/3000 sLeica M 10 - 7Artisans 75 mm f/1,25    ISO 200   f/1,4  1/2000 s
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przysłonie, aby uzyskać zdjęcia, które wzbudzą zainteresowanie. W sesjach portre-
towych 7Artisans o ogniskowej 75 mm też odda nam nieocenione przysługi, jeśli za 
przysłonę roboczą potraktujemy f/2.
Większość zdjęć testowych wykonałem w przedziale przysłon od f/1,25 do f4. Na ogół 
ostrzyłem przy użyciu dalmierza. To było duże ryzyko, ale jak widzicie, udało się po-
mimo tego, że nie dokonywałem kalibracji. Ot taki egzemplarz. Jedna trzecia zdjęć 
wykonana była przy pomocy podglądu na żywo. Automatycznie powiększanie ob-
razu w modelu M 10 podczas pokręcenia pierścieniem ostrości nawet w obiektywie 
niesystemowym świetnie się tu sprawdziło. Obiektyw nie przekazuje żadnych danych 
do korpusu. To czysto mechaniczne urządzenie. Czy jest to obiektyw, który chciałbym 
posiadać? Tak! Wiem, że to obiektyw, który chciałbym posiadać. Pewnie go po prostu 
zostawię u siebie. Dlaczego? Dlatego, że już podczas zdjęć testowych zauważyłem, że 
w tej konstrukcji drzemie duży potencjał.

Wielkość tego potencjału zależeć będzie od stopnia naszego zaangażowania do 
współpracy z nim. Zauważyłem od razu, że wybierając odpowiednie motywy pod 
jego szczególną konstrukcję mamy możliwość generowania coraz lepszych zdjęć. Co 
mam na myśli? Otóż każdy obiektyw ultra jasny przy w pełni otwartej przysłonie, traci 
kontrast. Oczywiście są od tej reguły wyjątki - obiektywy wybitne. Większość jednak 
zachowuje się tutaj bardzo podobnie. Jeżeli fotografujemy tym obiektywem w po-
mieszczeniu przy skąpym świetle, nie wprowadzając dodatkowego kontrastu, może-
my oczekiwać na zwiększony efekt zmiękczenia. Portrety rzeczywiście będą bardzo 
miękkie i niezbyt ostre. Jeżeli jednak znajdziemy się w otoczeniu bardzo kontrasto-
wym, na świeżym powietrzu w operującym słońcu, w studio z oświetleniem błysko-
wym, możemy oczekiwać bardzo dobrych rezultatów. Jeżeli tylko nie przepalimy ka-
dru na otwartej w pełni przysłonie, możemy uzyskać nieprawdopodobnie ciekawe 
portrety czy zdjęcia ze zbliżeń. Po przymknięciu przysłony otrzymujemy bardzo ostre 
zdjęcia i to, co ważne, na każdej odległości obrazowej. Starałem się to w teście poka-

zać. Nawet elementy architektoniczne fotografowane z dosyć dużego dystansu 
są ostre, jeżeli przysłonę przymkniemy do wartości f/4. Tak naprawdę używałbym 
tego obiektywu na przysłonie 1,5. Muszę być szczery, że przy tej przysłonie zde-
cydowanie ustępuje on takiej konstrukcji jak chociażby Voigtlander Nokton 75 
mm f/1,5, jednak sposób obrazowania wynikający zapewne z dużej ilości listków 
przysłony i bardzo klasycznej budowy optycznej bardzo do mnie przemawia. To 
świetny obiektyw na fotografowanie w niezbyt ciekawych miejscach. Jego spo-
sób obrazowania, który ma wyraźny charakter i swój styl potrafi sprawić, że zdję-
cia nawet zwykłych przedmiotów będą prezentować się nieco inaczej.
Na koniec wspomnę o czymś, o czym może, wspominać nie powinienem. Już o 
tym pisałem powyżej, ale co tam. Wielkim plusem tej konstrukcji jest dopasowa-
nie do systemu M. Jeżeli macie korpus M lub lubujecie się w małych obiektywach 
manualnych do swojego bezlusterkowca, to spokojnie możecie się zainteresować 
tą konstrukcją. Jest to szkło lepsze niż Voigtlander 75 mm f/1,8 Classic.

Obiektyw wykonany jest nadzwyczaj dobrze i posiłkowanie się dobrymi wzorcami 
z najwyższej półki wyszło mu bardzo na dobre. W waszej torbie wyglądać będzie 
on równie dobrze. Na korpusie Leica M wspaniale. Jeżeli nauczycie się jego cha-
rakteru - odwzajemni się wam nietuzinkowymi fotografiami. Myślę, że kierunek 
wskazany przez tę konstrukcję upodabnia obiektywy firmy 7Artisans do innych, 
dzisiaj przodujących fabryk obiektywów manualnych, które cechowały się wizją i 
ambicją. Jeszcze kilka lat i niejednokrotnie będziemy zaskakiwani coraz lepszymi 
konstrukcjami. Widzę, że firma nie wprowadza jeszcze ekspansywnie do swoich 
konstrukcji soczewek asferycznych, pewnie jest to kolejny krok w rozwoju firmy 
może związany z zakupem odpowiedniego wyposażenia, maszyn do obróbki itp. 
Jeżeli w ramach tak klasycznego projektu udaje się im, osiągnąć tak wysoką ja-
kość wykonania, to możemy oczekiwać w przyszłości szkieł, które nas kompletnie 
zaskoczą.
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Tym statywem powinni zainteresować się wszyscy filmowcy, którzy działają pod presją czasu i 
pracują sprzętem, którego waga nie przekracza 20 kg. 20 kg to wytrzymałość i udźwig samego 
statywu. Realna waga, którą obsłuży zestaw, będzie wynikała także z nośności użytej głowicy. 
Głowicę mocujemy w systemie półkuli 75 mm lub przez przejściówkę 60 mm. Gdy zobaczyłem 
ten statyw po raz pierwszy, od razu pomyślałem, że to nowa odsłona produktów Manfrotto. 
Nowy kierunek rozwoju firmy, która zaczęła pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Ten 
statyw jest właśnie takim produktem. Jak bardzo jest nowoczesny, przekonujemy się, widząc 
konstrukcję, niemającą konkurencji na rynku. Są solidne statywy wideo, oparte o system zbu-
dowany na pojedynczych nogach, ale żaden z nich nie rozstawia się w tak szybkim systemie. 
Słowo Fast nie jest wyświechtanym frazesem, tylko faktem. To, że statyw nie ma rozpórki i nie 
traci nic na sztywności, zawdzięcza wyjątkowo solidnemu jarzmu, które posiada dwa punkty 
mocujące dla akcesoriów i jest wyjątkowo solidnie wykonane. Nie dziwi to w solidnie wykona-
nych produktach Manfrotto, a jednak model 635 wydaje się wyjątków dobrze zaprojektowany 
i wykonany. W użytkowaniu na co dzień cieszą nas detale takie jak na przykład system blokady 
nóg w jednym z trzech kątów. Ponieważ noga jest pojedynczą rurą. Łatwo sięgnąć palcem za 
nią – tuż pod jarzmem i błyskawicznie wypchnąć blokadę, ustawiając nogę we właściwym po-
łożeniu. Sam ruch nogi dostosowujący się do stopnia rozstawienia zablokuje ten system. Roz-
wiązanie intuicyjne nie mniej niż przekręcanie głównego elementu. Trzy ruchy, po jednym dla 
każdej nogi i szybkie wyciągnięcie na wysokość roboczą. To wszystko, co musicie zrobić, aby 
statyw rozłożyć. Rewelacja. Do tego ten modernistyczny wygląd! Statyw robi duże wrażenie 
swym nietypowym wyglądem, który nie zapowiada tak dużej ładowności.
Już sam ten fakt sprawia, że tego statywu użyjemy do pracy z lżejszymi kamerami. Obecnie 
oznacza to, że właściwie każda popularna kamera może być używana w pracy z tym staty-
wem, nawet jeśli doposażona jest w monitor podglądowy, akumulator V-lock czy rejestrator 
zewnętrzny.

Jak już wspomnieliśmy, statyw ten stworzony jest z myślą o szybkim rozstawianiu. W tym celu 
pojedyncze nogi statywu zbudowane są w zupełnie nowatorski sposób. Solidne jarzmo wspie-

ra bardzo mocny mechanizm mocowania każdej nogi. Grube karbonowe rury łączą się ze sobą 
teleskopowo, ale nie w taki sposób, do jakiego przywykliśmy. W zwykłych statywach z sekcjami 
w postaci jednej nogi – najgrubsza górna rura mieści w sobie coraz mniejszej średnicy pozo-
stałe nogi. Tutaj gruba rura górna wchodzi do mechanizmu teleskopowego, który jest zarazem 
blokującym system wszystkich sekcji. Od dołu z kolei wychodzi rura najmniejszej średnicy. Wy-
sokość statywu regulujemy poprzez blokowanie najgrubszego elementu, który wygląda jak te-
leskop lub amortyzator. Jeden ruch odblokowuje całą nogę! Jedno przykręcenie tego elemen-
tu blokuje całą sekcję we właściwym położeniu. System wspierany jest także blokadą kątów 
rozstawu nóg i może pracować bez rozpórki.

Statyw waży 3,5 kg. Długość po złożeniu to 73,5 cm. Wysokość maksymalna statywu po rozło-
żeniu to 155 cm. Udźwig 20 kg. Rury wykonane z karbonu. Mieliśmy okazję przetestować sta-
tyw w pracy i musimy przyznać, że system blokady poprzez przekręcenie jednego elementu 
wydaje się pozornie niezbyt pewny. To wrażenie wynika bardziej z przyzwyczajenia do tego, że 
solidność statywu zwykliśmy określać między innymi ilością zacisków blokujących nogi. Sta-
tyw przy rozkładaniu, którego nie trzeba się schylać i namęczyć to nowość. Mechanizm Fast 
twisting lock jest bardzo rewolucyjną zmianą w konstruowanie statywów. Nie musimy sięgać 
do konkretnego zacisku – przekręcamy całą nogę w jej najgrubszym miejscu. Zarówno od-
blokowanie, jak i zablokowanie to jeden ruch dla każdej z nóg. To, co zwróciło naszą uwagę 
to sztywność całej konstrukcji. Nawet bez rozpórki całość zachowuje się bardzo sztywno i jest 
odporna na tak ważne w realizacjach wideo skręty, z którymi mamy do czynienia podczas pa-
noramowania.
Podczas rozkładania wystarczy chwycić statyw za jarzmo lub głowicę i od razu umieścić ją na 
żądanej wysokości odblokowanie nogi sprawia, że automatycznie się wysuwa i dociera do pod-
łoża. Jeden ruch, jedno przekręcenie najgrubszej nogi, blokuje całą nogę. W ten sposób może-
my rozstawić całość nawet na bardzo nierównym podłożu. Rozstawić pewnie i bardzo szybko. 
Statyw standardowo wyposażony jest w kolce na co dzień zabezpieczone dużymi gumowany-
mi stopami. Cena na polskim rynku oscyluje w granicach około 3400 zł.
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Muszę przyznać, że miałem przeczucie… Nie spieszyłem się 
i może to dobrze. Dostałem do testu obiektyw Nokton 35 
mm f/1,2 ASPHERICAL III i przepadłem. Dlaczego? Dlatego, 
że kocham ten obiektyw Voigtlandera w poprzedniej wersji 
oznaczonej jako II. Jest to mój ulubiony obiektyw do pełnej 
klatki - niezależnie czy klatką tą jest Leica M, czy Sony A7/9. 
Nie chcę Was zanudzać stwierdzeniami, dlaczego to taki 
dobry obiektyw. Dałem temu wyraz w licznych artykułach. 
Może w sumie je wymienię:
Do systemu Sony A7R używam zestawu złożonego z tego 
właśnie szkła w odsłonie „drugiej” i Voigtlandera APO Lan-
thara 65 mm. Ten zestaw jest ze mną wszędzie, gdzie uży-
wam pełnej klatki - piszę tu o zawodowych sesjach… Ufam 
mu w 100% i to zarówno w filmie, jak i fotografii. Najbardziej 
podoba mi się jego aksamitne rozmycie i papierowa głębia 
na f/1,2 połączone z szerszym oglądem rzeczywistości, niż 
ten oferowany przez szkła Nokton 50 mm f/1,2. Po prostu 
ciekawych rozmyć jest więcej.. ;-) Podoba mi się to, że ten 
romantyczny look znika po przymknięciu przysłony, zamie-
niając obraz w najostrzejsze 35 milimetrów jakie testowa-
łem. Dodatkowo mniej wtajemniczonym przypomnę, że to 
dzięki temu obiektywowi mogłem coraz śmielej fotografo-
wać w świetle zastanym bez dodatkowych lamp, ponieważ 
to właśnie Nokton 35 f/1,2 pozwalał nawet w małym konta-
ście światła otoczenia uzyskać poprawny mikrokontrast.

Nie o tym miałem. No więc w moje ręce trafiła zapowiadana 
od dawna wersja III. Podobna wizualnie do szkła Nokton 40 
mm f/1,2 - wyraźnie skrócona. Mniejsza. Maleńka. Filigrano-
wa, o nie przeciętnych możliwościach. Lżejsza, mniejsza, ale 
czy przez to gorsza? Takie postawiłem sobie wstępnie pyta-
nie testowe. Można by stwierdzić, że była to przyjęta prze-
ze mnie teza na potrzeby testu. Pofotografowałem trochę 
i okazało się, że nie. Tak. Nie ma różnicy - co stwierdziłem 
po szybkim oglądzie zdjęć. Obiektywy wydały mi się takie 
same. Tu można by zakończyć. Wszystko jasne. Jakoś to Co-
sina zrobiła, że w mniejszym ciałku - pokroju Noctiluxa 35 
mm f/1,4 ASPH., upakowała to, co mieściło się w dotychcza-
sowym korpusie obiektywu Nokton f/1,2 poprzedniej ge-
neracji i tyle. Gdzieś czaiło się pytanie, jak było to możliwe, 
przy zachowaniu tak jasnej konstrukcji, jednak nie zgłębia-
łem tego zagadnienia dalej. Ot udało się - nie po raz pierw-
szy optykom z Cosiny i tyle. Jeśli jest tak samo dobrze - to 
ok.

VOIGTLAENDER NOKTON 35 mm f/1,2 
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Tu zrobiłem sobie dłuższą przerwę. Nie uży-
wałem tego obiektywu przez wiele dni - może 
nawet 3 tygodnie. Gdyby nie inne testy, moż-
na by pomyśleć, że zwyczajnie się obijałem. Nie 
nic podobnego. Odpocząłem od tej konstrukcji 
jako zdiagnozowanej.

Spokój jednak nie trwał długo. Kiedyś… Popi-
jając sobie ranną kawkę, pomyślałem, że trze-
ba sprawdzić przed pisaniem testu, o co chodzi 
w tym szkle. Po co postanowiono je wyprodu-
kować? Po co zmieniać coś, co jest dobre? Tu 
przypomniało mi się, że kilka konstrukcji Voig-
tlandera zakpiło ze mnie wcześniej. Nie zapo-
wiadały ochów i achów, a jednak po bliższym 
poznaniu, okazywały się fascynującym przy-
czynkiem do rozwoju rynku fotooptycznego. 
Obiektywy Classic 1,4 czy Heliar 50 mm f/3,5 to 
tylko dwa przykłady pokazujące, że jeśli inży-
nierowie Cosiny coś robią, to ma to jakiś głębszy 
sens. Czasami niezauważalny. Czasami głęboko 
ukryty. Jednak zawsze istotny pod względem 
obrazowania…. Gdy sobie o tym przypomnia-
łem, poczułem, że coś przegapiłem.
Zacząłem od analizy parametrów technicznych.
„Stara” wersja to 60,8 mm średnicy i 62 mm dłu-
gości. Średnica gwintu filtra 52 mm. Budowa 
optyczna to 10 soczewek w 7 grupach, dwuna-
stolistkowa przysłona i masa 470 gram.
„Nowa” wersja to 60,8 mm średnicy, ale 50,5 
mm długości! Skrócono konstrukcje o 11,5 mm! 
Średnica gwintu filtra 52 mm. Budowa optyczna 
to 9 soczewek w 7 grupach, dwunastolistkowa 
przysłona i masa 332 gramy. 138 gram. mniej!

Przyznacie, że wygląda to rewelacyjnie. Mnie 
jednak coś nie pasowało. Finezyjna budo-
wa obiektywu w wersji II została uproszczo-
na, zmniejszona, odchudzona - czy z dobrym 
rezultatem? Musiałem rzetelniej podejść do 
testu. Najistotniejszy element jasnych Nok-
tonów, czyli 12-listkowa przysłona odpowie-
dzialna za piękne rozmycia pozostała. Zmieniło 
się wszystko inne. Zrezygnowano z soczewki o 
ultra niskim współczynniku dyspersji. Zamiast 
niej zainstalowano dwie soczewki dwustronnie 
asferyczne… To zaczynało mi coś przypominać. 
Skoncentrowanie szkła na mniejszej przestrze-
ni, bardziej zwarta budowa optyczna i wklęsły 
element przedni, a nie lekko wypukły jak w wer-
sji II… Tak!!!! 9 elementów! Z kolejnym łykiem 
ristretto przyszło olśnienie. Ja to już gdzieś wi-
działem!
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No tak - projekt pod względem ogólnego konceptu podryfował w kierunku najlepszej 35-ki robionej w 
Niemczech. Summilux 35 mm f/1,4 ASPH. mógł być natchnieniem, że można zrobić mniejszy obiektyw 
o bardzo dobrych osiągach. Kiedyś po testach okazało się, że Nokton w wersji II był dla mnie lepszym 
wyborem niż Summilux (nie piszę tu o stosunku cen 20 000 vs. 5 000 zł). Teraz jednak inżynierowie 
Cosiny poszaleli. W podobnej wielkości tubus wsadzili konstrukcję optyczną o świetle 1,2. Oczywiście 
inspiracja jest czytelna tylko w ogólnym koncepcie. Asferyczne soczewki korygujące umieszczono w 
dwóch miejscach - z przodu i w końcu układu optycznego, a to zwiastuje polepszenie jakości ogólnej… 
Czyżby?

Nie pozostało nic innego jak ponownie poddać szkła testom. Wnikliwie. Ze statywu. Z fotografowaniem 
drobnych struktur. Potem przyglądanie się detalom na 32 calowym ekranie 4 i 27-calowym 5K i… Mam 
wnioski! Wnioski, które niełatwo mi opisać. Otóż Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 ASPHERICAL III jest 
lepszy optycznie od swego poprzednika. Nie jest to zmiana lepszy / gorszy w normalnym rozumieniu 
tych słów. Musicie pamiętać, że poruszamy się w zakresie szczytowych możliwości optyki, która zaczy-
na być obliczona na podstawie matryc o rozdzielczości ponad 60 megapikseli. Po przymknięciu do f/4 
obiektywy stają się identyczne. Może są i takie już od f/3,5, ale to, co znacznie poprawiono, rozgrywa 
się w zakresie dużych otworów względnych. Otóż na przysłonie f/1,2 obiektyw jest znacznie lepszy. 
Przy minimalnej głębi ostrości, z jaką mamy tu do czynienia, zniknęły delikatne „duszki”, ukazując mi-
krokontrast znany ze szkieł typu APO Lanthar. Ostrość poszła znacząco w górę. „Znacząco” przy tym 
stopniu wyśrubowanej jakości to wg. mnie o jakieś 20 %! Obiektyw stał się MISZCZEM w pracy z otwar-
tą przysłoną. Starą wersję trzeba było przymknąć do delikatnie ponad f/1,4 aby taką jakość uzyskać. 
Tu mamy to na „dzień dobry”. Co więcej - jeśli zastosujemy metodę pracy z jasnymi szkłami, polegającą 
na lekkim wprowadzeniu ostrzy przysłony w tor obrazowy - czyli gdzieś na f/1,25 czy f/1,3 to możemy 
śmiało stwierdzić, że fotografujemy najostrzejszą trzydziestką piątką, jaka istnieje - o tym świetle i na-
wet w konkurencji f/1,4 nie znajdziemy niczego lepszego. Opieramy się o absolut, czyli Distagon ZM 35 
mm f/1,4!!!! Raczej go przebijamy i to z nawiązką. Do tego wydaje mi się, że rozmycia jeszcze bardziej 
zyskały na aksamitności. Tu skala poprawy jest mniejsza - może jakieś 5%. Globalnie w stosunku do 
starej wersji mamy poprawę 20% na f/1,2 - 15% na f/1,4 i 10 % na f/2 - potem jest to już to samo. Jeśli w 

tym miejscu znajdzie się ktoś, kto przypomni, że istnieje Sigma o świetle f/1,2 to ja przypomnę, że ja-
kość zdjęć na otwartej przysłonie dużo odstaje od tej, o której tu piszę. Inżynierowie Sigmy potrzebo-
wali, aż 87,8 mm średnicy i 132,6 długości przy użyciu 17 elementów w 12 grupach i wadze 1090 gram., 
aby pokusić się o obiektyw o tej jasności. Czyż to nie dlatego producentem wykonawczym manualnych 
Zeissów jest właśnie Cosina, a nie Sigma?

No dobra. Podsumowanie dla czytających ten test, czyli maniaków podobnych do mnie. Jeśli nie macie 
Noktona 35 mm f/1,2 to po prostu musicie go mieć. Bez względu na to, czy fotografujecie Leicą M, czy 
Sony A7/9 czy Nikonem Z czy innym jeszcze bezlusterkowcem… Jeśli chcecie jakości i tej magii, jaka 
dzieje się, gdy ostrzymy tak wyrafinowanym szkłem w punkt, przy takich nieostrościach to proszę bar-
dzo - Nokton czeka. Jeśli natomiast tak jak ja pokochaliście to szkło w wersji II, to bez wahania, wystaw-
cie Noktona na sprzedaż dla tych, którzy go jeszcze nie poznali. Coś tam stracicie, ale jaka to strata! Z 
1000 zł max. W zamian sprawicie sobie jeszcze lepsze szkło, które jeszcze bardziej zminiaturyzuje Wasz 
system. Z tak niepozornego szkiełka wyciągnięcie jeszcze więcej ku zaskoczeniu odbiorców Waszych 
fotografii i filmów!

Na koniec jedno zdanie dla średnioformatowców. Otóż podobnie jak inne Noktony z serii f/1,2 (i Nok-
ton 24 f/1,4 oraz Nokton 75 f/1,5) świetnie pracuje z korpusami z matrycą Małego Średniego Formatu 
czy też Cropa 645 jak tam chcecie. Dla korpusów takich jak GFX 50 jest to obiektyw oferujący podobny 
sposób odrealnienia jak Nokton 35 mm f/1.4 Classic dla pełnej klatki. Nie ma tu totalnej perfekcji na 
całej klatce jak w szkłach Fujifilm. Jest mocna przyciemniona winieta, jest piękna plastyka i są niesa-
mowite rozmycia (f/1,2 w średnim formacie!!!!). Ostrość jest, ale w punkt - tam gdzie ją ustawicie, reszta 
to plastyczna orgia, niemające nic wspólnego z tym, co widzicie swoimi oczami. Nieprawdopodobne 
narzędzie o ogniskowej (w przeliczeniu na średni format) 28 mm… Polecam.
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Porównanie wielkości wersji nowej - III i starszej II. Różnica bardzo duża.
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Fujifilm GFX 50R Crop FF  - Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III     ISO 100   f/1,2  1/90 s
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Leica m 10 Monochrom  Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III   ISO 160   f/4  1 /4000 s
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Leica m 10 Monochrom  Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III   ISO 160   f/2  1 /4000 s
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Leica m 10 Monochrom  Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III   ISO 160   f/4  1 /4000 s
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Leica m 10 Monochrom  Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III   ISO 160   f/2  1 /3000 s
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Leica M 10 Monochrom  Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III   ISO 160   f/4  1 /3000 s
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Leica M 10 Monochrom  Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III   ISO 2500   f/2  1 /125 s
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Leica M 10 Monochrom  Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III   ISO 2500   f/2  1 /125 s
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Leica M 10 Monochrom  Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III   ISO 4000   f/2  1 /180 s
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Fujifilm GFX 50R Crop FF  - Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III     ISO 100   f/4  1/1250s
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Fujifilm GFX 50R Crop FF  - Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III     ISO 100   f/1,2  1/6400 s
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Fujifilm GFX 50R - Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III     ISO 100   f/1,2  1/3000 s
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Fujifilm GFX 50R - Crop FF - Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III     ISO 100   f/1,2  1/6400 s
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Fujifilm GFX 50R - Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III  - odpowiednik 28 mm -  ISO320   f/3,5  1/80 s
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Fujifilm GFX 50R - Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III  - odpowiednik 28 mm -  ISO320   f/1,2  1/75 s
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Fujifilm GFX 50R - Crop FF - Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III  -  ISO 100   f/2,8  1/17 s
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Fujifilm GFX 50R - Crop FF - Voigtlander Nokton 35 mm f/1,2 III  -  ISO 100   f/1,2  1/4700 s
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GIMBALOWA GŁOWICA MONOPODOWA

WIMBERLEY MH-100
Obiekt kultu dla fotografów przyrodniczych, sportowych i spottersów!
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Nie ma to, jak dobrze dobrane narzędzie. Skrojone na miarę naszych oczekiwań. Narzędzie, któremu możemy zaufać. Narzędzie specjalistyczne, przeznaczone do wykona-
nia konkretnej pracy. Takim wyspecjalizowanym narzędziem jest gimbalowa głowica monopodowa Wimberley MH - 100. Jeżeli ktoś z Was, drodzy czytelnicy fotografuje 
dłuższą ogniskową z użyciem monopodu, powinien spróbować pracy z tą niepozorną głowicą. Każda kolejna chwila z systemem teleobiektywowym wpiętym w tę głowicę, 
wywołuje na twarzy uśmiech i zadowolenie. Nie tylko z powodu niesamowicie płynnej pracy i całej koncepcji. Ten, komu udało się to „coś” wymyślić, z pewnością jest ge-
niuszem.

Zacznijmy od tego, że ta głowica najzwyczajniej w świecie – „nie wygląda”. Jeżeli przypomnijcie sobie głowicę gimbalowe przeznaczone do podtrzymywania bardzo dłu-
gich obiektywów, to zapewne zwrócicie uwagę na przeniesiony w dół środek ciężkości, duże, zakrzywione ramię i ogólną nieporęczność rozwiązania skierowanego raczej 
do fotografów sportowych lub fotografów przyrodniczych fotografującym z ukrycia. Można takie rozwiązania stosować wszędzie, gdzie głowicę możemy umieścić na sta-
bilnym statywie. Tymczasem…

Fotografia przyrodnicza, fotografia ptaków czy dzikich zwierząt często związana jest z długimi wędrówkami. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest używanie wówczas mo-
nopodu, który pozwala na wykonywanie nieporuszonych ujęć, ale nie obciąża nas tak jak statyw. Monopod oczywiście powinien być solidny i powinna go zwieńczać spe-
cjalna głowica. Jeżeli używamy zestawu w miarę lekkiego, może to być dowolna głowica monopodowa.

Przymierzanie leśnych ostępów z długim teleobiektywem 300/400 czy 600 mm o świetle f/2,8 czy f/4 z nawet lekkim monopodem może stanowić wyzwanie. Nie tylko ze 
względu na przenoszenie, ale także na precyzję i szybkość działania - powinniśmy mieć zestaw lekki, ale stabilny. Głowica MH - 100 jest genialnym rozwiązaniem, które bar-
dzo trudno właściwie ocenić, jednak jeśli już się to zrobi, jeśli użyje się głowicy w terenie i to najlepiej z ciężkim, długim teleobiektywem, wówczas od razu rozumiemy, że 
mamy do czynienia z totalnie przemyślanym produktem.
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