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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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http://taichmanpro.pl/?page_id=62


Produkcja, opracowanie graficzne portalu i magazynu MEGAOBRAZ - Taichman Sp. z o.o. ul. Hoża 86/410  00-682 Warszawa
Kontakt - biuro@megaobraz.pl - Tel. 508 431 149 
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WYWIAD MIESIĄCA - TOMEK SIKORA

Tym razem podzielił się z nami swoimi przemyśleniami Tomek Sikora od wielu lat nieustannie zachwycający świeżością 
spojrzenia na fotografię. Zgłębiający to medium i poszukujący nowych możliwości kreacji. Świetny fotograf reklamowy, 
mogący poszczycić się realizacjami dla największych firm o zasięgu ogólnoświatowym, kampaniami wielkoformatowymi 
i publikacjami w prasie światowej. Autor wielu albumów i wystaw. Zaczynał swą pracę zawodową jako reporter w PRL-u, aby 
następnie przez 14 lat prowadzić studio fotografii reklamowej w Australii. Wulkan energii i kreatywnych pomysłów, dla któ-
rego sprzęt i jego możliwości to tylko pretekst do eksploracji medium i tworzenia plastycznych wizji.



Tomku – każdy, kto ogląda Twoją stronę z należytą uwagą, jest 
zapewne tak jak ja przytłoczony ilością opublikowanych foto-
grafii. Z materiału, który możemy tam zobaczyć, daje wysnuć się 
wniosek, że z głębokiej komuny, w której fotografowałeś zarów-
no reportaż, jak i modę, przeistoczyłeś się w twórcę typowo arty-
styczno-kreacyjnego? Jak wyglądało to w tamtych czasach i jak 
doszło do tej przemiany?

Jeśli ktoś miał takie szczęście jak ja i dostał się do redakcji, to wszelkie 
aspekty techniczne nie były problemem. Była ciemnia, był laborant, 
który wywoływał filmy i robił odbitki. Co prawda, mimo tego często 
sam przesiadywałem w ciemni i robiłem odbitki samodzielnie, ponie-
waż pozwalało mi to na wysłanianie ręczne pewnych fragmentów. 
Uprawiałem tzw. photoshop ręczny, doświetlając pewne fragmenty 
i przesłaniając inne, aby wydobyć z negatywu to, co było w nim za-
warte w sposób jak najdoskonalszy. Ówczesne filmy bardzo często 
dawały zupełnie wypalone światła i zupełnie zaczernione cienie. Dzi-
siaj matryce znoszą na ogół taką rozpiętość tonalną. Wówczas trzeba 
było namęczyć się nieźle w ciemni, aby uzyskać poprawne odbitki. 
Mam tu na myśli fotografię reporterską.
Wówczas cała prasa była cenzurowana – czyli było tak, jak to powo-
li dzieje się obecnie. Wtedy wszystko przecież należało do państwa. 
Media także. Do naszej redakcji Perspektyw, przychodził co czwartek 
towarzysz Łukaszewicz, który odpowiadał za prasę i mówił tak: od dzi-
siaj do odwołania nie piszemy o wizycie prezydenta Francji Giscard 
d’Estaing w Polsce.

Notabene odbyła się ona pół roku wcześniej. Koniec. Nie wolno pi-
sać, nie wolno o niej wspominać. Temat tabu. Od dzisiaj nie pisze-
my o narkomanach. Od dzisiaj o alkoholizmie, o tym, o tamtym… W 
tamtych czasach, aby robić prawdziwą dokumentację rzeczywistości 
– tacy ludzie jak Krzysztof Pawela, Andrzej Polec, Antek Zdebiak czy 
Tomek Tomaszewski, no i trochę ja, musieli na boku prac dla redakcji, 
robić swoje zdjęcia, które obnażały rzeczywistość taką, jaką władza 
nie chciała się chwalić. Oczywiście zdjęcia szły do szuflady, ponieważ 
nikt nie mógł nawet przypuszczać, że system się załamie. Mimo tego 
robiliśmy to. Dokumentowaliśmy ten kraj takim, jakim był.
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Władza chciała tylko propagandy sukcesu. Jednak znalazło się wyjście! 
Komitet Centralny Partii uważał, że jeśli ludzie narzekają na brud, eko-
nomię czy inne niedoskonałości systemu, których było przecież wiele, 
wystarczy pokazać materiały interwencyjne, pokazujące przykłady lo-
kalnego, złego zarządzania. Rząd był ok, a to, że gdzieś tam działy się 
nieprawidłowości, to można było pokazać.

Pamiętam taki materiał z cementowni, która nie posiadała właściwych 
filtrów i mieszkających obok ludzi i ich domostwa zasypywała wapnem. 
Ludzie mieli chore oczy i płuca. Wszystko było białe. Ludzie napisali do 
redakcji, ponieważ na dyrektora nie było siły. Można było to opisać, po-
nieważ to nie rząd był winien, tylko konkretny człowiek. Najgorsze było 
to, że w tamtych czasach na wszystko potrzebne były zezwolenia. Bez 
nich nie można było fotografować. A na interwencyjne felietony nie mie-
liśmy takich odgórnych pozwoleń. Do dyrektora nie było dostępu. Pani 
dziennikarka chciała porozmawiać z dyrektorem, więc zastosowaliśmy 
wypróbowaną praktykę. Dziennikarka, która miała pisać reportaż, cze-
kała przed bramą, a ja przeskoczyłem przez ogrodzenie zakładu, który 
miał przecież silną ochronę. Fotografowałem to, czego fotografować nie 
można. Od razu nas złapano i… zaprowadzono do… dyrektora! 

Kilka razy stosowałem taką metodę. Nim to zrobiliśmy, zobaczyliśmy tę 
przysypaną na biało miejscowość, tych zmęczonych ludzi, a ja zastana-
wiałem się jak dobitnie pokazać ten stopień zabrudzenia w felietonie. 
Tu było miejsce na kreację. Jak zrobić zdjęcie, które będzie miało odpo-
wiednią moc i przekaz. Wszedłem do stodoły i znalazłem tam okno po-
dzielone na kilka niezależnych szyb. To okno było całe białe. Zapylone. 
Wynieśliśmy to okno przed stodołę tak, aby pył nie opadł. Poprosiłem 
dziennikarkę, aby wymyśliła tytuł dla tego materiału. Ona wymyśliła tytuł 
„Mrówki i słoń”, który ja palcem napisałem na tych okienkach. Tych ludzi, 
te bezradne w walce z wszechpotężnym zakładem – słoniem – mrówki 
postawiłem za tym oknem i gdzieniegdzie przetarłem, aby było ich wi-
dać. To było zdjęcie na otwarcie. Nic więcej nie było potrzebne. Na takie 
rzeczy można było sobie wówczas pozwolić.
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Fotografie, które można zobaczyć na stronie to nie taki zwy-
kły reportaż…

Dodam, że nasza sytuacja różniła się od tak zwanego fotografa 
prasowego. W tamtych czasach fotograf taki musiał być na wyda-
rzeniu i następnego dnia materiał z wydarzenia był publikowany. 
Jeśli był to mecz piłkarski Polska – Anglia na Stadionie Śląskim to 
trzeba było pokazać bramki, które padły. Na to ludzie czekali na-
stępnego dnia. Natomiast ja będąc na stadionie na tym samym 
meczu, wiedziałem, że mój tygodnik ukaże się tydzień później i 
mam w nim dwie strony na materiał z tego wydarzenia. To była for-
ma, którą lubiłem najbardziej – felieton fotograficzny. Zresztą za 
niejeden trafiłem na czarną listę związków sportowych. Tak było z 
materiałem „Nazywam się Adam Jagła i jadę do mety”. Była to rela-
cja z Wyścigu Pokoju. Na moich oczach jeden z zawodników miał 
awarię roweru. Podstawiono mu rower i ekipa techniczna pchnę-
ła zawodnika, który w tym czasie umieszczał buty w pedałach do 
przodu, nie widząc, że samochód serwisowy nie odjechał. Adam 
Jagła uderzył w ten samochód i poważnie się uszkodził, zalewając 
krwią. Tę krew mu wycierano z twarzy, a on wsiadł na rower i po-
jechał. Ja na skuterze sędziego jechałem obok. Pogotowie i ekipa 
lekarska próbowali go zatrzymać, ale on cały czas jechał. W koń-
cu to się udało. Zrobiono mu podstawowe badania. Pani doktor 
sprawdzała, czy wie, co się dzieje, bo z tą krwią wyglądał bardzo 
źle. On odpowiadał na pytanie – Jak się Pan nazywa? – Nazywam 
się Adam Jagła. – Co Pan tu robi? – Jadę do mety… Powtarzał to, 
jak mantrę. Pozwolono mu zasiąść na rower. Na Stadionie wszyscy 
już przyjechali. Kibice czekali jednak na niego. Przyjechał półtorej 
godziny po wszystkich, ale dojechał, wykazując się niesamowicie 
sportową postawą. Tłum zorganizował mu owacje na stojąco. To 
było niesamowite i to pokazaliśmy w formie felietonu fotograficz-
nego. Takie felietony były fantastyczne, bo miały wpływ na życie. 
Tak jak w przypadku innej historii. Władze nie mogły podjąć decy-
zji czy zlikwidować szpital onkologiczny dla dzieci w Alejach Jero-
zolimskich. Było tam strasznie ciasno. Poprosiłem, aby wszystkie 
dzieci wyszły na korytarz razem z personelem i to zdjęcie poka-
zało, jak bardzo tam jest ciasno. Protestowali lekarze i pacjenci 
przeciw tej likwidacji, ponieważ była to świetnie prowadzona pla-
cówka z niesamowitą atmosferą. Ani pacjentom ani personelowi 
nie przeszkadzał brak powierzchni. Owszem remont pewnie by 
się przydał, ale likwidacja? Nigdy! Ten felieton pomógł w podję-
ciu właściwych decyzji.

WYWIAD MIESIĄCA - TOMEK SIKORA
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Na Twojej stronie zobaczyć można także wstrząsające zdjęcia reporterskie z jednego z najtragiczniejszych wydarzeń tamtej epoki – wybuchu w warszawskiej 
Rotundzie…
 
Te zdjęcia były publikowane tylko w Perspektywach. Powstały nie dlatego, że mnie ktoś wysłał. Dostałem telefon od przyjaciela mieszkającego w Alejach Jerozolimskich, 
który zadzwonił i powiedział – Słuchaj wybuchła Rotunda, nie ma jej! Chwyciłem sprzęt, zawołałem chłopaków, kto mógł, brał aparat i biegliśmy. Biegnę, ale nagle wi-
dzę ciało wiszące na drutach! Tracę świadomość, ale działam dalej. Tak się uruchomił we mnie mechanizm samoobronny i mogłem działać. W przeciwnym razie pewnie 
widząc to, co tam widziałem, nie dałbym rady, może bym puścił pawia? Nie wiem?! Wyłączyłem się, dokumentowałem, dokumentowałem i z tego stanu wyrwał mnie 
dopiero milicjant, który zaczął mnie szarpać i chciał odebrać aparat. Ja pokornie spojrzałem na niego, dobra, zdjąłem aparat i… w nogi!!! Wszystkim powyciągali filmy. 
Chyba tylko mnie się udało – uciekłem na dach Domów Towarowych Centrum, aby jeszcze stamtąd zrobić zdjęcie z góry. Łzy mi pociekły, jak widziałem dwa autobusy, 
które pobierały krew od ludzi i była gigantyczna kolejka dawców. Wróciłem do redakcji, dałem filmy do wywołania Hani Trzasce naszej laborantce, która je wywołała. 
Dopiero wówczas zobaczyłem wszystko na odbitkach. Ja nie pamiętałem, co robiłem. Gdyby ktoś powiedział, że to on te zdjęcia zrobił – pewnie bym to zaakceptował. 
Niczego nie pamiętałem.

Kompletne wyparcie…

Tak, kompletne wyparcie, ale to chwała Bogu, bo gdyby tego nie było, człowiek by mógł tego nie wytrzymać. Przecież biedny Krzysztof Miller padł przez to, bo on tyle 
widział, wszystko to przyjmował…

WYWIAD MIESIĄCA - TOMEK SIKORA
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No właśnie, ale coś się stało takiego, że z tej współpracy dla Perspektyw, felietonów przechodzisz do mody.

Nie tylko mody. W tym czasie poza tym, że byłem fotoreporterem, byłem także młodym człowiekiem. Lubiłem życie towarzyskie. Cztery godziny snu to był luk-
sus.

Czy tak wyglądało w tamtych czasach życie artystycznej bohemy, do której pewnie się zaliczaliście?

Nie wiem, czy artystycznej. Mieliśmy otwarty dom na ulicy Ordynackiej, gdzie przychodzili fotoreporterzy. Tam właśnie Tomek Tomaszewski poznał swoją żonę. 
Przychodziła Małgosia Krzewińska, późniejsza żona Niemena, która Czesława właśnie tam poznała. Janusz Olejniczak. Mnóstwo osób przychodziło i najfajniej-
sze było to, że byli to ludzie na wyższym poziomie. Nie tylko lubili się napić wódeczki, ale także coś wnosili. Reżyser teatralny Michał Ratyński, nasz przyjaciel 
ze szkoły – kompletny szaleniec przyprowadzał bardzo ciekawych ludzi. Pamiętam jak kiedyś przyszła do nas jakaś niesamowita śpiewaczka operowa, która 
marzyła o La Scali. Nim jednak wyjechała z Polski, wchodziła u nas w kuchni na stół i śpiewała arie. To było niezapomniane wrażenie. Często, gdy wracałem nad 
ranem do domu, w kuchni jeszcze siedzieli ludzie, chociaż w pokoju leżało dziecko i spało.

Jak dalece taka swobodna wymiana myśli i rozmowy miały wpływ na artystyczny rozwój?

Miały bardzo duży. Zwłaszcza dla mnie, ponieważ jako jeden z nielicznych w tym towarzystwie, miałem kontakt także z tą prawdziwą Polską. Taką, jaka była 
naprawdę. Gdzieś tam głęboko na prowincji. Wysłali mnie do Bełchatowa na dwa dni, a ja dzwoniłem do redakcji i prosiłem o urlop bezpłatny, abym mógł po-
fotografować dłużej. Chciałem zostać tam siedem dni, ponieważ tam można było natknąć się na nieprawdopodobne postaci. Byli tam ludzie z całej Polski o 
różnych korzeniach, wykształceniu, poziomie kultury i wszyscy mieli nadzieję, że się dorobią. To było niesamowite. Któregoś dnia usłyszałem dźwięk muzyki w 
nocy. Okazało się, że to jeden z robotników, przykryty kocem, słuchał w swym tranzystorowym radyjku retransmisję z konkursu Chopinowskiego. Dla mnie było 
to bardzo ciekawe. Człowiek w miarę dobrze, schludnie ubrany a tam kalosze, błoto, bardzo organiczne życie. Ja z tego błota, z tych podłych warunków miesz-
kaniowych, jakie tam były, gdzie ludzie mieszkali w takich budach wybudowanych dla robotników, gdzie nie było gorącej wody, a mieszkało się po kilkanaście 
osób. Wracałem do tego naszego mieszkania i nie wiedziałem jak się odezwać. Takich kontaktów z szarą rzeczywistością było więcej. Wracałem z zawodów w 
podnoszeniu ciężarów i przywoziłem w głowie obrazy młodych ludzi z chorymi kręgosłupami, których trener zmuszał do kolejnych wysiłków.

WYWIAD MIESIĄCA - TOMEK SIKORA
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Widziałem kolarzy zapoconych na rowerach, a obok jadącego w Fiacie 125 uśmiechniętego, wymuskanego Pana Trenera.
  
Jak takie coś pokazywałem, to nie mogłem się dziwić, że potem ta czy inna organizacja sportowa, skreślała mnie z listy akredytacji i nie mogłem już fotografować. 
Ten trud dokumentalisty się jednak opłacił. Komitet olimpijski ofiarował mi nagrodę Złotego Wawrzyna za cztery reportaże i popularyzację sportu w kulturze. Zawsze 
wygrywał Leszek Fidusiewicz, który był genialnym reporterem sportowym i zgarniał te nagrody. Był dziesięcioboistą i wiedział gdzie się ustawiać, aby mieć najlepsze 
kadry. Byłem w szoku, że moją pracę doceniono.

WYWIAD MIESIĄCA - TOMEK SIKORA
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Po paru latach takiego nieprawdopodobnie intensywnego życia i pracy dokumentacyjnej zaczynało mi to przeszkadzać i chociaż miałem za sobą takie epizody, w któ-
rych na planie zdjęciowym reportażu coś ustawiłem, tak jak z tym oknem w cementowni,  zaczynała rodzić się we mnie pewna koncepcja. Zastanawiałem się, jak to było-
by fajnie, gdyby stworzyć taki plan zdjęciowy, który jest ustawiony, tak jakbym chciał i na nim aktorzy albo zwykli ludzie odgrywaliby jakiś happening na zadany temat. 
Nawet jeśli mają robić dwa kroki w przód i dwa w tył a przy tym grać mimiką. Ja będę to rejestrował jak reporter, ale tym razem to, co sfotografuję, będzie wykreowane 
przeze mnie. Ja nie mogłem patrzeć na te zdjęcia mody, które wówczas Polsce powstawały i postanowiłem trochę z przekory, poza systemem zrealizować swoje zdjęcia 
– wiedząc, że państwowa przecież prasa tego nie opublikuje. Zrobiłem materiał pokazujący nastroje ludzi noszących takie, a nie inne ubrania. To prosta filozofia, popu-
larna na całym świecie już wówczas, że np. koszula nocna daje człowiekowi wolność. Zrobiłem więc dwie dziewczyny z ciężkim makijażem biegające w koszulach na tle 
ceglanej ściany.
 

WYWIAD MIESIĄCA - TOMEK SIKORA
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Na Twojej stronie jest takie zdjęcie, w dziale moda przed 1989 rokiem, które jest nowoczesne i świeże. Dziewczyny przy okienku w barze mlecznym czy w sto-
łówce.
 
Masz rację, ale to jest kadr z materiału o modzie w PRL-u nakręcony około ośmiu lat temu. Ja tam miałem pokazać pracę z modelkami – jak wyglądała w tamtych czasach. 
Udawaliśmy, że to jest bar mleczny, że kucharka a właściwie dziewczyna przebrana za kucharkę krzyczy na modelki w ubraniach Basi Hoff… To było czyste nawiązanie 
do sytuacji PRL-owskich.
Zgodziłem się, ale pod warunkiem, że będę mógł, pracować tak jak robiłem to ówcześnie, na takim luzie. Była wyżerka, rozmowy, alkohol. Bawiliśmy się dobrze i w pew-
nym momencie ktoś proponował, aby porobić zdjęcia. Wszyscy świetnie się bawiliśmy...
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Rzucasz ciekawe światło na sposób swojej pracy z modelami. To widać na Twoich fotografiach, że ci ludzie są naturalni. Masz ich czasami w kadrze mnóstwo, 
a jednak są naturalni… Nie wyglądają jak profesjonalni aktorzy, a tak się zachowują. Jak osiągałeś taki efekt?

W bardzo różny sposób. W 1990 roku miałem takiego klienta w Australii, który był producentem T-shirtów. Najzwyklejszych z napisami, rysunkami. Chciał, aby zdjęcia 
przedstawiały młodych ludzi, którzy je noszą, a nie te koszulki. Ludzi rozbawionych, szczęśliwych. Wymyślił, że jak on podpisze takie zdjęcia Le Shirt, to przyszli klienci 
będą się identyfikować i też tak się poczują. Będę przechodził przez most manhattański w Nowym Yorku, będę całował dziewczynę w wąskiej uliczce w Paryżu, będę w 
Aix-en-Provence pił kawę i świetnie nie przy tym bawił. Wysłał mi paczkę z tymi T-shirtami do Polski. W tej paczce znalazłem kartkę – „Pamiętaj, to nie ma być fotografia 
produktu, tylko ten T-shirt ma być lekko widoczny”. Pojechałem do Aix-en-Provence. Rozdałem im te koszulki. Usiedliśmy przy kawiarnianym stoliku, zaczęliśmy rozma-
wiać. Zrobiła się luźna atmosfera. Piękne światło… Oni tak bardzo zaczęli się sobą zajmować, że mogłem się ukradkiem wycofać. Stanąłem po drugiej stronie ulicy z dłu-
gim teleobiektywem. Oni nie wiedzieli, że ich fotografuję. Rejestrowałem ten ich luz, to rozbawienie. W pewnym momencie pojawił się jakiś facet, ich znajomy. Zaczęli 
się całować na powitanie. Pojawił się jakiś pies. Niesamowite. Zdjęcie wyszło jak typowo reporterskie.
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Bardzo podobna sytuacja miała miejsce w Melbourne, gdy robiłem zdjęcia dla Sony. Miałem zrobić zdjęcie Sony Walkmana. W Polsce była zima. W pubie, przy stolikach 
na zewnątrz zaprosiłem pewnego chłopaka, który wydał mi się kompletnie zwariowany. Miał na imię Ben. Po wypiciu jakiejś kawki czy herbaty powiedziałem mu, że 
może słuchać tego walkmana i że możemy zaszaleć. On zaczął się wyginać w rytm muzyki, wiedziałem, że zaraz niemalże wskoczy na stół, więc mogłem się wycofać. On 
wpadł we własną melodię, miał słuchawki na uszach. Zanurzył się w swoim świecie, a ja robiłem mu zdjęcia.
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Zdjęcie wyszło bardzo prawdziwie. Bardzo razi mnie takie ustawianie modela w stylu – Weź, przesuń się nieco w prawo! – Nie, nie, trochę w lewo! Uwaga teraz robię zdję-
cie. No jak można! Człowiek sfotografowany naturalnie jest przed jakąś ekspresją i po wydarzeniu. „To” jest zawieszone pomiędzy. Taka jest metoda.
Można też tak jak w Alicji w Krainie Czarów. Wszystko było ustawione. Ja fotografowałem z góry. Co mogłem zrobić. Powiedziałem, żeby cofnęli się o dwa metry i na trzy, 
cztery – ruszacie na swoje miejsce, wypowiadając, krzycząc swoją kwestię raz do mnie raz do Królowej. Powtarzaliśmy to kilkanaście razy. Najważniejsze było, że to za-
wsze musiało się dziać w akcji. Aparat miał to zamrozić, ale jak ktoś słyszał dźwięk migawki, to nie miał przestawać, tylko kontynuować swoją akcję. Nikt nie miał czekać 
na klik i nie miał przestawać.
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Modelki bardzo często pozują w sposób zamrożony. Poza, poza, teraz tak, teraz tak. Nawet fajnie to robią, ale mnie to w ogóle nie interesuje. Ja, jeśli chcę mieć kontakt z 
fotografowaną osobą, to proszę, aby zamknęła oczy. Jak oczy są zamknięte, zmieniam nieco pozycję, odchodzę krok w bok, lub do przodu i proszę o otwarcie oczu. Oni 
zapamiętują gdzie bylem, otwierają oczy i szukają mnie wzrokiem. Widać tę żywość w spojrzeniu. Przez ten moment model ma taki mocny, poszukujący wzrok.

W Twoich zdjęciach da się zaobserwować dwa bieguny nieco oczywiście oddalone w czasie. Z jednej strony ten dorobek reporterski a z drugiej czysta kreacja 
i to bogato zaprawiona plastyką. Jak to pogodziłeś?

Widzisz, to wcale nie jest takie skomplikowane. Wydaje mi się, że nie istnieje jakiś rodzaj dramatycznego rozdarcia pomiędzy jednym rodzajem fotografii a drugim. Wręcz 
przeciwnie. Nie wyobrażam sobie, aby specjalizować się tylko w jednym gatunku fotografii. Zacząłbym się powtarzać, zacząłbym robić podobne rzeczy. Co mi daje prze-
niesienie się z reportażu na fotografię kreowaną? Zupełnie inne podejście do tematu. W kreacji dużo jest działań przygotowawczych. Szkicuję sceny, organizuję sesję itd. 
Do reportażu też trzeba się przygotować, ale to raczej ogranicza się do poczytania o tym, gdzie się jedzie i po co nie jedzie. Tak więc po takim okresie pracy kreacyjnej 
nie marzę o niczym innym, jak wyjść na ulicę i znowu zająć się reportażem. Jak widzę ciekawego człowieka, to aż rwę się do tego, aby tak “walnąć go z biodra”, aby nie 
widział, że mu zrobiłem zdjęcie. Daje mi to ogromny oddech i za dwa tygodnie o niczym innym nie marzę tylko o tym, aby zrobić coś kreatywnego. Chcę zapomnieć o 
reportażu. Jak wychodzę na ulicę to nie na 5 minut. Wyłączam telefon i skupiam się w 100 procentach na robocie, która trwa bite 8 godzin. To jest polowanie. Absolutna 
koncentracja. Jak przeliczy się te dwa tygodnie w Istambule, gdzie przelewają się przed tobą miliony ludzi, to mamy kawał ciężkiej roboty. W Aix-en-Provence robiłem po 
17 km dziennie, chodząc po mieście za ludźmi, cały czas obserwując, czy gdzieś nie wydarza się coś interesującego.

No właśnie! Ten album pokazuje ludzi bardzo naturalnych, zajętych życiem. Jak Ci udało się to osiągnąć, nie fotografując miniaturowym aparatem. Zdjęcia ro-
biłeś aparatem średnioformatowym – Fujifilm GFX 50R. Jak???
 
        
Tak. To duży aparat, a jednak tylko raz ktoś mnie zauważył i miał pretensję. Wyciszam migawkę, idę tak z aparatem, niby coś tam ustawiam, majstruję przy nim i nagle 
robię zdjęcie. Ten aparat z obiektywem 50 mm i ten duży format dały mi luksus w pracy nad tym projektem. Nie musiałem być, aż tak blisko ludzi, co pozwoliło uniknąć 
przerysowań. Mając taki obiektyw, mogłem wycofać się na 2 metry i wycinać wąski kadr rzeczywistości. Nawet jeśli wycinam tylko fragment to mam delikatne ziarno, 
ale to „mięso”, które stanowi o fotografii jest uchwycone. Zresztą ja już nie nazywam tego, co dają nam współczesne konstrukcje pikselami. Nazywam tę niedoskonałość 
ziarnem. To ziarno niczym się nie różni od tego ze starych filmów 400-600 ISO. Jak ciągnęliśmy film o czułości 400 ISO do 600, otrzymywaliśmy takie ziarno, jak teraz gdy 
powiększymy kadr z nowoczesnego aparatu.

Jak powstały zdjęcia do albumu o Aix-en-Provence?

W postprodukcji użyłem desaturacji i podniesienia kontrastu…

Nie o to mi chodzi… Tego można się domyślić. Czy używałeś systemu AF, czy ustawień hiperfokalnych na obiektywie 50 mm?

Używałem auto focusa.

To bardzo dobry aparat. Zwłaszcza z tym obiektywem 50 mm.
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Tak, i może być używany różnie. Często ludzie wykorzystują jego ponadprzeciętną jakość. Ja postanowiłem wykorzystać możliwość powiększenia takiego kadru. Kadro-
wania. Tak samo zrobiłem kiedyś z cyfrowym Nikonem. Miał super jakość, ale jak zobaczyłem w Maroku obrazy, które zaczęły mi się kojarzyć z dzieciństwem, postano-
wiłem to pokazać inaczej. Mama czytała mi Baśnie z 1001 nocy, a ja nie mogłem sobie wyobrazić tych postaci. Mniej więcej sobie wyobrażałem, ale nie widziałem ich 
twarzy. Nie były konkretne. Jak zobaczyłem ludzi w dżalabijach, ze stojącymi kapturami, to światło i te kolory to od razu pomyślałem, że nie wolno mi zrobić ani jednego 
zdjęcia ostrego. Od razu rozostrzałem obraz, aby nie mieć szczegółów, ale zagadkowe kształty, plamy kolorystyczne i sylwetki. Nikon chciał osiągnąć ze swoich matryc jak 
najwyższej jakości obraz, ostry jak żyleta.  Zaproponowałem im czy by nie chcieli finansować takiego materiału, który pokaże, że Nikona można użyć również do fotogra-
fii artystycznej. Wydrukowałem książeczkę A3 z tymi fotografiami. Czasami zobaczenie takiego materiału może nam poszerzyć możliwości sprzętu. Trzeba rozmawiać o 
tym. Myśleć jak można wykorzystać dane narzędzie.
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No właśnie – masz opinię człowieka niezwracającego uwagi na sprzęt, gdy tymczasem perfekcyjnie wykorzystujesz ten sprzęt do realizacji swoich wizji. Jak 
to jest z tym sprzętem?

Prawda jest taka, że ja bardzo często inspiruję się narzędziami i możliwościami, jakie dają. Jeżeli jakieś urządzenie oferuje nową funkcję, której w poprzednim nie było 
– chętnie sięgam po taką możliwość. Tak było z możliwością realizacji filmów poklatkowych. Zauroczyło mnie to zupełnie. Dla mnie, osoby, która nigdy nie robiła dużej 
ilości zdjęć – zawsze po kilka fotografii dla danego pomysłu. Osoby, która nawet w fotografii sportowej nie używała aparatu z silnikiem, starając się wyłapać właściwy mo-
ment był to zupełny szok. Zrobiłem kiedyś więcej zdjęć, grupy osób w ruchu. Jak przewijałem w szybkim podglądzie te klatki, to zafascynowała mnie ta „chropowatość”, 
niedoskonałość ruchu, przeskoki. Zrobiłem ponad sto filmów poklatkowych.

Za każdym razem, gdy dostaję nowe narzędzie, staram się je przeanalizować. Właśnie tak było z Nikonem. Jego szczegółowa matryca z rozdzielczością 24 megapiksele 
była perfekcyjna, a jednak okazywało się, że w obszarach niedoświetlonych cieni dawała pewne niedoskonałości. Szumy. W tych szumach wręcz się zakochałem. Wystar-
czyło nie doświetlić obraz o trzy działki przysłony i z cieni wyciągać obraz.
  
Szumy się potęgowały, tworząc iście malarski efekt. Ekspozycja na 12 500 ISO i wyciąganie obrazu. Tak naprawdę, każdą metodę obrazowania można użyć, jeśli odpo-
wiada ona założonej koncepcji. Takich zdjęć jak te z Maroko nie zrobiłbym aparatem na kliszę, ponieważ nie widziałbym, jaki jest końcowy efekt. Musiałbym zgadywać. 
Musiałbym szukać tam na miejscu laboratorium i oceniać na bieżąco, jaki osiągam efekt. A tymczasem cyfra pozwalała na podglądanie gotowego obrazu zaraz po na-
świetleniu.
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Kiedyś Polaroid wyprodukował natychmiastowe slajdy. Trzeba było zamontować rolkę z filmem w urządzeniu wywołującym, do którego wkładało się ładunki chemii. 
Przeciągało się korbką ten slajd przez chemię i po minucie miało się gotowy efekt. Wyciągało się slajd z kasety i on był gotowy. Jeszcze trochę lepki, ale po chwili był już 
suchy. Wkładało się go do specjalnej podświetlarki z możliwością ramkowania i gilotynką do cięcia. Slajdy były gotowe po chwili. Kolory i efekt, jaki się uzyskiwało, były 
podobne do takiego przeforsowanego obrazu z matrycy, tylko było to 15 lat wcześniej. Szybko przestano to produkować, ponieważ ludzie nie mogli uzyskać popraw-
nego koloru, a tymczasem to właśnie, paradoksalnie ten inny kolor był mocą tego materiału.
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Przeglądając Twoje fotografie i tak różnorodne techniki znajduję jednak wspólny mianownik dla większości, chociaż nie wszystkich zdjęć. Na ogół są na nich 
ludzie. Czy są wyjątki od tego?

Tak. Zrobiłem na przykład taki cykl i album „Cztery pory roku”. Jak robiłem powiększenia metr na siedemdziesiąt, to się pytali w laboratorium, na jakim filmie to robiłem. 
Wygląda to bardzo plastycznie. Tymczasem postprodukcji w tym jest bardzo mało. Czasami użyłem jako warstwy jakiegoś starego podrapanego muru czy innej faktury. 
Będąc w Australii, marzyłem o tym, aby zrobić album o polskim pejzażu takim, jakim go zapamiętałem. W tym albumie każda pora roku otwarta była portretem ładnej 
dziewczyny, ale bardzo niedosłownym, natomiast dopasowanym kolorystycznie. Na wielu zdjęciach nałożone są brudy. Matryca działała na granicy swoich możliwości. 
Czasami zdjęcia powstawały po ostatnich promieniach zachodzącego słońca, gdy było już ciemno. Album powstawał cztery lata – miałem czas na spokojne fotografo-
wanie.
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Postprodukcja i wykorzystanie poszczególnych elementów kreowania obrazu od aparatu po komputer wydaje się w tym materiale mistrzowska.

Chodzi o to, że im więcej sprzętu i nowalijek przeróżnych tym nasz warsztat staje się bogatszy, a możliwości większe. Jeśli ja zawsze w zdjęciach pewnego rodzaju, w 
pewnych tematach szukałem plastyczności, a nie technicznej doskonałości to starałem się arsenał środków do tego dostosować. Zawsze, nawet w czasach fotografo-
wania na filmie używałem “analogowego photoshopa” i często fotografowałem z użyciem wielokrotnej ekspozycji. Photoshop ręczny uprawiałem od zawsze. Nigdy nie 
robiłem idealnie czystych zdjęć.

W fotografii kreacyjnej bardzo często „naprawiałem” finalny obraz malując odbitkę aerografem i wówczas cieszyłem się, gdy była niedoskonała. Nie chodzi tu o takie ma-
lowanie jak w latach trzydziestych XX wieku, kiedy to na monochromatyczne odbitki nanoszono kolor imitujący barwną fotografię. Skóra była koloru skóry, usta zawsze 
malinowe itd. Ja maluję impresyjnie. Poprawnej odbitki nie mógłbym dotknąć po swojemu, malując. Byłaby dla mnie skończonym obrazem. Idealnym. Takim, którego 
nie śmiałbym zepsuć. Jeśli natomiast odbitka ma jakieś niedociągnięcia – zwłaszcza prześwietlenia, wówczas mogę walić na to farbę w różnych barwach. To umiejętność, 
której nauczyłem się od mojego przyjaciela Marcina Mroszczaka. To zresztą jedna z niewielu rzeczy, jakich nauczyłem się od kogoś. Marcin w taki właśnie sposób malo-
wał zdjęcia do Alicji w Krainie Czarów, co dało bardzo baśniowy efekt, plastyczny…
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No właśnie, z większości Twoich prac ta stylistyka emanuje. Tyleż w nich fotografii co plastyki… Mam takie wrażenie, że dla Ciebie zdjęcie to dopiero punkt 
wyjścia do dalszych zmian.

Tak. Szanuję bardzo, to co robi np. Chris Niedenthal i inni, czyli pokazywanie rzeczywistości takiej, jaką ona jest, ale swoim niesamowicie wybiórczym okiem. Zmierzam 
w inną stronę. Mam inny pomysł na obrazy.
Nawet w ostatnim moim projekcie celowo zabijam te wartości, które niesie dokument zrobiony na ulicy. Z zarejestrowanej rzeczywistości wyrywam fragmenty i poda-
ję je w bardzo malarski sposób. W bardzo dużym stopniu powiększam obraz, doszukując się fragmentów, które nabierają zupełnie nowych znaczeń. Korzystam z małej 
matrycy APS-C i z niej wyciągam jeszcze mniejsze fragmenty rzędu 1/10 czy 1/20 kadru! Fotografuję małym aparatem Fujifilm z dużej odległości. Musiałem doszukać się 
odpowiedniej matrycy, której ziarno, a raczej „granule” powiększonego obrazu będą dobrze wyglądać, po tak dużym powiększeniu, plastycznie. To jest chyba robione 
Fujifilm XT-30. Czasami dodaję lekki filtr w programie graficznym, aby obraz i rozbite fragmenty ziarna na nowo nieco ujednolicić.
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Gdybyś nie był fotografem, byłbyś malarzem…

Aby być malarzem trzeba umieć malować, a fotografować nie trzeba umieć hehehe…

Jak działać, żyć i ciągle znajdywać inspiracje do tworzenia tak odmiennych obrazów?

Albo ta inspiracja jest, albo jej nie ma. Można się inspirować, nie tylko oglądając fotografie, ale na przykład słuchając odpowiedniej muzyki, która nas wyzwala. Idzie się 
na film i nagle zaczynasz mieć pomysły łączące zupełnie coś innego ze sobą. Wydarzenia takie jak film czy koncert inspirują, dają chęć do stworzenia czegoś innego. 
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Uważam, że każda kreacja jest uzasadniona, każdy środek byle prowadziły do uzyskania założonego wcześniej efektu. Dywagacje na temat co jest dozwolone a co nie, 
nie mają sensu. Filtrów używało się zawsze. Nawet w fotografii analogowej. Liczy się po prostu efekt podporządkowany jakiejś idei. Niech każdy używa, czego chce, byle 
miało to uzasadnienie w obrazie. Przy czym właśnie ciekawe jest to, że po takim materiale jak ten ostatni, najnowszy, już zaczynam mieć ochotę na sfotografowanie cze-
goś z maksymalną możliwą jakością i rozdzielczością. Chodzi mi po głowie taki projekt, w którym sfotografowałbym w maksymalnej szczegółowości ludzi z tatuażami i 
obok takich samych, podobnie ubranych, tylko bez tatuażu.

W Twoim życiu bardzo ważny jest pobyt w Australii. Jak to się stało, że się tam wybrałeś?

Wyjazd był spowodowany przez stan wojenny. Nagle okazało się, że tak naprawdę niczego nie da się fotografować. Ludzie fotografowali aparatami ukrytymi w rękawicz-
kach. Kreacja nikogo nie interesowała. Ja byłem wówczas po kontaktach w Europie Zachodniej. Alicja w Krainie Czarów była wystawiana we Francji. Skontaktowało się z 
nami Centre Georges Pompidou, że chce od nas zakupić parę zdjęć. Urwał się kompletnie kontakt ze światem. Nawet korespondencji nie można było wysyłać.
Ulicą Ordynacką, na dole jadą SKOT-y (transportery opancerzone – przyp. redakcji), a tu dzwoni do mnie kolega Eryk z  upalnego Melbourne i mówi, że siedzi sobie w 
ogrodzie i popija chłodne piwo. – Przyjedź! A ja na to, że jest stan wojenny, nie mamy paszportów i to niemożliwe. On mi to jednak załatwił. Wyjechałem na kontrakt na 
papiery Pagartu (Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Agencja Artystyczna „Pagart” – organizowała występy gwiazd polskiej muzyki za granicą – przyp. redakcji). Wyje-
chałem, bo tu ciężko było cokolwiek zrobić. Jakieś plakaty udało mi się zrealizować, okładki płytowe, ale to wszystko.

Początki były ciężkie. Pojechałem do Australii, ale nie jako emigrant, ale człowiek, który chce się rozwijać zawodowo. Tam założyliśmy studio, ponieważ w tamtym czasie 
dowodem na to, że jesteś profesjonalistą, było posiadanie studia. Wynajęliśmy studio i po pierwszym zachłyśnięciu się urodą tego kraju naszły mnie wątpliwości – jak 
dotrzeć do klientów? Pamiętam, jak po poleceniu nas przez kogoś ruszyłem do dyrektora kreatywnego dużej agencji reklamowej. Miałem na sobie skórzany plecak a w 
nim aparat. W ręku miałem dużą teczkę z portfolio. Po angielsku ani “be”, ani “me”. Nic. Niemowa po prostu. Eryk, z którym założyliśmy studio, mówił trochę lepiej, ale także 
nie za dobrze mu szło. Zaczęła na mieście krążyć anegdota o niemowie z plecakiem i podrywaczu, którzy coś fotografują i pokazują zdjęcia. Wyjąłem pierwsze zdjęcie z 
szachownicą z Alicji w Krainie Czarów i się zaczęło. Dyrektor zwołał swoich podwładnych i pokazywał jakie zdjęcia można robić. Analizowali wszystkie zdjęcia. Nie mógł 
zrozumieć, jak to się stało, że jakiś niemowa z plecakiem przyniósł mu zdjęcia, o których on nie wiedział, że takie mogą w ogóle powstać. Reklama w tamtym czasie była 
bardzo dosłowna. Jeszcze większe wrażenie zrobił na nim kalendarz dla FSO, w którym świat pokazany był zza szyby samochodu. Nie było na nim samochodu, ponieważ 
Polonez nie zmieniał karoserii od kilku lat, i FSO nie chciało, pokazywać starego już auta. Ta agencja robiła dużo reklam samochodów, ale zawsze dosłownie, tak jak na-
prawdę wyglądają. To go zadziwiło. Pokazywał swoim kreatywnym, co można robić w Europie!
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No tak, bo przecież Ty byłeś dla nich przede wszystkim Europejczykiem!

Tak. Po jakimś czasie dostaliśmy zlecenie na zwykłe zdjęcie dziewczyny stojącej na skale. Żadnej kreacji. Zdjęcie na zwykłym filmie. Zrobiliśmy to i dostaliśmy pieniądze. 
Byłem bardzo szczęśliwy, a potem było kolejne zamówienie dla takiej bardzo poważnej firmy odzieżowej, które nie poszło już tak dobrze, ponieważ w tym australijskim, 
43 stopniowym upale spłynął makijaż modelkom. To było ostatnie zlecenie dla tej agencji. Potem pojawiły się następne. Z malowanymi owcami – malowanymi na foto-
grafii, czyli w moim stylu, którego jak się okazało, nikt tam nie znał.
  
Postanowiłem poznać tych ludzi z agencji i okazało się, że w jakimś konkretnym pubie spotykają się co piątek. Pojechałem tam i zobaczyłem jak liczni fotografowie, miej-
scowi, znający język stawiają drinki kreatywnym z agencji. Zrozumiałem, że tak się nie przebiję i co roku zacząłem wydawać publikację, którą im rozsyłałem. Kalendarze, 
mniejsze czy większe albumy, książki z fotografią autorską itd. Na rowerze jeździłem po agencjach, nie było wówczas Facebooka. W agencjach wyrywano strony z takich 
publikacji i wieszano na tablicy. Kiedy pojawiało się zlecenie, taki dyrektor kreatywny sięgał po tę inspirację i dzwonił do autora. Z czasem utarło się, że jesteśmy foto-
grafami od zdjęć specjalnych, co spowodowało skurczenie się zainteresowania naszą działalnością. W takim stylu dało się zrobić jedną kampanię w roku. W przeciwnym 
razie indywidualność danej firmy spadała. Mimo to jednak pojawiły się sukcesy.

Ruszyliśmy do Azji. Jeździliśmy do Singapuru i Hongkongu. Był tam o wiele większy zasięg. W Singapurze miałem taki przypadek, że na ulicy spotkałem dyrektora kre-
atywnego z Melbourne. Poszliśmy na piwko. Zwierzył mi się, że ma zrealizować trudną kampanię dla Singapore Airlines. Plan jest, ale nie ma kto mu tego zrealizować. 
Akurat miałem przy sobie jedno z moich zdjęć z potrójną ekspozycją, które mu się spodobało. To było to. Mieliśmy zrobić zdjęcia, na których będzie stewardesa, kraj, do 
którego linie latały, pokazany przez pryzmat najważniejszych skojarzeń i to, co stewardessa wysypała z torebki po podróży. To te zdjęcia poniżej. Kapitalnie wyglądało to 
w Newsweeku i innych pismach. Bardzo udana kampania. Subtelna. Inne linie lotnicze pokazywały się bardzo dosłownie, a to wygląda jednak inaczej. To nie była jedyna 
kampania dla nich, było ich cztery rok po roku.
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Studio się rozwijało. Przychodzili tam klienci, znajomi, przyjaciele, ale także studenci. Potrafili świetnie zrobić fotografię reklamową, np. sfotografować szklankę piwa czy 
innego napoju, ale pytali: co dalej? Ja zawsze radziłem im, żeby poszli do klubu nocnego czy pubu i pracowali tak długo, aż zarobią na podróż dookoła świata i wyjechali 
w taką podróż. Aby zbierali doświadczenia, aby coś przeżyli, więcej widzieli, ponieważ zdjęcie reklamowe coca-coli to nie jest zdjęcie szklanki z napojem tylko opowieść 
o emocjach. Jeżeli pojedzie się w taką podróż do Turcji, Tajlandii czy Stanów Zjednoczonych i zobaczy inne kultury, być może tam właśnie przeżyje swoją pierwszą miłość, 
może ktoś ich podczas tej podróży okradnie czy pobije – wówczas dopiero zorientują się, czy oni chcą w ogóle o tym opowiadać, czy ta fotografia jest dla nich. Jeśli nie, 
to wybiorą inny zawód, a jeśli tak to tą swoją fotografią będą mieli o czym opowiadać. Zgromadzenie wielu doświadczeń gwarantuje większą wiedzę.

Zdobyłeś tam bardzo duże doświadczenie, mając innych klientów, inne wymagania i dostęp do innych technologii?

Tak. Rozwinąłem się. Każde zlecenie reklamowe jest bardzo rozwijającym doświadczeniem dla fotografa. Każde zlecenie jest specyficzne i wymaga zupełnie innego po-
dejścia czy nauczenia się nowej techniki. Tu właśnie muszę nawiązać do sprzętu. Przeszedłem przez wszystkie możliwe aparaty fotograficzne, używając ich z rozmysłem.
Często, jeśli udało mi się nakłonić klienta, stosowałem swoją technikę polegającą na tym, że wykonywałem czarno-białą odbitkę. Przyklejałem ją na ścianie, smarowałem 
klejem, obsypywałem na przykład piaskiem, doświetlałem latarkami z filtrami lub obrazem z rzutnika i reprodukowałem z największą możliwą jakością, aparatem 4×5 
cali. Poniżej możecie zobaczyć takie zdjęcia, które zostało sfotografowane małym aparatem, wywołane, położone na skrzyni, przysypane gruzem tak, aby wyglądało na 
znalezione gdzieś na strychu i następnie sfotografowane na dużym formacie.
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Poniżej inny przykład. Zrealizowane zdjęcia dla pisma Club 21, które zawsze chciało mieć coś nowego. Odbitki zrealizowane na kalkomanii przylepione na papier o spe-
cjalnej fakturze, rozdrapane gdzieniegdzie i zreprodukowane z użyciem punktowych latarek. Ten materiał był pierwotnie płaski, beznadziejny, a przez taką obróbkę zy-
skał na plastyczności.
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Dużo chyba zawdzięczasz tym ludziom, którzy z ramienia pisma akceptowali takie różne, kreatywne podejścia do tematu. To świadczy o ich dojrzałości.

Zdecydowanie tak. Dużo tam było tego ręcznego, analogowego photoshopa. Teraz takie obrazy powstają bardzo łatwo, ale kiedyś trudno było osiągnąć takie efekty. To 
były lat dziewięćdziesiąte. Wówczas komputery były używane w inny sposób.

Wszyscy szli w stronę tego, co robił Ryszard Horowitz, czyli montażu z elementów w bardzo wysokiej rozdzielczości.

Tak, a ja zawsze doświetlałem punktowo, kopiowałem, wysłaniałem światło emitowane z rzutnika i tak powstawały całe kampanie. Zaprezentuję tu kampanię sukien 
ślubnych z Melbourne. Czarno-białe zdjęcia, prześwietlałem w ciemni latarką po bokach lub jeździłem gąbką z wywoływaczem po bokach zdjęcia plus podwójna ekspo-
zycja. Bardzo się to im podobało.
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Jak było z powrotem?

Kiedy tylko zaszły zmiany w 1989 roku zaczęliśmy przygotowywać się do powrotu, ale nie było to takie proste. Studio w Australii działało pełną parą. Samobójstwem by-
łoby zamknąć je z dnia na dzień. Z kraju kusiły niesamowite oferty, ponieważ tu rynek fotografii reklamowej dopiero powstawał. Były fajne warunki do pracy. Pamiętam, 
jak robiliśmy kampanię Levi`s – czerwona wszywka, w której nie pokazywaliśmy ludzi ubranych w jeans tylko skojarzenia czerwonego logo z twarzami ludzi. 
 
Cała Europa pokazywała ubranych ludzi, a my pokazaliśmy coś nowego – czerwoną wszywkę, czyli na przykład czerwień na włosach. Po tygodniu od sesji plakaty wisiały 
na całym mieście. Rozpoznawalność marki wzrosła z 17 na 70 procent!
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Czyli wróciłeś jako specjalista od fotografii reklamowej?

Nie wróciłem. Przyjeżdżałem. Nawet miałem nadzieję, że tę działalność będziemy mogli prowadzić równolegle. Okazało się, że działalność w Australii musieliśmy bardzo 
powoli zwijać. Tam było nasze życie. Dużo podróżowaliśmy, mieliśmy licznych znajomych, wśród nich także Aborygenów, ale tu tworzył się nowy rynek. Nie było wielu 
profesjonalnych fotografów. Nie było wielu profesjonalnych fotografów z większym doświadczeniem reklamowym. Realizowałem dużo projektów, ale była też różnica 
pomiędzy tym, co u nas w kraju a tym, co na zachodzie. W latach siedemdziesiątych siostra przysyłała mi francuskiego czy włoskiego Voque’a i ja go chłonąłem, ponie-
waż tam publikowane obok siebie były sesje realizowane przez największe postaci fotografii. Guy Bourdin obok Helmuta Newtona, Sarah Moon obok Petera Lindbergha. 
Bardzo duża dojrzałość i odwaga edytorów, którzy decydowali się na ich sesje. Tymczasem u nas było bardziej sztampowo. Poniżej prezentuję kilka zdjęć z cyklu o wyro-
bach ze skóry, który ukazał się w takim polskim wcieleniu niemieckiego awangardowego pisma…
    
Max?

Tak! Max! Tam można było sobie jeszcze na coś pozwolić. Podobnie było z ówczesnym pismem Viva.
Potem miałem takie spotkania, na których okazywało się, że np. czarno-biała fotografia nie jest zgodna z profilem pisma…
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Obecnie realizuję różne projekty równolegle. Poniżej zdjęcie dla TTV inspirowane zdjęciem z pielgrzymki do Częstochowy z 1970 roku (publikowane na początku wywia-
du. Przyp. redakcji).

WYWIAD MIESIĄCA - TOMEK SIKORA

99



Poniżej kilka zdjęć dla TTV z udziałem prowadzących programy telewizyjne.

TTV – Karolina Gilon DE FACTO
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TTV – Dominik Strzelec – USTERKA
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TTV – Przemek Kossakowski
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Przez wiele lat współpracowałem z Pałacem w Wilanowie realizując kalendarze.  Ten klient i sponsor dali mi pełną swobodę twórczą.
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Publikuję zdjęcia w prasie, organizuję wystawy, wydaję albumy i tworzę fotografie reklamowe. Tym żyję na co dzień;-) Często wykonuję portrety. Oto kilka z nich.

Wiesław Myśliwski

WYWIAD MIESIĄCA - TOMEK SIKORA

111



Mirek Czyżykiewicz
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Ojciec Jan Góra
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Kraków, 30.03.2009 r. Wislawa Szymborska
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Arkadius 2002 r.
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Wojtek Pszoniak

Bardzo dziękuję Tomku, że podzieliłeś się z nami Twoimi doświadczeniami. Życzę kolejnych równie ciekawych efektów i wielu sukcesów!

Z Tomkiem Sikorą rozmawiał – Maciej Taichman
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W małym średnim formacie to zupełne objawienie. Kamera łącząca w sobie klasyczny wygląd kamer Hasselblad, który podobnie jak styli-
styka Porsche w modelu 911 stał się wzorcem średniego formatu z najnowszą technologią. System AF i możliwość korzystania ze szkieł XD 
to tylko początek atrakcji. Hasselblad Natural Color System zaimplementowany we wszystkich cyfrowych korpusach szwedzkiego produ-
centa ustanawia niebotycznie wysoki poziom w reprodukcji kolorów, niespotykany w innych kamerach. Możliwość wykorzystania cyfrowej 
ścianki do starszych, analogowych  modeli aparatu to kolejny atut. 16-bitowa głębia koloru. Można by tak długo. My zwróciliśmy jednak 
uwagę na ogólną jakość korpusu i uzyskiwanych z niego fotografii...

Klasyka i nowoczesność nie zawsze idą w parze. Czyżby? 

Hasselblad 907X
117



 
Wiosnę 2020 zapamiętam na długo - ponieważ w krótkim czasie dane mi było przetestować bardzo dużo obiektywów i kamer. Nie takich - po prostu obiektywów i kamer. 
Kamer i obiektywów długo przeze mnie wyczekiwanych. Wybitnych. Nieprawdopodobnych. Materiału mam dużo i teraz muszę powoli go Wam przedstawić. Wkrótce prze-
czytacie testy takich szkieł jak Voigtlander 35 mm f/1,2 III czy Fujinon GF 120 mm f/4 Macro… Zaprezentuję lada moment test kamery Fujifilm GFX 100 z wysokiej jakości ma-
trycą i wiele innych konstrukcji. Wszystko to poukładane na moim testowym warsztacie oczekuje na prezentację. Będzie się działo…. A jednak…
A jednak trafił mi się produkt tak niesamowity, tak świeży, tak wybitny, tak nostalgiczny i bezkompromisowy, a zarazem do głębi kontrowersyjny, że nie mogłem czekać. Wy-
przedził wszystkie produkty oczekujące w kolejce. Dodam, że to wyprzedzenie nie odbyło się w stylu „Szybkich i wściekłych” w stuningowanej do granic możliwości Toyocie. 
To raczej majestatyczne wyminięcie kolejki do Casino de Monte Carlo - Rolls Roycem Silver Cloud III z 1966 roku i podjechanie pod schody w błysku fleszy i wśród pełnych 
podziwu okrzyków rozentuzjazmowanego tłumu. Jeżeli pomyśleliście, że przesadzam, to zaraz wyjaśnię. Jakiekolwiek pełne entuzjazmu słowa nie opiszą tego zjawiska. „Zja-
wiska”? Tak „Zjawiska”, bo słowo „kamera” nie przystaje do tej doskonałości, nawet jeśli użyjemy angielskiej pisowni i napiszemy „Camera”. Słowo „Aparat” jest najzwyczajniej 
nie na miejscu. 

Uprzedzę Was. Z całą pewnością, gdyby nie tytuł, nie domyślilibyście się jaki sprzęt wywołał u mnie takie uniesienie. Ja się też go nie spodziewałem. Tak szczerze - mignął mi 
tylko niczym śnieżnobiała kreacja Alexandra McQueen`na, na wiosennym pokazie Haute Couture w 1997 roku i zniknął w czeluściach pamięci. Niezapomniany, a jednak nie-
realny. 

A jednak… Jest u mnie. Leży na biurku gotowy zaprezentować się Wam w swej nieskończonej, nacechowanej ekscentryzmem szlachetnej doskonałości. Spoglądam na czarne 
matowe pudełko, na którego matowym wykończeniu pięknie lśnią również czarne, subtelne napisy podkreślone połyskiem wybiórczego lakieru UV. Tak, nie ma tu krzyczą-
cych logotypów, sloganów, zdjęć zawartości pudełka. Jest tylko matowa czerń i maleńkie litery. Już miałem do czynienia z podobnymi opakowaniami. Tak samo zapakowana 
była porcelana Rosenthal meets Versace. Klasa sama w sobie. Filiżanki kolekcji Medusa, z których nie pije się kawy. Filiżanki dzięki którym, picie kawy zamienia się w niezapo-
mniane doznanie. 118
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Wybaczcie, ale piszę te słowa już po teście. Mimo że powyższe zdania wprowadzenia wyglądają jak wyznania człowieka, który oderwał się od rzeczywistości - to uwierzcie mi 
- nie jestem w stanie w sposób mniej dostojny myśleć o przedmiocie niniejszego artykułu. To właśnie ze światem designu i mody należałoby go kojarzyć i bliżej mu do dzieła 
sztuki użytkowej niż urządzenia rejestrującego obraz, a mimo to zespół ściśle technicznych rozwiązań wysokiej klasy i jakość, jaką generuje, sprawiają, że wszelkie słowa za-
chwytu mogą mi bez problemu wylewać się na ekran komputera. Nie czuję przesady. Bardziej może niedoszacowanie wynikające z braku właściwych określeń. 
Nim przedstawię Wam przedmiot niniejszego testu, zanudzę Was jeszcze jedną dygresją. 

To przedmiot wybitny. Zdecydowanie nie dla wszystkich (podobnie jak Rolls Royce Silver Cloud). Nie można go oceniać, podobnie jak nie ocenia się dzieł Salvadora Dali czy 
Van Gogha. Można o nim myśleć. Można się nim zachłysnąć, można go podziwiać, konstatować z niedowierzaniem, można wreszcie go zapragnąć. Nie można go porówny-
wać do innych produktów rynku fotooptycznego. To byłoby nietaktem. Zresztą, chyba, żaden z produktów rynku foto będących obecnie w sprzedaży, w tak udany sposób nie 
łączy w sobie ekskluzywnego charakteru, klasycznych proporcji i piękna z jakością i technologią z najwyższej półki. Poza jakością obrazu daje nam coś więcej. Radość użytko-
wania… Źle… Radość obcowania z tak skończenie pięknym i dopracowanym przedmiotem będącym kamerą i do tego robiącym tak zadziwiająco dobre fotografie.
Jeśli gonicie za tysiącami zdjęć tygodniowo dla klientów, którzy i tak nie doceniają Waszych wysiłków - możecie tego testu nie czytać. Potrzebujecie, w miarę tanich, doskona-
le szybkich kamer oferujących wystarczającą jakość i szybkość.  Jeśli jesteście zainteresowani wybitną jakością obrazu i do tego jesteście estetami zwracającymi uwagę na to,, 
czym się otaczacie to…. To powinniście poczekać z dalszą lekturą do momentu, kiedy nic nie będzie Was rozpraszało, gdy będziecie mogli się skupić i poczuć emocje,, jakie 
stały się moim udziałem podczas tego testu. To najtrudniejszy test jaki było mi dane przeprowadzić. Rozpoczęty nieufnie romans skończył się totalną fascynacją. Nie wiem 
jednak, czy nie platoniczną. Na razie walczę ostatkami woli. Opieram się temu zjawisku… Przytaczam kontrargumenty… Czuję, że bezcelowe… Tak. 
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To najważniejszy test w ciągu 2-3 ostatnich lat. Chciałbym zapewnić Wam warunki, na 
jakie zasługuje przedmiot testu (bo nie sam artykuł). Najlepiej, gdybyście wieczorem, 
przez nikogo nieniepokojeni zanurzyli się w czeluściach skórzanego fotela, trzyma-
jąc w dłoniach filiżankę do espresso Versace Medusa, a z głośników Vienna Acoustic 
Bethoven Grand sączyłyby się dźwięki klasycznych utworów Mozarta lub jazzu Jana 
Garbarka z płyty Officium Novum wygenerowane przez lampowy wzmacniacz Prima-
luna lub Leben CS 300. Z ogrodu czulibyście powiew morskiej bryzy przemieszany 
z aksamitną wonią jaśminowca, nieśmiało wpełzającą do salonu. Na Waszych kola-
nach spoczywałby iPad Pro 12 z wyświetlonym niniejszym tekstem, a w przerwach, w 
których zbieralibyście siły na przemyślenia i dalszą lekturę, Wasz wzrok przykuwałby 
pobłyskujący zza rosnących w ogrodzie drzew księżyc. Ogólnie chciałbym móc prze-
kazać Wam coś więcej niż relację z testowania sprzętu. Chciałbym abyśmy wspólnie, 
pomyśleli o przedziwnym przedmiocie tego testu.

Spróbuję przedstawić to tak, jak mnie dane było doświadczyć kontaktu z tą kamerą. 
Dwa czarne pudełka. Elegancko spasowane, sztywne, matowe z połyskującym logo-
typem. Na pudełku obiektywu lśni duże logo „H” jak Hasselblad. Na większym pudeł-
ku z kamerą widzimy logotyp upamiętniający lądowanie na księżycu załogi Apollo 11 
w 1969 roku. Jak wiecie, astronauci mieli na srebrnym globie różne modele księżyco-
wych Hasselbladów. Aparaty tej marki odpowiedzialne były za dostarczanie fotografii 
z kosmosu nawet podczas wypraw promów kosmicznych. NASA była im wierna przez 
dziesięciolecia. 

Wróćmy do pudełka, którego sztywność i faktura naprawdę kojarzy mi się z opako-
waniami porcelany Rosenthal meets Versace. Duże 50 w którym „zero” nawiązuje do 
tarczy księżyca, podpisane jest informacją „50 YEARS ON THE MOON”. Po powolnym 
ściągnięciu pokrywy zauważamy, że wewnątrz, osadzone są w gęstej piance - czarnej 
oczywiście - pudełko podpisane accessories i trzy części kamery. Tylna ścianka XCD 
50 II, korpus (korpus?) Hasselblad 907X oraz pudełko z instrukcjami, nalepkami misji 
kosmicznych i maska przeznaczona do montażu na matówce klasycznego, mecha-
nicznego, analogowego Hasselblada. W pudełku z akcesoriami znajdziemy gustowny 
pasek, kabel USB-C i kilka innych drobiazgów. Pod pudełkiem znajduje się ładowar-
ka Hasselblad. To wszystko. Zaglądamy do środka i widzimy, że wyposażone w takie 
same zaślepki jak stare korpusy Hassela tylna ścianka i korpus 907X są matowo-czar-
ne. Czarna skóra lekko perforowana jest delikatna i cienka. Jest idealnie spasowana. 
Nie wiem, czy to produkt naturalny, może skóra mielona, ale pachnie prawidłowo i 
przywodzi na myśl stare aparaty tej marki. Kiedyś, przed laty kupiłem nowego Hasel-
blada 503 CW. Chromowanego, ale zapach był podobny.
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Tu nastąpił moment, który możecie pominąć. Mnie wzruszył. Wzruszył do głębi. Już 
wyjaśniam. Przed laty gdy jako zawodowiec fotografowałem na diapozytywach apa-
ratami Mamiya RB 67 i RZ 67II, marzyłem o szwedzkim Hasselbladzie. To marzenie w 
końcu spełniłem, kupując Hasselblada 503 CW z magazynkiem A12, uchwytem bę-
dącym winderem i obiektywem Planar 80 mm f/2,8. To było piękne doświadczenie. 
Cyknięcia migawki centralnej brzmiały słodko na tyle, że często na sesje nie zabiera-
łem windera. Praca mechaniki, ostrzenie na jasnej matówce z użyciem kominka i… 
To najlepsze - sam dotyk chromowanych elementów to było coś skrajnie różnego od 
kontaktu z do bólu pragmatycznymi konstrukcjami Mamiya. Te czasy to był ostatni 
- łabędzi śpiew epoki analogowej fotografii. Diapozytywy średnioformatowe z Has-
selblada lądowały na skanerze bębnowym i następnie trafiały do obróbki cyfrowej. 
Jakość niesamowita, ale cały proces długi i kosztowny. Z Hassela musiałem przerzucić 
się na cyfrę. Coś się skończyło. Pełne kół zębatych, metalu przekształconego w precy-
zyjną mechanikę, zapachu otwieranych przed założeniem do magazynka diapozyty-
wów czasy analoga odeszły w niebyt. 

Gdy sięgnąłem po tylną ściankę CFV II 50C, znowu poczułem w dłoniach ten jakże cha-
rakterystyczny konglomerat skóry i metalu. Dłoń wyczuła magazynek A12 a palce au-
tomatycznie, szybkim ruchem zdjęły osłonę płaszczyzny…. No tak, matrycy. Wszystko 
takie samo jak w starych Hasselach! Sięgnąłem po korpus, który z kolei przypomniał 
krajobrazowo-wnętrzarskiego 903 SWC tyle, że pozbawionego obiektywu. Zdjąłem 
zaślepkę i błyskawicznie połączyłem w całość. Zatrzaśnięcie jedynie nie było takie do 
końca wybrzmiewające jak to z dawnych czasów, gdzie komora lustra dawała pewien 
stłumiony pogłos dźwiękowi tej operacji. W dłoniach poczułem lekką, pięknie, pre-
cyzyjnie wykonaną kostkę, którą automatycznie chwyciłem tak jak onegdaj swojego 
503 CW. Zapach skóry, chłód metalu, zabójcza precyzja. Obróciłem korpus i przeczy-
tałem na tabliczce umieszczonej na bocznej ściance, znaną już z pudełka sentencję 
„On the moon since 1969”. 
Podobnie zapakowany w czarne pudełko obiektyw okazał się mniejszy niż używany 
przeze mnie Fujinon GFX 50 mm f/3,5. Żadnych pokręteł, blokad, przełączników tyl-
ko metal i gumowany pierścień ostrości. Zatrzaśnięcie obiektywu w bagnecie znowu 
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wywołało wspomnienia. W moich dłoniach znalazł się gotowy do zdjęć Hasselblad 
907X. Nie musicie tego przeżywać tak głęboko, jak ja. Być może to głupia nostalgia 
przypominająca czasy, gdy diapozytywy z mojego Hassela robiły furorę wśród dru-
karzy. A jadnak ów analogowo-mechaniczny urok wbił mnie w głębokie osłupienie. 
Precyzja wykonania powodowała, że można było przyglądać się kamerze bez końca, 
ciągle odkrywając nowe detale, nowe przemyślane funkcjonalności, które jeszcze nie 
mogły przekształcić się w finalne wnioski tego testu. Już byłem zaszokowany. Mniej 
ujął mnie swego czasu Hasselblad X1D ze swą na wskroś nowoczesną, bardzo prak-
tyczną i minimalistyczną bryłą. Tym analogowym doświadczeniem model 907X kupił 
mnie już na wstępie. Jednak jako tester szukający prawdy i najlepszego sprzętu dla 
siebie, musiałem to uczucie stłumić. Musiałem stać się znowu obiektywny. Wszystkie 
części wróciły na swe miejsca, a ja postanowiłem ochłonąć i przygotować dla Was 
tylko garść podstawowych informacji technicznych. To świetne otrzeźwienie. Więcej 
znajdziecie w sieci. Przekażę tylko garstkę danych, aby następnie opowiedzieć Wam, 
czego doświadczyłem testując ten model, a czego wówczas jeszcze nie przeczuwa-
łem…
Hasselblad 907X Special Edition składa się z bezlusterkowego korpusu 907X przezna-
czonego do pracy z obiektywami z mocowaniem XCD i ścianki tylnej cyfrowej CFV II 
50C, kompatybilnej z kamerami Hasselblad V produkowanymi od 1957 roku. Matryca 
dokładnie taka sama jak w modelu Hasselblad X1D i X1D II, a także Fujifilm GFX 50S i 
GFX 50R o rozmiarze 8272x6200 pikseli (czyli 50 megapikseli). Kamera rejestruje 16-bi-
towe pliki z rozpiętością 14-stopni przysłony - .3FR RAW o wielkości 106 MB, pliki JPEG 
do 22 MB i obraz video w 2,7 K (2720x1530) - jako H264, 29,97 fps. Czasy naświetlania 
zawierają się w przedziale 68 minut do 1/2000 s dla elektronicznie sterowanej, me-
chanicznej migawki centralnej, umieszczonej  w obiektywach XCD lub w przedziale 
68 minut - 1/10 000 s dla migawki elektronicznej. Synchronizacja błysku możliwa tyl-
ko z migawką centralną w pełnym zakresie jej pracy, aż do 1/2000 s. Ostrość ustawia-
na automatycznie i manualnie. System AF działa na podstawie danych zebranych ze 
117 punktów. Ostrzenie manualne ma wsparcie funkcji focus peaking i funkcje auto 
zoom 100 lub 50%.
Pomiar światła metodą centralnie ważoną, selektywną lub punktową. Naświetlanie 
może odbywać się w trybie pojedynczym i seryjnym, z użyciem wyzwalacza, wyzwa-
lacza interwałowego i z bracketingiem naświetlania oraz bracketingiem ostrości. Tyl-
na ścianka pracuje z szybkością 2,7 klatki na sekundę z obiektywami XCD i 1,5 klatki 
na sekundę w trybie pracy z korpusami V. Obraz obserwujemy na uchylanym ekranie 
zamontowanym na tyle ścianki cyfrowej. Ekran dotykowy ma rozmiar 3 cale i rozdziel-
czość 920 K pikseli odświeżanie 60 fps pozwala na swobodną pracę dotykową i pod-
gląd ostrości. Ładowanie oraz kontakt z komputerem lub tabletem może odbywać się 
przez kabel USB 3.0 (Typu-C). Wi-Fi pracuje w standardzie 802.11 b, g, n, a, c, ac. Oczy-
wiście możliwy jest tethering. Obrazy zapisywane sąd dwóch portach Dual UHS-II SD. 
Zakres czułości od ISO 100 do 25 600 ISO. Wymiary korpusu 907X z tylną ścianką CFV 
II 50C - 102 mm x 93 mm x 84 mm. Waga z baterią 865 g, a dodatkowo z obiektywem 
XCD 4/45 P - 1185 g. Tylko tyle i aż tyle, jak zauważycie, niewiele tu brakuje. To jednak 

nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest bowiem, jak to wszystko działa.
Wielkość
Od tego zacznę. Aparat z obiektywem 4/45 P jest bardzo kompaktowy. Objęcie 
go dłońmi powoduje, że w nich znika. Te gabaryty sprawiają, że nagle stajemy 
przed faktem kolejnej miniaturyzacji. Mniej do noszenia. Minimalistyczny, choć 
cegłówkowaty korpus GFX 50R jest gigantem, chociaż nosi dokładnie tę samą 
matrycę. Automatycznie chwytałem go jak Hasselblada 503 CW z kominkiem, 
odchylenie ekranu powodowało, że wrażenie było jeszcze bliższe. Tak małe ca-
cuszko z kilkoma przyciskami i jednym pokrętłem zapowiadało, albo problemy 
z interfejsem albo ergonomiczny szok. Wpakowałem cacuszko do torby i po-
czułem lekkość, udając się na poranny spacer. Torba lekko dopasowała się do 
mnie. Nic jej nie wypełniało, na dnie leżał Hasselblad 907X w wersji limitowanej 
- matowo-czarnej. Zupełnie niepozorny.

Pierwsze wrażenie 
Dopiero gdy zacząłem spacer i chwyciłem kostkę do ręki, zaczęła się jazda. 
Przecież nasze kamery mają duże gripy. Jeśli ich nie mają, to je dokupujemy, 
chociaż często i tak narzekamy, że są zbyt małe, że nasze palce nie trafiają na 
przyciski, że zbyt duże, że zbyt małe, że zbyt ciężkie... Znamy to. Tu tymczasem 
miałem spacerować z jakże niewygodną kostką. To bez sensu. Tu nie ma gripa, 
nie ma nadmiaru przycisków, palce mają trafiać jedynie na spust migawki, a ten 
umieszczony jest na przedniej ściance… Wiedziałem, że Hasselbladem dało się 
fotografować wygodnie, ale i tak często lądował na statywie. Co będzie z tym 
nietypowym aparatem? Pytanie nurtowało mnie przez 15 metrów, które dzieli-
ło zaparkowany samochód od miejsca pierwszego zdjęcia…

Nietypowa ergonomia
Pojąłem od pierwszego zdjęcia, że „kostkowaty” kształt w niczym nie przeszka-
dza. Trochę trzyma się ten aparat jak kostkę Rubika. Spacerowałem z dziewięć-
set siódemką w dłoni, tak - nieco „zawiniętej”. W niczym mi to nie przeszkadzało. 
Łapałem nie na tym, że nasze kamery bardziej przystosowane są do noszenia 
jedną, konkretną ręką - co narzuca grip. Tu tego nie ma. Sześcienny kształt trzy-
ma się identycznie - co pozwala na przerzucanie korpusu z jednej ręki do dru-
giej. Gdy już dochodzi do zrobienia zdjęcia, aparat układamy na dłoni, ściska-
my drugą, możemy się pochylić lub przytulić go do klatki piersiowej biodra lub 
brzucha, odgiąć ekran, który jest bardzo jasny i wykonać zdjęcie. Słowem niety-
powa ergonomia dobrze się sprawdza i czasami narzuca sposób fotografowa-
nia. Ja do korpusu (tylko korpus ma mocowanie statywowe - ścianka tylna nie) 
przykręciłem dużą platformę Arca Swiss statywu Gitzo i bez problemu mogłem 
stawiać cacko na każdej powierzchni. Nie wypada nie wspomnieć o reakcjach 
przechodniów… Jesteście ciekawi, jakie były? Żadne! Nikt nie zwracał na mnie 
uwagi. Wyglądałem jak zupełnie niegroźny amator fotografii, który z jakąś zaku-
pioną naprędce w markecie „małpką” próbuje coś sfotografować. To trochę wy-
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gląda tak, jakbyśmy fotografowali GoPro. 
Coś małego, nie opatrzonego zabójczymi 
napisami, cyferkami, które tak profesjonal-
nie dodają powagi naszym sprzętom. Bez 
logotypu dużego koncernu. Ot małe czar-
ne pudełeczko. Obiektyw też taki skrom-
ny w oznaczenia. Nic nie rzuca nie w oczy. 
Myślę, że wersja chromowana byłaby od-
bierana jako jakiś przedpotopowy analog. 
Też niegroźnie. Do tego robiąc zdjęcia te-
stowe, bardzo szybko zmieniałem kadry co 
jeszcze odciągało uwagę ode mnie i tego, 
co robię. Niesłyszalna migawka oczywiście 
jest w tym nierzucaniu się w oczy - bardzo 
pomocna. Aparat pracował bardzo solid-
nie i szybko - czym bardzo mnie zaskoczył! 
Od ujęcia do ujęcia coraz bardziej byłem 
zdumiony.

Solidność działania
Chciałem pisać o szybkości, ale to byłoby 
zbyt proste. Zdumienie nie brało się tylko z 
szybkości pracy od momentu skadrowania 
do wykonania zdjęcia… Nie wiem jak to 
Wam opisać, ale praca tym modelem Has-
selblada bardzo odbiega od tego, do czego 
przyzwyczaiły nas wszystkie topowe kon-
strukcje. Przygotowanie aparatu do pracy 
trwa bardzo krótko. Rodzaj ekspozycji, po-
miaru, ISO, parametry ekspozycji wybiera-
my na jednym ekranie. Całe menu jest bar-
dzo przejrzyste i proste. Nie ma tu żadnych 
zbędnych funkcji. Nie musimy błądzić w 
nieskończonych stronach menu. To, co jest 
do ustawienia to rzeczywiście potrzebne 
i istotne parametry. Wprowadzamy je po-
przez klikanie, przesuwanie palcem, szczy-
panie itd. - jak w smartfonie. Ekran działa 
szybko, przewija się błyskawicznie i nie za-
wiesza. Zmiany w działaniu są bardzo wi-
doczne, gdyż dotyczą fotograficznej esen-
cji. Odpowiedni dobór rodzaju pomiaru 
światła i już kamera pokazuje zupełnie ina-
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czej wyglądający kadr. Dodam, że od razu pojąłem, że mogę w tym 
aparacie pozwolić sobie na dużą dozę automatyzacji - tak bowiem in-
teligentnie dobrano zależności pomiędzy czułością, czasem czy przy-
słoną i rodzajem pomiaru, że łatwo osiągamy poprawnie naświetlony 
kadr. Kadr, który widzimy na bardzo wyraźnym i jasnym wyświetla-
czu. Nie wiem, jaką ma jasność, ale wyświetlacz Fujifilm GFX 50R oka-
zał się ciemniejszy w jasnym świetle słonecznym. Ciche, pozbawione 
szarpnięć przymykanie się migawki centralnej w obiektywie to też 
mistrzostwo świata. Cicho, szybko, skutecznie. Wyjątkowo sprawny 
balans bieli, zupełnie szokuje naturalnością ustawień. Sprawny sys-
tem AF dopełniał radości z fotografowania. Chciałem szybko zdobyć 
trochę zdjęć, zachowywałem się jak turysta z dalekiego wschodu, fo-
tografując wszystko, ale każdy kadr był technicznie poprawny i ta 
poprawność nie była okupiona ślęczeniem nad menu. 

System AF
Działa bardzo sprawnie, chociaż obiektyw 4/45 P wysuwa się w cało-
ści i nie ma wewnętrznego ogniskowania. Działa z prędkością nieco 
szybszą niż ta w średnioformatowym Fujifilm GFX 50R, chociaż i tam 
jest wysoce wystarczająca do wszelkich popularnych rodzajów fo-
tografii. Nie jest to błyskawiczne, niezauważalne ostrzenie, ale pięk-
ny, dobrze widoczny obraz na wyświetlaczu pozwala od razu dobrze 
wybrać punkt oferujący dobry do pomiaru ostrości kontrast i mamy 
ustawioną ostrość bez wahań. To bardzo ważne. To wszystko zgra-
ne z ekspozycją daje fotografowanie bez zawahań. Płynne, szybkie 
i pełne pewności, że wszystko będzie ok. Jeśli czulibyśmy, że lepiej 
fotografować z manualnym ustawianiem ostrości czeka na nas kilka 
pozytywnych cech.

Ostrzenie manualne
Odbywa się bez efektu elektrycznego przenoszenia ruchu pierście-
nia na ostrość!!! Obiektywem ostrzy się jak manualnym szkłem z dość 
dużym oporem, wyjątkowo precyzyjnie. To najbardziej irytujące, gdy 
pierścień zachowuje się, jakby był jedynie przełącznikiem. Oczywiście 
mamy Focus Peaking i powiększenie fragmentu obrazu. Nic dodać, 
nic ująć - świetnie zaprojektowana funkcjonalność. Jeżeli pamiętać 
będziemy o tym, że to bezlusterkowiec i możemy użyć poprzez liczne 
przejściówki obiektywu prawie każdej innej firmy oraz używać tylnej 
ścianki do pracy z manualnymi modelami Hasselbladów to uśmiech 
sam pojawia się na twarzy. Nawet pomimo początkowego niezrozu-
mienia systemu.
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Niezrozumienie systemu
Wynika z faktu, że kamera została pozbawiona możliwości wpływu fotografa na ustawienia kolorystyczne. To, co zwykle zajmuje nam najwięcej czasu, tu nie odciąga naszej 
uwagi od fotografowania. Ileż razy zastanawialiście się jaki profil? Portret, krajobraz? Bardziej ostro? Bardziej nasycone kolory? Może mniej nasycone? Może czerń i biel? Tu 
nie musimy się tym martwić. Firma Hasselblad postawiła na dopracowanie tej kwestii, a wręcz stworzenie zupełnie innego systemu. Trochę tak jak w komputerach Mac, gdzie 
zarządzanie kolorem jest wzorowe i nic nie trzeba zmieniać. Tutaj podobnie - na nowo stworzono system kolorystyczny i nazwano go - Hasselblad Natural Colour Solution 
- HNCS. Nazwa mówi wszystko. To, co widzimy na ekranie, jest tym co widzimy w rzeczywistości. Niesamowite. Na kartach zapisują się idealne kolorystycznie pliki, które na-
stępnie możemy poddać obróbce na poziomie tabletu czy komputera z programem Phocus. Aby uzyskać podobne rezultaty w innych aparatach, trzeba długo kalibrować 
aparat i system. Tu mamy to w standardzie. 
Pliki 16-bitowe robią wrażenie, a z tym systemem kolorystycznym zdają się nad wyraz głębokie, co widać podczas obróbki w oprogramowaniu Phocus. Jest to kolejny plus. 
Program działa bardzo szybko, a interface tego programu jest umieszczony na jednej karcie, co bardzo mi odpowiada. W używanym przeze mnie Capture One muszę takie 
ustawienia robić samemu - tu wszystko czeka na naszą wolę! Tak czy owak, zaoszczędzamy mnóstwo czasu! Plików prawie nie musimy zmieniać. Żadnych myśli o tym, aby 
zmienić nasycenie itd. Wszystko jest idealnie ustawione… Możemy skupić się na obiekcie zdjęć.
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Podsumowanie. 
Hasselblad 907X to wyjątkowy aparat fotograficzny. Pięknie wykonany, dopracowany w najdrobniejszym szczególe, nawiązuje filozofią opracowań procesu fotograficz-
nego do filozofii produktów Apple. Szybko, wygodnie, poprawnie. Dziwny mariaż klasyki w najlepszym wydaniu z najnowszą technologią i nowatorskim podejściem do 
fotografii. System kolorów nieprawdopodobnie neutralny, trafiający w punkt, wsparty zimną inżynierią zaklętą w migawce centralnej, która do procesu fotografowania w 
cyfrze wnosi o wiele więcej niż znane nam z innych bezlusterkowców liczne tryby pracy migawki szczelinowej i elektronicznej. Brak szarpnięć i drgań. Ciche ekspozycje. 
To coś, do czego szybko się przyzwyczaimy - jak do wszystkiego co dobre. Duże cyfry parametrów ekspozycji na wyświetlaczu i wygoda ustawień dotykowych na wyjąt-
kowo jasnym ekranie pozwalają w pełni kontrolować proces twórczy. Wszystko jest przemyślane ale podobnie jak w bliźniaczym pod względem elektroniki modelu X1D 
II 50 C było to proste, tak w tym nawiązującym do klasyki dziele inżynierii już nie wydawało się tak oczywiste. Zgranie jest idealne. Wsparcie dla nastawiania ostrości, licz-
ne tryby ekspozycji, możliwość współpracy z korpusami analogowymi… Można by tak wymieniać godzinami. To pięknie wykonany, matowo czarny, ekskluzywny aparat 
fotograficzny, który w swej pełnej harmonii formie, wnosi powiew świeżości do pracy fotografa ceniącego minimalizm i dizajn. Nie tylko ekscentryczni twórcy, docenia-
jący każdy element otaczającego nas świata, mogą brać jego zakup pod uwagę. Hasselblad (nie tylko w tym modelu) pokazuje, jak konsekwentne dążyć do technicznej 
perfekcji. Mnie ten zespół cech łączący tęsknotę za serią V z najnowszą technologią i zabójczą efektywnością działania, bardzo przypadł do gustu. Niespotykana forma 
także. O dziwo jest jednak pewna grupa fotografów, która powinna po niego sięgnąć z całą pewnością. To wszyscy Ci, którzy gdzieś w szafkach mają stare Hasselblady, 
porzucone na rzecz cyfrowych kamer producentów na S, F, O, C czy N i myślący coraz poważniej nad średnim formatem. Wysokiej jakości obraz stał się teraz szerzej do-
stępny. Sam pracuję aparatem z tą samą matrycą, a jednak, to co z niej wyczarowuje procesor obrazowy ścianki CFV II 50 C zupełnie onieśmiela. Myślałem, że obraz jaki 
oferuje matryca GFX`a 50R to wszystko co można osiągnąć w obrazowaniu Małego Średniego Formatu. Myliłem się. Hasselblad wprowadza jakość obrazu z tej matrycy, 
na jeszcze bardziej naturalny, wyższy poziom. Najgorsze, że to wszystko w tak pięknie wykonanym dziele sztuki użytkowej, jakim jest ponadczasowy korpus 907X.

No i na końcu maleńka uwaga. Dlaczego mam rozklinę, chociaż używam aparatu z dokładnie taką samą (tą samą) matrycą!? To proste. Różnica w kolorystyce, balansie 
bieli i innych ustawieniach, jaką oferuje seria GFX w stosunku do „zwykłych” kamer np. poprzednio posiadanego przeze mnie Sony A7R jest taka, że wielu zdjęć nie musi-
my obrabiać, bo to co zaoferował aparat jest świetne. Czasami możemy wykorzystywać pliki JPG prosto z aparatu! Zaoszczędzamy czas na obróbce. Zabawa suwaczkami 
w wywoływarkach RAW właściwie nie ma miejsca. Ostrość też jest rewelacyjna. Skoro tak - zauważycie - to po co myśleć o marce Hasselblad… Ano właśnie - to co jest 
w GFX lepsze od innych kamer - Hasselblad dewaluuje, pokazując o wiele wyższy poziom doskonałości pliku wyjściowego. Rozpiętość tonalna jest tak duża, że trudno 
uzyskać niebo bez szczegółów lub przepalone! Kolorystyka i ostrość powalają. Pliki, które przedstawiam poniżej, zrobione są „z ręki”, na półautomatycznym trybie bez 
żadnej obróbki w programie Phocus. Tak jak wyszły z kamery…. Mam, nad czym rozkliniać. Jest przecież identyczny pod względem technicznym, ale znacznie tańszy 
model X 1D II… Na razie jednak sentyment bierze górę. Niestety ;-)
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Hasselblad 907X 45 mm f/4      ISO 100  f/4,8  1/160s 
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Hasselblad 907X 45 mm f/4      ISO 100  f/4,8  1/80s 
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Hasselblad 907X 45 mm f/4      ISO 100  f/4,8  1/100s 
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Hasselblad 907X 45 mm f/4      ISO 100  f/4,8  1/200s 
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Hasselblad 907X 45 mm f/4      ISO 100  f/4,8  1/320s 
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Hasselblad 907X 45 mm f/4      ISO 100  f/4,8  1/45s 
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Hasselblad 907X 45 mm f/4      ISO 100  f/5  
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Hasselblad 907X 45 mm f/4      ISO 100  f/4,8  1/125s
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Hasselblad 907X 45 mm f/4      ISO 100  f/4  1/60s
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Hasselblad 907X 45 mm f/4      ISO 100  f/5  1/125s
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Hasselblad 907X 45 mm f/4     ISO 400  f/4,5  1/90s
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MANFROTTO RELOADER SWITCH 55 
SSTYLOWE ROZWIĄZANIE WALIZKA I PLECAK NA SPRZĘT
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Sprzęt pakujemy w różne torby i plecaki. Szukamy tych najbardziej praktycznych, 
małych, lekkich i wytrzymałych. Często szukamy także po prostu ładnych. To naj-
częściej w niczym nie przeszkadza ;-). Ponieważ różne są nasze wymagania, często 
posiadamy kilka różnych toreb, po które sięgamy w zależności od tego, na jakie 
zdjęcia i z jakim sprzętem się wybieramy.

Czasami jednak stajemy przed wyjątkowym wyzwaniem. Sesja życia? Zlecenie ży-
cia? Słowem sytuacja, w której musimy zapakować cały posiadany sprzęt i ruszyć 
w długą podróż. Miasto, taksówka, lotnisko, samolot, znowu miasto, trudny teren 
itd. a my cały czas musimy mieć sprzęt przy sobie. Korpusy, obiektywy, ładowarki, 
akumulatory, komputer, tablet, kable, sprzęt do czyszczenia, dyski twarde, może 
dron? I to wszystko musimy spakować do torby, która odegra rolę bagażu pod-
ręcznego.

Najczęściej wybieramy plecak. To naturalna droga. Jeśli przyjdzie nam ładnych 
kilka kilogramów przemieszczać ze sobą przez dłuższy czas - plecak wydaje się 
najlepszym wyjściem… Jednak w mieście, na lotnisku - podczas zmiany termina-
li nasze plecy cierpią i z zazdrością spoglądamy na mijających nas podróżnych z 
walizeczkami bagażu podręcznego na kołkach. Nie obciążeni mają siłę na swo-
bodną rozmowę, podczas gdy my odczuwamy jak owe 7-10 kilogramów wbija 
nas w ziemię… Plecak to zły wybór! Kupujemy walizkę na kółkach. Jest świetnie 
w mieście na równym chodniku. Świetnie na lotnisku. Radość kończy się, gdy mu-
simy pokonywać kolejne przecznice po chodniku, który lata swej świetności ma 
już dawno za sobą lub wspinać się po parkowych wzniesieniach czy schodach. A 
co jeśli sesja odbywa się w jakimś dzikim zakątku. Czar walizki pryska! Żałujemy, 
że jednak nie wybraliśmy plecaka.

Seria Manfrotto Reloader zawiera odpowiedź na każde zapotrzebowanie. Mamy 
tu sztywną walizkę na czterech kołach z wyjmowanym wkładem - Reloader Spin 
55. Mamy kufer zbliżony do systemu Pelikan z konfigurowalnym wkładem - oczy-
wiście na kółkach w formie walizki - Reloader Tough 55 High i Low (w zależności 
od wysokości wieka). Mamy także walizki na kółkach bliźniaczo podobne do Swi-
tcha tylko bez możliwości użycia jej jako plecaka - Reloader Air 55 i Air 50.

Z tych wszystkich propozycji model Switch wydaje się najbardziej uniwersalnym. 
Często przychodzi nam brać na sesję dużo sprzętu. Takie rozwiązanie jest nie-
ocenione, ale podobne propozycje mają także inny firmy. Dlaczego więc model 
Switch 55 firmy Manfrotto uznaliśmy za godny przetestowania? Na tle konkuren-
cyjnych modeli wyróżnia się nie tylko ceną. Switch jest na ogół lżejszy! Różnica 
polega między innymi na tym, że:

Każda walizka/plecak/kufer tej serii spełniają wymogi Międzynarodowego Baga-
żu Podręcznego (55 x 35 x 23 cm), chociaż nie wszystkie są akceptowane przez 
restrykcyjny rozmiar bagażu podręcznego.
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W kieszeni może spokojnie spocząć 17 calowy komputer.
Narożniki i cała rama są wzmocnione i sztywne, zabezpieczone listwami wzmacniający-
mi i otwierane na wysokiej jakości zamek błyskawiczny.
Modele mają dodatkowe nóżki stabilizujące pozwalające na bezpieczne, niezawodne 
postawienie bagażu.
Wewnętrzny insert nie jest wykonany tylko jako system nylonowych, wypełnionych pian-
ką przegród. Mamy tu formowaną tackę EVA, która zapewnia bardzo solidne oparcie dla 
naszego sprzętu i izoluje od zewnętrznej powłoki walizki.
Zamontowane zamki 3 cyfrowego systemu TSA, który wymagany jest między innymi w 
bagażach do niektórych krajów (USA).
Każdy z modeli ma stałe zewnętrzne mocowanie na statyw i pokrowiec przeciwdesz-
czowy.
Koła modelu Switch 55 umieszczone są po przeciwległej stronie do systemu nośnego, 
przez co nie brudzą odzieży noszącego.

Ta ostatnia funkcja wydała nam się rewolucyjna. Produkty konkurencji zawsze mają kółka 
po stronie pleców i pasów naramiennych. Wygląda to lepiej, ale nie dla naszych ubrań. 
Niektóre firmy zauważyły ten problem i oferują pokrowce na kółka od strony pleców 
(Vanguard). Reszta ten problem bagatelizuje. Manfrotto wraz z używaniem coraz do-
skonalszych materiałów i świetnym dizajnem wprowadza właśnie tak przemyślane roz-
wiązanie po to, aby uprzyjemnić nam codzienne użytkowanie.

Jak Switch 55 sprawdza się w praktyce? Jest bardzo dobrze przemyślanym kompanem 
podróży. Nie tylko tej dalekiej, ale także zwykłego przemieszczania się z dużą ilością sprzę-
tu na sesję zdjęciową. Nazwa zobowiązuje i dlatego mamy tu do czynienia z systemem 
nośnym, który ukryty jest w zewnętrznej kieszeni walizki. Samo wyciągnięcie grubych 
i solidnie wykonanych pasów nośnych nie rozwiązuje kwestii wygodnego transportu, 
zwłaszcza na dużych odległościach lub w trudnym terenie. Wiedzą o tym producenci 
plecaków górskich, którzy pasy naramienne dodatkowo usztywniają zapięciami regulu-
jącymi stopień ich naprężenia w stosunku do całej konstrukcji plecaka. O tym zdają się 
zapominać producenci plecaków fotograficznych, które najczęściej przypominają zwy-
kłe dzienne plecaki typu miejskiego. To mamy do czynienia z takim właśnie mocowa-
niem w górnej części plecaka/walizki. Co ciekawe to mocowanie nie tylko od razu profi-
luje pasy nośne, które nawet z daleka wyglądają jak takie z „prawdziwego” plecaka. One 
działają jak te z prawdziwych plecaków. Całość systemu nośnego jest usztywniona i cię-
żar bardzo dobrze rozkłada się na ramionach, nie ciążąc w dół i zapobiegając kołysaniu 
się całości podczas szybkiego marszu. Najważniejsze jednak jest to, że samo zapinanie 
odbywa się bardzo łatwo. Zapięcia posiadają sprężystą konstrukcję i łatwo zaczepialne 
- mini karabińczyki, które bardzo szybko zapina się i wypina z mocowań systemu nośne-
go. Przeobrażenie walizki w plecak zajmuje kilkadziesiąt sekund.

To, że pasy umieszczone są z przedniej strony walizki/plecaka powoduje, że podczas no-
szenia wszystkie kieszenie i dostęp do komory głównej mamy na plecach, co uniemoż-
liwia, dostanie się do wnętrza osobom niepowołanym… Od zewnątrz mamy tył walizki, 
gdzie nie ma, żadnego dostępu do wnętrza.
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Bardzo dobrze sprawdza nie w praktyce system do-
stępu do głównej komory. Walizkę/plecak kładzie-
my tą właśnie gładką stroną, która zawiera jedynie 
przegrodę na dane teleadresowe właściciela. Może 
się pobrudzić, ponieważ nie dotykać będzie ubrania. 
Odpinamy szelki i otwieramy zamek błyskawiczny - 
oczywiście po zwolnieniu blokady zamka szyfrowe-
go TSA. Klapę - sztywną unosimy w górę i tu zauwa-
żamy z radością, że ona ma ograniczony kat otwarcia 
zabezpieczającymi taśmami. Do bardzo wygodne 
rozwiązanie. Wcześniej używane plecaki miały klapy 
swobodnie opadające na ziemię. To właśnie jeden z 
takich szczegółów, które odróżniają tę konstrukcję, 
czyniąc ją bardzo przyjazną w użyciu.

Nam spodobał się także bardzo wyprofilowany sys-
tem tacki, która jest wewnętrznym organizerem. Dno 
nie jest płaskie tylko dosyć solidnie zagłębione. Mo-
żemy umieszczać w organizerze wszystkie współcze-
sne aparaty ze zintegrowanym gripem do ujęć pio-
nowych - nawet tak duże, jak Fujifilm GFX 100! Całość 
przestrzeni podzielona jest dwoma bardzo grubymi, 
czerwonymi przegrodami. One stanowią trzon całego 
systemu przechowywania. Resztę przestrzeni dzieli-
my 12 przegrodami na mniejsze fragmenty. Spako-
waliśmy do walizki trzy średnioformatowe kamery z 5 
obiektywami, fleszem, ładowarkami, światłomierzem, 
power bankiem i komputerem. Spokojnie można po-
myśleć o zmieszczeniu w Switch 55, każdej większej 
konfiguracji sprzętowej. Filtry, kable i inne drobiazgi 
można umieścić w kieszeniach klapy.

W czasie transportu zwróciło naszą uwagę usztyw-
nienie konstrukcji, które pozwala korzystać nawet z 
bocznego uchwytu walizkowego, bez odkształcania 
się całości! Sprawna walizka na każdą sesję i długą po-
dróż, którą w kilka chwil przekształcimy w pełni funk-
cjonalny plecak. Jeżeli posiadacie dużą ilość sprzętu, 
taka walizka sprawdzi się świetnie jako główne miej-
sce jego przechowywania w domu czy w studio.
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LEICA M 10 R 
czyli 

Najwyższy czas na nowe „M” 
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Jeżeli masz system Leica M i jakieś do niego obiektywy powinieneś od razu pomyśleć jak pozbyć się korpusu lub odłożyć swój 
korpus na półkę i zakupić najnowszy model oznaczony literką R. Bezzwłocznie. Natychmiast!!! Dlaczego? Dlatego, że to pierw-
szy korpus cyfrowy Leica, który wreszcie zbliżył się do pokazania możliwości optyki tego systemu.

Spać spokojnie mogą jedynie fani korpusów Monochrom i to bez względu na posiadany model. M 9 Monochrom, bo z matrycą CCD. M 246 Monochrom, bo czujnik jest 
magicznie analogowy i M 10 Monochrom, bo ma jeszcze bardziej obezwładniającą rozdzielczość (w sumie taką samą, bo 40 megapikseli), ponieważ nie ma siatki Bayera, 
a więc jeden piksel obrazu = jednemu pikselowi z naturalnego świata.

Tak. Wszyscy inni powinni jak najszybciej zapomnieć o swoich przyzwyczajeniach, uprzedzeniach i wyrobionych opiniach. To na nic! Powinni jak najszybciej zabrać się 
za zebranie środków na nowy korpus. Nie żartuję!!! Wraz z tym modelem Leica weszła w świat nowoczesnego obrazowania, w którym matryca zaczyna być lepsza niż 
optyka. Taki zwrot przeżyła kiedyś Sony, wprowadzając na rynek model A7R z 36 megapikselowym czujnikiem. Ach co można było osiągnąć z posiadanej optyki Leica, 
Voigtlander zapinając ją do tego korpusu! Tylko model Leica M 246 Monochrom nie wstydził się jakości generowanych obrazów. Leica Camera konsekwentnie tkwiła przy 
swych 24 megapikselach, co w połączeniu z wysokiej jakości szkłem i dobrą elektroniką dawało zadziwiające efekty jednak dzisiaj?
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Dzisiaj mamy do dyspozycji model M 10 
R, który nie jest kolejną fluktuacją starej 
linii. Owszem jest identyczny z zewnątrz 
i różni się jedynie detalami, ale… różni 
się znacząco. Ta sama rewelacyjna elek-
tronika, szybki procesor i proste menu 
wsparte perfekcyjnym pomiarem świa-
tła i bardzo zrównoważonym balansem 
bieli. Inny jest czujnik. Zmieniły się moż-
liwości. Czekałem na to od dawna. Pe-
łen zachwyt przeżyłem, gdy testowałem 
również 40 megapikselowy model M 10 
Monochrom, ale ten aparat jest bardziej 
wszechstronny, oferując także kolorową 
rejestrację otaczającej nas rzeczywisto-
ści.

To nie kolejna mutacja dodająca (lub 
odejmująca) jakieś funkcje. To wysoko 
rozdzielcza matryca o ciekawym obrazo-
waniu umieszczona w dobrze już znanym 
korpusie M 10. Tak naprawdę niczym się 
nie różni z zewnątrz, a nawet jeśli, to w 
tak nieznacznym stopniu, że nie warto 
tracić na opis nawet jednej dodatkowej 
linii. Waga, rozmiar, powiększenie obra-
zu w celowniku czy rozdzielczość tylne-
go ekranu - wszystko pozostało niezmie-
nione. Korpus waży z baterią 660 gram.

Wolę skupić się na tym, co jest lepsze. 
Lepszy jest czujnik! Znacznie lepszy. 
Co za tym idzie - lepsze będą Twoje ob-
razy! Oczywiście nie będą lepsze, tylko 
dlatego, że będą zawierały więcej szcze-
gółów. Będą tak dobre, jak to, co posta-
wisz przed aparatem, ale jeśli już zadbasz 
o ciekawą zawartość przyszłego zdję-
cia, będzie ona pokazana ze zwiększoną 
szczegółowością.
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Mała dygresja. Wielu z Was pomyśli zapewne, że te 24 megapiksele wystarczyły i 
będą wystarczały jeszcze długo. Otóż tak nie jest! Z tym jest dokładnie tak jak z przej-
ściem z SD na HD i z HD na 4K. Jak raz się to zobaczy, odwrotu już nie ma. Jesteśmy 
uzależnieni od obrazu i nawet jeśli zamarzy nam się obraz nostalgiczny i pozbawio-
ny szczegółów niech taki będzie z naszego wyboru. Jeśli zaś zapragniemy żylety - 
powinniśmy móc ją otrzymać. Wielkość matrycy jest taka sama standardowe 24x36 

mm, jednak rozdzielczość już nie. W modelu M 10 mamy (24MP) 5977x3992 pikse-
le, podczas gdy w modelu M 10 R mamy już 7864x5200 pikseli (40,89 MP). Wielkość 
plików ulega zmianie. Plik DNG w modelu M 10 ma 20-30 MB w zależności od za-
wartości obrazu a w modelu R - 40-60 MB. W seriach bufor może zapisać odpowied-
nio 16 zdjęć w modelu M 10 i 10 zdjęć w modelu M 10 R. Prędkość zdjęć seryjnych 
to odpowiednio 5 klatek na sekundę w M 10 i 4,5 klatki na sekundę w M 10 R.

162



Przedstawiam poniżej porównanie natywnej wielkości plików z kamery 24 megapiksele - Leica M10 i kamery 40 megapikseli - Leica M 10 R. Obydwie fotografie przed-
stawione są na tle o wymiarach 50x70 cm przy 300 dpi. Oto jak duże są obrazy z matryc tych dwóch kamer bez ich zwiększania, czyli podczas wyeksportowania ich jako 
obrazy niepowiększone w rozdzielczości 300 dpi. Teraz widzimy wyraźnie jaki potencjał tkwi w obu sprzętach. To jednak tylko początek.
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Czyż nie po to kupowaliśmy korpus Leica, aby robić lepsze zdjęcia? No właśnie! A te 
będą lepsze. Lepsze ponieważ matryca Lecia M 10 R sprawia wrażenie analogowe-
go zapisu. Nie wiem jak to wyjaśnić. We współpracy z procesorem i softem obrazy 
są dokładnie, takie jak być powinny. Jeżeli widzimy gołym okiem ostre krawędzie 
źdźbeł traw, to tak wychodzą na fotografii. Jeżeli widzimy zimne odbicie w szybie - 
takim jest na zdjęciu… Nawet jeśli będziemy forsować czułość i sięgniemy do wyż-
szych ISO, zacznie się pojawiać, iście analogowe ziarno. Nie szum, lecz ziarno. Jeśli 
zaś, coś popsujemy i obraz zawierać będzie jakieś wady takie jak nieostrość, rozma-
zanie, winietę będą one jak zeskanowane z diapozytywu. Nie trzeba bać się użycia 
starszej optyki, ona potrafi zadziwiać!

Ta analogowość zachęca do fotografowania wyłącznie z użyciem dalmierza, który 
działa bardzo dobrze. Aparat zachowuje się nie jak inteligentna, wyposażona w sys-
temy stabilizacji kamera rodem z XXI wieku, lecz tradycyjny aparat fotograficzny, w 
którym przed naciśnięciem spustu trzeba przemyśleć to i owo. To zwolnienie, ten 
dziwnie anachroniczny i niezmienny sposób współpracy fotografa z aparatem jest 
wielkim plusem tej konstrukcji. Musimy myśleć o najkrótszym czasie, który nie da 
poruszeń. Najwyższej czułości, która da akceptowalny efekt czy ustawieniu balan-
su bieli i pomiaru tak, aby zdjęcie przedstawiało dokładnie to, co trzeba. 
Co więcej, musimy jeszcze zastanowić się, które linie ramek widoczne w celowniku 
są odpowiedzialne za kadrowanie naszej fotografii.
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W rezultacie otrzymujemy fotografię, która zajmuje prawie cały obszar papieru w 
formacie 50x70 cm z dużą ilością detali i szczegółów. Na tyle dużą, że Wasze obiekty-
wy zaczniecie poznawać na nowo. Większość z nich, nawet leciwe konstrukcje będą 
pięknie zachowywać się na czujniku o wyższej rozdzielczości. Dzieje się tak dlate-
go, że wszelkie niedoskonałości optyki odzwierciedlane są w doskonalszy, bardziej 
szczegółowy sposób. Przykładem może być efekt rozmycia tła zestawiony z ostrym 
pierwszym planem. Wszelkie przejścia tonalne będą wyglądały znacznie lepiej, a 
ostre szczegóły pozbawione będą tendencji do szybkiego gubienia się w szybciej 
ujawniających się, podczas powiększania pikselach.

Jednym z najważniejszych aspektów zarówno modelu M 10, jak i nowego M 10 R 
jest wysoka klasa obróbki kolorystycznej przez procesor obrazowy świetnie pro-
definiujący balans barwny. Mamy tu do czynienia z dążeniem do neutralności z 
jednoczesnym zachowaniem kontrastu i nieuciekania nasycenia w kierunku lekkiej 
denaturacji, które to zjawisko jest częstym błędem producentów pragnących za-
proponować „neutralne” ustawienia.

Leica nie zmienia się od lat. Model M jest łudząco do siebie podobny, chociaż w ra-
mach samych wersji cyfrowych widzieliśmy niejedno ciekawe rozwiązanie. M 10 R 
z zewnątrz jest bardzo podobny do wersji M 10. Producent cały czas stawia na kla-
sykę i użycie najwyższej jakości materiałów. To, co mnie urzeka to między innymi 
coraz bardziej wytłumiona migawka, która za chwilę w jednym z kolejnych modeli 
przestanie być w ogóle słyszalna. To świetnie ułatwia fotografowanie, podobnie jak 
stylistyka retro, dalmierzowy celownik przeziernikowy i niepozorna wielkość kame-
ry - jednak to doskonale wiecie. Potwierdzę jeszcze jednak dobitnie fakt wyciszenia 
migawki. Kultura jej pracy zachwyca i tego zachwycającego kliknięcia chce się słu-
chać! Jeżeli jesteśmy już przy migawce, to wydłużono bardzo nieznacznie zakres 
czasów z 8 s do 1/4000 na 16 s do 1/4000 s. Najkrótszy czas synchronizacji z lampą 
dla obu modeli wynosi 1/180 s.

Panaceum na ciągle niższą rozdzielczość w modelach M, niedorównujących pod 
względem rozdzielczości najnowszym bezlusterkowcom takim jak Sony A7R, A7RII, 
A7RIII, A7RIV był model M 246 Monochrom. Miał mniejszą rozdzielczość, ale ładniej-
sze, lepsze pliki - chociaż oczywiście interesujące jedynie fotografów rejestrujących 
obraz czarno-biały.

Wprowadzenie modelu M 10 Monochrom no i teraz M 10 R wszystko zmieniło. Są to 
nadal klasyczne, piękne, ponadczasowe korpusy Leica, które przekażecie wnukom, 
ale… Teraz obraz z nich będzie o wiele dłużej aktualny pod względem technicz-
nym. To już wystarczająca jakość w latach XX XXI wieku ;-). Każdego, kto ma system 
M, namawiam na upgrade systemu, ponieważ to, co zobaczycie na ekranach moni-
torów, a następnie na wydrukach - wzbudzi Wasz zachwyt.
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Leica M10R  Summicron 50 mm f/2    ISO 100  f/2  1/750s 
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ŹRÓDŁÓ - LEICA CAMERA
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Leica M10R  Summicron 50 mm f/2    ISO 100  f/8  1/250s 
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ŹRÓDŁÓ - LEICA CAMERA
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Leica M10R  Summicron 50 mm f/2    ISO 100  f/43,4  1/750s 
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Leica M10R  Summicron 50 mm f/2    ISO 100  f/11  1/90s 
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Leica M10R  Summicron 50 mm f/2    ISO 100  f/9,5  1/90s 
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ŹRÓDŁÓ - LEICA CAMERA
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Leica M10R  Summicron 50 mm f/2    ISO 100  f/6,8  1/250s 
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Leica M10R  Summicron 50 mm f/2    ISO 100  f/5,6  1/250s 
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ŹRÓDŁÓ - LEICA CAMERA
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Leica M10R  Summicron 50 mm f/2    ISO 100  f/4,8  1/250s 
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Leica M10R  Summicron 50 mm f/2    ISO 100  f/2,8  1/90s WIĘCEJ ZDJĘĆ Z MODELU M10R NA NASTĘPNYCH STRONIE 189  - W TEŚCIE OBIEKTYWU LAOWA 9 mm 
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Spełnienie marzeń o płynnym balansie
Głowica Manfrotto Nitrotech 608
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Głowica zaprojektowana do pracy z większością nowoczesnego sprzętu przeznaczo-
nego do rejestracji filmowej. Udźwig wynosi 8 kg. Jak sami się orientujecie to zakres 
wagowy, w którym mieści się większość nowoczesnych kamer nawet z wyposaże-
niem dodatkowym. Jeżeli pracujecie nad produkcjami wideo – musicie posiadać 
głowicę. która pozwala na płynne ruchy. Jeszcze ważniejsza jest właśnie przeciwwa-
ga, która pozwala w łatwy sposób, pozostać kamerze w ustawionej pozycji. Z tym 
zawsze był pewien kłopot. Balans regulowało się skokowo i często jedynym ratun-
kiem na wyważenie zestawu był jeszcze ruch długiej płytki w mocowaniu głowicy. 
Ta regulacja przód/tył pozwalała, na w miarę precyzyjne ustawienie balansu. Gło-
wica Nitrotech 608 (i 612 oczywiście) pozwala na płynną regulację ustawienia prze-
ciwwagi!

Co jest istotne przy koncepcji według której zbudowano tę głowicę? Płynność dzia-
łania we wszystkich osiach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na płynnie, bezstop-
niowo regulowany balans sprawdza się znakomicie. Najważniejsze jest to, że płyny 
regulujące płynność ruchu głowicy, tak naprawdę zastosowano przy oporach na 
każdej osi, lecz – mam takie wrażenie – zrobiono to zupełnie od nowa. Zamocowane 
w korpusie głowicy wkłady wypełnione wyselekcjonowanym smarem, stawiają “wła-
ściwy” opór, dając płynność ruchów, w każdej z osi ruchu głowicy. System wydaje się 
zaprojektowany od podstaw. Płynność ruchów jest jeszcze większa, niż w poprzed-

nich modelach tej firmy. W dodatku głowica jest bardzo profesjonalna zarówno pod 
względem wyglądu jak i szybkości regulacji wszelkich ustawień.

Głowica jest bardzo nietypowa. Nie przypomina ona innych, obecnych na rynku gło-
wic wideo. Elementem, który przykuwa uwagę, jest specjalny tłok. To właśnie dzięki 
niemu uzyskujemy płynny sposób regulacji przeciwwagi. To właśnie ten wypełniony 
azotem tłok, poprzez swój nacisk reguluje siłę przeciwwagi w sposób płynny. Prze-
ciwwaga w głowicach wideo na ogół pracowała w określonych zakresach i głowice 
dysponowały odpowiednim przełącznikiem ze stopniami przeciwwagi. Tu mamy do 
czynienia z przeciwwagą, którą możecie bardzo dokładnie ustawić.

Aby pracowało się wygodnie długa płytka mocująca zawiera skalę umożliwiającą 
szybkie wyważanie sprzętu i odpowiednie jego mocowanie. Głowica posiada dwa 
gniazda dodatkowych akcesoriów i możliwość umieszczenia dźwigni panoramowa-
nia zarówno z prawej jak i z lewej strony. Bardzo istotnym elementem całej koncep-
cji Głowic Nitrotech jest właśnie płynnie regulowany opór. Płynnie ustawiona prze-
ciwwaga to tylko część elementu całej koncepcji.  Praca zarówno z modelem 608 jak 
i 612 to czysta przyjemność. Dzięki temu, że baza głowicy ma średnicę 75 mm, moż-
na ją sparować z bardzo szeroką gamą obecnych na rynku statywów. Sprawdziliśmy 
głowicę zarówno ze starszymi statywami tej firmy jak i z nowymi z serii Fast i to wła-
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śnie połączenie sprawiło, że całość operacji związanych z mocowaniem zestawu ka-
merowego na statywie, przebiegało wyjątkowo sprawnie.

Średnica podstawy głowicy to 75 mm. Środek ciężkości umieszczony jest na wyso-
kości 55 mm. Przeciwwaga działa w zakresie od 0 do 8 kg. Głowice wyposażono w 
jedną poziomicę. Głowica wykonana jest z aluminium, a całość waży 2,22 kg. Wyso-
kość głowicy 15 cm.

Głowica Nitrotech 608 jest koncepcją zaprojektowaną od podstaw. Operatorzy przy-
zwyczajeni do pracy ze standardowymi głowicami, muszą poświęcić chwilę na za-
znajomienie się z jej specyfiką. System płynnej regulacji wymaga zrozumienia, ale 
zapoznanie się z nim owocuje bardzo intuicyjną obsługą. Ciekawy jest nawet sam 
mechanizm blokady górnej płytki, który także został zaprojektowany od podstaw 
i nie przypomina innych systemów blokujących w starszych głowicach Manfrotto. 
Pomimo tego jest kompatybilny z większością płytek przystosowanych do pracy 
ze sprzętem wideo. Głowica wygląda bardzo nowocześnie przez dodanie elemen-
tów lakierowanych na czerwony metaliczny kolor. Dla zmniejszenia masy, aluminio-

wy korpus ma częściowo ażurową konstrukcję, co przyczyniło się do zmniejszenia 
wagi. Praca z głowicą, która w sposób płynny reguluje przeciwwagę to bardzo duże 
usprawnienie w codziennej pracy.

Sprawdziliśmy ją w teście praktycznym. Regulacja oporu jednym elementem to 
duża wygoda. Ustawianie drugim pokrętłem przeciwwagi jest również bardzo 
sprawne. Sprawdza się to zwłaszcza w przypadku wymiany obiektywów, które róż-
nią się pod względem wagi i długości. Obecnie jest to chyba najlepsza propozycja 
zakupu głowy do profesjonalnych zastosowań wideo. 2,2 kg wagi głowicy i bardzo 
rzetelny rozkład masy na długiej płycie górnej głowicy powodują, że nie czuć na niej 
obciążenia większym sprzętem.
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Firmy optyczne, które weszły na rynek w 
ostatnim dziesięcioleciu, podchodzą do 
projektowania konstrukcji optycznych 
bez kompleksów. Śmiało sięgają po roz-
wiązania, które klasycznym optykom w 
ogóle nie przyszłyby do głowy. Myślę, że 
optycy starej daty, wykształceni w opar-
ciu o zasady nakreślone jeszcze przez XIX 
wieczny system edukacji, który to domi-
nował tak naprawdę w XX wieku, zdawa-
li sobie sprawę z rozlicznych ograniczeń 
praw fizyki. Nie dość tego. Na te czysto 
teoretyczne podwaliny, nakładali jeszcze 
możliwości przemysłu optycznego i par-
ku maszynowego. Okazywało się, że wie-
le wielkich firm produkujących obiektywy 
produkowała konstrukcje szerokokątne 
kończące się na 14 mm. Wszystko, co po-
niżej musiało być obarczone zniekształce-
niami i potężnymi załamaniami dystorsji 
prowadzącymi do perspektywy rybiego 
oka. Pierwszą firmą, która ten schemat 
przełamała była Cosina, która stworzyła 
Hyper Wide Heliara 10 mm f/5,6. Potem 
było już łatwo. Obecnie ogniskowe z prze-
działu 10-12 mm zawitały na stałe do ofer-
ty wielu firm.

VENUS OPTICS  LAOWA 9 mm  f/5.6 FF RL
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Trzeba jednak przyznać, że 9 mm to próba 
bicia światowego rekordu. 
Optykom z Venus Optics to się udało. 
Obliczyli rektalinearną dziewiątkę i skiero-
wali ją do produkcji. Już widzę jak chiński 
imiennik naszego popularnego Janusza czy 
Marcina, odpowiadający za park maszyno-
wy i obróbkę soczewek, dostaje ten projekt 
na maila i pierwsze co robi, to sięga po tele-
fon i oddzwania do chińskiego Heńka 
czy Romka, pytając - Serio?
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Wątpliwości nie musiały się koniecznie brać z ekstremalnej ogniskowej. Projekt ten to 
zaplanowany bez kompleksów zamach na wszystkie „świętości” starej szkoły projekto-
wania. Zamach, który jest możliwy dopiero teraz w erze kamer pozbawionych lustra. 
To właśnie ta rewolucja otwarła drzwi tak szalonym rozwiązaniom, usuwając nikomu 
już niepotrzebną komorę lustra, co pozwoliło na dramatyczną zmianę odległości od 
matrycy do krawędzi bagnetu. Wcześniej było to możliwe tylko dla kamer dalmierzo-
wych i wielkoformatowych.

Obiektyw ten nie jest zbudowany o dziwo jako Biogono - podobna konstrukcja w mia-
rę symetryczna jak ultraszerokie Voigtlaendery przeznaczone przecież do dalmierz 
owych kamer Bessa i Leica M. Mamy tu zupełnie niepodobny do niczego układ typo-
wo szerokokątny. Jak to się udało osiągnąć - nie wiem. Jednak się udało. Co więcej, 

konstrukcja mechaniczna uwzględnia specyfikę dalmierzowych kamer Leica i ma na 
skali odległości punkt „zerowy”, czyli oznaczenie początku pracy z dalmierzem - 0,7 
m. Ta odległość jednak znajduje się jednak „po drodze” od 12 cm do nieskończoności, 
ponieważ obiektyw ostrzy od 12 cm. Aby pozbawić Was wątpliwości, warto dodać, że 
owe 12 cm mierzone jest od płaszczyzny matrycy - co daje realne 3-4 cm od przed-
niej soczewki. Wraz z szerokim kątem, jaki mamy tu dyspozycji, możemy próbować 
sięgnąć po obrazy do tej pory nieosiągalne. Laowa ma przecież w swej ofercie szero-
kokątne obiektywy makro - więc lekcję ostrzenia od najmniejszych odległości mają 
już odrobioną. Problem jedynie w tym, że przy używaniu wersji dla innych bezluster-
kowców widzimy obraz z matrycy i nie będziemy mieć problemu z kadrowaniem. W 
kamerach Leica M musimy uważać i także dosyć często używać trybu podglądu na 
żywo, ponieważ celowanie celownikiem dalmierzowym nie ma sensu i to z dwóch 
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nie ma sensu i to z dwóch powodów. Po pierwsze celownik nie obejmuje takiego 
pola widzenia, po drugie milimetrowe przesunięcie aparatu skutkuje bardzo dużym 
przesunięciem elementów w kadrze. To specyfika pracy tych obiektywów, które ofe-
rują więcej niż 120 stopni kąta widzenia. Tu mamy 135 stopni! Powtórzę jak mantrę - 
bez dystorsji.

Obiektyw o takiej ogniskowej przeznaczony dla pełnej klatki i to bez dystorsji osza-
łamia perspektywą, którą tworzy. To wręcz niebywałe doświadczenie. Z nudnej rze-
czywistości potrafi stworzyć ciekawy obraz. W architekturze pozwala na zapomnie-

nie o „walących” się budynkach. We wnętrzach pokazuje, że ciasne pomieszczenia 
nie istnieją, a te naprawdę duże oddaje w całej okazałości, na jednej klatce. Nasz 
mózg musi jedynie przyzwyczaić się do jego specyfiki. Tego trzeba się nauczyć, ale 
ta nauka nie jest nudna. Każde zapięcie takiego szkła na korpus oferuje cały wa-
chlarz wrażeń. Z każdej sesji przynosicie mnóstwo ciekawych zdjęć. Wasi widzowie 
nie są przyzwyczajeni do takiego oglądania świata - spodziewajcie się pochwał. Pa-
miętajcie, że tego typu obiektywy pociągają za sobą zniekształcenia wynikające z 
kąta widzenia. Nie dystorsję, bo ta nie istnieje, lecz zwykłe rozciągnięcie elementów 
znajdujących się na krawędzi. Po kilku dniach fotografowania, z tej wady przecho-
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dzimy do stosowania jej jako środka wyrazu. 

Teraz kilka słów o samym obiektywie. To bardzo niewielkie szkło. Jego długość wy-
nosi 66 mm a średnica to 62,4 mm. Waga 350 gram - tak to ewidentnie dużo, jak 
na tak mały obiektyw. Jest zwarty mechanicznie. Jego budowa to 14 elementów 
w 10 grupach. W układzie optycznym mamy 2 elementy asferyczne i dwa elemen-
ty o niskiej dyspersji. Jeden element to szkło o ultra wysokiej refrakcji. Jasność f/5,6 
typowa dla takich konstrukcji. Przysłona pięcio listkowa pracuje do f/22. Obiektyw 
produkowany jest w wersji z bagnetem Sony FE, Nikon Z, Leica L i jako najbardziej 

uniwersalnym Leica M. Uniwersalnym, ponieważ przez przejściówki jesteśmy w sta-
nie użyć go na dowolnym bezlusterkowcu. Może być w wersji srebrnej lub czarnej. 
Do redakcji trafiła wersja czarna, oznaczona, jak większość obiektywów Laowa me-
talicznym, niebieskim pierścieniem. Obiektyw posiada wbudowaną osłonę przeciw-
słoneczną i nakładaną metalową osłonę przednią. Można używać wraz z nim ma-
gnetyczny holder do filtrów prostokątnych 100 mm.

Mechanicznie obiektyw zbudowany jest bardzo dobrze. Nie posiada luzów, a pier-
ścień ostrzenia pracuje z odpowiednim oporem. Obiektyw sprzedawany jest w bar-
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dzo gustownym opakowaniu, które stało się zna-
kiem firmowym Laowy.

Obiektyw świetnie komponuje się z bezluster-
kowcami różnych marek. Na Sony wygląda feno-
menalnie na Nikonie czy Panasonicu także. Ład-
nie leży na korpusie Leica L i M, chociaż niebieski 
pierścień zbyt kontrastuje z czerwonym logo. Za 
to, jeśli mamy korpus srebrny i srebrny obiektyw 
lub czarny korpus i czarny obiektyw wszystko wy-
gląda świetnie.

Testowaliśmy obiektyw w wersji z mocowaniem Le-
ica M na korpusie M 10 R. Duża rozdzielczość czter-
dziestomilionowej matrycy pokazała, że obiektyw 
potrafi dać naprawdę ostre obrazy oczywiście 
adekwatne do tej ogniskowej. To warto podkre-
ślić, że jeśli mieliście do czynienia z czternastkami 
czy szesnastkami do lustrzanek, które falowały na 
brzegu kadru i dawały duże spadki rozdzielczości 
to obraz z tej konstrukcji podobnie jak z Voigtlan-
dera 10 czy 12 mm zaskoczy Was brakiem dystor-
sji i ostrością.

Nie ma róży bez kolców. Trzeba jednak uważać na 
kilka kwestii, co jest związane z budową tak sze-
rokich szkieł, a nie tego konkretnego obiektywu. 
Szalona głębia ostrości powoduje, że zabrudzenia 
matrycy czy przedniej soczewki są bardzo widocz-
ne i musimy dbać o czystość. Z jednej strony nie 
musimy specjalnie ostrzyć, bo duża głębia sprawia, 
że możemy polegać na hiperfokalnej, a z drugiej 
strony nie jest tak różowo i lepiej próbować złapać 
ostrość - zwłaszcza jeśli główny obiekt znajduje się 
w odległości do 3 metrów. O najbliższych 
Przy takiej ogniskowej nawet bez stabilizacji mo-
żemy pracować na 1/15 sekundy więc światło f/5,6 
nie przeszkadza aż tak bardzo. Jednak jeśli nie ro-
bimy reportażu a obiekty nieruchome, jak krajo-
brazy, architekturę czy wnętrza to powinniśmy 
myśleć o statywie i przymknięciu do f/8. Statyw 
pozwoli nam zadbać o idealne kadrowanie, gdzie 
każdy milimetr ruchu kamery przełoży nie na dużą 
zmianę kadru - powinniśmy być czujni.

Jeżeli dużo podróżujecie, uprawia-
cie reportaż, fotografujecie wnę-
trza, krajobrazy, architekturę to jest 
to wymarzone narzędzie do posze-
rzenia świato(p)oglądu.
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Leica M10R  LAOWA 9 mm f/5,6  FF  RL   ISO 100  f/5,6  1/180s Leica M10R  LAOWA 9 mm f/5,6  FF  RL   ISO 250  f/4  1/60s 
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Leica M10R  LAOWA 9 mm f/5,6  FF  RL   ISO 800  f/2,8  1/60s 
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Leica M10R  LAOWA 9 mm f/5,6  FF  RL   ISO 500  f/4,8  1/90s 
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Leica M10R  LAOWA 9 mm f/5,6  FF  RL   ISO 1000  f/9,5  1/350s 
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Leica M10R  LAOWA 9 mm f/5,6  FF  RL   ISO 160  f/8  1/60s 
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Leica M10R  LAOWA 9 mm f/5,6  FF  RL   ISO 160  f/8  1/60s 
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Leica M10R  LAOWA 9 mm f/5,6  FF  RL   ISO 100  f/4,8  1/90s 
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Leica M10R  LAOWA 9 mm f/5,6  FF  RL   ISO 160  f/8  1/60s 
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Statyw video MANFROTTO 645 
Twin Fast CarbonTwin Fast Carbon

Z zewnątrz statyw ten nie różni się od innych statywów 
wideo firmy Manfrotto. Ogólne podobieństwo pole-
gające na tym, że trzy sekcje zbudowane są w postaci 
zestawu dwóch zdublowanych rurek oraz jednej naj-
niższej, pojedynczej sprawia wrażenie ogólnego po-
dobieństwa. Nie inaczej jest z rozmiarami. Wysokość 
maksymalna statywu to 157 cm. Długość po złożeniu 
73 cm. Waga 3,6 kg. Półkule 100 i 75 mm. Wysokość 
minimalna pracy to 27 cm. Udźwig statywu to 25 kg. 
Całość wykonana z karbonu. To tylko złudzenie.

Tak więc statyw, wydaje się kolejną propozycją w sze-
rokiej ofercie Manfrotto dla rejestracji wideo. To jed-
nak niezwykły statyw. Zaprojektowano go do szybkiej 
pracy serwisów informacyjnych, dokumentalistów, 
niezależnych twórców, którzy muszą bardzo szybko 
reagować na zmieniającą się sytuację. 
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Głównym założeniem przy projektowa-
niu serii statywów FAST była prędkość 
rozkładania. Budowa statywu i wysoka 
odporność na skręcanie jest tak duża, 
że nie trzeba stosować w nim rozpórki 
jak w większości statywów wideo. To, 
że każdą nogę można ustawić pod do-
wolnym kątem, sprawia, że ustawienie 
statywu na nierównej powierzchni – na 
przykład schodach i innych przeszko-
dach terenowych, nie stanowi proble-
mu. Standardowo nogi zakończone 
są kolcami do pracy na podłożu mięk-
kim, zabezpieczone gumowymi sto-
pami nakładkami, które pozwalają na 
wygodną pracę nawet na gładkich, śli-
skich powierzchniach jak np. kamien-
ne posadzki. 

To, że statyw może pracować z półkula-
mi 100 mm i 75 mm powoduje, że jest 
gotowy do współpracy z dużą ilością 
różnych głowic. Ten statyw jest główną 
obecnie propozycję Manfrotto dla re-
alizatorów korzystających z cięższego 
sprzętu. Statyw może być zakupiony w 
wersji karbonowej i aluminiowej. Wer-
sja aluminiowa różni się tylko wagą, 
która wynosi 3,9 kg. Najważniejszą ce-
chą serii Fast jest szybkie rozstawianie 
statywu. Zastosowany tutaj system 
umożliwia blokadę ca

Statyw jest świetną bazą pod wszystkie 
profesjonalne głowice wideo. Naszą 
uwagę zwróciło bardzo solidne wyko-
nanie na nowo zaprojektowanego ja-
rzyna statywu. Blokada kąta rozstawu 
nóg i opór, jaki stawiają przy ustawie-
niu pod żądanym kątem sprawiają, że 
właśnie przez konstrukcję jarzma nie 
trzeba stosować rozpórki, która zawsze 
była nieodłącznym elementem, każ-
dego statywu wideo. W chwili obecnej 
jest to jedna z najciekawszych pozy-
cji w ofercie producenta i zakup wersji 
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nieoznaczonej jako Fast raczej mija się z celem. 
Kto raz sprawdził, jak łatwo ustawia się taki sta-
tyw, ten już nie będzie chciał powrotu do star-
szych wersji. 

Niestety, nie jest łatwo. Seria Fast to dwa roz-
wiązania. Poznaliśmy już statyw 635 Single Car-
bon, również należący do serii Fast. Co zrobić? 
Który z nich jest lepszy? Odpowiedź nasuwa się 
sama. Każdy z nich ma swoje pole eksploatacji. 
Obydwa są bardzo szybkie w rozkładaniu i przy-
gotowanie kamery do zdjęć na założonej wyso-
kości zajmuje sekundy. Jednak poznając obie 
konstrukcje, zauważamy, że mają one nieco inny 
charakter. Statyw 645 Twin Fast jest statywem 
z nogami podwójnymi. Jest bardziej konserwa-
tywny, w ogółach całości założenia. Pomimo że 
długość po złożeniu jest taka sama ((0,5 cm róż-
nicy – statyw 635 jest dłuższy) a wysokość po 
rozłożeniu o 2 cm wyższa, istotą tej konstrukcji, 
która zdecyduje o tym kto będzie jej używał jest 
nieco cięższa i wytrzymalsza konstrukcja. 100 
gram. różnicy w wadze – ten model jest o tyle 
cięższy i podwójne nogi oraz możliwość pracy 
z półkulą 100 mm, dają większy o 5 kg udźwig. 
Zamiast 20 kg mamy 25 kg. To dużo – ponieważ 
przekłada się na wytrzymałość całości. Wersja 
645 Twin Fast Alu waży o 400 gram. więcej – 3,9 
kg. Ten statyw wybierze każdy, kto działa na co 
dzień z różnym obciążeniem. Kamery bardziej 
zaawansowane wymagają mocniejszych staty-
wów. Czasami przychodzi nam działać z wyposa-
żeniem dodatkowym i set kamerowy na głowi-
cy waży ponad 7-8 kg! Wówczas każdy nadmiar 
wytrzymałości jest cenny. Statyw nie trzeszczy. 
Wytrzyma wiele, ale jest lekki. Zdublowane nogi 
totalnie usztywniają całość. To jeden z najsztyw-
niejszych statywów jakie mieliśmy okazję uży-
wać. Są oczywiście inne marki – czasami o wie-
le droższe, ale nie dysponują tak rewelacyjnym 
patentem rozkładania. Tu także zdecydowano 
się na konserwatyzm. Ultra nowoczesny statyw 
Single fast Carbon blokujemy przekręceniem 
sekcji. Tu mamy do dyspozycji bardzo duże za-
trzaski, które błyskawicznie można odbloko-
wać i jeszcze szybciej zablokować w żądanej 
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pozycji. Nie wymaga to siły. Blokowanie i odblokowywanie są płynne. Tego trzeba spróbo-
wać. Praca z tym statywem pozwala błyskawicznie operować w terenie. Właśnie w terenie 
docenimy kilka dodatkowych drobiazgów, które czynią życie ze statywem wideo znacznie 
łatwiejszym, a które zauważa się po chwili. Po pierwsze mocowanie solidnej rozpórki jest 
równie solidne, jak ona sama. Po drugie dzięki blokadzie kąta rozstawu nóg  zaimplemen-
towanego w budowę jarzma możemy ustawiać nogi niezależnie, nie używając rozpórki i 
traktując ten statyw jak tradycyjne rozwiązanie foto. Oczywiście lżejsza wersja wykonana 
z materiału Carbon Exact jest bardziej godna polecenia, ale tu już musicie sobie odpowie-
dzieć sami czy wytrzymałość i sztywność połączona z lekkością w przypadku karbonu jest 
dla Was cenniejsza niż nieco więcej wagi i gorszy materiał, jakim jest aluminium. Bo tak 
właśnie jest, że dobry carbon potrafi wnieść do konstrukcji większą sztywność i odporność 

na drgania, niż aluminium. To jednak temat na inny materiał. Statyw tak się nam spodobał 
jako podstawa, pod nasz slajdem, że chyba z nami pozostanie. Najwyżej oceniliśmy wła-
śnie owe wielkie zatrzaski i łatwość szybkiego ustawiania, a ponieważ często zmieniamy 
kamery – z tym statywem nasza redakcja będzie przygotowana na wszystko. łego układu 
sekcji jednym zatrzaskiem. Na każdej z nóg znajdujemy tylko jeden element blokujący 
umiejscowiony w taki sposób, że nie musimy się schylać. Regulacji dokonuje się tak, że po 
wcześniejszym jego odblokowaniu i po ustawieniu żądanej wysokości trzy ruchy blokują 
cały statyw. Jak ważne jest takie rozwiązanie, zrozumie każdy, kto pod presją czasu rozsta-
wiał cenny sprzęt, przygotowując ujęcie.
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Praca na kablu z Tether Tools

Tethering to religia. Ma tylu wyznawców co przeciwników. Często jest niezrozumiany, często niedoceniany, ale też powszechna jest tenden-
cja do przechodzenia na stronę wyznawców, po tym, gdy chociaż raz się spróbowało pracować z podglądem na dużym ekranie. Filmowcy 
stosują nagminnie podglądy na monitorach zdalnych – od kilku lat praca taka daje nieocenione możliwości podczas sesji profesjonalnych. 
Koszt wejścia mały, korzyści w postaci bardziej dopracowanych zdjęć – oczywiste. Ten artykuł pewnie by nie powstał, ale ze względu na 
dużą ilość sesji produktowych w naszej redakcji, musieliśmy rozważyć błyskawiczną pracę na kablu, z podglądem na dużym ekranie.
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W dzisiejszych rozwiązaniach technicznych dostępnych w fotografii istnieje wiele takich, których jeszcze niedawno nie znaliśmy lub też nie uważaliśmy je za istotne. Możliwości 
sprzętu oraz współpracującego z nim oprogramowania stają się tak duże, że tylko wyobraźnia inżynierów ogranicza możliwości urządzeń technicznych. Z niektórych funkcji za-
czynamy korzystać dopiero wówczas kiedy ktoś uświadomi nam, że są one dobre lub wówczas kiedy otrzymujemy stworzone do danej funkcji narzędzia. Zestaw startowy zawiera 
kabel (tu trzeba wybrać właściwe wtyczki), pokrowiec i uchwyty zabezpieczające.
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Firma Tether Tools stworzyła cały ekosystem 
wspomagający tethering, czyli pracę na ka-
blu aparatu i komputera, dając nam do rąk za-
mknięty, skończony system do sprawnej pracy. 
Większość kamer ma możliwość wyprowadze-
nia sygnału na zewnątrz i prawie każda kame-
ra ma możliwość bezpośredniego podłączenia 
do komputera. Na ogół realizowane jest to po-
przez kabel USB. Kabel USB zakończony różny-
mi stykami w zależności od systemu, nie jest 
problemem. Producent dysponuje możliwo-
ścią połączenia każdego systemu, który pracę 
na kablu akceptuje. 

Każdy, kto próbował zrealizować takie połą-
czenie za pomocą ogólnodostępnych kabli 
USB prędzej czy później napotykał problemy. 
Po pierwsze –  długość kabla była ograniczona 
mocą sygnału USB do 5 m. Po drugie mecha-
niczne obciążenie gniazda w aparacie, które 
bardzo często uszkadzało się w wyniku ruchów 
aparatu lub też gwałtownego wyrwania kabla, 
pociągnięcia lub ułożenia się kabla pod nie 
właściwym kątem. Jeżeli w efekcie tego do-
chodziło do zerwania sygnału, nie było to tak 
wielkim problemem. W momencie jednak gdy 
uszkadzało się gniazdo w aparacie – kończyło 
się bardzo kosztownymi naprawami. W firmie 
Tether Tools zapewne zasiedli entuzjaści pracy 
na odległość. Analizując ofertę firmy, dochodzi 
się do wniosku, że nie zbrakło nawet najmniej-
szych detali ekosystemu.
Dłuższy kabel musi być łączony z użyciem 
wzmacniacza USB. Niby ok, ale co z pewnością 
złącza? Oczywiście Tether Tools ma wyposaże-
nie na każdą okazję – tu zabezpieczenie połą-
czenia do pracy na zewnątrz, nawet w deszczu!

Praca na kablu uzależnia i oni z pewnością o 
tym wiedzą. Firma zdecydowała się dostarczyć 
światu bardzo rozbudowany i przemyślany 
system do theteringu. System, z którego sko-
rzystać może właściwie każdy, kto w pracy ma 
możliwość podpięcia kamery do komputera 

Tether Tools – JerkStopper!  Uchwyt kabla, 
który zabezpiecza gniazdo w aparacie przed 
uszkodzeniem! Aparat można zawiesić na ka-
blu, a gniazdo nie będzie przeciążone.
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na planie zdjęciowym. Taka możliwość odpada raczej w fotografii reporter-
skiej, jednak już praca nad portretem, modą, reklamą, produktami w stu-
dio, ale także poza nim jest, już umożliwia i wręcz prosi się o pracę w takim 
systemie. Ceny Kabli rozpoczynają się od około 200 zł, a ponieważ kable 
dostępne są w większości konfiguracji wejść i wyjść spotykanych w kom-
puterach i aparatach oraz obejmują, przejściówki, wzmacniacze sygnału, 
przedłużacze, wodoodporne osłony połączeń, uchwyty zabezpieczające, 
podstawki pod komputery i wiele innych. Ciekawą inicjatywą są startery – 
zestawy skonfigurowane w taki sposób, aby móc rozpocząć prace na kablu 
od zaraz.

Czy potrzebujemy coś jeszcze? Oczywiście oprogramowanie, które wspiera 
pracę na kablu. Poza takimi standardami jak program Capture One mamy 
wtyczki do Lightroom i programy natywne firm produkujących sprzęt.

Najważniejsze jest to, że zalet tetheringu nie sposób przecenić.  Podgląd 
każdego zdjęcia na dużym ekranie to nie tylko pomoc dla fotografa pod-
czas sesji. Bardzo dobrze wpływa to także na klienta, któremu możliwość 
zobaczenia zdjęć w dużej rozdzielczości umożliwia lepsze sprecyzowanie 
ewentualnych poprawek i sprawdzenia, czy sesja przebiega we właściwym 
kierunku. Często zabezpiecza to także fotografa przed żmudnymi popraw-
kami w czasie postprodukcji. Możliwość zerknięcia na duży ekran przez na 
przykład fryzjera podczas sesji modowej pozwala szybciej wychwycić bra-
ki. Nie każdy ma na tyle rozwiniętą wyobraźnię, aby na podstawie widoku 
zdjęcia na ekranie aparatu móc właściwie ocenić rozkład oświetlenia czy 
kontrast. O detalach nie wspominam, bo czasami zwyczajnie ich nie widać. 
No i zdjęcia od razu są w komputerze – na karcie pozostaje nam kopia za-
pasowa. Same korzyści.

Szczególną odmianą pracy zdalnej jest sterowanie aparatem i podgląd na 
odległość z wyzwalaniem z poziomu komputera. Czasami kamerę umiesz-
czamy nad obiektem, na boomie lub innym wysięgniku i taki sposób pracy 
daje nieocenione możliwości. Jak bardzo jest ona dopracowana możemy 
się przekonać, kompletując zestaw. Jeśli pracujemy z takim oprogramowa-
niem jak Phocus firmy Hasselblad, możemy bardzo precyzyjnie ustawiać 
wszystkie parametry zdjęcia – w tym manualną ostrość… Ciekawe?

Pomarańczowe kable Tether Tools wrosły już w krajobraz sesyjny na całym 
świecie. Tak przemyślana i dojrzała oferta pozwala na zbudowanie sprawnie 
działającego systemu pracy zdalnej z większością systemów dostępnych na 
rynku. Firma oferuje mnóstwo dodatkowych elementów, które pracę na ka-
blu czynią jeszcze bardziej przyjazną.

Na poprzedniej stronie pokazaliśmy JerkStopper dla gniazda kamery. Zakładamy go na mocowanie paska kamery. Odciąża 
on zupełnie gniazdo. Jednak lepszym jeszcze rozwiązaniem jest TetherBlock który, dostępny jest jako płytka do sesji z ręki 
i jako płytka z mocowaniem Arca Swiss do pracy na statywie. Wygięcie kabla powoduje, taki opór, że możemy aparat po-
wiesić na kablu, a na gniazdo nie przeniesie się nawet odrobina obciążenia. Rewelacja.

TetherBlock
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Metoda wymaga utworzenia stałego połączenia za pomocą kabla. Kabel musi być od-
powiednio mocny. Zwykłe przewody USB nie mają tak solidnego płaszcza i izolacji jak 
kable TetherTools. Barwa też nie nie jest bez znaczenia. Pomarańczowy kolor powodu-
je, że podczas sesji na planie gdzie przebywa wielu ludzi, ten kabel jest dobrze widocz-
ny i już przez sam swój kolor trudny do podeptania czy zahaczenia. Dostępne są także 
wersje czarne, ale większość fanów pracy na kablu zaopatruje się w wersję pomarań-
czową. Istnienie tego fizycznego połączenia stwarza niestety pewne problemy.

Kabel jest sztywny, co wytwarza bardzo duże naprężenia działające na gniazdo 
umieszczone w kamerze. Niektóre aparaty posiadają w zestawie specjalne rozwiąza-

nia do prowadzenia kabla i zabezpieczenia gniazda, które jest na ogół bardzo delikat-
ne. Zresztą, ciężar przewodu tak czy owak, powodowałoby wypięcie. Zresztą z drugiej 
strony, czyli od strony komputera również musimy zadbać o zabezpieczenie kompute-
ra i jego gniazda dokładnie z tych samych powodów.

Najważniejszą grupą produktów, w które musimy się zaopatrzyć, są JerkStoppery róż-
nego typu. To bardzo sprytnie wymyślone, nakładane z zaciskiem na kabel elementy, 
które można następnie zamocować za pomocą pętelki, rzepa, obejmy, nakładki i na 
przykład mocować w gnieździe komputera. Tak prowadzony kabel nie zagraża sprzę-
towi i uczestnikom sesji.

JerkStopper z mocowaniem na regulowaną pętlę, to szczególnie dobre rozwiąza-
nie, jeśli musimy zamontować nasz kabel wraz z innymi kablami. np. zasilającymi 
komputer.

JerkStopper z mocowaniem na karabinek.

JerkStopper z mocowaniem na gniazdko RJ 45 – 
analogiczne rozwiązanie jest dostępne na gniazdo 
USB. 

JerkStopper z mocowaniem na płaskie 
powierzenie np. krawędź pulpitu pod 
laptop – tu nie musimy nic tłumaczyć. 
Znalezienie pierwszego za komputerem 
punktu stałego mocowania jest bardzo 
ważnym elementem systemu. 

JerkStopper z mocowaniem za pomocą zaciskowych pętli – pozwala prowadzić kabel na statywie, nodze stołu itp. Elementach to-
warzyszących pracy w studio.

JerkStopper z mocowaniem na gwint gniazda 
statywowego.
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To nie wszystkie elementy TetherTools, 
które nas ujęły. W ofercie firmy znaleźli-
śmy rozwiązania dwóch ciekawych pro-
blemów, z którymi można się zetknąć 
podczas pracy.

Case Relay Camera Power System. Cóż to 
takiego? Rozwiązanie problemu „wiecz-
nego” zasilania kamery podczas długiej 
pracy. Wszelkie zastosowania takie jak 
długie timelapsy, zapisy video, w któ-
rych nie chcemy martwić się o zasilanie 
i przełączanie akumulatorów, aby móc 
pracować bez przerwy. Jak to działa? Do 
kamery wpinamy wtyczkę zastępującą 
akumulator. Ta zaś podłączona jest do 
Case Relay’a. To przełącznik prądu z za-
implementowanym akumulatorem. Do 
niego przez port USB podpinamy power 
bank o gigantycznej pojemności, który 
wystarcza na godziny pracy. Jeśli i to bę-
dzie zbyt mało, możemy wymienić bez-
karnie power bank na inny bez przerwy 
w zasilaniu. Case Relay podtrzymuje na-
pięcie podczas wymiany zasilania! Tu nie-
zbędny może okazać się specjalny power 
bank, gdyż niektóre w czasie bezruchu 
przechodzą w stan uśpienia. TetherTools 
oferuje powerbanki pozbawione tej 
wady. Jeśli interesuje cię ciągłe zasilanie 
kamery i niemyślenie o ciągłej wymianie 
akumulatora podczas sesji czy realizacji 
video to godne polecenia rozwiązanie.
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Pomyślano też o opakowaniu na aluminiowy powerbank Rock Solid 
External Battery Pack o pojemności 10 0000 mAh – w pomarańczo-
wym kolorze. Możemy powerbank nosić w kieszeni i mieć zasilanie 
przez cały czas dostępne. Podczas pracy na statywie możemy umie-
ścić powerbank przy pomocy StrapMoore wykonany z neoprenu. 
Zapewnia idealne mocowanie nie tylko powerbanka, ale i innych 
akcesoriów. Przy zastosowaniu na statywie podczas zdjęć w razie 
niskich temperatur także dodatkowo izoluje powerbank przed zim-
nem.
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USB TetherBoost Pro to rozwiązanie problemu, z którym styka się część posiadaczy starszych komputerów lub kamer, gdzie połączenie USB może się rwać ze wzglę-
du na niestabilne napięcie. Boost USB pozwala wzmocnić sygnał za pomocą podpięcia zasilacza. Wszelkie problemy z połączeniem ustają!
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ŁADOWARKI O PONADPRZECIĘTNYCH MOŻLIWOŚCIACH

NITECORE

Wydawałoby się, że w dziedzinie ładowania akumulatorów niewiele można jeszcze zrobić. 
Każda kamera sprzedawana jest przecież z ładowarką. 

Czy zatem warto zainteresować się produktami firmy Nitecore???
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Firma Nitecore jest producentem wielu akcesoriów związanych nie tylko z zasilaniem i 
prądem. Poza źródłami światła, ładowarkami, power bankami, okablowaniem itp. Pro-
dukuje także obiektywy. Cechą wspólną produktów jest zaawansowana technologicz-
nie budowa. Nas jednak najbardziej interesuje kwestia zasilania. Czy możemy tu coś 
jeszcze zmienić?

Jak się okazuje-tak. Przede wszystkim ładowarki systemowe zasilane są prądem z sie-
ci. Tu mamy do czynienia z ładowarkami, które mogą być zasilane z dowolnego źró-
dła prądu, jakim może być power bank, panel solarny, ładowarka samochodowa i inne 
tego typu źródła prądu. Jak wiele to znaczy, mógł się przekonać każdy, kto znalazł się 
ze swoim sprzętem z dala od cywilizacji, mając za zaplecze tylko samochód lub power 
bank.  Prezentowana ładowarka UCN2 PRO przeznaczona do ładowania akumulatorów 
firmy Canon w tym akumulatorów najnowszych bezlusterkowców R. Każdy produkt 
firmy jest bardzo przemyślany i bez względu na to, jaką markę akumulatorów obsługu-
je, ma większość rozwiązań bardzo zbliżonych. Funkcjonalność produktów pozostawia 
daleko w tyle systemowe ładowarki.

Wbudowany system elektroniczny inteligentnego zarządzania ładowaniem monitoru-
je stan naładowania, mierząc początkowy opór wewnętrzny i automatycznie dopaso-
wując wielkość prądu ładowania dla konkretnego akumulatora. Urządzenie monito-
ruje stan akumulatora już od momentu zainstalowania go w gnieździe. Zastosowano 
zabezpieczenia przed ładowaniem akumulatorów uszkodzonych lub akumulatorów, 
które wymagają innych napięć. Ochrona przeciw zwarciowa i system zabezpieczający 
przed odwrotną polaryzacją to standard w produktach tej firmy. Podczas procesu ła-
dowania wyświetlacz informuje nas o stanie ogniw oraz momencie, w którym należy 
ładowanie przerwać. To jednak nie wszystko. Po zakończeniu ładowania ogniw proces 
zostaje przerwany. Urządzenia mają unikalną możliwość regeneracji nadmiernie rozła-
dowanych akumulatorów nawet takich, które są wyposażone w układy zabezpieczają-
ce. Używając tych ładowarek, można zauważyć, że już po kilku cyklach ładowania, nasze 
akumulatory wydają się bardziej żywotne. To właśnie inteligentny system zarządzania 
prądem ładowania i monitorowania stanu akumulatorów pozwalają na optymalizację 
ich pojemności. Przywrócenie do działania tych komórek akumulatora, które zostały już 
uszkodzone lub nadmiernie rozładowane to jedna z najważniejszych, obok zasilania z 
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różnych źródeł prądu, cech ładowarek tego systemu.

Wykonana z poliwęglanu i tworzyw ABS obudowa jest nie-
palna (trudno palna) i zapewnia długotrwałą żywotność 
urządzenia. Wszystkie ładowarki są bardzo lekkie i posia-
dają charakterystyczną budowę. Geometryczne żebrowa-
nia to tak naprawdę system chłodzenia całego urządzenia 
tak, aby w szybki i bezproblemowy sposób mogło ładować 
ogniwa akumulatorów bez narażania na przegrzanie.

W naszej redakcji używamy ładowarek tego systemu mię-
dzy innymi do ładowania akumulatorów typu AA i syste-
mowych akumulatorów różnych firm. W każdym przypadku 
można liczyć na sprawną, intuicyjną współpracę i bezpro-
blemowe działanie. Kto raz zauważył jak szybko i skutecznie 
można naładować nawet starsze akumulatory, które wyda-
ją się skuteczniejsze niż przed ładowaniem w ładowarkach 
systemowych, ten wraca po produkty tej marki.

Warto dodać, że akumulator ma wejście na typową wtyczkę 
zasilającą prądem „z gniazdka”, ale w zestawie samego kabla 
do takiego ładowania nie znajdziemy. Na spodzie każdego 
urządzenia znajduje się system zapobiegający wyrwaniu 
przypadkowemu kabla zasilającego w tym przypadku kabla 
USB, który dostarczony jest w zestawie. Fizyczne wymiary 
tej konkretnej ładowarki to wysokość 29 mm szerokość 70 
mm długość 125 mm. Waga 93,5 g. Możliwość niezależne-
go ładowania do dwóch akumulatorów równocześnie.
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Gitzo Traveler 1545
STATYW PODRÓŻNY CZY UNIWERSALNY?

227



228



To nie będzie test. Opiszę krótko, jak doszło do tego, że zdecydowałem się na zakup 
tego statywu. W naszej redakcji dopiero formują się zakresy obowiązków. Na szczę-
ście – mnie przypadła w udziale cała strefa testów video i jak już zdążyłem się tym 
nacieszyć – bo na co dzień pracuję bardziej z materiałem wideo – dowiedziałem się, 
że tak dobrze nie będzie. Muszę także w miarę możliwości zaangażować się w testy 
foto. Chociaż potrzeby nowopowstającym redakcji rozumiem, to nie uśmiechało mi 
się żmudne fotografowanie tego samego motywu na różnych przysłonach. Do tego 
potrzebny jest statyw…. To była jedyna myśl. Jak się okazało niezbyt trafna, bo kolejną 
wiadomością było poinformowanie mnie, że nie tylko takie serie fotografii mam wy-
konywać. Muszę także czasami dostarczyć materiał testowy z terenu…. Czyli sample 
– pomyślałem. Gdy tylko zgodziłem się na to – miałem zaprezentować swój sprzęt. Co 
mam? Czego mi potrzeba itd. Niestety mój karbonowy statyw z dalekiego wschodu 
został uznany za złośliwy żart z mojej strony, a może nawet za chęć testowania wy-
trzymałości reszty redakcji. Trochę nie rozumiałem nadęcia i stanu uniesienia nad tym 
moim statywem. Nie był taki tani i służy mi przecież już jakiś czas. Co prawda trochę 
go już musiałem skręcać, ale działał… Dostałem wolną rękę na zakup prawdziwego 
statywu. Maciej wskazał, że może być, jaki zechcę, byle był to Gitzo…

Nie rozumiałem tej zamkniętej postawy. Szczerze? Zapoznanie się z cenami jakoś mnie 
onieśmieliło. To absurd, aby statyw tyle różnił się ceną od mojego!!!! W czym może być 
lepszy. Chyba podzieliłem się tymi wątpliwościami na głos, lecz gdy wszyscy zamilkli, 
a potem nagle rzucili się do swych prac, pomyślałem, że może jest jakaś różnica.

Ciężko było mi wydawać redakcyjne fundusze na statyw, ale skoro miałem zgodę i mo-
głem wybrać? Poszukam czegoś lekkiego, ale takiego co wytrzyma większość sprzę-
tów, którymi będę focił. W sklepie potraktowano mnie jak profesjonalistę, gdy powie-
działem, że chcę wybrać statyw Gitzo. Miałem wrażenie, że sprzedawca ucieszył się 
z mojego wyboru i był zadowolony, że może pokazać coś “lepszego”. Jego zdaniem 
– oczywiście. Namaszczenie, z jakim pokazywał kolejne modele i przejęcie z jakim je 
zachwalał, były dziwne. Serio trafiłem na jakiegoś maniaka – i w czasie tej przydługiej 
demonstracji zacząłem przypominać sobie sceny z thrillerów, gdzie maniakalni zabój-
cy popadają w niezdrową ekscytację, chociaż na co dzień nie wzbudzają podejrzeń…

Moje zamyślenie przerwało mi zdanie sprzedawcy – “Zresztą niech Pan sam sprawdzi! 
Niech Pan go obciąży ręką” Powiedział sprzedawca, wskazując delikatną, rozstawioną 
przez niego przede mną konstrukcję. Wcześniejsze zdania o jakości i sztywności jakoś 
mnie nie obeszły. Przecież wiem, jaki ma być statyw. Ten!? To jakiś żart. Nie mógł dać 
czegoś solidniejszego? Mówiłem, że ma być lekki, ale powinien unieść każdego bez-
lusterkowca, lustrzankę z dowolnym obiektywem a może nawet i średni format….

No cóż… Sięgnąłem do tego statywu, który wyglądał jak miniaturka mojego (może 
nawet twórcy mojej konstrukcji nim się inspirowali?). Położyłem rękę na głowicy… 
Mocniej… Nic. Całość – NIE DRGNEŁA! Rozumiecie???? Ja nie rozumiałem. Poczułem 
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się jak na występie iluzjonisty, gdy dzieje się coś, co nie powinno mieć 
miejsca. Niby widzimy i czujemy, ale to jest przecież niemożliwe. Serio, 
przeżyłem szok! Coś tak delikatnego, po prostu nie może być tak sztywne 
i nieugięte!!!! To nie pasuje! Dorwałem się do głowicy. Lekko pracujące me-
chanizmy blokady kuli i… Po zablokowaniu całość nie do przesunięcia!!! 
No to jedziemy dalej. Wyciągnąłem głowicę. Zablokowałem. Obciążam. To 
samo! To samo – rozumiecie. Nic nie drgnęło. Spojrzałem na statyw mniej-
szy, który sprzedawca postawił obok i potem na większy – taki chyba wi-
działem w redakcji ale tamten chyba był jeszcze większy (Model Systema-
tic 5. przyp. red.)…. Ten środkowy wydał mi się idealny. Lekki był bardzo… 
Ale ta sztywność!!!! Niesamowite. Jak go złożyłem, lekko odkręcając blo-
kady i rozłożyłem byłem w szoku. Ten statyw to model Gitzo Traveler  GT 
1545T z głowicą Gh1382Tqd. Nie trzeba niczego więcej. Udźwignie, każdy 
aparat – nawet średnioformatowego bezlusterkowca, o lustrzankach czy 
bezlusterkowcach nie wspominając. Wysoki tak, że można fotografować, 
nie schylając się. Waży 1450 gram i jest  długi po złożeniu na około 40 cm. 
Podobno zestaw ten unieruchamia zestawy do 10 kg. Niesamowite! Teraz 
wiem jak bardzo, bo mam za sobą pierwsze zdjęcia testowe obiektywu. 
Zero drgań. Mega fajna konstrukcja. Czy warto go kupić? Zwłaszcza teraz 
po wakacjach? Warto go kupić zawsze! Takiego statywu jeszcze nie mia-
łem. Mała waga, duża sztywność! Zrozumiałem, co chcieli mi powiedzieć 
koledzy. Ja przekonałem się w redakcji i czegoś nauczyłem. Wy może za-
marzyliście o czymś solidniejszym na wakacjach? Wakacje to czas, kiedy 
najszybciej dochodzimy do wniosku, że posiadany przez nas statyw jest w 
jakimś sensie niewystarczający. Albo jest zbyt ciężki, albo za mało sztyw-
ny, albo za lekki. Tak, może się okazać, że statyw jest zbyt lekki do naszej 
kamery lub do nowego obiektywu, który zakupiliśmy właśnie. Bardzo czę-
sto zdarza się, że statyw, który wystarczał  w miarę „normalnych” warun-
kach codziennej pracy, niezbyt dobrze radzi sobie np. na silnym wietrze. 
Nowe warunki pracy weryfikują nasze oczekiwania względem tej części 
ekwipunku.

Jeżeli podróżujemy, musimy myśleć o statywie jak najmniejszym i jak naj-
lżejszym. W długiej wędrówce czasami każdy gram wydaje się zbyt wiel-
kim obciążeniem. Siłą rzeczy zwracamy naszą uwagę w kierunku staty-
wów lekkich. Niestety te lekkie konstrukcje, bardzo często są też nie zbyt 
stabilne. Chętnie sięgamy także po konstrukcje tanie, które wytrzymują 
najwyżej dwa sezony. I to  przy ciągłym dokręcaniu śrubek i przy pojawia-
jących się wciąż nowych luzach całości konstrukcji.

Zaopatrzenie się w statyw, który świetnie spełni funkcję statywu podróż-
nego, a być może i w dużej mierze odciąży nas podczas normalnego, co-
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dziennego fotografowania jest nie lada wyzwaniem. Rynek oferuje bardzo dużo kon-
strukcji, w tym wiele wykonanych z karbonu. Konstrukcją tym towarzyszy bardzo duża 
reklama, zachwalająca na ogół tworzywo, jakim jest carbon. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że to właśnie za karbon przychodzi nam płacić większy rachunek w trakcie 
zakupów. Niestety nie zawsze to magiczne słowo oznacza w praktyce świetnie zre-
alizowany Inżynierski projekt i bardzo często po sezonie czy dwóch rozpoczynamy 
poszukiwania na nowo, ponieważ karbonowe rurki się rozwarstwiły lub pękły, a tego 
czy innego luzu już nie jesteśmy w żaden sposób zniwelować. Czyż nieidealnym by-
łoby rozwiązanie nabycia raz na zawsze tego jednego jedynego statywu, który spełni 
wszystkie nasze oczekiwania w trudnym czasie podróży?

Statyw musi być lekki, musi oferować wysokość co najmniej 120 cm i cechować się 
nienaganną sztywnością. Nie muszę wspominać, że jego głowica powinna bez pro-
blemu blokować ciężar maksymalny naszego zestawu fotograficznego. Jeżeli spodzie-
wamy się silnych wiatrów, statyw powinien mieć możliwość obciążenia dodatkowe-
go, a jego konstrukcja powinna takie obciążenie swobodnie znosić. Aby statyw mógł 
spełniać większość tych funkcji, powinien być wykonany z dobrych materiałów, po-
winien być dobrze zaprojektowany, powinien cechować się przede wszystkim bardzo 
wysoką sztywnością. Tak to właśnie sztywność konstrukcji odpowiada za tłumienie 
drgań podczas zdjęć. Mały ciężar i gabaryty również są istotne, jeśli chodzi o statyw 
podróżny. 
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dziennego fotografowania jest nie lada wyzwaniem. Rynek 
oferuje bardzo dużo konstrukcji, w tym wiele wykonanych z 
karbonu. Konstrukcją tym towarzyszy bardzo duża reklama, 
zachwalająca na ogół tworzywo, jakim jest carbon. Zdaje-
my sobie sprawę z tego, że to właśnie za karbon przychodzi 
nam płacić większy rachunek w trakcie zakupów. Niestety 
nie zawsze to magiczne słowo oznacza w praktyce świetnie 
zrealizowany Inżynierski projekt i bardzo często po sezonie 
czy dwóch rozpoczynamy poszukiwania na nowo, ponie-
waż karbonowe rurki się rozwarstwiły lub pękły, a tego czy 
innego luzu już nie jesteśmy w żaden sposób zniwelować. 
Czyż nieidealnym byłoby rozwiązanie nabycia raz na zawsze 
tego jednego jedynego statywu, który spełni wszystkie na-
sze oczekiwania w trudnym czasie podróży?

Statyw musi być lekki, musi oferować wysokość co najmniej 
120 cm i cechować się nienaganną sztywnością. Nie muszę 
wspominać, że jego głowica powinna bez problemu bloko-
wać ciężar maksymalny naszego zestawu fotograficznego. 
Jeżeli spodziewamy się silnych wiatrów, statyw powinien 
mieć możliwość obciążenia dodatkowego, a jego konstruk-
cja powinna takie obciążenie swobodnie znosić. Aby statyw 
mógł spełniać większość tych funkcji, powinien być wyko-
nany z dobrych materiałów, powinien być dobrze zaprojek-
towany, powinien cechować się przede wszystkim bardzo 
wysoką sztywnością. Tak to właśnie sztywność konstrukcji 
odpowiada za tłumienie drgań podczas zdjęć. Mały ciężar i 
gabaryty również są istotne, jeśli chodzi o statyw podróżny. 

Statywem, który spokojnie da radę obsłużyć większość peł-
noklatkowych bezlusterkowców, a zapewne i lustrzanek oka-
zał się statyw właśnie On – Gitzo Traveler GT 1545T – z głowi-
cą GH1382.
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Dane:

Długość po złożeniu wraz z głowicą to 42,5 cm.

Wysokość maksymalna z wysuniętą kolumną to 163,5 cm.

Najniższa wysokość na jakiej statyw może pracować to 32,4 cm.

Nogi statywu złożone są z czterech sekcji.

Średnice poszczególnych nóg to odpowiednio od góry 25,3 mm, 21,7 mm, 18,2 mm, 
14,7 mm.

Statyw waży 1,45 kg.

Dostarczany jest wraz z głowicą o średnicy kuli 32 mm. Płytka montażowa i jej moco-
wanie zgodne są ze standardem Arca Swiss. Głowica dla uzyskania dużej płynności 
pracy wykonana jest w technologii pokrywania specjalną warstwą WS2 – dwusiarcz-
ku wolframu. Głowica posiada niezależne pokrętła do regulowania oporu i blokady 
kuli oraz panoramicznego obrotu. Najważniejszym parametrem jest udźwig statywu, 
który wynosi 10 kg. Jak w przypadku każdego statywu tej firmy podawane parametry 
nie odbiegają od stanu faktycznego. Sprzęt ważący kilka kilogramów możemy dzięki 
temu statywowi spokojnie unieruchomić. W zestawie znajdziemy także pasek trans-
portowy i skróconą kolumnę do niskich pozycji. Statyw posiada unikalny system blo-
kady kąta położenia nóg, które mogą pracować w dwóch pozycjach 25 i 70 stopni.

Co innego czytać dane techniczne na papierze, a co innego w praktyce wypróbować 
daną konstrukcję. System G-lock odpowiedzialny jest za szybkie blokowanie nóg w 
żądanym położeniu, działa jeszcze sprawniej niż w poprzednich generacjach. Chociaż 
to akurat docenić mogą tylko ci, którzy już ze statywami Gitzo mieli do czynienia. Za-
blokowane nogi usztywniają się, tworząc bardzo jednolitą konstrukcję. Już podczas 
rozkładania czujemy, że karbonowe elementy mają mniejsze luzy niż te, które zna-
my z konkurencyjnych rozwiązań. Jednak to technologia Carbon eXact zastosowania 
w tym statywie i w innych statywach Gitzo sprawia, że poszczególne elementy jako 
całość osiągają tak dużą sztywność. Włókna węglowe High Modulus sześciokrotnie  
zwiększają sztywność karbonowych rur. Nawet w przypadku wieloletniego użytko-
wania tworzywo w starszych wersjach używanych przez Gitzo nie wykazuje cech osła-
bienia czy zużycia. Przetarcie wilgotną szmatką karbonowych rur i nałożenie smaru 
na blokady nóg od czasu do czasu (raz na 2 – 3 lata) dopełnia serwisowania statywu, 
co zapewne podobnie wyglądać będzie i w przypadku modelu Traveler 1545.
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Fujifilm X i obiektywy Voigtlaender 

Nowe perspektywy!
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Użytkownicy systemu Fujifilm X, mają do dyspozycji bar-
dzo interesujące obiektywy systemowe. Wykonane z me-
talu, są małe i oferują bardzo dobrą jakość obrazu. Co wię-
cej, pozwalają na świetną współpracę z korpusem i bardzo 
szybkie nastawienie ostrości. System autofokus w tych 
obiektywach działa bardzo sprawnie. Taki stan rzeczy spra-
wia, że dopiero po dłuższym czasie, zaczyna nam czegoś 
brakować. System X to kamery bardzo małe. Bardzo zwar-
te w budowie. Są połączeniem nowoczesnej elektroniki i 
bardzo stonowanego, klasycznego dizajnu. Obrazowanie 
obiektywów, też wydaje się klasyczne. Obiektywy nie na-
ginają praw fizyki, są ostre, kontrastowe, dosyć plastyczne. 
Cóż więc takiego może się dziać, że użytkownik systemu X 
nagle zaczyna poszukiwania? 

 

Jak to zwykle bywa, przyczyn może być bardzo wiele. Cza-
sami jest to zainspirowanie się oglądanymi fotografiami, 
które ktoś, gdzieś wykonał innym sprzętem. Czasami jest 
to duch legendy, która gdzieś zasłyszana przed laty, po-
wraca do nas w coraz to bardziej natarczywych myślach. 
Najczęściej jednak widzimy gdzieś w Internecie fotografie 
wykonane innym szkłem, którego nie znamy, a które bu-
duje obrazy wyjątkowo interesujące. Obrazy, które nam się 
podobają. I zastanawiamy się wówczas, dlaczego nam się 
podobają. Najczęściej podobają się nam właśnie dlatego, 
że są inne od tego, do czego przyzwyczaiły nas obiekty-
wy firmowe. Jakoś tak się dzieje, że zapominamy gdzieś o 
tym, że czasami są to zdjęcia obrobione, że czasami wiele 
zależy od tematu, że fotograf może być wybitnym twórcą. 
Zaczynamy poszukiwania innego obrazowania. 

W systemie pełnoklatkowym Sony bardzo szybko docho-
dzono do wniosku, że należałoby szukać innych rozwiązań. 
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Przecież bezlusterkowiec wręcz zachęca do tego, żeby używać różnych obiektywów. Na początku 
system Sony był bardzo ubogi. Oferowane obiektywy między innymi, były perfekcyjne, ale też po-
zbawione polotu. Wiele osób przeszukiwało zachodnie strony w poszukiwaniu informacji na temat 
obiektywów do bezlusterkowców i prędzej czy później natrafiali na obiektywy z mocowaniem Leica 
M. 

W Fujifilm ten proces nie był tak oczywisty, właśnie dlatego, że obiektywy systemowe są naprawdę 
dobre. Jednak ci, którzy fotografują dużo, którzy chcą od swojej fotografii czegoś więcej, kierowali 
się w stronę alternatywnych rozwiązań. Zarówno firma Fujifilm, jak i firma Voigtlaender, produkują 
pierścienie pośrednie będące konwerterami z nocowania bagnetowego X na Leica M. Jednak zwa-
żywszy na głębię ostrości, którą oferuje format APS-C, okazywało się, że najbliższa odległość foto-
grafowania obiektywami dalmierzowymi nie wystarczała. Właściciele korpusów Sony mogli cieszyć 
się od lat konwerterem, który dodatkowo zmniejsza odległość fotografowania. Close Focus Adapter.

Obecnie taki konwerter dostępny jest do systemu Fujifilm X. 

Close Focus adapter X – M umożliwia zmniejszenie najbliższej odległości fotografowania o połowę. 
Jeżeli, ktoś myślał, że pełnoklatkowe obiektywy dalmierzowe produkowane przez Cosinę, to roz-
wiązanie dobre tylko dla pełnoklatkowych bezlusterkowów – ten zwyczajnie był w błędzie. Kon-
strukcje te są bardzo wysokiej jakości. A jakość to nie tylko rozdzielczość, plastyka, mikrokontrast. To 
często, nowatorskie podejście do projektowania optyki dla bezlusterkowców. W ofercie firmy mamy 
zarówno konstrukcje bardzo klasyczne, projektowane jeszcze w erze fotografii analogowej, jak i 
ultra nowoczesne rozwiązania, wyposażone w dużą ilość elementów asferycznych czy elementów 
o ultra niskiej dyspersji. Każdy, kto poświęcił trochę czasu na analizowanie produktów firmy Cosina, 
zwłaszcza tych, które były produkowane w ostatnich 20 latach, ten rozumie, że są to konstrukcje o 
najwyższej jakości. Każdy, kto miał z nimi do czynienia, ten po prostu to wie. Jednak to, co cechuje 
obiektywy Voigtlaendera, to unikalne obrazowanie. To właśnie często za takim obrazowaniem tęsk-
nimy. To właśnie takiego obrazowania szukamy.

Analizując całą ofertę firmy, chcielibyśmy skupić się na przedstawieniu zaledwie trzech obiektywów, 
które uważamy za świetną propozycję dla aparatów Fujifilm X. Oczywiście ogniskową należy odpo-
wiednio przeliczyć, jednak możliwość skorzystania z bardzo dobrze pod względem mechanicznym 
wykonanego obiektywu, zbudowanego jedynie ze szkła i metalu to niesamowite uczucie. Te obiek-
tywy także są małe. Świetnie prezentują się na korpusie X, zwłaszcza z użyciem adaptera.

Należy pamiętać, że rynek oferuje bardzo dużą ilość różnych adapterów, ale precyzja wykonania 
najnowszego dzieła inżynierów Cosiny to światowy top. To, co wyróżnia obiektywy tego producen-
ta od innych, podobnych konstrukcji z dalekiego wschodu, to najwyższa jakość, ale bardzo często 
interesujący koncept techniczny, który towarzyszył powstaniu tego, czy innego obiektywu. Wraz z 
tym adapterem otrzymujemy pewność połączenia bez najmniejszych luzów i możliwość pracy na 
skróconych dystansach. Skrócenie najmniejszej odległości fotografowania z 50 cm do 25 to niezły 
wynik i nowe możliwości w obrazowaniu.
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Obiektyw VOIGTLÄNDER COLOR-SKOPAR 21 MM F/3,5 VINTAGE LOOK

Najnowsze wcielenie klasyki, która potrafiła swą wielkością zupełnie obezwładniać. W systemie X to tylko ogniskowa 33,6 mm. Obiektyw miniaturowy, który swoją wielko-
ścią i wagą nie wzbudza zaufania, aż do momentu wykonania pierwszych zdjęć. Powiększanie fotografii na dużym ekranie, szokuje. Obiektyw posądzany o „lajkowski luk”. 

Chętnie kupowane do korpusów Leica M. Nie jest to obiektyw jasny, ale przez swą kompaktową budowę, udaje mu się podbijać serca fanów reportażu lub wszystkich tych, 
którzy cenią sobie posiadanie maleńkiego obiektywu dużym kącie widzenia. Ostrość w całym polu obrazowym i nieprawdopodobny mikrokontrast bronią się same. 

 To wszystko w pięknym opakowaniu, które świetnie wygląda na korpusach X.
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Obiektyw VOIGTLÄNDER NOKTON 35 MM F/1,2 ASPHERICAL III
Klasyczna 35 milimetrowa konstrukcja, która ma 56 mm na korpusach rodziny X. Na rynku można jeszcze upolować wersję II. 

 Świetnie wykonany obiektyw. Jeden z najlepszych na świecie. Dla każdego, kto ma system X i np. Sony A, jest to nie lada gratka! Mistyczne rozmycia na otwartej 
przysłonie i referencyjna ostrość od f/4.
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Obiektyw VOIGTLÄNDER NOKTON CLASSIC 40 MM F/1,4 SC
Konstrukcja nietypowa. Wnosząca swą własną interpretację rzeczywistości, zwłaszcza tła w zakresie przysłon f/1,4 – f/2,8. Po f/4,5 referencja. Ogniskowa na systemie X to 64 
mm. Piękna ogniskowa do portretu, jeżeli chcemy mieć dobry kontakt z modelem. Krótkie tele, nie spłaszczające perspektywy nadmiernie. Ostroś od w pełni otwartej przy-

słony tylko w środku kadru. Każda kompozycja centralna robi się romantyczną scenerią z jego udziałem. Po przymknięciu ostry nawet w zdjęciach krajobrazowych.
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