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Rok 2020 za nami, a przed Wami 4 numer Magazynu MegaObraz. 

W numerze znajdziecie wywiad z fotografem, grafikiem 
a nade wszystko artystą - Pawłem Sadajem. Ten materiał polecam 
szczególnie, ponieważ Paweł dzieli się z nami swoimi przemyślenia-
mi o sztuce, podziale pracy na komercyjną i artystyczną, 
a także zdradza wiele tajników powstawania jego dzieł. 

Znajdziecie w tym numerze testy i materiały o sprzęcie, które 
pojawiły się na portalu na przełomie listopada i grudnia, 
czyli między innymi: 

Dwie odsłony aparatów Leica; średnioformatowa lustrzanka Leica 
S3 i superszybki pogromca bezlusterkowców premium, Leica SL2-S. 

Dwie skrajnie różne pięćdziesiątki Voigtlaendera; kultowy obiektyw 
z wyjątkowym obrazowaniem Nokton 50 mm f/1,5 II S.C. oraz naj-
lepsza pięćdziesiątka do pełnej klatki APO Lanthar 50 mm f/2. 

Oglądajcie, pobierajcie, rozsyłajcie linki znajomym. 
Obdarzacie nas zaufaniem i redakcja otrzymuje coraz więcej 
zapytań o konkrety sprzętowe, na które staramy się odpowiadać 
na bieżąco, ale kilkudniowe opóźnienia są nieuniknione. 
Przesyłamy także testowe pliki RAW - ale tylko jako odpowiedzi 
na konkretne prośby i zapytania. 

Kolejna dawka wiedzy i wrażeń o sprzęcie, który umożliwia 
tworzenie Mega Obrazów! 

Maciej Taichman 
Redaktor Naczelny

2

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 

3



Mamy przyjemność zaprosić na ciekawą rozmowę. Naszym gościem jest Paweł Sadaj – artysta, który oscyluje pomiędzy filmem, grafiką trójwymiarową i fotogra-
fią. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest uczestnikiem wielu światowych festiwali i wystaw. Laureatem licznych prestiżowych nagród. Wielokrotnie 
nagradzany, ciągle realizuje nowe projekty. Jego “Hotel Meduza”, który gościł w Galerii 6×7, zyskał wielką popularność i zdaje się coraz mocniej osadzać w świado-
mości odbiorców sztuki na świecie. Artysta na wskroś interdyscyplinarny wielbiący czystą fotografię, a jednak korzystający często z wyrafinowanych technik cyfro-
wych. Paweł dzieli się z nami przemyśleniami o swej drodze w fotografii, o tym czym różni się projekt od zdjęcia i jakie środki techniczne są niezbędne do realizacji 
jego wizji. 

WYWIAD MIESIĄCA - PAWEŁ SADAJ
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Jak to się dla Ciebie zaczęło? Skąd ta fotografia w Twoim życiu?

W moim życiu wiele spraw, poza tymi kreowanymi na zdjęciach, dzieje się przypadko-
wo. W fotografii wszystko jest bardzo mocno przemyślane, wręcz zaplanowane. W życiu 
jednak wiele spraw jest kwestią przypadku. Brat mojej matki, pasjonat fotografii, odkąd 
miałem 9 lat, pożyczał mi Zenita TTL, którego mam do dzisiaj (w końcu go dostałem). 
Muszę powiedzieć, że był to jeden z pierwszych takich momentów w moim życiu, w 
którym, targany ekscytacją nie mogłem spać. Razem z wujkiem siadaliśmy w pokoju 
przerobionym na ciemnię. Nie pamiętam, czy był tam Magnifax, czy Krokus. Robiliśmy 
powiększenia. Najpierw zdjęcia, potem wywoływaliśmy negatywy w koreksie, no i po-
większenia w ciemni.

Gdy pod koniec ósmej klasy szkoły podstawowej przyszedł moment decyzji co dalej – 
padło na liceum plastyczne. Od zawsze rysowałem, dla wszystkich było oczywiste, jaką 
drogę powinienem wybrać. Pasja była tak silna, że każda pusta 
kartka, każda powierzchnia przyciągała jak magnes. Gdy miałem 
pięć lat, na spodzie drewnianego stołu w jadalni, stworzyłem swo-
je pierwsze „sklepienie kaplicy sykstyńskiej” – jak śmiali się rodzice. 
Leżąc na siedziskach krzeseł, rysowałem po drewnie świecowymi 
kredkami. Stół mam do dzisiaj, ale rysunki niestety się nie zacho-
wały…

Idąc do liceum plastycznego, myślałem o rzeźbie, jednak tamtejsi 
nauczyciele zdecydowali inaczej. Z perspektywy lat wiem, że było 
to wynikiem ich doświadczenia. Jak się okazało, podjęli celną de-
cyzję, kierując mnie na fotografię. To tam po raz pierwszy zoba-
czyłem prace Pana Ryszarda Horowitza i znów nie mogłem spać. 
Już wiedziałem, że to było coś, co będę robić w przyszłości. Gdy 
zobaczyłem jego pracę z gołębiem, przelatującym przez skręcony 
tunel, wiedziałem, że to jest to. Już w szkole zacząłem ekspery-
mentować z analogowym montażem, wycinając ze zdjęć elemen-
ty, komponowałem z nich inne, większe całości. Bardzo lubiłem 
miejscowe barwienia czarno-białych zdjęć poprzez lokalne kąpie-
le barwne. Całe liceum plastyczne spędziłem w ciemni fotogra-
ficznej. W szkole miało miejsce traumatyczne dla mnie wydarze-
nie. Odwiedził nas Pan Ryszard, a mnie wówczas dopadło jakieś 
straszliwe zapalenie płuc i byłem uwięziony w domu. Tak bardzo 
żałowałem, że nie mogłem tam być. Może kiedyś będę miał jeszcze 
okazję i spotkam mojego Mistrza i podziękuję mu za inspiracje.

Kiedy już wiedziałem, dokąd zmierzam, postanowiłem połączyć 
grafikę z fotografią. Po liceum dostałem się do Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku, gdzie rozwinąłem grafikę, ale fotografia zawsze 

przewijała się w tle. Podczas studiów miałem już przygodę z projektami dla telewizji, 
która zresztą trwa do dzisiaj. Fotografia była zawsze gdzieś w drugiej linii, ponieważ bar-
dziej wiązałem ją z moją twórczością niż z pracą komercyjną. Nie chciałem tego łączyć.

To ciekawe. Pomiędzy grafiką, a telewizją jest dla mnie właśnie fotografia. Dokład-
nie pośrodku. To godne podziwu, że dałeś radę tak sobie założyć od początku, że fo-
tografia będzie dla Ciebie tym medium, w którym działać będziesz jako artysta. Nie-
samowite…

Parę lat temu wydarzyło się coś nieoczekiwanego, co zaważyło na moim podejściu do 
fotografii. Zawsze, gdy tworzyłem swoje projekty, tworzyłem je dla siebie, gdy były go-
towe, lądowały w szufladzie. Nigdy ich nie pokazywałem. Jednak gdy przydarzył mi 
się wypadek i leżałem przykuty do łóżka, coś się zmieniło. Uważam, że był to świetny 
moment w moim życiu. W tym codziennym zabieganiu nagle zostałem zastopowany. 
Na chwilę zostałem sam ze sobą. Mogłem zastanowić się nad tym, co robię i dlaczego. 

Paweł Sadaj – Portret z Zenitem
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Doszedłem do wniosku, że moich prac jest na tyle dużo, że nie mogę trzymać ich dalej 
w szufladach. Zacząłem wysyłać moje zdjęcia na konkursy. Dostałem między innymi 
odpowiedź z NordArt w Niemczech – jednej z pięciu największych, międzynarodowych 
wystaw sztuki współczesnej na świecie. Zapraszają mnie do udziału w wystawie, ale 
jak się okazało, przejrzeli mój dorobek na stronie internetowej i wybrali projekt, zupeł-

nie inny niż ten, który im wysłałem. Wybrali cykl fotografii pt.”Hotel Meduza”, o którym 
trochę zapomniałem, ponieważ ukończyłem go kilka lat wcześniej. Wydrukowałem go 
zaraz po ukończeniu i schowałem do wielkiej teczki, którą wcisnąłem za art deco-wską 
szafę. No i nagle dotarło do mnie, że trzeba będzie to teraz oprawić i wysłać. Nie obeszło 
się bez trudności, ale przecież problemy są po to, aby je rozwiązywać.

Paweł Sadaj – “Hotel Meduza” na NordArt
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Ile upłynęło czasu od ukończenia studiów i zrobienia dyplomu do tego artystycznego 
zaistnienia z takim projektem jak Hotel Meduza. Pytam, ponieważ miałeś dyplom z 
plakatu i grafiki…

… no jeszcze ze scenografii, z intermediów, i z sitodruku…

…aha, no właśnie, a pytam dlatego, że często jest tak, że kogoś targa wewnętrzna 
chęć tworzenia, ale zagmatwany jest w prozę życia codziennego, zdobywanie zleceń 
itd. I ciągle nie ma czasu zając się twórczością. To jednak proces dojrzewania do dzia-
łania. Ile to dojrzewanie trwało u Ciebie?

Kilka lat temu robiłem trochę więcej komercyjnej fotografii, ale się z tego wycofałem. 
Czułem, że rozdrabniam się, tak jakbym działał na przekór sobie… Oczywiście inaczej 
jest, jeśli sesja zdjęciowa stanowi część większego komercyjnego projektu, na przykład 
tworzenia identyfikacji wizualnej dla firmy czy programu telewizyjnego. Zawsze jednak, 
z tyłu głowy jest ta myśl, że to jest dla klienta i to przede wszystkim on musi być zado-
wolony, a chciałbym, aby fotografia była dla mnie czymś absolutnie czystym.

Wracając do odpowiedzi na pytanie – równolegle działałem w tworzeniu ruchomej gra-
fiki, robiąc między innymi filmy animowane, oprawy graficzne programów telewizyj-
nych. Nawet na dyplom w akademii zrobiłem film animowany w technice 3D. Szalone 5 
minut, nad którym pracowałem dwa lata. Obecnie zajęłoby mi to pewnie trzy tygodnie, 
ale stan technologii był wówczas zupełnie inny. Teraz telefon jest kilka razy szybszy niż 
ówczesny komputer… Otrzymałem za mój film dużo nagród. Dzięki temu dostałem się 
też do tego komercyjnego świata telewizyjnego.

Dyplom zrobiłem w 2000 roku, ale dopiero w 2018 zdecydowałem się pokazać zawar-
tość mojej szuflady… Tak zaczęła się nowa, wielka przygoda.

No właśnie do tego zmierzałem. 18 lat minęło od czasu ukończenia studiów do ukon-
stytuowania się Ciebie jako artysty. W międzyczasie działałeś sobie komercyjnie, a to 
dojrzewało.

Dla mnie trochę to niesamowite i dobrze świadczy o tym projekcie. Ja zobaczyłem go 
w Galerii 6×7 na Mysiej w roku 2020 i myślałem, że to projekt świeży. On jest ze swoją 
tematyką – zawsze „na czasie”. Bardzo dobrze świadczy to o tych pracach, że przez te 

Paweł Sadaj – Fotografia z cyklu “Hotel Meduza” 
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Paweł Sadaj – Fotografia z cyklu “Hotel Meduza” 
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kilka lat w ogóle nie straciły na aktualności.
Koncepcja „Hotelu Meduza” urodziła się w 2009 roku, zdjęcia powstały w 2010, a post-
produkcję skończyłem w 2012.

Ten cykl fotografii jest swoistego rodzaju pajęczą siecią. Mnóstwo rzeczy wynika z in-
nych. Wszystko jest połączone. Zależało mi na tym, aby stworzyć spójną i wymowną ca-
łość. Chciałem pokazać cykliczny upadek idei w historii ludzkości. Historii, która powraca, 
która wiecznie się powtarza i której nie potrafimy zmienić, wydobyć się z niej jak z sieci. 
Pomyślałem, że może dzięki temu projektowi chociaż trochę pokazać oglądającym, że 
tak to się dzieje. Chciałem stworzyć kamyczek, który wprawiony w ruch w dłuższej per-

spektywie może poruszy lawinę.

Bardzo ucieszyłem się, gdy przyszło zaproszenie z NordArt, poza oczywistym, wielkim 
prestiżem i wyróżnieniem, na tej wystawie co roku przewija się ponad 100 000 ludzi, lu-
dzi, którzy tym razem zobaczą również i mój projekt.

Ty jednak nie wybrałeś Meduzy jako pracy do wysłania. Czy to znaczy, że miałeś w 
tamtym czasie projekty bardziej znaczące dla siebie?

Zawsze najistotniejszy dla mnie jest projekt, który właśnie realizuję. Ważne jest to, co jest 
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Paweł Sadaj – Fotografia tytułowa cyklu “60 krów”
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teraz i to, co wydarzy się za chwilę. Jeżeli coś jest zrobione, już staje się już odkrytym, a 
przez to może troszkę mniej atrakcyjnym. Stąd ta długoletnia szuflada. (uśmiech)

Obecnie jednym z najważniejszych moich projektów jest cykl fotografii – „60 krów”. Ty-
tułowe zdjęcie dostało się w tym roku do Londynu na prestiżowy konkurs i wystawę 
interdyscyplinarną Sunny Art Prize. Temat tej pracy jest aktualnie bardzo istotny. Chcę 
pokazać, kim staliśmy się, my ludzie w kontekście traktowania zwierząt.

Cały projekt, jak i tytułowe zdjęcie „60 krów”, opowiada o tym, jak bardzo jesteśmy kon-
sumpcyjni i jak bardzo zatracamy samych siebie poprzez uprzedmiotawianie zwierząt, 
brak szacunku dla ich życia. Jest to chyba mój pierwszy 
projekt, który jest tylko fotografią. Postanowiłem, że nie 
będzie tu żadnej post-produkcji poza retuszem. Żad-
nych dodatków. Jednocześnie jest to też pierwszy mój 
projekt, w którym wykorzystane będzie całe spektrum 
fotografii, w tym zdjęcia tradycyjne, lotnicze oraz ma-
kro.

Czyli muszki, które są na fotografii z tego projektu, nie 
są wmanipulowane w ten kadr cyfrowo, tylko napraw-
dę się tam znajdowały…

Tak, chociaż przypisywano mi już, że jest to wygenero-
wana przeze mnie sytuacja…

Znając Twoją przeszłość i to, co robisz na co dzień – 
zupełnie się takiej postawie nie dziwię…

Ponad rok czasu, w każdej wolnej chwili jeździłem za kro-
wami. Było to bardzo przyjemne. W pewnym momencie 
dostrzegłem, że krowy robią miny, mają swoje charak-
tery, okazują emocje, są niesamowicie ciekawskie. Był 
taki zaskakujący moment podczas realizacji tego pro-
jektu. Robiąc film, chciałem przelecieć dronem nad sta-
dem krów. Wracając z Borów Tucholskich, zauważyliśmy 
z żoną, duże stado, a dzisiaj to wcale nie jest taki częsty 
widok. Oczywiście zapytałem właściciela o pozwolenie, 
zapewniając, że raczej zwierzęta nie reagują specjalnie na drony. Tym razem jednak było 
inaczej. Młoda jałówka wystraszyła się i pognała przed siebie, a zaraz za nią całe stado. 
Wszystkie krowy uciekły na pole gdzie po żniwach stały baloty ze słomą i sianem i… 
Muszę to przyznać, była to jedna z najpiękniejszych scen, jakie widziałem w życiu. Za-
cząłem wraz z gospodarzem zaganiać krowy na pastwisko, ale w międzyczasie widzia-
łem, jak one się zachowują, jako wolne zwierzęta. Zostało mi to w głowie, bo akurat nie 
miałem aparatu pod ręką. Widziałem, jak krowy wypadły na pole, tarzały się i skakały po 

ściernisku, uderzały rogami, rozrywając baloty.

Czyli bawiły się po prostu…
Tak. Były tak szczęśliwe! To było widać. Skakały, podbiegały do siebie. Muczały radośnie. 
Były na wolności. Widziałem, jak młody cielak skakał po pastwisku i wierzgał radośnie, a 
matka za nim. Widziałem czystą, niepohamowaną radość.

Zestawienie tej radości z historią, o której mówi mój projekt – historią stada krów, które w 
ciągu jednego dnia zostało zutylizowane, było niezwykle poruszające i uzmysłowiło mi 
ogrom przemysłu masowej śmierci. Nie jestem wegetarianinem, ale uważam, że można 

i trzeba prowadzić zrównoważony tryb życia. Nasi dziadkowie i rodzice jedli mięso raz, 
może czasem dwa razy w tygodniu, ale nie codziennie. Dziś często każdy posiłek składa 
się z mięsa. Nie potrzebujemy tyle, aby żyć.
Dlaczego „60 krów”?

To historia prawdziwego stada 60 krów. W Borach Tucholskich bardzo często chodzę na 
wschody słońca. Widywałem na łące stado. Duże, widok 60 tak okazałych zwierząt jest 
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naprawdę imponujący. W tym czasie nie było to nic niezwykłego, ponieważ we wsi, 
w której miało to miejsce od zawsze, mówiło się, że jest tam więcej krów niż ludzi. To 
się zmieniło, ale wtedy był to czas, gdy krowy dopiero zaczynały znikać z pól. Także to 
„moje” stado zniknęło. Dowiedziałem się wówczas od gospodarza, że je sprzedał do 
rzeźni. To był moment, w którym zadecydowałem, że zrobię ten projekt, projekt o lo-
sie zwierząt, który im zgotowaliśmy. Postanowiłem, że nie będę się spieszył, będę za-
głębiał się w każdy temat i celebrował każdy moment wykonywania zdjęcia.

Fotografia umożliwia zatrzymanie czasu. Samo naciśnięcie guzika jest jakby magicz-
nym momentem. To jest jedyna chwila, w której tak naprawdę panujemy nad czasem. 
W zdjęciu „60 krów” uchwyciłem taki właśnie moment – do podgardla krowy zbliżają 
się muchy, stając się tym samych symbolem nadchodzącego zagrożenia.

No właśnie. Mamy więc tę ważną chwilę i teraz jak to jest z dalszym przekazem. Jak 
to się dzieje, że ta Twoja idea będzie przemycona do tych ludzi, którzy zobaczą ob-
raz? Widzowie na początku widzą warstwę wizualną, a dopiero po chwili wczytują 
się w tabliczkę pod pracą. Czy na to, że dany obraz nabierze wartości, pracuje całe 
Twoje wcześniejsze portfolio?

To jest bardzo przemyślane. We wszystkich moich pracach ważny jest element atrak-
cyjności wizualnej. Wszystko po to, aby mocniej zadziałać na widza. Jeżeli od razu po-
wiem, że stado 60 krów zniknęło w ciągu chwili, to jest nic… Ludzie nie chcą o tym 
słyszeć. Uciekają od takich tematów. Kto by chciał słuchać o tak strasznych rzeczach. 
Wszyscy chcą mieć porządek w domu, spokój, dobry film do obejrzenia i zasłużony 
odpoczynek. Tak wygląda nasze życie. A w moim odczuciu sztuka ma wywoływać 
zmiany, ma wybijać ludzi z tego rytmu. Jeżeli widza od razu przestraszę, to nie osią-
gnę zamierzonego efektu, po prostu odwróci wzrok. Uciekanie od problemów jest 
instynktowne. Chodzi o to, aby zaintrygować, zachęcić do podejścia. Jeżeli się to uda, 
widz przeczyta, a potem poniesie historię dalej. Są one (te historie) ciekawą kanwą do 
wymiany myśli, stają się kotwicami, których już nie możemy wyrzucić z głowy. Idąc po 
pracy, do apteki po tran z rekina, nie myślimy o tym, że temu gatunkowi może grozić 
wyginięcie. Kiedyś zrobiłem taki projekt „Ostatni humbak”. Dziewczynka stoi, a w ręku 
trzyma balon, który jest humbakiem. Czy w naszej codzienności myślimy o tym, że za 
chwilę nie będzie już wielorybów, zaraz potem jeży czy motyli ?

Na Twojej stronie możemy zobaczyć także projekt „100 koni”. Opowiedz nam o nim.

Zacznę od tego, że zwykle konie nie mają emerytury. W chwili, gdy już nie mogą kon-
tynuować swojej pracy, trafiają do rzeźni. Czy wiesz o tym, że klacz, która jest w ostat-
nich miesiącach ciąży, w rzeźni warta będzie więcej dlatego, że jest cięższa… Czy wie-
działeś, że w Polsce są tysięczne hodowle koni na mięso, chociaż my ich nie jemy… 
Jedzą je chętnie Francuzi, Włosi i Belgowie. Konie wysyłane są „pociągami śmierci”, w 
których jadą kilkadziesiąt godzin, bez zabezpieczenia i odpoczynku… Często podczas 
transportu łamią nogi i cierpią tylko po to, aby mięso dojechało do klienta świeże, a 

Paweł Sadaj – Fotografia “Ostatni humbak”
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Paweł Sadaj – Fotografia “100 koni” z cyklu “60 krów”
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nie mrożone. Koń ze złamaną nogą cierpi bardziej niż człowiek. Mówi się, że koń ma pięć 
serc, ponieważ w kopytach ma żyły, które działają jak serce, transportując krew do nóg 
przy każdym ruchu… To są apokaliptyczne obrazy. Wiedziałem, że w takim projekcie 
jak „100 koni” nie mogę pokazać, tak brutalnych scen, ponieważ nikt tych obrazów nie 
będzie chciał oglądać. Jeżeli jednak pokażę liryczną i intrygującą formę, być może zain-
teresuje widza, co przedstawia zdjęcie i dlaczego, o tym opowiadam.

Jest takie miejsce pod Warszawą – schronisko dla koni – Pegasus, gdzie zwierzęta te 
mają godną emeryturę. Ludzie, którzy tam pracują, są bohaterami – ratują zwierzęta, 
nie patrząc na nic. W mojej obecności przywieziono im umierającą klacz, którą ktoś wy-
rzucił do rowu. Przeleżała tam kilka dni. Próbowali ją uratować, ale nie udało się. Potem 
okazało się, że miała źrebię i że wyrzuconą ja z tym źrebięciem. Miejscowy rolnik złapał 
malucha i już szykował do rzeźni. Uratowano tego konika. Nazywa się Staś, jest cudow-

ny! Zdjęcie powstało bardzo szybko, ponieważ wiedziałem, co ma przedstawiać i udało 
mi się to zrobić już podczas drugiej wizyty. Pomimo tego wracam tam, kiedy tylko mogę. 
Tytuł „100 koni” nawiązuje do liczby koni będących pod opieką tego schroniska.
Co robisz obecnie?

Mam trzy projekty. Realizuję kolejne koncepcje do cyklu „60 krów”. Przygotowuję także 
projekt, scalający fotografie, które po prostu lubię, a nie weszły w skład żadnego do-
tychczasowego cyklu. Chcę je pokazać, ponieważ dały mi radość. Radość wynikającą z 
chwili robienia zdjęcia. Pomysł ten powstał w wyniku pandemii. Spostrzegłem, jak wiele 
wokół nas jest smutku i depresji, jak wielu ludzi źle znosi tę sytuację, w której obecnie 
jesteśmy. Chciałbym więc podzielić się dobrymi chwilami, pokazać coś radosnego. Jest 
tam między innymi krowa, główna bohaterka z „60 krów”. Jest też wschód słońca z dnia, 
w którym ten projekt rozpocząłem. Cykl ten chciałbym opublikować na początku roku.
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Trzeci projekt to kolejny krok milowy, realizowany z podobnym rozmachem jak „Hotel 
Meduza”.
Widzę, że skrywasz go głęboko – i to dobrze – nazwę go roboczo – Twoim 
Tajnym Projektem.

Dobra nazwa. Ten Tajny Projekt ujrzy światło dzienne dopiero pod koniec przyszłego 
roku. Scenariusz jest już gotowy. Scenografie właśnie się wyłaniają. Będzie w tym pro-
jekcie bardzo dużo historii sztuki, ale rozumianej jako farby, środki wyrazu – symbole, 
ikoniczne elementy, które budują historię. Dodam, że jeśli w „Hotelu Meduza” miałem 
jedną scenografię, to tu tych scenografii będzie co najmniej kilka. Mając do dyspozycji 
najnowszą technologię, mogę pozwolić sobie, na więcej niż poprzednio. Myślę, że może 
już w październiku ten projekt przestanie być tajny…

Z rozmów z Tobą wyciągnąłem bardzo fajną myśl – powiedz mi, co o tym myślisz i ile 
w tym racji, bo to taki wniosek, który mi się nasunął po Twoich opowieściach – masz 
przy sobie osobę, żonę, która wspiera Cię bardzo mocno w Twoich działaniach, i któ-
ra Twoje – to mówię w grubym cudzysłowie „wariactwo”, wspiera. Będąc skupionym 
na projektach, potrzebujesz takiego wsparcia – a jeśli tak jak opowiadałeś mi w jed-
nej z wcześniejszych rozmów, zachęca Cię do tego, aby nie kupować jeszcze nowego 
samochodu, ale zakupić Hasselblada do najnowszego projektu no to… Masz szczę-
ście?!

Masz rację. Muszę powiedzieć, że jestem szczęściarzem. Moja żona jest wielkim fanem 
tego, co robię. Jest też tego częścią. Jestem wręcz przekonany, że gdyby nie nasze dys-
kusje to te projekty by tak nie wyglądały. Cykl „60 krów” to w dużym stopniu zasługa mo-
jej żony. Ona nie pozwala mi odpuszczać, przechodzić bez słowa. Gdy mam trudniejsze 
chwile to Ona stoi obok jak strażnik – Paweł, ładne światło jest, może pojechalibyśmy 
krowy robić? Chodź, pojedziemy krowy fotografować! No i… jedziemy. Jak stwierdzi-
łem, że projekt jest zamknięty, że mam to zdjęcie, Ona z żalem powiedziała – To jak? Nie 
będziemy już jeździć do krów? 

Moja żona miała bardzo duży wkład w „Hotel Meduza”. Przygotowywaliśmy razem ko-
stiumy. Przez ostatnie pół roku trwania tego projektu – Renata – tak ma na imię moja 
żona – prosiła mnie o jpegi i powiększała je na swoim laptopie w skali 1:1 i zaznaczała, 
co jest do poprawy. Pliki miały wielkość 185 na 94 cm, więc musiała oglądać je we frag-
mentach. Ostatnie szlify trwały około 3 miesięcy, bo była bardzo skrupulatna. 

Jesteś szczęściarzem i masz przy swoim boku Skarb. Zdecydowanie!

Wysyła mi link do jakiegoś konkursu i mówi – Paweł, może ten konkurs – co? To fajny 
konkurs – w finale dużo publiczności będzie… Generalnie na to, co robię, Renata ma 
duży wpływ.
Potwierdzam historię z Hasselbladem. Komfort takiej możliwości jest bezcenny. Napraw-

Paweł Sadaj – Fotografia “1722”z cyklu “Wundermann”
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dę jestem szczęściarzem. Zamęczam ją kolejnymi historiami i tematami, a ona zawsze 
jest gotowa do dyskusji i pomocy.

Twoje projekty bywają bardzo skomplikowane i pomoc kogoś życzliwego, który do-
radzi z boku, może okazać się nieoceniona.

Tak. Jest wiatrem, który dmie w żagiel, gdy czasem brakuje pary (uśmiech). Pracując 
nad scenografią do Hotelu Meduza, chciałem wyszukać odpowiednie miejsce pałaco-
we. To było bardzo trudne, W tym celu musiałbym pojechać do Paryża i tam szukać sce-
nerii. Bez wsparcia sponsorów byłoby to bardzo trudne do zrealizowania. Nawet gdyby 
się tacy wówczas znaleźli – zapewne nie dostałbym pozwolenia na fotografowanie we 
wnętrzach, na których by mi zależało. Takim miejscem wymarzonym była Sala Króla w 
pałacu Bourbonów. Podczas dyskusji, Renata zaproponowała „może 3D?”. Eureka!

Właśnie o to chciałem Cię zapytać, zwłaszcza po tym, jak wspomniałeś o cyfrowym 
wykreowaniu tego wnętrza, które mi nie pasowało podczas oglądania wystawy, było 
bowiem zbyt trudne do oświetlenia w taki sposób, jak to jest w Hotelu Meduza. Może 
technicznie i logistycznie możliwe do uzyskania, ale bardzo trudne i na pewno nie tak 
idealne. No więc jak – czy to odtworzona Sala Króla?

Gdy zdecydowałem się na scenografię 3D, Sala Króla stała się początkiem, swoistym 
punktem wyjścia do rozważań na temat przestrzeni, którą chciałem stworzyć. Z jednej 
strony bardzo neoklasyczna, z drugiej strony pełna elementów symbolicznych, dopo-
wiadających historię. Nie mogłem i nie chciałem już korzystać z gotowych rozwiązań. W 
tym wypadku byłoby to zbyt odtwórcze…

Takiej pokusie wykreowania wszystkiego komputerowo można łatwo ulec. Zdarzyła mi 
się taka historia podczas pracy nad cyklem „Wundermann” – w „1722” portrecie Karola 
Wielkiego. Nie wiedziałem, jak ma wyglądać miecz. Wiedziałem, że musi być średnio-
wieczny. Chciałem zrobić  atrapę z drewna, a potem zamienić w post-produkcji na moją 
własną wersję w 3D, nie koniecznie odpowiednią dla tego okresu. Pomógł przypadek. 
Na urodzinach kolegi rozmawiałem z nowo poznanym człowiekiem, i podczas naszej 
konwersacji opowiedziałem mu o moich poszukiwaniach.  Miecz,  średniowieczny, naj-
lepiej z VIII-XII wieku. Jestem w kropce, muszę znaleźć jakieś wzory… A on mówi – Wo-
lałbyś fechtunkowy czy taki bardziej paradny? – Bardziej fechtunkowy – mówię zdziwio-
ny – a On mi na to – A chcesz, krótki czy długi? ….- długi – odparłem… – Dobra – masz 
tu mój numer telefonu, jak chcesz, to Ci pożyczę do zdjęć. Okazało się, że jest jednym z 
niewielu specjalistów od renowacji białej broni w Polsce! To jest historia! Udało się unik-
nąć kreowania od podstaw.

Jest to też znak, pokazujący, że jesteś na właściwej drodze w tym projekcie… Jeżeli 
podczas realizacji projektu pojawia się taki zbieg okoliczności, to znaczy, że jesteś na 
właściwych torach. Powiedz mi, jak godzisz w swoim życiu tę część egzystencjalną, ze 
sztuką? Z jednej strony trzeba zarabiać, z drugiej trzeba tworzyć.

To jest bardzo naturalne. Życie artystyczne i życie komercyjne to dwa różne pokoje. Nie 
mogę być w nich jednocześnie. Zamykam jeden i przechodzę do drugiego. Zarówno w 
jednym, jak i w drugim świetnie się czuję. Jeżeli miałbym wybrać jeden, to oczywiście 
wybrałbym ten związany ze sztuką, ale lubię obydwie te przestrzenie. Oba światy łączy 
moje zainteresowanie teorią widzenia. Ma ona wpływ na to, co zobaczymy i jak odbie-
ramy obrazy. Najważniejszy jest odbiorca, osoba, która będzie te prace oglądała. Już nie 
tylko proces tworzenia, który sam w sobie jest bardzo atrakcyjny, ale właśnie możliwość 
budowania odbioru i jego skuteczność, jest bardzo ważna w obu tych światach.

Bardzo ładna jest ta metafora o dwóch pokojach… Świetne! Jako człowiek głęboko 

siedzący, chociażby z racji wykształcenia w tej materialnej stronie sztuki polegającej 
na doborze środków technicznych, papierów, technik itd. Powiedz mi, jak zabierasz 
się za ten końcowy fragment pracy – wydruk?
Opowiem to na przykładzie „Hotelu Meduza”. Proces produkcyjny wyglądał następują-
co. Każde zdjęcie robione było analogową Mamiyą RZ67 i cyfrowym Canonem 5D mkt II, 
a to dlatego, że środek bardzo często brałem z analoga, a brzegi z cyfry. Tak, aby maksy-
malnie wzbogacić światłocień. Bardzo mi zależało, aby całość była jeszcze bardziej ma-
larska. Gdy podjąłem decyzję o drukowaniu w technologii Epsona, wiedziałem, że będę 
musiał malować cyfrowo detale i fragmenty. Kupiłem specjalnie drukarkę, pracującą w 
tej samej technologii jak maszyna do wydruków finalnych. Wybrałem papier Hahne-
muhle PhotoRag 308. Ten papier nie jest płaski, ma swój szlachetny kolor, lekko ecru. W 
momencie, kiedy się na nim drukuje zdjęcie, to stanowi ono z papierem jedną całość. Ma 
niepowtarzalną fakturę, która powoduje, że tylko ten papier i żaden inny. No i właśnie. 
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Kupiłem dużo tego papieru, aby drukować fragmenty Meduzy i patrzeć czy 
jakość połączeń i jakość zestawienia kolorów jest już odpowiednia. Wszystko 
sprawdzałem na wydrukach. Malowałem fragmenty na tablecie graficznym. 
Wszystko po to, aby z większej odległości oglądającemu tliło się pytanie, czy 
to jest obraz, czy fotografia?

Na wystawach uwielbiam to, że mogę zobaczyć dzieło z bardzo bliska – je-
śli są ku temu możliwości. Lubię podziwiać fakturę papieru i zauważyłem, 
przyglądając się tym fotografiom z bliska, takie miejsca, które ewident-
nie nie wyglądały na wydruk. Były to skrajne fragmenty postaci, sylwetka, 
brzeg włosów – widziałem bardziej pociągnięcie pędzla niż bezduszny wy-
druk… No dobrze. Idźmy dalej. Mówisz, że tło jest cyfrowo wygenerowane. 
Postaci zmontowane cyfrowo i analogowo w jedną całość, a co z meblami. 
Interakcja postaci z meblem, na przykład krzesłem jest jednak bardzo wy-
raźna…

Aby osiągnąć taki sposób doskonałości połączenia aktora z rekwizytem, 
zwłaszcza jak w nim zasiada w naturalnej pozie, trzeba mieć przynajmniej 
zbliżony przedmiot już na zdjęciach. Tu rodzi się decyzja czy stworzyć go w 
3D, i będzie idealny, czy postawić na istniejący w rzeczywistości i zgodzić 
się na pewien kompromis. Postanowiłem, że znajdę takie krzesło. Musiało 
jednak pasować do całości i mieć odpowiednie proporcje – neoklasyczne. O 
dziwo, znalazłem je w Internecie, trzy dni przed zdjęciami. Zabawna sytuacja 
– jedziemy po nie ponad 100 km. Duża, pusta hala za Łodzią. Na środku, na 
tymże krześle siedzi starszy Pan, bardzo wymęczony i wychudzony przez al-
kohol. W dłoni trzyma bardzo cienki i bardzo długi nóż…

Z takim ostrzem, wydłużonym przez wiele lat ostrzenia!?

Tak! W pierwszej chwili chciałem się wycofać, ale scena jak z filmu… A on do 
nas – Z Warszawy? My – No tak, z Warszawy. – Pilnowałem – Kazali pilnować, 
to pilnowałem. Możecie zabierać.- I tak pałacowe krzesło trafiło na zdjęcia. 
Było bardzo zniszczone, posłużyło za wzór do tego, które powstało kompu-
terowo. Identyczne. Mogłem je zamienić cyfrowo ze zniszczonego na piękne, 
odrestaurowane.

Czyli aktorzy siadali na zniszczonym a Ty zamieniałeś je w obróbce na to 
nowe czyli interakcja z meblem była prawdziwa. Takie umiejętności trój-
wymiarowe są godne podziwu! To zdanie sprzed chwili, że w trójwymiarze 
jesteś wstanie wygenerować wszystko, a w realu musisz iść na kompromi-
sy jest znaczące dla tego procesu.

Tak. Sam czasami się dziwię. Zrobiłem taki obraz – „Trzy gracje”. To idealny 
przykład na pokazanie tej walki rzeczywistości z tym, co możemy stworzyć 

Paweł Sadaj – Fotografia z cyklu “Hotel Meduza” – fragment
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wirtualnie. Przedstawiona sytuacja wydarzyła się naprawdę. Byłem w Chorwacji, nurko-
wałem bez sprzętu. Od dziecka gram na harmonijce ustnej, mam dzięki temu większą 
pojemność płuc i długo mogę wstrzymywać powietrze pod wodą. Wówczas było tak 
pięknie, że chciałem jeszcze chwilę, tak ponad miarę zostać na dnie. Gdy organizm zasy-
gnalizował potrzebę gwałtownego wynurzenia, byłem na 6-7 metrach. Odbiłem się od 
dna i… Zauważyłem nad sobą trzy nagie, okrąglutkie Panie wesoło pląsające w wodzie. 
Było już za późno, aby chociaż trochę zmienić kierunek. Wynurzyłem się pośród nich. 
Powiedziałem tylko I’m sorry! One tak się ucieszyły, tak serdecznie zaczęły się śmiać, że 
chyba to moje wynurzenie stało się elementem jakiejś większej układanki. To natchnęło 
mnie do myślenia o tym, czy umiemy naprawdę odpoczywać? Ile razy widzimy wakacyj-

ne zdjęcia, na których ludzie pozują do zdjęć. Oni nadal są w pracy. Wykonują zadanie 
dokumentowania wypoczynku i natychmiastowego publikowania go w social mediach. 
Moje Gracje nic nie dokumentowały. To była czysta forma. Chciałem tę sytuację odtwo-
rzyć. Fotografowałem ludzi pod wodą, aby znaleźć oświetlenie, jakie zapamiętałem. Nie 
udawało się. Może przezierność wody? Może światło śródziemnomorskie? Nic nie wy-
chodziło. Dopiero jak zdecydowałem, że zrobię to w 3D, okazało się, że to jest to. Ten ob-
raz jest grafiką, a nie fotografią. Nie przeszkodziło jednak to tej pracy uzyskać nominacji 
w konkursie fotografii Color Awards 2019 w Los Angeles. W Wenecji na Arte Laguna ta 
praca przeszła do drugiego etapu, mimo że zgłosiłem ją w kategorii grafika, a kilka in-
nych zdjęć jako fotografia. Napisali do mnie maila, że chyba się pomyliłem i zgłoszenie 

Paweł Sadaj – Fotografia “3 Gracje”
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powinno być tylko w fotografii. Odpowiedziałem, że nie, no i chyba niepotrzebnie, bo 
nie dostałem się już do finałowej wystawy.

Muszę Cię o to zapytać. Kilkadziesiąt razy w ciągu naszej rozmowy padło z Twoich ust 
słowo „projekt”. Jak to jest z tym u Ciebie? Wydaje mi się, że inaczej mówisz o tym, że 
fotografia powstała a nad projektem pracowałeś. Inny kaliber…

Projekt składa się z wielu elementów. Jest to proces, w którym fotografia jest jego final-
nym efektem. Przykładem może być hipoteza czasu fantomowego przytoczona w zdję-
ciu „1722”. Projekt rozpocząłem od gromadzenia informacji na temat samej teorii, jak i 
faktów historycznych związanych z postacią Karola Wielkiego. Zgodnie z tą teorią władca 

ten nigdy nie istniał, ponieważ czas od VII do X wieku został zmyślony, a kalendarz nad-
pisany – stąd tytuł „1722” czyli odpowiednio 2019 (rok powstania zdjęcia). Przykładowo, 
gdy w 2010 roku otwarto jego grobowiec, znaleziono w nim szkielet mężczyzny, który 
miał 184 cm wzrostu. Musiał być więc w tamtych czasach olbrzymem. Powinno mieć to 
odniesienie w kronikach.

Nie zadaję sobie pytania – czy to prawda, czy nie? Pytam, czy możemy być pewni cze-
gokolwiek, jeśli niepewna jest Nasza historia i jej datowanie? Wszystko może być jedną, 
wielką manipulacją, ale może nią nie jest? Nie powinniśmy przyjmować bezkrytycznie 
tego, co słyszymy lub o czym czytamy.
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Paweł Sadaj – Fotografia “Ecce-Homo”  z cyklu “Wundermann”

A może Wielki, bo nie „wielki” z powodu tego, czego dokonał tylko z powodu najbar-
dziej prymitywnego, że był wysoki?

Może, ale najważniejsze jest to, że nie możemy być niczego pewni.

Pozwól, że wspomnę o innej mojej pracy ”Ecce Homo” – właśnie przyszedł dyplom kon-
kursu Color Awards 2020, gdzie zdjęcie to dostało nominację.

Gratuluje. Pięknie się słucha, że robisz coś, działasz i to znajduje uznanie na świecie!

Parę lat temu zrobiono model trójwymiarowy postaci Chrystusa na podstawie całunu 
turyńskiego. Człowiek ten miał 186 cm wzrostu. Był więc zadziwiająco wysoki, jak na po-
czątek naszej ery. Inną bardzo ciekawą rzeczą jest podpis na całunie: Giotto 15… Anali-
zując takie informacje, tworzę właśnie swoje projekty.

Realizując natomiast „Fly Apollo!” – wykonałem specyficzną pracę. Przedstawia ona Arm-
stronga i Aldrina, którzy patrzą się na siebie i pozdrawiają się. Na hełmie Armstronga 
siedzi mucha. No i ciekawa historia za tym stoi. Chciałem zrobić kolaż, korzystając ze 
zdjęć NASA. Okazały się być, jednak nie najlepszej jakości. Postanowiłem więc stworzyć 
wszystko w 3D. Jest tam też i fotografia, ponieważ cała powierzchnia księżyca to zdję-
cie mąki. Postacie wygenerowane zostały cyfrowo. Program do 3D, na którym pracuję 
symulować może określone oświetlenie. Robi to na tyle dobrze, że planując światło do 
sesji na komputerze, otrzymuję dokładnie to samo w studiu fotograficznym. Odtworzy-
łem więc światło lądownika, promienie słońca odbite od powierzchni księżyca, od pod-
łoża itd. Okazało się, że wyszło mi zupełnie co innego, niż na zdjęciach NASA. Zdziwiłem 
się bardzo. Przez trzy dni szukałem błędu. W bezsilności postanowiłem stworzyć w pro-
gramie światło studyjne. Zadałem sobie pytanie – Jak ja oświetliłbym to w studiu. Zmie-
niłem oświetlenie i… Udało się uzyskać bardzo zbliżony efekt, jak na zdjęciach NASA… 
Wniosek jest jeden. Nie wiem, czy lądowanie na księżycu miało miejsce, ale fotografie 
zrobiono na pewno w studiu, a nie na księżycu. „Fly Apollo!” znalazł się w finale konkur-
su Galerii Leica 6×7 „Czy orzeł wylądował?”.

Tu otwierasz inną perspektywę, pokazując, jak głęboko można ingerować w fotogra-
fię. Od razu znajduję odpowiedź na to, że pracujesz na systemie Windows, a nie na 
Macu, co myślałem, że do prac graficznych jest rozwiązaniem najlepszym. Chodzi za-
pewne o oprogramowanie 3D?

Obecnie Mac ma możliwości w 3D, porównywalne do pecetów. Był okres taki, że je-
śli chciało się robić 3D, to musiało się pracować na Windows i Apple zostawić daleko 
za sobą. Tymczasem trzeba bardzo wyraźnie stwierdzić, że komputery PC dzielą się na 
dwie różne części. Składaki – tych absolutnie nie polecam, i stacje robocze. Składaki to 
nie najlepszy sprzęt do profesjonalnej pracy. Trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby na 
tym coś zrobić. Jeśli chodzi o stacje robocze, to jest tak samo, jak z Apple, ten sprzęt jest 
zaprojektowany od podstaw… Jeżeli miałbym mieć Apple o takiej mocy obliczeniowej, 

20



Paweł Sadaj – Fotografia “Fly Apollo!” z cyklu “Wundermann”
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jak mam teraz w stacji roboczej, to musiałbym zapłacić trzy razy tyle, a za trzy razy tyle 
to już nie musiałbym czekać na obliczenia. Ważne jest także, jakiego używa się monito-
ra. Bez profesjonalnego wyświetlacza praca zaawansowana nie ma sensu…

Niestety wielu z tworzących obraz tego nie wie lub nie rozumie. Podobnie jest z pozo-
stałym sprzętem potrzebnym do kreacji.

Spacer z aparatem przez Bory Tucholskie i fotografowanie wschodu słońca czy dzikich 
zwierząt nie wymuszają na mnie konkretnego sprzętu. Mogę mieć cokolwiek. Czasami 
wydaje mi się, że gdybym miał obiektyw 400 czy 500 mm to do fotografii zwierząt było-
by lepiej. Często pomagam sobie dronem, którego o dziwo zwierzęta się nie boją. To są 

jednak zdjęcia dla mnie.

Fotografuję na co dzień Canonem EOS 5D mkt IV. Korpus ten jest wielozadaniowy, dając 
możliwość wykonania nie tylko wysokiej jakości zdjęć, ale i świetnych timelapsów czy 
materiałów filmowych.
Czasami jednak trzeba sięgać po bardzo specjalistyczne rozwiązania. Podczas robienia 
projektu dobieram konkretne narzędzia do konkretnych zadań. Warto szukać na rynku. 
Technologia w zdjęciach jest szalenie ważna.

Zostawmy sprawy sprzętu i powiedz mi, skąd czerpiesz siły do swej aktywności? Skąd 
inspiracje?
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Ciekawość tego, co jest za następnym rogiem, gna mnie do przodu, nie muszę szukać 
dodatkowych bodźców i sił. Mam często wrażenie, że to projekt opowiada mi swoją hi-
storię, a ja jestem tylko widzem. Czasami zaczyna się niewinnie, a potem rozwija w coś 
większego.

Czy tak było z Wundermanem?

Tak. Zadzwonił do mnie Tato i mówi: – Paweł mam fajną historię, może Ci się spodoba? 
Był taki hrabia Saint Germain… No i wpadłem. Zaczynam czytać, zgłębiać, przy okazji 
przypominają mi się różne fakty… Wszystko składa się w jedną całość. W twórczości są 
dwie zasadnicze drogi albo emocjonalna, albo konceptualna.
Staram się nie tworzyć pod wpływem emocji. Jeżeli robię coś emocjonalnie to bardzo 
często, finalnie nie jestem z tego zadowolony. Takie prace lądują na dnie tej dużej szu-
flady. Chciałbym, aby moje wypowiedzi były bardzo celne, przemyślane. Emocje temu 
nie sprzyjają. Muszę „przerobić” to w sobie. Chciałbym wierzyć, że projekty, które są 
bardziej przemyślane – mogą być dłużej aktualne.

To bardzo ważne co mówisz. Bo jeśli projekt jest przemyślany, to składa się z wielu 
warstw, które możemy powoli dla siebie odkrywać. Całość jest głęboka. To oczywi-
ście przeciwieństwo tego stereotypu, jakim jest artysta tworzący w szale, targany 
emocjami. Wiemy jednak, że w przeszłości taki schemat się sprawdził. Leonardo da 
Vinci ukrywał w swoich pracach wiele znaczeń. Przemycał głębsze idee. Taka głęb-
sza praca – przepraszam, projekt zawsze będzie lepszy, bo w próbie analizy nie na-
tkniemy się na miałkość i pustkę tylko kolejne warstwy. Tak jest w Meduzie.

Zaskoczyło mnie, że taki projekt jak Meduza, może być interesujący nawet dla bardzo 
młodych ludzi. Okazało się, że obecnie bardzo popularne są gry, w których tropi się 

znaczenie, przeprowadza śledztwa, szuka śladów, gdzie każdy szczegół jest ważny. 
Podczas wystawy w Galerii Leica 6×7, pewien młody chłopak zaczął wskazywać mi 
ukryte detale w tym takie, o których nawet mnie udało się już zapomnieć. To była 
wielka radość. Okazało się, że dla młodych ludzi to naturalne środowisko.

Cieszę się, że Twój świat i Twoje projekty są spójne, tworząc Twoją rzeczywistość, 
która jest Twoim życiem, a nam daje to możliwość obcowania z Twoimi projekta-
mi. Jak odpoczywasz?

Odpoczynek i okazje do przemyśleń daje mi rower. Podczas gdy mam problem 
do zgłębienia, obojętnie czy komercyjny, czy artystyczny, potrafię pochłaniać dzie-
siątki kilometrów. Biorę kask, zakładam obcisłe wdzianko i jadę do Kampinosu. W 
tygodniu są to trasy po lesie do 50 km, a w weekendy to nawet 100. W tym czasie 
odpoczywam, a jak wracam mam już milion pomysłów.
Od dziecka gram na harmonijce ustnej, chromatycznej, z przyciskiem bocznym, na 
półtony. Gdy siadam i zaczynam grać, muszę się odciąć od wszystkich tematów. Nie 
mogę być spięty. Bardzo przy tym odpoczywam.

Czego Ci życzyć Pawle?

Tylko jednego obecnie. Marzę o tym, aby wreszcie wejść do studia i zacząć robić 
zdjęcia do Tego Tajnego Projektu. Oczywiście wiąże się to z zamknięciem rozdziału 
pandemii.

No to cóż – Życzę Ci Pawle powrotu do studia i owocnej pracy nad projektem, któ-
ry choć tajny, jest teraz dla Ciebie najważniejszy! Dziękuję w imieniu własnym i 
czytelników za miłą rozmowę.
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LEICA S3 - 64 megapiksele w średnim formacie
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To jeden z najsolidniej zbudowanych aparatów fotograficznych na świe-
cie. Nie tych, które powstają teraz w czasach dominujących tworzyw 
sztucznych i wszechmocnych księgowych, którzy ustalają reguły gry w 
wielkich koncernach. Wśród wszystkich aparatów wyprodukowanych 
kiedykolwiek. Gdyby na bezludnej wyspie zabrakło Wam prądu do aku-
mulatorów i nie moglibyście fotografować, moglibyście rozłupać nim 
nie jeden kokos. W razie napaści spokojnie możecie chwycić za długi 
obiektyw i potraktować korpus jak młot bojowy, a chwytając za pasek 
naramienny stworzylibyście niezawodny morgenstern… Trochę mnie 
poniosło.

Fakt jest taki, że magnezowy korpus i mega solidny bagnet wykona-
ny ze stali nierdzewnej totalnie ściśle współgrają z metalowym korpu-
sem obiektywu, tworząc monolit bez luzu. Gdybyśmy potraktowali ja-
kość spasowania i precyzję wykonania bagnetu czy innych części – np. 
okulara i potraktowali je jako wzór, okazałoby się, że większość kamer 
jednak ma luzy, których istnienia się nie domyślaliśmy. Dodajmy do tej 
koncepcji uszczelnienia i mamy obraz kamery gotowej na wszystko.

Nie bez powodu zacząłem od solidności obudowy, która wzorem ka-
mer filmowych ma podwójne gniazdo mocowania statywowego, tak 
dzisiaj rzadkie rozwiązanie a tak skuteczne. Zacząłem od jakości wyko-
nania, ponieważ ten korpus ma służyć jako obudowa matrycy rejestru-
jącej obraz z obiektywów Leica stworzonych dla systemu S. Obiekty-
wów nieprawdopodobnych pod względem jakościowym. Jeżeli Leica 
M dysponuje tak dobrymi obiektywami niewielkich rozmiarów to to, co 
wyciągnięto ze szkieł średnioformatowych, oszałamia. Na fotografiach 
nie ma wad optycznych. Nie ma ich śladu. Po prostu. Część z tych obiek-
tywów produkowana jest w wersji z migawką centralną, co pozwala na 
swobodny wybór i fotografowanie z migawką szczelinową w korpusie 
lub centralną w obiektywie. Najważniejsze jest jednak to, że obiektywy 
sięgają swoją rozdzielczością daleko poza możliwości współczesnych 
matryc i jeszcze długo się nie zestarzeją. Pewnie dlatego Leica Camera 
zdecydowała się na unowocześnienie linii S o korpus wysokorozdziel-
czy. Po 37-milionowym czujniku osadzonym w korpusie S Typ.007 przy-
szedł czas na zamontowanie w ergonomicznie takim samym korpusie 
czujnika o prawie dwukrotnie zwiększonej rozdzielczości 64 mega pik-
seli. Wszystkie mocne strony modelu 007 pozostały – w tym system au-
tomatyki balansu bieli, który działa rewelacyjnie tyle, że dodano to, co 
można było jeszcze usprawnić w ramach korpusu lustrzanki. Szybszy 
procesor obrazowy, zwiększony zakres czułości itp. Okazują się mieć 
jednak mniejsze znaczenie niż właśnie zastosowanie tej konkretnej ma-
trycy.
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Dlaczego wszelki udoskonalenia są mniej istotne? Dlatego, że od 2018 roku, czyli daty 
premiery tego modelu minęła cała epoka. Testowanie 37-megapikselowego, średniego 
formatu w modelu S Typ 007 w roku 2014 dało mi poczucie obcowania z absolutem po-
mimo tego, że na co dzień fotografowałem 36 megapikselowym body Sony A7R. Różni-
ca 1 megapiksela nie powalała, ale plastyka średniego formatu już tak. Dziesięciokrotnie 
większa cena studziła zapał, ale pamiętam test tamtego modelu jako wielkie przeżycie. 
Brak ziarna i ta głębia tonalna w cieniach… Coś nieprawdopodobnego. 

Jednak w roku 2020 rzeczywistość segmentu pro się zmieniła. Średni format z czujni-
kami wielkości zbliżonej do czujnika modelu S, znacznie staniał. Za jeden korpus Leica 
S można kupić pięć korpusów GFX 50R, trzy Hasselblady X1D i dwa GFX 100. Tak więc 
bezlusterkowca konkurencja zmieniła reguły gry i to w znacznym stopniu. Są oczywiście 

droższe modele z większymi matrycami takie jak Phase One czy Hasselblad serii H, które 
są lustrzankami, ale i na tym polu mamy do czynienia z ultradrogimi bezlusterkowcami 
pokroju Phase One XT.

Walka lustrzanki z dobrym bezlusterkowcem wydaje się przesądzona co do wyniku. Ła-
twość fotografowania i podgląd gotowego obrazu przed wykonaniem zdjęcia przesą-
dzają ozwycięstwie. Lustrzanki są przestarzałe, a debiut modelu S 3 w roku 2018 byłby 
dobrze wycelowany i na miejscu. Dzisiaj, kiedy Leica S 3 trafia do sprzedaży, jest nieco 
spóźniony – jak twierdzą wszyscy. A jednak ja się z takim poglądem nie zgodzę.

Oszalałem? Możliwe!
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Kiedy do testu trafił korpus S 3, przywitałem go z ciekawością, ale mając na uwadze po-
wyższe przemyślenia, raczej nie dawałem mu szans na prawdziwym rynku. Po dwóch 
dniach fotografowania nabrałem jednak przekonania, że wszyscy się mylimy.

Leica Camera produkuje korpusy niezbyt zgodne z ogólnymi koncepcjami światowego 
rynku. Jest jak skała z modelem M. Nie przejmuje się opóźnionymi premierami, a my 

zastanawiamy się dlaczego? Nie tylko dlatego, że zna swoich odbiorców. Tak głęboko 
siedzi w historii fotografii, że znajomość istoty fotografia znacznie przewyższa poziom 
naszej wiedzy. Takie firmy i ich inżynierowie po prostu robią swoje, wiedząc, co leży na 
linii horyzontu zdarzeń. My często w ogóle nie spoglądamy w tamtą stronę. Nie chcę tu 
dawać przykładu APO Summicrona 50 mm f/2 czy korpusów Monochrom, aczkolwiek 
one przychodzą mi do głowy jako pierwsze. Dam przykład firmy Cosina, która odważa 
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się produkować dzisiaj takie szkła jak Heliar 50 mm f/3,5 – prawdziwą historię fotografii 
zaklętą w przedziwnym korpusie, którą można się zadziwić. Można jej też nie zrozumieć.

Nie inaczej jest z S 3. To producent wie, ile sprzedał zestawów obiektywów do modelu 
S. Wie, że użytkownicy tego aparatu cenią go sobie za całokształt jakości obrazu i jakość 
całego systemu. Zaproponowanie unowocześnienia posiadanego systemu do prawie 
dwukrotnie większej rozdzielczości przy zachowaniu ogólnej jakości jest dobrym roz-
wiązaniem. Dobrą decyzją jest nieuśpienie linii S. Jednak aby zrozumieć sens tej decyzji 
i poznać wartość tego modelu, musimy zwrócić uwagę na to, co w nim jest największą 
wartością.

Wbrew pozorom nie jest tak źle z konkurencją.
Wbrew pozorom ten model niesie ze sobą dużo plusów.
Wbrew pozorom daje bardzo dobrą jakość obrazu.

No właśnie – konkurencja. Zauważcie, że to model cenowo plasujący się pomiędzy lu-
strzankami Hasselblad H czy Phase One a innymi bezlusterkowcami. Plasuje się pomię-
dzy konstrukcjami takimi jak X1 D II czy 907x firmy Hasselblad i Fujifilm GFX 50 S i R a 
modelami Phase One, czy Hasselblad także pod względem rozdzielczości. Owszem prze-
grywa z modelem GFX 100 w tym zakresie, ale GFX to nie lustrzanka i nie ma migawki 
centralnej, jego obiektywy nie dają, aż takiej wysokiej kultury obrazu jak te z modelu Le-
ica… jednak nie o to do końca chodzi. Uważam, że jest to model bezkonkurencyjny dla 
wszystkich dotychczasowych użytkowników systemu, którzy przyzwyczaili się do jako-
ści średnioformatowej w ciele opatrzonym logotypem Leica i chcą jej jeszcze więcej. Nie 
chcą pozbywać się obiektywów i nie chcą tracić jakości, przez którą rozumiem nie tylko 
ostrość i rozdzielczość, ale przede wszystkim głębię tonalną i jakość kolorów.

Tak ten model niesie ze sobą wiele plusów, chociaż ma ograniczenia. Dla tych, którzy 
przyzwyczaili się do wizjerów bezlusterkowców, trudno jest pogodzić się z jasnością wi-
zjera optycznego, zwłaszcza w przypadku deficytu światła. Oczywiście jest tryb podglą-
du na żywo no ale nie po to mamy lustrzankę… Niby tak, tylko pozostaje zadać sobie py-
tanie: – jacy szaleńcy w ogóle fotografują tymi korpusami i wydają krocie na obiektywy 
do nich? Otóż są to fotografowie pracujący na co dzień nad zleceniami bardzo wysokiej 
jakości. Produkujący drogie sesje, gdzie wszystko ma się pod kontrolą, gdzie nie moż-
na sobie pozwolić na złą jakość i przypadek. No właśnie i tu dochodzimy do sedna. Jeśli 
bowiem w ciemnościach system AF tego aparatu opóźnia nastawianie ostrości i błądzi, 
co nie ma miejsca w aparatach FF i to niezależnie czy są to lustrzanki, czy bezlusterkow-
ce (chociaż innym średnioformatowcom zdaje się także w trudnych warunkach działać 
podobnie pod tym względem). To w kontrolowanym środowisku studia lub po prostu w 
świetle dziennym aparat staje się bardzo szybki. Szybki na poziomie lustrzanek sprzed 2 
lat, ale jak na średni format bardzo szybki. To nie wszystko. Ta szybkość jest czymś wię-
cej. Ostrość nastawia się szybko, chociaż silnik AF w obiektywie wyje głośno przez ten 
ułamek sekundy. Uderzenie lustra jest świetnie amortyzowane, ale bardzo słyszalne. To 
wady. Jednak do fotografii ulicznej nie wyjdziemy z tym korpusem, więc nie martwimy 

się potencjalnymi wadami takimi jak hałas. Ten korpus wnosimy na poważną sesję, gdzie 
każde otwarcie migawki, zapowiada uzyskanie genialnego obrazu dla wymagającego 
klienta i przybliża ekipę do końca zdjęć. Na każde kliknięcie migawki się czeka i wita je 
z radością. To inne środowisko pracy. I tu jest moc tego korpusu. W dobrym świetle S 3 
jest diabelnie skuteczną maszyną do robienia zdjęć. Nagle zauważamy, że fascynacja 
bezlusterkowcami, które oferują podgląd, może przeszkadzać, gdy ten podgląd tracimy 
na chwilę. Każdy z nas wie, że bezlusterkowce na chwilę gaszą obraz. W średnim forma-
cie trwa to czasami całkiem długo. Tu tego nie ma. Całość działa jak Canon EOS 5 D Mark 
II czy III tylko z olbrzymimi pikselami, średnioformatowej matrycy o rozdzielczości 64 
megapikseli i obiektywami Leica…

Jakość obrazu jest tym, co potrafi nas zaskoczyć. Przede wszystkim bardzo wysokiej ja-
kości oddanie kolorów, duża skala tonalna i ostrość. Wszystko to otrzymujemy wprost 
błyskawicznie. Nawet w trybie automatycznym po prostu zdjęcia możemy robić bez 
najmniejszych opóźnień. Szybko, sprawnie, skutecznie w wysokiej rozdzielczości. Nie 
fotografowałem seriami, ale zauważyłem, że w świetle dziennym łatwość przeostrzania, 
przekadrowywania i szybkość kolejnych nacisków na spust migawki kończy się łatwym 
uzyskiwaniem średnioformatowej plastyki w wysoko rozdzielczym wydaniu, w kolej-
nych pozyskiwanych obrazach. Trzeba się powstrzymywać, tak szybko uzyskuje się uda-
ne fotografie.

Leica S 3 to maszyna do fotografowania dla totalnego zawodowca. Wszędzie tam, gdzie 
oczekuje się wysokiej jakości, ale nie chce się rezygnować z już posiadanej optyki lub 
poręczności – to właśnie S 3 może być zwycięzcą. To właśnie ten model jest poręczniej-
szy niż Hasselblad H czy Phase One, bo tak naprawdę fotografuje się nim, jak każdą dużą 
lustrzanką FF. Tak. Ten model, mimo że nie należy do lekkich, świetnie trzyma się w dło-
ni i zachęca wręcz do zdjęć z ręki. Najpoważniejszy konkurent (GFX 100) przegra z nim 
podczas zdjęć z fleszem. Tak jak wspomniałem w kontrolowanych, nastawionych na re-
alizację wysokich wymagań klientów warunkach, to ten korpus może być królem sesji.

Lustrzanki są w odwrocie, chociaż ciągle zadziwiają skutecznością. Ta jednak mogłaby 
tak naprawdę wejść na rynek nawet za rok. Nie ma to specjalnego znaczenia. To, że mo-
del ten jest trudno dostępny, wynika między innymi z faktu, że zadowoleni z efektów, ja-
kie dawały poprzednie modele właściciele systemu S, po prostu unowocześniają swoje 
systemy, wybierając tę samą klasę obrazowania, ale większą rozdzielczość. Tego aparatu 
nie będzie miała większość z nas, ale ci, którzy będą nim pracować, będą oferować swo-
im klientom wspaniałe obrazy generowane sprzętem, który jest bardzo ergonomiczny 
w całej swej obsłudze i niesamowicie pewny. To jeden z systemów skończonych, po któ-
rym nie chce się już niczego szukać. Popatrzcie zresztą na fotografie testowe zwykłego 
miejskiego otoczenia, pozyskane podczas zwykłego spaceru. Na szybko, bez długich 
ustawień bez obróbki. Wyobrażacie sobie profesjonalną sesję w studio fleszowym lub 
sesję np. mody w świetle zastanym gdzieś nad Morzem Śródziemnym? Ja tak i drżę na 
swą myśl, bo to byłoby bezcennym doświadczeniem, które dla posiadaczy systemu S 
będzie codziennością.
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Leica S3 - Summarit-S 70 mm 1/180 s f/6,8 ISO 100
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Leica S3 - Summarit-S 70 mm 1/45 s f/4ISO 100
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Leica S3 - Summarit-S 70 mm 1/180 s f/3,4 ISO 100
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Leica S3 - Summarit-S 70 mm 1/60 s f/2,8 ISO 100
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Leica S3 - Summarit-S 70 mm 1/350s f/5,6 ISO 100
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Leica S3 - Summarit-S 70 mm 1/500 s f/4 ISO 100



37

Leica S3 - APO Macro Summarit-S 120 mm 1/350 s f/3,4 ISO 100
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Leica S3 - APO Macro Summarit-S 120 mm 1/350 s f/4,8  ISO 100



Leica S3 - APO Macro Summarit-S 120 mm 1/350 s f/4,8 ISO 100
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Leica S3 - APO Macro Summarit-S 120 mm 1/500 s f/4,8 ISO 100
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Leica S3 - APO Macro Summarit-S 120 mm 1/350 s f/4 ISO 100

41



Leica S3 - APO Macro Summarit-S 120 mm 1/180 s f/3,4 ISO 100
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Leica S3 - APO Macro Summarit-S 120 mm 1/500 s f/4,8 ISO 100
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Leica S3 - APO Macro Summarit-S 120 mm 1/500 s f/5,6 ISO 100
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Leica S3 - APO Macro Summarit-S 120 mm 1/500 s f/4,8 ISO 100
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Leica S3 - Summarit-S 35 mm 1/180s f/6,8 ISO 100
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Leica S3 - Summarit-S 35 mm 1/60s f/4 ISO 100
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Leica S3 - Summarit-S 35 mm 1/350 s f/8 ISO 100
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Leica S3 - Summarit-S 35 mm 1/125s f/9,5 ISO 100
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Leica S3 - Summarit-S 35 mm 1/60s f/5,6 ISO 100
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Leica S3 - Summarit-S 35 mm 1/90 s f/9,5 ISO 100
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Mikrofon Deity V-MIC D4 DUO
53



Na nasz rynek trafiły ostatnio wyroby firmy Deity Mi-
rophones, która jest jednym z najmłodszych graczy na 
szerokim rynku akcesoriów audio dla twórców video. 
Firma powstała w 2018 roku, ale jej asortyment świad-
czy raczej nie o tym, że będzie ślepo naśladowała pro-
dukty konkurencji, lecz wytwarzać będzie urządzenia 
w przemyślany sposób ułatwiające prace. Jednym z cie-
kawszych urządzeń jest mikrofon V-Mic D4 Duo.

Miniaturowy mikrofon na kamerowy przeznaczony do 
filmujących bezlusterkowców i lustrzanek. Urządzenie 
jest lekkie i wykonane z aluminium. Dołączony krótki 
kabel spiralny typu jack 3,5 mm -jack 3,5 mm koloru żół-
tego pozwala na podpięcie do większości urządzeń re-
jestrujących.

Dlaczego to unikalne akcesorium? Po pierwsze są to dwa 
niezależne mikrofony – przedni i tylny, obydwa o cha-
rakterystyce kardioidalnej. Nie muszą być one dodatko-
wo zasilane baterią. Przełącznikiem na górze obudowy 
możemy włączać mikrofon przedni lub wymuszać dzia-
łanie obydwu. Zapis odbywać się będzie jako zapis na 
dwóch ścieżkach!
Co więcej, mikrofon wyposażony został w gniazdo wej-
ściowe jack 3,5 mm, które umożliwia podpięcie dodat-
kowego mikrofonu zewnętrznego np. krawatowego, 
który będzie działał zamiast tylnego i rejestrowany w 
dwóch kanałach.
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Taki układ pozwala na równorzędne nagrywanie głosu sprzed, jak i zza kamery, co może 
się przydać podczas prowadzenia wywiadu i zadawania pytań. Mikrofon może służyć 
także jako rejestrator dźwięku z całego planu lub jako zapis tła. Większość mikrofonów 
o charakterystyce kardioidalnej zbiera dźwięk sprzed kamery, tu oczywiście można włą-
czyć przedni mikrofon i wówczas tak właśnie zadziała D4 DUO. Jednak jeśli dodatkowo 
włączymy tylny mikrofon, możemy rejestrować dźwięk ze sfery przedniej i tylnej.

V-MIC D4 DUO jest wykonany bardzo solidnie i precyzyjnie, dorównując wyrobom naj-
lepszych firm. Gdyby na korpusie mikrofonu było logo Rode czy Sennheiser przyjęliby-
śmy to bez zdziwienia.

Mikrofon sprzedawany jest z gumowym zawieszeniem Rycote LYRE, montowanym na 
stopce lampy błyskowej. W zestawie znajdziemy kabel i dwie osłony przeciwwietrzne 
systemu Rycote, montowane przez system gumowych, miękkich nakładek. Całość urzą-
dzenia sprawia wrażenie bardzo dopracowanego.

Zakres częstotliwości 50Hz – 20 kHz
Czułość przedniego mikrofonu: –42±3dB re 1 V/Pa @ 1kHz
Czułość tylnego mikrofonu: –51±3dB re 1 V/Pa @ 1kHz
Średnica 21 mm długość 93,5 mm

Z pewnością wielu z Was zacznie się zastanawiać nad zastosowaniem tego mikrofonu. 
Nie zastąpi on mocowanego na tyczce mikrofonu kierunkowego. Jednak świetnie nada 
się do rejestracji tła i dźwięku z planu przy np. jednoczesnej rejestracji kanału tylnego 
jako zwykły komentarz z off`u – np. w rejestracjach pod YouTube, gdzie twórca poka-
zuje rzeczywistość i jednocześnie ją komentuje. Jeżeli chcemy, aby drugi kanał dawał 
jeszcze lepszy dźwięk, możemy, zamiast mikrofonu tylnego podłączyć mikrofon krawa-
towy lub nawet odbiornik bezprzewodowy. Wówczas precyzyjnie nagrany dźwięk na 
kanale tylnym będzie mógł być wyregulowany oddzielnie w stosunku do dźwięku tła 
na etapie postprodukcji. Mikrofon jest czuły i trzeba bardzo precyzyjnie monitorować 
dźwięk i jego ustawienie przed rozpoczęciem nagrania, aby wysterować poziom dźwię-
ku z otoczenia. Cena 489 zł.
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Voigtlaender Nokton 50 mm f/1,5 II S.C.

Druga połowa roku 2020 zaskoczyła 
nas, fanów obiektywów Voigtlaender 
kolejną nowością. Inżynierowie firmy 
Cosina zabrali się za kamień milowy 
w rozwoju firmy. Podjęli się wlania no-
wego ducha w konstrukcję totalnie 
kultową – przyznam szczerze, tego się 
nie spodziewałem. Nokton 50 mm f/1,5 
obecnie już oznaczany jako model je-
den to obiektyw znakomity. Zbudowany 
jest z sześciu soczewek w pięciu gru-
pach i wyposażony w dziesięcio-list-
kową przysłonę. Pamiętam jak przed 
laty, sprawdzając możliwości różnych 
szkieł 50 mm, natknąłem się na to ca-
cuszko i przepadłem. Aby podkreślić, 
jak istotny jest to obiektyw, muszę 
zdecydowanie nakreślić kontekst sy-
tuacyjny, który towarzyszył mojemu 
przejściu na tę pięćdziesiątkę. Otóż od 
jakiegoś roku używałem wówczas apa-
ratu Sony A7R. Używałem go ze wspa-
niałym obiektywem produkcji Zeissa – 
Sonnar’em 55 mm f/1,8. Obraz z tego 
obiektywu był totalnie profesjonalny. 
Do dzisiaj zresztą uważam, że jest to 
jeden z najlepszych obiektywów 50 mm 
dostępnych na Sony. Mały, lekki, z do-
brym autofokusem, ale z Zeiss‘owską 
plastyką i Zeiss’owskim mikro kontra-
stem. Niesamowite narzędzie dla każ-
dego posiadacza bezlusterkowca Sony. 
Jego dosyć wysoka cena, wynika wła-
śnie z udanej implementacji wielu cech 
obiektywu Sonnar. Jednak właśnie po 
roku używania tego obiektywu, udało 
mi się sprawdzić, jak funkcjonują inne 
obiektywy 50 mm, dostępne na rynku. 
Oczywiście mam tu na myśli obiekty-
wy do bezlusterkowców.
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Obiektywem, który zszokował mnie najbardziej, był właśnie Nokton 50 mm f/1,5. Jego 
dziwny wygląd z mocnym przewężeniem i produkowanie go w dwóch odmianach ko-
lorystycznych – chromowanej i czarnej, powodowały żywsze bicie serca, ponieważ ten 
mały obiektyw aksamitnie gładko pracował z ostrością i ze swoimi małymi gabarytami 
wzbudzał zaufanie. Magia, której można było doświadczyć, używając tego obiektywu, 
ukazywała się wówczas gdy pracował w zakresie przysłon od f/1,5 do f/2,8. Obiektyw w 
jakiś mistyczny sposób zdaje się łączyć wysoki mikro kontrast i dużą ostrość z analogo-

wym charakterem obrazu. Kilka zdjęć testowych, które udało mi się popełnić, oczaro-
wało mnie zupełnie. Wyobraźcie sobie, że sprzedałem obiektyw Sonnar Zeissa i zosta-
wiłem sobie jako obiektyw 50 mm właśnie tego Noktona. Do pojawienia się obiektywu 
50 mm f/1,2 też oznaczonego jako Nokton, nie wydarzyło się w materii 50-tek firmy 
Voigtlaender nic bardziej istotnego. Małe gabaryty tego obiektywu nie przeszkadzały 
w uzyskiwaniu przez niego totalnie profesjonalnych rezultatów w momencie, gdy de-
cydowaliśmy się na przymknięcie przysłony do f/5,6. Powyżej tego zakresu staje się on 
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referencyjnym obiektywem o ogniskowej 50 mm. Analogowość, o której wspomniałem, 
pozwala cieszyć się obrazowaniem z głębokich lat osiemdziesiątych przy zachowaniu 
standardów ostrości z dwudziestego pierwszego wieku. Podsumowując ten obiektyw, 
jest dla mnie bardzo ważny i nie byłbym sobą, gdybym nie dodał, że to, co mnie w nim 
zauroczyło, jako kontrast w zestawieniu z Zeiss‘owskim szkłem 55 mm f/1,8 to absolut-
nie jedwabisty, mechaniczny pierścień ostrości. Pierścień w obiektywie Sonnar Zeissa 

zbudowanym dla Sony, jest tylko przełącznikiem systemu elektrycznego, który prze-
nosi ruch opuszków naszych palców na elektrykę poruszającą silnikiem z soczewkami. 
To właśnie utrudnione ostrzenie manualne spowodowało, że tak przychylnie przyjąłem 
w swojej praktyce właśnie ten obiektyw 50 mm. No i teraz w roku 2020 – stało się. In-
żynierowie Cosiny w dosyć znaczny sposób, zmodyfikowali pierwotny projekt, doda-
jąc zarówno jedną soczewkę w grupie tworzącej podwaliny obrazu, jak i dodając kilka 
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soczewek w grupie korygującej. Razem mamy tu 8 soczewek w 7 grupach. Dodatkowo 
umieszczono w całości jedną soczewkę obustronnie asferyczną.

Przeprojektowany obiektyw zdaje się obiecywać jeszcze wyższe osiągi, ale tu uwaga – 
prawdopodobnie – bo piszę to jeszcze przed testem i przed zobaczeniem rezultatów 
– z bardzo analogowym renderowaniem. Skąd takie wnioski? Przeznaczone do dalmie-

rzy i bezlusterkowców obiektywy, bardzo często mają zupełnie klasyczną budowę. Ge-
nerują także, zupełnie poprawne, nacechowane plastyką obrazy. Takim obiektywem, 
który tworzy bardzo dobre obrazy, jest obiektyw Summicron-M firmy Leica o świetle 
f/2. Takim obiektywem, był także Nokton 50 mm f/1,5. Dlaczego uważam, że ten nowy 
obiektyw, będzie charakteryzował się analogowym obrazem? Nie trzeba być wielkim 
znawcą, wystarczy przyjrzeć się budowie optycznej tego obiektywu i od razu widzi-
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my, że mamy do czynienia z mocno zmodyfikowanym Sonnarem, zbudowanym 
w oparciu o projekt bardziej zbliżony do obiektywu długo ogniskowego. Stworze-
nie takiej konstrukcji o ogniskowej 50 mm powinno zaowocować bardzo piękną 
kompresją obrazu i uzyskiwaniem większej plastyki, zapewne takiej plastyki, któ-
rej będzie towarzyszyła delikatna winieta. Skorygowane elementy optyczne dadzą 
wyśrubowaną jakość i ostrość. W tym projekcie czai się jednak coś zaskakującego. 
Coś, co prawdopodobnie pozwoli, wznieść się temu obiektywowi bardzo wysoko 
w skali bezbłędnej jakości, jednak jakości niepozbawionej olbrzymiej plastyki. Tą 
cechą jest mechanizm przysłony złożony z 12 lamelek, tak jak ma to miejsce w bar-
dzo jasnych obiektywach Nokton o świetle f/1,2. Każdy, kto miał okazję, fotogra-
fować tymi Noktonami wie, że rozmycia w tle są tak aksamitne, maślane i piękne, 
że trudno jest innym obiektywom z tymi konstrukcjami konkurować.12 lamelek 
przysłony to standard w tych obiektywach, ale nowość w tym Noktonie o jasności 
f/1,5. Obiekty należy do serii Vintage Line, a to niesie ze soba pewien sposób jego 
zaprojektowania. Jest to obiektyw mały – przypomina mi tak naprawdę obiektywy 
Zeissa ZM o ogniskowej 50 mm i tym samym świetle. Nomen omen to właśnie Zeiss 
Sonnar 50 mm f/1,5… Zresztą produkowany w tej samej fabryce Cosiny dla Zeis-
sa! Mała średnica filtra i mała waga, przy małych gabarytach. Inżynierowie od razu 
zaproponowali trzy wersje kolorystyczne: czarną wykonaną z aluminium i srebrną 
również wykonaną z aluminium te wersje bardzo dobrze będą się prezentowały z 
bezlusterkowcami, ale także, a może przede wszystkim z korpusami Leica M. Jed-
nak wprowadzono także wersję wykonaną z niklu i kolor tego charakterystycznego 
metalu jest świetnie widoczny w zewnętrznej obudowie. Ta wersja jest cięższa o 
ponad 50 g od wersji aluminiowej. Jest to ukłon w stronę tych, którym podoba się 
stylistyka lat sześćdziesiątych. Obiektyw w tej wersji jest wykonany nie tylko z niklu, 
lecz ma także elementy czarne na skali nastaw pierścienia przysłony i odległości. To 
bardzo dobrze wygląda. Wygląd tego obiektywu jest jeszcze bardziej klasyczny niż 
poprzedniej wersji. Wersja poprzednia miała w środku korpusu mocne przewęże-
nie. To takiego czegoś nie znajdziemy. Obiektyw jest malutką beczułką i prezentuje 
się bardzo klasycznie – wręcz przypomina obiektyw Sonnar 50 mm f/1,5 ZM. Me-
chanicznie działa znakomicie. Dotyczy to aksamitne działanie zarówno pierścienia 
przysłony, jak i, co ważniejsze, pierścienia ostrości. Jednak Cosina nie byłaby sobą, 
gdyby nie dopuściła się wyprodukowania tych obiektywów w dwóch wersjach wy-
kończenia optycznego powierzchni soczewek. Obiektywy możemy nabyć w wersji 
z jedną powłoką przeciw odblaskową i z wieloma powłokami przeciwodblaskowy-
mi. To jest pewien symptom. Jeżeli inżynierowie Cosiny, dopuszczają się takiego 
postępowania, to zapewne obiecują sobie po tym obiektywie ciekaywych rezulta-
tów w obrazowaniu. Na to liczę. Produkcja nowoczesnych Noktonów o świetle f/1,2 
nie miałaby większego sensu w wersjach z jedną i wieloma powłokami przeciwod-
blaskowymi. Jednak jeśli obiektyw zdradza tendencję do obrazowania o wyjątko-
wej, wybitnej plastyce, a takim przykładem może być model Nokton 40 mm f/1,4 i 
Nokton 35 mm f/1,4, to mamy do czynienia z sytuacją absolutnie wybitną. Zwróć-
cie jednak uwagę, że wszystko to, co napisałem do tej pory, napisałem w oparciu o 
obiektyw trzymany w dłoni. Jeszcze nim nie fotografowałem. Szczególnie duże na-
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dzieje pokładam w modelu z jedną powłoką przeciwodblaskową. W obiektywach tego 
typu, produkowanych w zakładach Cosina, widzimy wyjątkowe połączenie ostrości, bar-
dzo wyśrubowanej z obniżonym kontrastem. Jeżeli obiektywy do tego, cechuje się nie-
naganną plastyką i ciekawym obrazowaniem, to możemy mieć do czynienia z mocnym 
produktem.
Jak będzie w istocie, przekonam się po zdjęciach testowych. Wydaje mi się jednak, że 
muszę tu dorzucić jeszcze kilka zdań wyjaśnienia. W ostatnim czasie, produkty firmy Vo-
igtlaender, stały się tak dobre, że wydają się znakomicie dorównywać najlepszym obiek-
tywom na świecie. Jednak to właśnie marka Voigtlaender i inżynierowie z Cosiny, mają 

zielone światło na konstruowanie obiektywów ciekawszych, niż to, co produkuje się w 
większości fabryk. Na świecie panuje teraz tendencja produkowania absolutnie doskona-
łych, pozbawionych jakichkolwiek wad obiektywów, które działają świetnie, mają świet-
ne systemy AF, ale dają też nudny, pozbawiony wyrazu obraz. Nawet ruchy księgowe, 
które ograniczają ilość użytego w konstruowaniu obiektywów metalu czy nawet lame-
lek przysłony, o ilości soczewek sferycznych nie wspominając, świadczą o ogólnie pa-
nującej nieciekawej tendencji. Takie obiektywy jak właśnie ten, nawiązując do starszych 
projektów, pozwalają osiągać o wiele ciekawsze, bardzo plastyczne obrazy. To właśnie 
obraz finalny z tego obiektywu powinien nas zaskoczyć połączeniem niebywałej plastyki 
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z bardzo wysoką jakością. No i teraz wnioski po zdjęciach. Jakże mi miło, że się nie myli-
łem. Obiektyw jest niesamowicie plastyczny w obrazowaniu na otwartej przysłonie. Nie-
samowicie to znaczy, że na 1,5 można go porównać do Noktona Classic 1,4 SC. Te same 
plastyczne nieostrości. Im różnice w odległości obszarów wyostrzonych a nieostrych są 
większe, tym większy efekt. Bardzo ciekawie robi się, gdy zaprosimy do współpracy słoń-
ce i nie użyjemy osłony przeciwsłonecznej. Wypukła przednia soczewka i jedna warstwa 
przeciwodblaskowa robią swoje. Bliki generują się piękne. Różowo-fioletowe. Nieostro-
ści powiązane z tym efektem wyglądają malarsko. A jednak… A jednak, pierścień przy-
słony to w tym obiektywie generator przemian. Zmienia charakter tego szkła w postę-
pie geometrycznym, tyle że, na początku skali mamy plastykę, efemeryczność, pasję a z 
drugiej strony chirurgiczną precyzję, ostrość i mikrokontrast, godny najlepszych szkieł 
na świecie. To wszystko umieszczone w miniaturowym korpusiku, który jest tak niepo-
zorny!!! Poprzednia wersja była odświeżeniem modelu Nokton 50 mm f/1,8 z roku 1950, 
które jednak zachowało dziwny kształt z przewężeniem. To jest wersja nawiązująca do 
zminiaturyzowanego Sonnara ZM. Po prostu. Tyle że, obliczenie na nowo tego projektu 
i zastosowanie dwustronnie sferycznej soczewki korygującej układ, dało niesamowity 
skok jakości. Zwłaszcza widać to na dalszych dystansach, w których poprzedni Nokton 
nie był dobry. Dawał świetne fotografie, ale nie tak ostre. Po przymknięciu przysłony 
uzyskujemy coś w obrazie zbliżonego do APO Lanthara 50 mm f/2. Dla niewtajemni-
czonych – to duża pochwała. Ta perfekcja uzyskiwana po przymknięciu – nie nudzi jed-
nak w jakiś dziwny, analogowy sposób. Jeśli skupicie się na tym obiektywie i uczynicie 
z niego podstawowe narzędzie, na Waszym korpusie bezlusterkowym, odwzajemni się 
Wam fotografiami, które nie raz wgniotą Was w fotel. Tego szkła można by nie ściągać z 
korpusu i jeśli dla kogoś Nokton 40 mm f/1,4 SC jest za krótki, no to tu mamy 50 mm z 
takimi samymi możliwościami. Nowoczesność projektu przejawia się jeszcze w jednym. 
Praca pod słońce i tworzące się bliki są, ale nie demolują one obrazu, tylko jednak trzeba 
się postarać, aby taki efekt uzyskać. W ofercie Voigtlandera mamy kilka obiektywów 50 
mm. Ten wydaje się najciekawszym. Wygrywa pod względem balansowania na skali od 
magii do doskonałości. Są lepsze, jak chociażby Nokron 50 mm f/1,4, ale nie dające wie-
le więcej poza może aksamitnym rozmyciem. Jest Doskonały na każdej przysłonie ide-
ał techniczny APO Lanthar 50 mm f/2. Gdybym miał decydować to poza 35 1,2 II lub III 
na bezludną wyspę, brałbym właśnie tego Noktono-Sonnara. Aha. Nie zapomnijcie go 
wypróbować. Jeśli ktoś jest nowy w bezlusterkowcach i dalmierzach to koniecznie musi 
sprawdzić to maleństwo. No chyba, że ma Sony, to wówczas obowiązkowo powinien 
jeszcze zapoznać się z APO Lantharem 50 mm. Wszystkie planaropodobne konstrukcje 
do lustrzanek zdmuchnie w przedbiegach. Nie wierzycie? Sprawdźcie – jak tylko obiek-
tyw zawita na półki sklepowe.

Budowa optyczna tego Noktona to 8 soczewek w 7 
grupach w tym jedna obustronnie asferyczne.

Tak na marginesie coś mi ten przekrój przypomina… 
Tak, ten poniżej to Voigtlaender Nokton 75 mm f/1,5! 
Troszkę przerobiony. 64
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Taki dzień musiał kiedyś nadejść. Najzwyczajniej w świecie nie wiem jak odnieść się do najnowszego bezlusterkowca systemowego z Wetzlar. Dla-
czego? Dlatego, że obecnie produkowane topowe korpusy – niezależnie od jakiego pochodzą producenta – są tak dobre, że niczego im nie brakuje, 
a zakładane cele realizują na ogół z nawiązką. Czasami z dużą nawiązką. Jednocześnie daje się zauważyć pewną specjalizację i dzielenie linii kor-
pusów na coraz bardziej wyspecjalizowane maszyny do gromadzenia obrazów. Tak to już chyba jest, że gdy zaczyna się sięgać naprawdę wysoko, 
dochodzi się do bariery, która wymusza specjalizację. Nie jest to podział ze względu na to, że coś będzie realizowane gorzej. To podział ze względy 
na to, aby coś realizować jeszcze lepiej. Znamy dobrze taką tendencję z korpusów Sony. Teraz z kolei dane jest nam doświadczyć wysokiej specja-
lizacji rodem z Niemiec.
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Co ja tak z tą specjalizacją? Nie da się nie zauważyć, że chociaż korpus SL2-S łudząco 
przypomina inne korpusy tej rodziny to pierwsze uruchomienie i próba wykonania ja-
kiegokolwiek zdjęcia od razu zaskakują. Początkowo jesteśmy zaskoczeni szybkością 
działania od uruchomienia, poprzez system AF, aż po bardzo pięknie brzmiące, wytłu-
mione uderzenie migawki. Nie żartuję. Jeśli uruchomimy tryb seryjny, śledzący AF i tym 
podobne tryby mające dać nam dużą ilość ostrych zdjęć poruszających się obiektów 
– korpus przeradza się w żyjący własnym życiem, diabelnie skuteczny mechanizm. Po-
czątkowo – nie wiedzieć czemu – zrodziło mi się w głowie trochę może niestosowne po-
równanie do równie skutecznego i do dzisiaj niepodrabialnego, innego niemieckiego 
„wynalazku”. Karabinu maszynowego MG 42. Tak moi mili. Maschinengewehr 42 to na-
prawdę dobry karabin maszynowy, który działa z niesamowitą skutecznością. Podczas 

II wojny światowej każda ze stron konfliktu marzyła aby mieć go w swoich rękach. Nie 
wiem co miał w głowie Werner Gruner, jego konstruktor, ale stworzył broń, której sam 
dźwięk jest rozpoznawalny z daleka. Szybkostrzelność i niezawodność okazały się iść 
w parze z olbrzymim zasięgiem skutecznego ognia. Serii z tego karabinu nie da się za-
pomnieć, gdy już raz się ją usłyszało. To samo mamy tutaj. Piękny dźwięk i niesamowita 
skuteczność i to natarczywe skojarzenie z bronią….

No tak! Już wiem, dlaczego tak mi się skojarzyła SL2-S. To kamera o skuteczności dorów-
nującej innym korpusom segmentu premium tyle, że lepsza w pewnych zakresach. Jeśli 
zaś nie lepsza od konkretnego modelu konkurencji w pewnych zakresach, to posiada-
jąca zespół cech, które przeważają nad konkurencją. Co jest najważniejszą cechą tego 
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korpusu, jakim jest w sumie każdy SL? Metalowa obudowa stanowiąca jedną bryłę! To 
właśnie ta obudowa w połączeniu z karbowaną powierzchnią uchwytu i duży ładowa-
ny od dołu akumulator, ryglowany specjalnym przełącznikiem (przypominającym se-
lektor wyboru trybu ognia w broni strzeleckiej … hehe) sprawiają wrażenie obcowania 
z niesamowicie pancerną konstrukcją.

Jest tak w istocie. Ta bryła metalu waży, wraz z akumulatorem 931 
gram. Skrywa w sobie matrycę o skromnej jak na koniec 2020 roku 
rozdzielczości 24 megapiksele wykonanej w technologi CMOS-BSI, 
zawieszonej na systemie stabilizacji pięcioosiowej. Uszczelnienia na 
wilgoć i pył są naturalną konsekwencją samego pomysłu, metalowej 
obudowy, jak i niemieckiej precyzji wykonania. Jeśli inne topowe 
aparaty nazwiemy precyzyjnymi i solidnymi to na słowne opisy tego 
korpusu już nie starczy nam wyobraźni. Nawet pokrętło górne jest 
metalowe!
Te wrażenia są potęgowane poprzez osadzony na sztywno tylny 
ekran i niesamowicie solidną osłonę muszli ocznej wspartej korek-
tą dioptryjną celownika realizowaną… tak, tak – jak w lornetce lub 
celowniku optycznym broni palnej…, poprzez obrót całego zespołu 
soczewek, a nie delikatne pokrętełko z boku wizjera, jak dzieje się to 
w konkurencyjnych produktach. Słowem ta totalna solidność, która 
idzie w parze z większymi nieco niż u konkurencji gabarytami – spra-
wia, że trzymamy w dłoni aparat/camerę na lata profesjonalnej, cięż-
kiej pracy. Do tego zaraz wrócę, ale najpierw kilka słów o optyce.
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Tak – tu dygresja. Aparat jest dostępny, w cenie niższej niż to do czego przyzwyczaiła 
nas Leica. Kosztuje dokładnie tyle, co topowe produkty konkurencji. Jednak jest jeden 
aspekt dodatkowy. Obiektywy natywne są jednak godne tego korpusu (chociaż może-
cie korzystać z wielu innych niefirmowych, których oferta stale się zwiększa) z bagne-
tem SL i poprzez przejściówki właściwie wszystkie inne – w tym Leica M i innych. Tak. To 
nie tania, ale wartość dodana. Metalowe tubusy i perfekcyjnie szybki system AF to jed-
no, jakość optyczna tych obiektywów to drugie. Wiem, że wyda się to Wam frazesem no 
bo jasne – leica – to musi być super itd. Ja już tak nie podchodzę i po testach tak wielu 
urządzeń jest mi już wszystko jedno. Nie mam preferencji i bez emocji oceniam przydat-
ność i jakość tego czy innego sprzętu. Jeśli dysponuje on tak nikczemną rozdzielczością 

to już w ogóle jeżę się na samą myśl o takim sprzęcie. A jednak. Te zdjęcia mnie zdziwiły. 
Ich ostrość i mikrokontrast mogą przejść do historii. Kadry są ostre do bólu, ale to nie 
wszystko, są także bardzo gęste i podatne na obróbkę. Mikrokontrast nawet standardo-
wego zooma powala niektóre stałki Zeissa. Nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. 24 me-
gapiksele, ale niesamowicie dobre 24 megapiksele. Ta rozdzielczość zresztą nie martwi, 
ponieważ to aparat/camera.

I tu zgrabnie wracamy do poprzedniego akapitu. Tak to kamera a właściwie – camera! 
Analogia do modelu A7S Sony jest zapewne przypadkowa, ale to najlepsza „kręcąca” 
materiały wideo Leica. Aparat ma godne pozazdroszczenia menu, które zawiera wszyst-
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ko, a jednak jest intuicyjne (Można? Można!), ale najważniejsze jest to, ze wejście w nie 
od razu dzieli nas na filmowców i fotografów. Gdy podejmiemy tę jakże ważną decyzję, 
otwiera się dla nas świat ustawień dotyczących tego, co zamierzamy robić. Jest to tak 
proste i tag genialne, że jak zwykle musiałem się zastanawiać – dlaczego inni na to nie 
wpadli? No ale ktoś zawsze musi być pierwszy. Morze ustawień formatów i kodeków, 
które otwiera się przed nami, jest rozbrajające, iż pewnością ucieszy niejednego opera-
tora. Format C4K z pełnego sensora 35 mm jawiący się jako: MOV C4K: 25 B/s, 4:2:2 / 10 
Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400Mbps otwiera stawkę profesjonalnych 
zastosowań. Jak pisał Mateusz w zajawce tego modelu być może dzięki wewnętrznemu 
zapisowi 4:2:2 z bitrate 400Mbps, może wejść do zaszczytnego grona sprzętu akcepto-
wanego przez Netflix! To bardzo dobre parametry. W 4K z APS-C wyciąga się 59,94. Jest 
naprawdę dobrze. Korpus jest masywny i nie zaskrzypi obciążony rekorderem w san-
kach lampy czy monitorem podglądowym.
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Nie silę się na klasyczny test z podawaniem danych technicznych ponieważ te najistot-
niejsze to pliki RAW 14 bitów, ograniczenie pliku video do 96 GB (sic!), stabilizacja pię-
ciolosowa o wydajności 5,5 EV, sensor z rozmiarem piksela 5.94 μm i wyjście USB-C 
wspierające po raz pierwszy tethering z CaptureOne. O akumulatorze wystarczającym 
do zrobienia zbyt wielu zdjęć dziennie nie wspomnę. Reszta jak w innych topach.

Na koniec mocna refleksja. Bombardowany jestem ostatnio samymi topowymi produk-
tami generującymi świetne obrazy. Słowa superlatyw p[od ich adresem wydają się już 
tracić na znaczeniu. Najnowsze produkty z górnej półki, bez względu na markę, są na-
prawdę wyśmienite i niczego im nie brakuje. Myślałem, że odbiorę 24 megapikselową 
aparat jako trochę zbyt słaby. Jednak zespół cech, jakim dysponuje ponad to, co oferu-
je konkurencja, pozwoliłbym pomysleć o nim, jako o jednym z najlepszych wyjść przy 
zakupie sprzętu do poważnej pracy. Nawet gdybym nie mógł od razu kupić wymarzo-

nych szkieł, a są tu dwa rodzynki APO-Summicron o ogniskowych 35 mm i 75 mm, które 
stanowić by mogły podstawę systemu tworzącego genialnie mocne, technicznie bar-
dzo dobre i gęste postprodukcyjnie obrazy. W dodatku dla kogoś, kto poważnie myśli 
o filmowaniu – wejście w ten korpus otworzy mu świat obrazowania z filmowym i nie 
waham się stwierdzić – kinowym look‘iem – wprost z korpusu. Bardzo. Bardzo mocna 
propozycja, która ze swą ponadczasową formą i tytaniczną wytrzymałością z pewno-
ścią stoi wyżej niż Sony A9 czy Canon EOS R5. Boję się o to, w jakim kierunku zmierza 
przemysł fotooptyczny. Gdybym teraz wchodził w filmowanie i fotografowanie i miał do 
wydania tyle co potencjalni nabywcy „erpiątek” czy „adziewiątek” nie szedłbym w tamte 
systemy. Tu nawet balans bieli wydaje się być o dwa, trzy poziomy lepszy, a trzymanie 
w dłoni tego pancernika daje pewność, że sprzęt jest dobry – tylko czy ja zaoferuję mu 
ciekawe zajęcie?
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Na następnych stronach fotografie  zrobione przy słabym kontraście światła zastanego 
obiektywami APO-Summicron 35 mm f2 i Vario-Elmarit-SL 24-90 f/2,8 – 4 ASPH.
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Leica SL2-S - APO Summicron-SL 2/35 mm 1/13s f/2 ISO 200
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Leica SL2-S - APO Summicron-SL 2/35 mm 1/160s f/2 ISO 200
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Leica SL2-S - APO Summicron-SL 2/35 mm 1/60s f/2 ISO 200

115



Leica SL2-S - APO Summicron-SL 2/35 mm 1/40s f/2,2 ISO 200
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Leica SL2-S - APO Summicron-SL 2/35 mm 1/160s f/2,2 ISO 200
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Leica SL2-S - APO Summicron-SL 2/35 mm 1/8s f/5 ISO 200
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Leica SL2-S - Vario-Elmarit-SL 2,8-4/24-90 mm  24 mm 1/30s f/2,8 ISO 200
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Leica SL2-S - APO Summicron-SL 2/35 mm 1/125s f/2,8 ISO 200
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Leica SL2-S - APO Summicron-SL 2/35 mm 1/20s f/6,3 ISO 200
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Leica SL2-S - APO Summicron-SL 2/35 mm 1/100 s f/4 ISO 800
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Leica SL2-S - Vario-Elmarit-SL 2,8-4/24-90 mm  62 mm 1/40s f/3,7 ISO 100
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Leica SL2-S - APO Summicron-SL 2/35 mm 1/160 s f/2 ISO 100
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Leica SL2-S - APO Summicron-SL 2/35 mm 1/200 s f/2,2 ISO 100
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Leica SL2-S - Summilux 35 mm 1/250 s f/2,2 ISO 100
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Manfrotto
Manhattan Mover-50

127



Gromadzenie sprzętu niezbędnego do pracy to jedno, jego przechowywanie to drugie, ale przenoszenie to bardzo często najtrudniejszy element układanki. W praktyce za-
wodowej lub amatorskiej często niezbędne staje się używanie małej torby, większej torby, walizki i plecaka w zależności od miejsca czy sposobu używania sprzętu i jego ilo-
ści. To oczywiste - dlatego też po zapoznaniu się z walizko-plecakiem Manfrotto Reloader Switch przyszła pora na duży plecak umożliwiający przenoszenie sprzętu podczas 
większych podróży i w mieście. Modelem, który wyróżnia się na tle nie tylko konkurencji, ale także całej ofert Manfrotto jest bardzo miejski w charakterze, stylowy i nader 
praktyczny Manfrotto Manhattan Mover-50.

To co stanowi o jego wizualnej atrakcyjności to grafitowy materiał zewnętrzny o grubszych splotach, odporny na przetarcia i wilgoć. Wraz z czerwonymi akcentami marki i 
gumowanymi wykończeniami prezentuje się bardzo profesjonalnie. Równie dobrze zaprojektowano pasy nośne, które są szeroki i umożliwiają wygodne przenoszenie na-
szego sprzętu w miejskiej dżungli - na przykład po Manhattanie ;-). W rozwiązaniach systemu nośnego nie ma słabych punktów. Mamy pas biodrowy, mamy materiał zapo-
biegający przepoceniu od strony pleców w czasie wędrówek w upalne dni. Mamy system kieszeni wewnętrznych i zewnętrznych, w których pomieścicie większość niezbęd-
nego sprzętu. Nasz, dosyć rozbudowany, redakcyjny zestaw średnioformatowy, zmieścił się w tym plecaku łącznie z dwoma lampami Profoto B10. To już jednak standard w 
przypadku konstrukcji sygnowanej liczbą 50 - powinna ogarnąć nam większość sprzętu i do tego mieścić się w standardach lini lotniczych. Tak jest i w tym przypadku. Co 
zatem wyróżnia ten model? Otóż wyróżnia się on kilkoma cechami, które powodują, że od razu zyskuje nasz szacunek i zainteresowanie. Zaznaczam, że to nie próba opisu 
przez producenta tylko spisanie naszych redakcyjnych uwag w trakcie używania tego modelu.

- Wymiary są bardzo starannie przemyślane. Stosunek głębokości do szerokości i długości pozwala zmieścić w plecaku każdy rodzaj popularnego sprzętu, nawet jeśli to duża 
lustrzanka z tripem czy większym obiektywem. Ważne jest, że kształt nie posiada znaczących zaokrągleń i zbliżony jest do prostokąta, co pozwala na efektywne wykorzysta-
nie objętości. Wymiary zewnętrzne to 32 x 20 x 50 cm, wewnętrzne - 30 x 18 x 49 cm a wymiar wkładu na sprzęt to 26 x 14 x 42 cm.
- Plecak jest lekki. Waga to 1580 gram, a to jak na konstrukcję tak dużą sprawia, że w ogóle go nie czujemy i spokojnie możemy go zapełnić sprzętem bez obawy przed zbyt-
nim przeciążeniem.
- Plecak jest modułowy, a przez to dwufunkcyjny. Zbudowany jest w oparciu o konstrukcję zewnętrzną, w której umieszczono wyjmowany wkład na sprzęt. Tenże wkład, z 
przegródkami, które można dowolnie konfigurować, całkowicie wyjmuje się z plecaka i można pozostawić sprzęt zabezpieczony, a plecak w tym czasie wykorzystać jako 
plecak dzienny, wycieczkowy lub komputerowy.
- Rozmiar przegrody na komputer też ma znaczenie. Wynosi 26 x 2 x 42 cm, a podział kieszeni, umożliwia przenoszenie także tabletu.
- Na zewnętrznej stronie umieszczono gumowe poziome elementy, które pozwalają bez ryzyka położyć plecak na ziemi i spokojnie manipulować we wnętrzu od strony ple-
ców.
- Plecak ma wbudowany pokrowiec przeciw deszczowy i mocowanie na statyw i tak naprawdę trudno doszukać się rozwiązań, których by nam brakowało.
- To, co nam wyjątkowo przypadło do gustu to Flexy Camera Shell - czyli ciekawe dodatkowe zabezpieczenie kamery pomiędzy przegródkami.
- System dojść do plecaka umożliwia wygodny dostęp na kilka sposobów w tym od góry i od strony pleców. Co ciekawe w funkcjonalności dostęp z zewnątrz przez wyso-
kiej jakości zamki błyskawiczne prowadzi do głównej komory wewnątrz, której natrafiamy na wkład wewnętrzny. Ten musimy do szybkiego użycie odpowiednio wstępnie 
pootwierać. Na dłuższą podróż lub w celu zabezpieczenia przed kradzieżą, możemy wkład wewnętrzny zamknąć, przez co dojście do wnętrza wkładu będzie niemożliwe, 
nawet po sforsowaniu zewnętrznych zamków.
- Spód plecaka wykonany jest z materiału, który można łatwo wyczyścić i jego postawienie na wilgotnej ziemi nie przyprawia o szybsze bicie serca.
Kompatybilne aparaty to według producenta: Canon EOS M5, Fujifilm X-Pro2, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-T10, Fujifilm X-T1 IR, Fujifilm X-T2, Olympus OM-D E-M10, Olympus 
OM-D E-M10 II, Olympus OM-D E-M10 III, Olympus OM-D E-M1 II, Olympus OM-D E-M5 II, Panasonic Lumix DMC-G7, Panasonic Lumix DMC-G85, Panasonic Lumix DMC-GH4, 
Panasonic Lumix DMC-GX8, Sony Alpha 7 II, Sony Alpha 7R II, Sony A7R III, Sony Alpha 7S, Sony Alpha 7S II, Panasonic Lumix DMC-GH5, Fujifilm X-T20, Sony Alpha 9. Według 
nas to także średnioformatowe modele Fujifilm GFX i Hasselblad X1D i 907X.

Podsumowując - to nowoczesny, dobrze zaprojektowany, niezwykle funkcjonalny i lekki produkt o wielofunkcyjnym zastosowaniu. Niestety wybór plecaka to sprawa poważ-
na i spośród wielu dostępnych modeli musicie wybrać ten, który ujmie Was najbardziej. Często decydują tu konkretne rozwiązania czy wygląd. W samej ofercie Manfrotto 
znajdziecie mnóstwo modeli, które różnią się niuansami. Te niuanse najbardziej wpływają na funkcjonalność dla konkretnego użytkownika. Nawet model Manhattan Mover 
produkowany jest także w mniejszej wersji oznaczonej cyfrą 30.
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PROFOTO
OCN ADAPTER 

DO A10
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Profoto A10 reklamowana jest przez producenta jako najmniejsza na świecie lampa studyjna… Jest w tym trochę przesady, ponieważ lampa ma 
„tylko” 76 Ws, co stawia ją przed typowymi lampami reporterskimi, ale chociażby modelowi Profoto B10 znacznie ustępuje w kategorii moc. Na-
tomiast wiele cech czyni tę lampę podobną do B10. Ma światło modelujące LED. Ma zasilanie akumulatorowe pozwalające na dużą ilość błysków. 
Ma okrągły reflektor, który pomaga w równomiernym kształtowaniu snopa światła. Może pracować zdalnie w zaawansowanych trybach TTL i HSS. 
Posiada regulowany w zakresie 9 wartości przysłony poziom mocy błysku. Czas ładowania wynosi od 0,05 do 1 sek. Posiada też wiele innych udo-
godnień takich jak możliwość instalacji magnetycznych modyfikatorów i tryb łączności radiowej 2,4 GHz z zasięgiem do 300 metrów, a w trybie 
TTL HSS do 100 metrów. To wspaniale pracująca lampa błyskowa, której test już niebawem. Jednak fanom tego modelu ciągle brakowało możli-
wości podpinania bardziej wyrafinowanych modyfikatorów jak, chociażby większe softboxy.
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I oto stało się. Do naszej redakcji trafił OCN Adapter, 
który jak większość akcesoriów Profoto rozwiązu-
je problem w bardzo oryginalny sposób. Konstruk-
cja sprzedawana wraz z ochronnym woreczkiem jest 
bardzo solidnie wykonana i spokojnie przenosi ciężar 
dużych czasz modelujących na statyw z pominięciem 
montowanej w zimnej stopce lampy A10.

Znacie wszyscy rozwiązania firm z dalekiego wscho-
du. Bywają takie, które „dają radę”, ale OCN Adapter 
miażdży je wszystkie, sprawiając, że możemy lampami 
A10 pracować jak z urządzeniami studyjnymi, tyle że 
mniejszymi. System blokowania kąta pochyłu jest ten 
sam, który jest zastosowany w urządzeniach Profoto 
B10, co sprawia, że blokada jest wyjątkowo mocna i 
szybka w ustawianiu. To czysta przyjemność używać 
lampę wyposażoną w to akcesorium. Adapter nie jest 
najtańszy, ale płacimy za solidność wykonania i moż-
liwość wejścia w świat akcesoriów OCF.

Rozwiązanie, które pomija głowicę i odciąża całą lam-
pę to także nie pomysł najnowszy, ale tu rozwiązany 
po mistrzowsku. Używaliśmy lampy A10 z OCN Ada-
pterem i OCF Beauty Dish w roli softboxa. To, co za-
oferowało Profoto, świetnie uzupełnia perfekcyjne, 
bezprzewodowe działanie wszystkich urządzeń i daje 
możliwość używania A10 jako zaawansowanego fle-
sza o studyjnych możliwościach. Warto przed zaku-
pem, któregokolwiek z akcesoriów tworzących sys-
tem na lata, zapytać ekspertów. Powolne wejście w 
system Profoto zapewnili naszej redakcji specjaliści z 
firmy 6x7 Fotografia Profesjonalna z Warszawy, gdzie 
w salonie przy ulicy Rudzkiej możecie sprawdzić, jak 
działają poszczególne elementy systemu. Może tak jak 
i w naszym przypadku zauważycie, że system Profoto 
zdecydowanie odróżnia się na tle konkurencji. Skoro 
nawet tak prosty element, jak mocowanie modyfika-
torów pod lampę przenośną może być tak dobrze wy-
konane… To trzeba poczuć...
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PIERŚCIENIE POŚREDNIE FUJIFILM GFX

Czasami jestem zdumiony, dlaczego zaawansowani użytkownicy systemów fotograficznych poszukując nowych 
możliwości kreacji, skupiają się tylko i wyłącznie na obiektywach. Tymczasem w zasięgu ręki leży wspaniały spo-
sób na zwiększenie efektywności pracy, ale przede wszystkim rozszerzenie możliwości posiadanej optyki. W łatwy 
sposób można się przekonać, że fotografowanie w zakresie odległości obrazowych mniejszych niż te, które oferują 
obiektywy to zupełna zmiana w postrzeganiu świata.
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W łatwy sposób i za ułamek kwoty, jaką musielibyśmy wy-
dać na nowy obiektyw, możemy zdobyć nowe narzędzie 
obrazowania. Tematem niniejszego artykułu będą pier-
ścienie pośrednie Fujifilm do systemu GFX, które okazały 
się wspaniałą możliwością rozszerzenia technicznych wa-
lorów obiektywu w tego systemu. Jeśli posiadacie obiek-
tywy Fujifilm, to właśnie pierścienie powinny stanowić 
kolejny element, w jaki należy się wyposażyć w najbliż-
szej przyszłości.

Jakość Pierścieni wyprodukowanych przez zielonego gi-
ganta jest wyśmienita. Oczywiście przed zakupem pier-
ścieni oryginalnych udało mi się przetestować pierścienie 
produkcji azjatyckiej. Koszt mniejszy o połowę. Dlaczego 
ostatecznie zdecydowałem się na zainwestowanie więk-
szych pieniędzy w pierścienie oryginalne?

To proste. Precyzja, z jaką współpracują z korpusem w 
samym zamontowaniu obiektywu, gdzie nie obserwuje-
my żadnych luzów po bezbłędne przekazywanie wszel-
kich danych w tym danych systemu autofokusa to jed-
no. Uszczelka to dodatkowy atut. Jeżeli mamy obiektywy 
systemowe-a więc uszczelnione, nie ma sensu osłabiać 
systemu poprzez zakup słabszego elementu.

Jeszcze ważniejszy okazał się dla mnie aspekt czysto wi-
zualny. Pierścienie wykonywane są dokładnie z takich 
samych materiałów jak obiektywy systemu GFX. Mają 
podobny system frezowania na boku i wręcz intuicyjnie 
można z nimi pracować, nawet w pośpiechu nie myląc 
położenia zakładanego pierścienia czy obiektywu wzglę-
dem bagnetu. Użycie pierścienia w żaden sposób nie wy-
pływa na wygląd całego systemu.

Z większością obiektywów zgrana jest nawet średnica 
pierścienia. Oczywiście pierścienie pośrednie to tylko 
czysta mechanika. Nie ma to układu optycznego. Jednak 
ważne jest, z jakim obiektywem zdecydujemy się użyć 
pierścienia pośredniego. Przetestowałem kilka obiekty-
wów i wszystkie pracowały bez zastrzeżeń, przy czym 
różna była odległość robocza do najbliższego miejsca 
ogniskowania, w zależności od zastosowanego obiekty-
wu.

146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



APO LANTHAR 50 mm f/2
Najlepsza pięćdziesiątka do pełnej klatki?
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Z całą pewnością wielu z Was nie zwróci uwagi na ten obiektyw. Nawet jeśli informacje 
o nim dotrą do Was to i tak zostaną odrzucone. Stanie się tak zapewne dlatego, że obec-
nie obiektyw pełnoklatkowy 50 mm o świetle f/2 to nic nadzwyczajnego. Źle piszę. To 
dramat. Obiektywy 50 mm o świetle f/1,8 potrafią kosztować nawet 400 zł i uchodzą za 
tanie wersje tych jaśniejszych i nieco droższych o świetle f/1,4 czy f/1,2. Tymczasem APO 
Lanthar ma 50 mm i światło f/2 a kosztuje znacznie więcej. Ba! Nie ma systemu AF. To 
całkowicie manualne szkło. O co tu chodzi? Jak to zrozumieć? Kto w ogóle ogarnie sens 
istnienia tego obiektywu? Otóż bardzo wielu posiadaczy obiektywów Voigtlandera, któ-
rzy zapoznali się już z jakością obrazu – daleko lepszą od tego, co oferują konstrukcje 
największych gigantów. Tym obiektywem zainteresują się z pewnością fanatycy marki 
Leica, którzy co prawda nie założą go na swoje korpusy, ponieważ na razie jest to obiek-
tyw z mocowaniem E, ale oni wiedzą, ile warte jest szkło APO Summicron 50 mm f/2. To 
jeden z najlepszych obiektywów na świecie. Obiektyw, w którym zastosowano w prak-
tyce dziesięciolecia doświadczeń w budowie ultraprecyzyjnych instrumentów optycz-
nych. Obiektyw, który swą rozdzielczością i brakiem wad optycznych pokazuje, co moż-

na osiągnąć w optyce. Kto najbardziej doceni to szkło? Ja już wiem o tym z całą 
pewnością. Wiem, ponieważ to właśnie ci ludzie już do mnie pisali. To właściciele obiek-
tywów Makro – APO Lanthar 65 mm f/2 i 110 mm f/2,5. Dlaczego oni? Dlatego, że posia-
dając te szkła, poznali najostrzejsze obiektywy, jakie można na korpus bezlusterkowy 
Sony założyć. Obiektywy skorygowane nie tylko pod makro, ale i zachowujące swe osią-
gi na każdym dystansie. Ogniskowa 50 mm w połączeniu z użyciem zaawansowanej bu-
dowy optycznej i szkła z dodatkiem lantanu obiecuje nieprawdopodobne osiągi. Obiek-
tyw APO chromatyczny tego typu całkowicie eliminuje aberrację chromatyczną. 
Serwuje brak dystorsji i nieprawdopodobnie wysoki kontrast i mikrokontrast. To wiado-
mo tylko w oparciu o wcześniejsze dokonania inżynierów Cosiny i ich produktów takich 
jak właśnie APO Lanthar 65 mm f/2. Pamiętam jakie wrażenia miałem, gdy pierwszy raz 
zobaczyłem zdjęcia z gigantycznego jak na bezlusterkowe standardy marek takich jak 
Voigtlander czy Leica - szkła APO Lanthar 65 mm f/2. To był szok. Nie wierzyłem, że coś 
tak ostrego i pozbawionego w zupełności fioletowych zafarbów może istnieć. Tymcza-
sem biorąc do ręki APO Lanthara 50 mm f/2 jestem zdumiony. Jest bardzo niewielki. 
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Zgrabny. Ma wizualnie kształt równo-
miernego cylindra. Nie ma większych 
przewężeń czy bardziej uwypuklo-
nych pierścieni. To kolejny obiektyw z 
serii ostatnich produktów Cosina, któ-
re zdają się być coraz lepiej i precyzyj-
nie wykonane. To klasa absolutnie mi-
strzowska. Idealny opór pierścieni. 
Współpraca z korpusem polegająca 
na automatycznym powiększeniu ob-
razu w wizjerze po dotknięciu pier-
ścienia ostrości i stabilizacją obrazu. 
To wszystko płynnie połączone z me-
chaniczną, ultraprecyzyjną oprawą 
mechaniczną. Metalowy korpus ma 
wymiary: 61,3 mm długości przy śred-
nicy 62,6 mm. Mocowanie filtra – 
gwint 49 mm. Waga 364 g. Najmniej-
sza odległość fotografowania 45 cm. 
Teraz najważniejsze. Prozaicznie. Bu-
dowa optyczna 10 soczewek w 8 gru-
pach. 12 lamelek przysłony. To suche 
dane. Tak naprawdę to pięć soczewek 
o anormalnej dyspersji i dwie soczew-
ki obustronnie asferyczne. Na 10 so-
czewek tylko 3 to pozornie zwykłe so-
czewki tworzące całość układu 
optycznego. To daleko inny układ 
optyczny niż to co znamy z innych 
pięćdziesiątek. Przy wielkości zbliżo-
nej do równie małego szkła, jakim jest 
Sonnar 55 mm f/1,8 mamy tu więcej 
szkła, więcej lamelek przysłony i dużo 
szkła specjalnego. Tak zaawansowana 
budowa zapowiada nieprawdopo-
dobne osiągi! Budowa mechaniczna 
godna jest uwagi. Ten skomplikowa-
ny układ optyczny zamknięto – jak to 
już napisałem – w totalnie precyzyj-
nej, metalowej osnowie. Obiektyw ma 
trzy pierścienie. Pierwszy z nich – jeśli 
popatrzymy od przodu – to pierścień 
przestawiający sposób pracy mecha-
nizmu przysłony. Ustawia on pierścień 
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przysłony w pracę skokową co 1/3 
działki z wyraźnym kliknięciem – do 
fotografii. Można też ustawić pier-
ścień w pracę płynną do filmowania. 
Wówczas zaczyna on działać ideal-
nie płynnie, a kreowany przez lamel-
ki otwór przysłony złożony, z aż 
dwunastu listków działa w sposób 
nieco „opóźniony” znany z konstruk-
cji filmowych. Potem mamy pier-
ścień przysłony pracujący w zakre-
sie f/2 do f/16. Następnie – większą 
część cylindra obiektywu zajmuje 
duży pierścień ustawiania ostrości. 
Działa on gładko z aksamitnym opo-
rem. Idealnie tak jak jest to wyma-
gane w precyzyjnym ostrzeniu. Nie 
ma większego luzu. Nie ma sytuacji 
znanej z obiektywów z systemem 
AF, gdzie manualne ostrzenie koń-
czy się często muśnięciem pierście-
nia lub samym oderwaniem opusz-
ków palców od pierścienia co 
wywołuje przesunięcie ostrości o 
ułamek milimetra, ale przenoszone 
jest na duży ruch soczewek. Obiek-
tyw dostajemy z metalową osłoną 
przeciwsłoneczną i dwoma dekiel-
kami przednimi (i oczywiście jed-
nym, tylnym). Jeden służy do zamy-
kania obiektywu bez założonej 
osłony, a drugi zakładamy na zwień-
czenie osłony przeciwsłonecznej, 
gdy ta jest założona. Ciekawe jest 
to, że czytając zapowiedzi firmy o 
myśli towarzyszącej powstaniu tego 
arcydzieła, czytamy o podwyższe-
niu osiągów obiektywu Nokton 50 
mm f/1,2. O znacznym podwyższe-
niu. O chęci stworzenia jednego z 
najlepszych obiektywów 50 mm na 
świecie. Mnie to nie dziwi – jeszcze 
nie czytając tych zapowiedzi, wie-
działem, że konstrukcja ta zmierza 
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ewidentnie w kierunku, jaki wyznaczył 
APO Summicron 50 mm f/2. W kierunku, 
który powinien zaowocować powstaniem 
apochromatu 35 mm. Pewnie już prace 
trwają. Reasumując – to skończona dosko-
nałość optyczna, oprawiona w mechanicz-
nie doskonały tubus. Doskonałość wyni-
kająca także z faktu, że sięgnięto po taki 
otwór przysłony, który nie wymusza kory-
gowania wad powstających pod wpływem 
osiągania ekstremalnych otworów względ-
nych. Tu jest ciemniej, ale tu przysłona f/2 
jest przysłoną roboczą! Może jakiś skok w 
jakości jeszcze zobaczy się po przymknię-
ciu o działkę czy dwie, ale wyglądać to bę-
dzie podobnie jak w APO Lanthar 65 mm 
f/2. Jakość poprawia się, przekraczając to, 
co może pokazać matryca, ale to, co jest 
na pełnym otworze, jest tak dobre, że nie 
trzeba nic przymykać. 99 % zdjęć, które ro-
biłem APO Lantharem 65 mm, robiłem na 
przysłonie f/2. Tu jest identycznie. Szerszy 
kąt widzenia i APO korekcja w tak małym 
korpusie to skarb. Dostępny za kwotę oscy-
lującą w granicy 1000 Euro?! Rewelacja. 
Rewelacja tylko dla kogo? Pytacie mnie 
często, jak uplasowałbym dany obiektyw 
w stosunku do innych – np. już przez was 
posiadanych. Tu odpowiedź jest prosta. 
Nie zastąpi on Noktona 50 mm f/1,2, który 
dając optymalne rezultaty, po przymknię-
ciu, staje się referencyjną pięćdziesiątką, 
ale na otwartej przysłonie oferuje aksamit 
rozmyć, niespotykanych w konstrukcjach 
o tej ogniskowej, co wynika z 12 listków 
przysłony i światła f/1,2. APO Lanthar jest 
APOCHROMATEM. Obiektywem, w którym 
nie powstają nieostrości – źle – wady 
optyczne zmniejszające ostrość lub wra-
żenie ostrości. Tło nigdy nie będzie tak 
miękkie na otwartej przysłonie, jak w Nok-
tonie f/1,2 – fizyka. Natomiast żyletowata 
ostrość APO Lantharów sprawia, że cokol-
wiek nimi nie fotografujemy, jest perfek-

cyjne. Moje zdjęcia testowe byle czego – kamycz-
ków, roślinek, listków pokazują zero 
aberracyjno-chromatyczną rzeczywistość foto-
grafii profesjonalnej. To jest to, co chcemy dać 
klientowi korporacyjnemu, czy bankowi zdjęć. 
Idealna wizja tego, co chcemy fotografować. To 
od Was zależy, co uwiecznicie tym szkłem, ale jed-
no jest pewne – cokolwiek to będzie, będzie ostre 
bez wyostrzania. Poczytajcie testy Lanthara 65 
czy 110 mm – tam zachwycam się tym, że usta-
wienia ostrości musiałem wyłączyć i nic nie pod-
ciągać. W tym teście pokazuję tylko „jotpegi” z 
korpusu. Bez obróbki i zrzuty ekranowe powięk-
szeń. To, co daje APO Lanthar to perfekcyjne na-
rzędzie. Z innymi Lantharami tworzy zestaw ma-
rzeń. Poczekajmy, bo z małym rozmiarem tego 
szkła z pewnością zobaczymy wersję dla Leica M, 
którą podepniecie do każdego korpusu. Na razie 
cieszyć się mogą tym obiektywem tylko posiada-
cze mocowań E w korpusach Sony. No i właśnie. 
Sony ma w swej ofercie, mnóstwo urządzeń reje-
strujących obraz ruchomy, w tym kamer pro z tym 
mocowaniem. Do filmowania obiektyw ten jest 
marzeniem. Mały, lekki, zgrabny z płynnie działa-
jącą przysłoną i brakiem efektu gubienia jakości i 
ostrości. Wystarczy on za każde szkło 50 mm. Tu 
jeszcze jedna dygresja. APO Lanthar to stan obra-
zowania, a nie tylko nazwa sugerująca apochro-
matyczność. Apochromaty skupiają wszystkie fale 
widma w jednej płaszczyźnie, a przecież każdy 
wie, że kolory to inne długości fali (upraszczając). 
Większość użytkowników skupia się na tym, że 
brak aberracji chromatycznej i – tak jak w APO 
Lantharach trudno lub w ogóle nie da się wyge-
nerować zafarbowań i fioletowych krawędzi. To 
nie wszystko. Dałem ten obiektyw do przetesto-
wania koledze, który jest maniakiem jakości wy-
ciąganej z A7 i…. Był w szoku, ale nie wiedział o 
co chodzi ze zdjęciami z tego obiektywu. Pomo-
głem mu, bo ja już to przerobiłem. “Zwykły” obiek-
tyw daje pewne nieostrości ponieważ w obrazie 
finalnym nachodzą na siebie różne długości fali, 
co daje pewne zmiękczenie. Na ogół to akceptu-
jemy i wręcz tego nie zauważamy, ponieważ nie 
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fotografujemy tego samego obiektywem “zwykłym” i APO-chromatem. Jeżeli jednak 
możemy doprowadzić do takiej konfrontacji…. Przeżywamy szok. Kończąc, dodam tyl-
ko jedno zdanie. Jeśli jakimś cudem nie mogłeś sprawdzić, jak działają APO Lanthary 
Cosiny (ups!) Voigtlandera to powinieneś to zrobić niezwłocznie. Mieć Sony i nie praco-
wać tymi obiektywami – jeśli działasz profesjonalnie dla banków zdjęć, produktów, kra-
jobrazów, zdjęć z podróży itd. to nieporozumienie. Wersja APO każdej ogniskowej poka-
zuje, jak daleko można sięgnąć jakością optyczną, w świat obrazu bez wad. Oczywiście 
ślubny reportaż to nie miejsce na takie szkło, ale film ślubny już tak. Dajcie mi dobre 
espresso, a będę tak godzinami pisał o jakości, bo APO Lanthar to synonim tego, co naj-

lepsze w optyce. Czekam na wersję z mocowaniem M, jak tylko się pokaże, to sprzedam 
ten egzemplarz, a póki co używam obok 65 mm i 110 mm tego właśnie szkiełka. Czy ona 
nadejdzie? Myślę, że tak. Już widzę na podstawie tej konstrukcji płynne łączenie dwóch 
światów. Inżynierowie się zapomnieli i umieścili na tubusie, znaną ze szkieł z mocowa-
niem M, wypukłą czerwoną kropkę, która ułatwia spasowanie bagnetu przy zakładaniu 
obiektywu bez potrzeby potwierdzenia wzrokowego. To piękny gest. Inżynierowie Co-
siny czekam na konstrukcję APO Lanthar 35 mm f/2, aby już nigdy nie szukać obiekty-
wów do FF.
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