
Kanał YouTube - Filmy powiązane tematycznie z MegaObraz.pl
Sony A7RIV - Prawie średni format
Nowa definicja ostrości dla pełnej klatki APO Lanthar 50 mm f/2
PROFOTO A10
Gitzo Mini Traveler
Nikon Z6 - 2 lata po premierze
Manfrotto Element M II
Hasselblad XCD 3,5 - 4,5 35 - 75 mm
Voigtlaender - REAKTYWACJA Noktony na średnim formacie

MEGAOBRAZ
1/21



Początek roku i już zapowiedzi nowości, które 
rewolucjonizują rynek sprzętu fotograficznego! 

Oj, będzie gorąco w tym roku!  

W numerze zamieszczamy nowość, jaką niewątpliwie są linki do 
filmów. Na swoim prywatnym kanale dzielę się spostrzeżeniami o 
sprzęcie, który trafił do arsenału moich środków technicznych i uży-
wam go na co dzień. To nie zwykłe recenzje, a raczej dzielenie się z 
widzami tym, co udało mi się wyłowić na rynku. 

Praca redaktora naczelnego w portalu, który ciagle 
penetruje rynek w poszukiwaniu ciekawostek i przybliża 
wiedzę o najlepszym sprzęcie - sprzyja szybkiemu poznawaniu 
nowości. Nie sposób się nie dzielić spostrzeżeniami z Wami drodzy 
czytelnicy - zwłaszcza, że zależy nam jako redakcji i mnie osobiście 
na tym, aby Wasz sprzęt był jak najbardziej świadomie wybrany i 
abyście mogli nim robić coraz wspanialsze Mega Obrazy!

Zapraszam do analizy materiałów z wysokorozdzielczych matryc 
Hasselblada X1 D II i Sony A7RIV i do zapoznania się 
z możliwościami ultrajasnych obiektywów Nokton 
na matrycy średnioformatowej. 

Maciej Taichman 
Redaktor Naczelny
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http://taichmanpro.pl/?page_id=62


Produkcja, opracowanie graficzne portalu i magazynu MEGAOBRAZ - Taichman Sp. z o.o. ul. Hoża 86/410  00-682 Warszawa
Kontakt - biuro@megaobraz.pl - Tel. 508 431 149 
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FILMY ZWIĄZANE TEMATYCZNIE Z PORTALEM MEGAOBRAZ
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https://www.youtube.com/watch?v=YW75SjWCTko&t=219s
https://www.youtube.com/watch?v=1_voIjsKixs&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=Ni-7nI7mpOw&t=1113s
https://www.youtube.com/watch?v=hAr6wPKWAws&t=1671s
https://www.youtube.com/watch?v=vRjaxP00YW4&t=139s
https://www.youtube.com/watch?v=WOfp-AucGWI&t=195s
https://www.youtube.com/watch?v=la9_ij3N0Mo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=13f2Rd_cUpM&t=333s
https://www.youtube.com/watch?v=_0LxV0U0r8k
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SONY A7RIV

PRAWIE ŚREDNI FORMAT!
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Chcąc zmienić lub zakupić nowy sprzęt, za-
wsze rozglądamy się za konstrukcjami ab-
solutnie najnowszymi. Śledzimy informacje, 
czytamy, dowiadujemy się od znajomych, 
który model mógłby być wart zaintereso-
wania. To normalny proces, tyle że można 
go usprawnić poprzez włączenie w krąg na-
szych zainteresowań konstrukcji, które na 
rynku są już od dłuższego czasu. Niektóre z 
tych konstrukcji są bardzo dobre i wytrzy-
mują próbę czasu. Kupując sprzęt w jakimś 
czasie najlepszy, mamy szansę, że pozosta-
nie on z nami na dłużej bezujemnego wpły-
wu na naszą pracę. Mnie przydarzyło się coś 
takiego kilka lat temu, kiedy to zmieniłem 
system Canona na Sony A7R. Korpus ten to-
warzyszył mi przez kilka lat. Wchodziły na 
rynek kolejne generacje, a ja mogłem się 
nimi nie interesować, ponieważ 36 mega-
pikselowy czujnik ciągle był bardzo wyso-
kiej jakości i generowane fotografie były na 
tyle dobry, że zmiana nie była potrzebna. 
Dopiero model Sony A7RIV mógł okazać się 
tym, na który warto zamienić staruszka. W 
moim przypadku stało się inaczej. Zamieni-
łem model R na średnioformatowy korpus 
Fujifilm GFX 50R - wchodząc nieodwracal-
nie w świat średniego formatu. Model Sony 
A7RIV po prostu ominąłem. Teraz dwa lata 
pod jego premierze przyszło nam zakupić 
do firmy nowy korpus FF „do wszystkiego”. 
Postanowiłem więc sprawdzić zarówno mo-
dele Nikona, Canona i Sony. Okazało się, że 
rynek ma sporo do zaoferowania, a to, co w 
międzyczasie zrobili producenci, zaskaku-
je. Możliwości najnowszego sprzętu prze-
kraczają znacznie to, czego mogliśmy sobie 
życzyć kilka lat temu. Tak naprawdę wielu 
funkcjonalności nie wymyślilibyśmy, ponie-
waż nie stać nas było na taką wyobraźnię. 
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Nie mogliśmy też przewidzieć tempa i kierunków rozwoju sprzętu. Szok dla mnie jest 
tym większy, że postawiłem na średni format, godząc się na pewne braki technologicz-
ne. Najwyższym priorytetem stała się rozumiana bezwględnie - jakość obrazu.

Nie chciałem kupować w ciemno. Udałem się do jednego ze sklepów, które uważam 
za najlepsze w kategorii poważnego sprzętu. Inne są od tego najpoważniejszego:-), ale 
właśnie warszawska Fotoforma, ma na ogół u siebie wszystko, co oferuje rynek. Ma na 
półkach. Trochę im tu słodzę, ale to dlatego, że są spoko, a obsługa zawsze potrafi wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom i przed zakupem mogłem skorzystać z oferty ich wypożyczal-
ni. Spędziłem dzięki temu weekend z korpusem A7RIV i uważam, że to świetny pomysł 
na sprzedaż lepszego, droższego sprzętu. Możliwość wypróbowania czegoś, co jest tak 
pełne niuansów, jak korpusy nowoczesnych kamer, jest nieoceniona. Tak łatwo można 
się pomylić, oceniając dany model tylko na podstawie artykułów czy folderów reklamo-
wych.

W rezultacie testów nie tylko można było model zakupić, ale i przygotować, krótką re-
lację z testowania. Spieszę z wnioskami, które… Chyba właśnie zdradziłem, pisząc o 
kupnie? Nieważne! Ważne, że Sony A7RIV to jeden z najlepszych aparatów FF na ryn-
ku. Może to zdanie byłoby czymś normalnym w dniu premiery, ale teraz, gdy na rynku 
jest tyle zaawansowanych nowości? No właśnie! To jeden z najlepszych aparatów, jeśli 
weźmiemy chęć pracy zarówno w filmie, jak i fotografii. Jeżeli naszym kryterium będzie 
wysoka jakość obrazu fotograficznego - bez najmniejszych ustępstw jakościowych i do 
tego zachowanie możliwości filmowania w 4K z uzyskiwaniem obrazu wysokiej jakości 
to mamy tu gotowego do pracy kandydata. Cena dosyć wysoka, ale… Na jakość obrazu, 
jaką generuje ten korpus - wcale wysoką nie jest. Przyznam, że jeśli w pewnym warun-
kach udało się uzyskać rezultaty zbliżone do tych, do których przyzwyczaił mnie średni 
format a do tego zachować tak szybki system AF i wysokiej jakości filmy to… Nie mam 
najmniejszych zastrzeżeń.

Nie jest to zwykły test. Model jest na rynku id dawna i możecie sprawdzić wszystkie jego 
dane techniczne, zalety i wady. Podzielę się z Wami zdaniem osoby, która naprawdę fik-
suje się na najwyższą jakość i która w innych testach pisze „aparat jest świetny i nadaje 
się dla większości zaawansowanych użytkowników, jednak ja i tak pozostaję przy śred-
nim formacie”. Otóż tutaj tak łatwo tego napisać nie mogę. To na tyle dobra kamera, że 
można ją brać pod uwagę, nawet jeśli fiksacja na jakości obrazu jest priorytetem. Piszę 
to z pełną odpowiedzialnością. Sony A7RIV posiada zespół cech, które potrafią zaszo-
kować. Na tym więc się skupię, prezentując tym samym odpowiedź, której musiałem 
udzielać kilkakrotnie w redakcji MegaObrazu i podczas konsultacji indywidualnych na 
stronie mactaichman.eu. Jeżeli chcesz pozostać przy pełnej klatce i z jakichś tam powo-
dów nie interesuje Cię plastyka średniego formatu, to Sony A7RIV może być korpusem 
dla Ciebie. Dlaczego? Wspomnę tylko niektóre:

Sony A7RIV - to korpus bardzo dojrzały. Pozbawiony jest wszystkich poprzednich nie-
dociągnięć w zakresie ergonomii. Wykonany jest bardzo solidnie, jest kompatybilny z 

poprzednimi modelami w ogólnej charakterystyce rozkładu przycisków a zmia-
ny, które wprowadzono, znacznie ułatwiają pracę. Przykładem może być większy 
grip z nieco bardziej zaakcentowanym wcięciem na palec. Konstrukcja solidna, 
nie trzeszczy w dłoniach. Uszczelniona. Po prostu solidny korpus bezusterkowy 
FF.

Sony A7RIV - ma bardzo zaawansowany przetwornik obrazu. Sony jako lider świa-
towy w produkcji matryc umieścił w tym korpusie bardzo zaawansowany sensor 
35,7 na 23,8 mm, który może pochwalić się rozdzielczością efektywną 61 mega-
pikseli. Co więcej, 16 bitowa głębia przetwarzana jest na 14 bitową, dlatego foto-
grafie są „gęste”.

Sony A7RIV - ma tę gigantyczną rozdzielczość zaimplementowaną w matrycy BSI 
umieszczonej w systemie niwelującym drgania migawki, ale także stabilizującym 
w pięciu osiach z wydajnością do 5,5 EV.

Sony A7RIV - ma migawkę wyposażoną w nowszy niż w poprzednich modelach 
silnik bezrdzeniowy, hamulec tłumiący drgania pierwszej i drugiej kurtyny mi-
gawki i pochłaniający wstrząsy. Sama migawka ma zadeklarowaną 500 000 cykli 
wytrzymałość.

Sony A7RIV - wyposażono w bardzo wysokiej jakości wizjer UXGA, w którym za-
dbano o najwyższy poziom klarowności obrazu zarówno od strony elektronicz-
nej, używając wyświetlacza o rozdzielczości 5,76 mln pikseli i odświeżanie wizjera 
z szybkością 100 kl/s., jak i optycznej gdzie zastosowano powłoki przeciwodbla-
skowe T* Zeissa i powłokę fluorową ułatwiającą czyszczenie.

Sony A7RIV - posiada dużą rozdzielczość matrycy, ale nie powoduje to drama-
tycznego spadku szybkości. Aparat działa z prędkością 10 klatek na sekundę! Do-
datkowo bufor pozwala na zapis do 68 obrazów w serii.

Sony A7RIV - wyposażono w zaawansowaną migawkę elektroniczną, pracującą 
bezgłośnie w zakresie pełnym, czyli od 30 s do 1/8000 s.

Sony A7RIV - ma zaimplementowane najnowsze, bardzo zaawansowane systemy 
wspomagające układ AF. Przede wszystkim hybrydowy system Fast Hybrid AF, 
który działa w oparciu o 567 pól AF z wykrywaniem fazy, kryjących 99,7 kadru w 
pionie i 74% kadru w poziomie oraz 425 pól AF z wykrywaniem kontrastu. Taki 
system, który a jakże otrzymał swoją nazwę 4D Focus, sprawia, że całość ustawia-
nia ostrości nie tylko przebiega szybko, ale także może w zaawansowany sposób 
śledzić obiekt lub jego część (np. Oko) nawet w skrajnie nieprzewidywalnych za-
kresach i kierunkach ruchu. To system, który bardzo trudno wprowadzić w błąd. 
Nawet obrócenie się tyłem, gwałtowny unik itp. Nie wybiją aparatu z rytmu.



8



9

Sony A7RIV - doposażono w system dotykowego AF, który świetnie sprawdza się w fil-
mowaniu.

Sony A7RIV - ma Real-time Eye AF, czyli rozbudowany system ustawiania ostrości na oko 
wraz z wyborem oka i możliwością pracy nie tylko z ludźmi ale także ze zwierzętami.

Sony A7RIV - to komputer do poważnej pracy w studio. Ma nie tylko gniazdo do syn-
chronizacji błysku fleszy studyjnych z czasem 1/250 s. Może z powodzeniem pracować 
w oparciu o łączność bezprzewodową i co ważniejsze w trybie tetheringu po połącze-
niu kablowym z gniazda USB-C.

Sony A7RIV - Nagrywanie filmów 4K nie oznacza tu słabszych parametrów. Można reje-
strować pełny obraz z przetwornika FF ale polecany tryb rejestracji w APS-C, czyli właści-
wie w trybie Super 35 oferuje zapis z wszystkich pikseli, który następnie jest konwerto-
wany do 4K. Nadmiar szczegółów przy rejestracji przekłada się na bardzo szczegółowe 
nagrania. Aparat obsługuje standard XAVC z przepływnością do 100 Mb/s, co nie jest 
szałem, ale wystarcza.

Sony A7RIV - dysponuje trybem S-log3 dającym 14 stopniowy zakres dynamiki.

Sony A7RIV - posiada ciekawą możliwość równoległego zapisu plików Proxy podczas 

filmowania, co umożliwia szybki montaż na słabszych komputerach.

Sony A7RIV - zasilany jest z ogniw NP-FZ100, które jak wszyscy wiecie, w niepamięć 
puściły wspomnienia o wiaderkach akumulatorów typu 50, które należało zabierać ze 
sobą na poważne sesje. Tu fotografujemy długo na jednym akumulatorze. To jedna z 
ważniejszych cech.

Sony A7RIV - zapisuje dane na dwóch kartach. Sloty obsługują standard UHS-II.

Sony A7RIV - pozwala na dostosowanie nie tylko samej ergonomii i przypisywanie przy-
ciskom indywidualnych ustawień. Także wiele ustawień fotografowania zostało posze-
rzonych. Przykładem może być, poszerzenie skali ostrości pliku z +/-3 do +/- 5 stopni. To 
samo dotyczy stopnia szybkości śledzenia czy szybkości AF.

Sony A7RIV - to kamera dla profesjonalistów - zwłaszcza zaś tych, którzy pracują dużo w 
studio czy np. z architekturą. Pozostawiłem tu małą wisienkę na torcik, jakim jest prezen-
tacja tego aparatu. Tryb Pixel Shift Multi Shooting to nic innego jak możliwość uzyskania 
zdjęć połączonych z kilku obrazów powstałych po przesunięciu matrycy. Możemy łączyć 
od 4 do 16 obrazów. 16 obrazowe zdjęcie składa się z dramatycznej ilości 240,8 miliona 
pikseli, co daje rozmiar 19 008 na 12 672 piksele. Szczegółowość zdjęć jest niesamowita. 
Jasne, że dotyczy to obiektów nieruchomych, ale posiadanie w arsenale środków cze-
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goś takiego zachęca do tworzenia nieprawdopodobnie szczegółowych obrazów.

Podsumowując, muszę stwierdzić, że to kamera, która z dobrym obiektywem potrafi dać 
fotografie porównywalne ze średnim formatem. Nie łudźcie się. Dotyczy to obiektów od-
dalonych o jakieś maks. 2-3 metry, bo w dalszych planach niestety ilość detali spadnie 
i średni format wygra. Jednak i tak szczegółowość zdjęć z tego korpusu wprawiła mnie 
w zdumienie i spowodowała, że od nowa poddałem testom moje ulubione Noktony - 
Voigtlaendera, które znowu pokazały klasę. Wzrost jakości sprawił, że jakość Noktonów 
i ich opisy należy po prostu odnowić, bo z taką matrycą są to zupełnie „nowe” szkła.
Co wydało mi się najważniejsze? To, że ten korpusik ma wszystko, czego można by ocze-

kiwać po aparacie fotograficznym. Łatwo się go przenosi, jest zgrabny, mały i lekki. Do-
skonale leży w dłoni. Daje super video i jeszcze lepsze fotografie. Fotografuje się nim 
bardzo przyjemnie. Łatwo, a jednak pobudzające jest posiadanie większej ilości pikseli i 
osiąganie dużych, szczegółowych obrazów. Obecnie jest to jedna z najciekawszych po-
zycji na rynku. Jeśli tak jak ja wahacie się, czy dobrze zrobicie, nabywając ten korpus, to 
zawsze możecie w takim sklepie jak Fotoforma, sprawdzić aparat, wziąć go do ręki, czy 
nawet wypożyczyć. To nowa jakość kupowania! Grozi nam to tylko uzależnieniem i … 
zakupem ;-) Zakupem jednak, którego żałować nie będziecie! Ten aparat szybko się nie 
zestarzeje.



A teraz najciekawsze. Te same motywy sfotografowane na pełnej klatce i średnim for-
macie. Zawsze pierwsze będzie zdjęcie z Sony A7RIV i obiektywu Nokton 35 mm f/1,2, 
a potem Hasselblad X1DII z obiektywem Hasselblad 45 mm f/4 (odpowiednik 35 mm). 
Zwróćcie uwagę, że przy małych dystansach różnice są niewielkie. Dopiero krajobrazy 
obnażają różnicę w jakości na rzecz średniego formatu. FF wypada słabiej. Odległości 
do 2 metrów prawie nie mają różnicy. W zakresie 5-1 metrów już jest różnica. Powyżej 
10 - znaczna przewaga średniego formatu. Obiektywy pracują na f/4,5. Aha i jeszcze jed-
no. Zwróćcie uwagę na różnicę w głębi ostrości.
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Od tej strony kolejno ujęcia tego samego motywu 
 z korpusu Sony A7RIV, a następnie Hasselblad X1D II
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NOWA DEFINICJA OSTROŚCI DLA PEŁNEJ KLATKI
APO LANTHAR 50 mm f/2 SONY A7RIV
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https://www.youtube.com/watch?v=W3oOWBGXflE&t=55s


O tym obiektywie warto mówić, warto pisać, warto go pokazywać! Nade wszystko jednak, warto go posiadać!

Tak, nie ma w tym stwierdzeniu ani cienia przesady. Wszystkie obiektywy APO Lanthar, mogą stanowić wzór ostrości i przenoszenia kontrastu w swojej klasie. Od wielu lat, 
używam aparatów Sony i każdorazowe założenie takiego obiektywu, kończyło się dla mnie zachwytem. Dodam, że zachwytem trudnym do zdefiniowania. Te kłopoty w okre-
śleniu charakterystyki obiektywu wynikały z absolutnego braku aberracji chromatycznej. To właśnie te obiektywy pokazały mi, że aberracja chromatyczna jest generowana 
przez optykę, nawet w miejscu, gdzie jest niewidoczna. Tak więc całe pole obrazowe podlega temu zjawisku, lecz my przywykliśmy obserwować je na ogół, na styczności 
jasnych i ciemnych krawędzi. Dopiero gdy bierzemy pod uwagę obraz generowany przez obiektyw APO-chromatyczny, okazuje się, że mamy do czynienia z nieskazitelną 
ostrością, na ogół na wszystkich otworach przysłony.

Zarówno o innych obiektywach z mocowaniem Sony i APO-chromatycznej korekcji, jak i o tym obiektywie, już pisałem. Ten wpis jest jednak konieczny. APO-chromatyczna 
pięćdziesiątka pokazała mi swoją jakość już na modelu A7III. To jednak co wygenerował ten obiektyw na modelu A7RIV, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. W teście 
tego aparatu zawarłem stwierdzenie, że jakościowo obrazy są bardzo bliskie temu, co oferuje średni format. Pisałem to, po głębokim przemyśleniu. Dotyczyło to obiektów 
oddalonych nie więcej niż 2-3 m. W dalszych planach, była już różnica pomiędzy średnim formatem a pełną klatką. W zakresie do 2 m to, co oferuje Sony A7RIV z obiektywem 
APO Lanthar, jest zupełnym światowym topem. To właśnie ten test sprawił, że w tych samych warunkach zacząłem testowanie innych obiektywów Cosiny – serii Nokton, któ-
re umieściłem zarówno na wyżej wymienionym korpusie Sony, jak i na korpusie aparatu średnioformatowego Hasselblad X1D II. Wysoko rozdzielcze matryce pokazują, że 
obiektywy te znacznie przekraczają jakościowo to, co może wyłapać matryca. Dlatego też postanowiłem podzielić się z wami efektem testów. W najbliższym czasie publiko-
wane będą testy ultra jasnych Noktonów, zakładanych na korpus Hasselblad X1DII i na Sony A7RIV.
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PROFOTO A10

Użytkownicy lampy Profoto A1 czy A10 nie potrzebują 
analizować możliwości tego urządzenia. Oni po prostu 
wiedzą, dlaczego zakupili taką lampę czy lampy i używają 
jej, (ich) z wielką radością. Ten artykuł nie jest dla nich. Po-
staramy się przybliżyć szerszemu gronu fotografujących, 
możliwości tego sprzętu ze szczególnym uwypukleniem 
tego, dlaczego ten sprzęt jest lepszy od innych.

Czy jest lepszy? No właśnie. Jeżeli przeanalizujemy wszyst-
kie informacje, które można znaleźć w sieci na ten temat, 
oprzemy się o frazesy, ściągnięte z materiałów prasowych 
producenta lub suche informacje o tej lampie. No i jest 
jeszcze inna sfera. Na materiałach z sesji wielu fotogra-
fów widzimy właśnie ten sprzęt.

Dane techniczne, informacje o możliwościach sprzętu, 
jednak nie wnoszą za wiele do zrozumienia tego, że war-

to byłoby wydać na lampę błyskową kilkakrotnie razy 
więcej, niż za zbliżone pod względem możliwości pro-
dukt konkurencji.

Odsyłamy to do licznych artykułów, opowiadają o sa-
mej lampie A1 czy A10. Wszystko jest tam dokładnie 
opisane i my także zaznaczymy kilka opcji, które czy-
nią ten lampę wyjątkową. Od tego jednak do wytłu-
maczenia czym naprawdę jest A1 – A10 jeszcze daleka 
droga.

Nim przedstawimy najważniejsze cechy, jedna ważna 
dygresja. Tak naprawdę, teoretycznie oczywiście, abso-
lutnie nic z tego, co wyczytacie w materiałach reklamo-
wych lub danych technicznych nie jest w stanie wytłu-
maczyć fenomenu tego sprzętu. Tak naprawdę nic nie 
jest w stanie wytłumaczyć bliżej fenomenu całej firmy 
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Lampa A10 spakowana jest do pięknego 
i praktycznego futerału. Całe opakowa-
nie jest także bardzo wysmakowane styli-
stycznie. 
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Profoto. Suche dane techniczne niczego nie wnoszą. Na rynku znajdziemy produkty, któ-
re będą możliwościami zbliżone do produktów Profoto. Bardzo często będą przy tym o 
wiele tańsze. Tu dochodzimy do sedna. Do postawienia sobie pytania – czy warto inwe-
stować więcej gotówki w sprzęt Profoto, czy lepiej pozostać przy tańszych odpowiedni-
kach innych firm?

Aby nie było za łatwo i abyście nie otrzymali odpowiedzi już w pierwszych akapitach, 
najpierw przedstawmy sobie lampę A10. Tak naprawdę jest to typowy flash reporterski, 
mocowany w sankach aparatu, umożliwiający pełną współpracę z automatyką, którą 
dysponuje kamera. Moc na poziomie 76 wato sekund nie odstaje, aż tak bardzo od to-
powych modeli firm, produkujących aparaty fotograficzne i flesze systemowe do nich. 
Tymczasem cena jest na ogół co najmniej dwukrotnie wyższa. Do tego wszystkiego do-
chodzi jeszcze aspekt, w którym producent zaciemnia obraz tego sprzętu podając, że 
jest to najmniejsza lampa studyjna. Jak to studyjna? – Zapytacie. Przecież to flash repor-
terski, z odchyloną głowicą do generowania światła odbitego. O co w tym wszystkim 
chodzi?

Na początek kilka faktów, które na to pytanie nie odpowiedzą, ale pozwolą zdać sobie 
sprawę z tego, jakie cechy podstawowe ma ten flesz:

– przede wszystkim technologia Bluetooth AirX stojąca za bardzo szybkim zgrywaniem 
firmware do lampy i sterować lampą z pomocą smartfona. To ta technologia stoi za tym, 
że można użyć tej lampy jako jednostki emitującej światło dla lustrzanki, bezlusterkow-
ca czy też smartfona (!)
– łatwość pracy zdalnej, pozwala na automatyczne obliczanie prawidłowej ekspozycji w 
chwili wyzwolenia migawki, co pozwala zapomnieć o skomplikowanych ustawieniach i 
skupić się na zdjęciach
– okrągły palnik sprzyja bardzo naturalnemu rozchodzeniu się światła, aż wstyd pomy-
śleć, dlaczego producenci nie zaimplementowali tej cechy z lamp studyjnych kilka czy 
kilkanaście lat temu
– mocowanie dodatkowych akcesoriów jest magnetyczne, co ułatwia szybką wymianę
– lampa posiada pilotujące światło LED
– lampę podobnie jak A1X wyposażono w niezwykle duży interfejs, możliwy do odczy-
tania nawet z dużej odległości
– menu lampy jest bardzo proste i intuicyjne, nie grozi nam zagubienie, gdzieś w usta-
wieniach
– tryb AirTTL I pilot tej technologi wbudowany jest w lampę, co sprzyja współpracy z 
innymi lampami Profoto
– akumulator Li-Ion utrzymuje napięcie 4 razy dłużej, a ładowanie do pełnej mocy trwa 
1 s
Sami widzicie, że jest dobrze, ale o co tyle szumu i dlaczego taka cena? Otóż teraz najlep-
sze. Nawet gdy nie jest się jeszcze zapalonym fanem tej marki i po raz pierwszy korzysta 
się z jej produktu – przychodzi do nas potężna fala efektu wow. Znamy przecież flesze, 
używaliśmy wielu. Jednak z fleszami Profoto wszystko wygląda inaczej. Obsługuje się je 
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intuicyjnie, prosto. Działają niezawodnie, generują ładnie wymodelowany snop świa-
tła i skonstruowane są inaczej od wszystkich innych fleszy. Nawet tworzywo sztuczne, 
z którego są one zbudowane, ma inne cechy fizyczne niż zwykłe flesze. Odczuwa się 
to w dotyku. Tworzywo ma większy dodatek elastycznych składników. Jest bardziej 
odporne na uderzenia i pęknięcia. Czytelny gigantyczny wyświetlacz, który możemy 
odczytać z kilku metrów wraz z filozofią, która każe lampie zawsze startować od naj-
mniejszej mocy, są bardzo przydatne w pracy, ale póki nie poznamy tych możliwości, 
nie możemy wiedzieć, co jest dobre. Do tego miniaturowy sterownik zdalny mocowa-
ny w sankach aparatu lub np. do pracy ze smartfonem, który nie ma żadnych ustawień, 
ekranu itd. Współpraca odbywa się płynnie i automatycznie. To tak naprawdę jeden 
flesze, w których możemy w 100 procentach zaufać ustawieniom automatycznym TTL, 
nie bojąc się o nadmiar światła.

W praktyce wygląda to tak, że wszystkim sterujemy w aparacie, ustawiając czas i przy-
słonę a lampa powinna nas interesować tylko w zakresie skierowania snopa światła, 
czy modyfikatora. Robimy zdjęcia i … dobry rezultat! Ta łatwość współpracy uzależnia, 
podobnie jak wiecznie dający moc akumulator czy lampa modelująca LED. Tak dobrze 
jest mieć ją w głównym palniku!

Używanie lampy jako flesza dedykowanego w sankach aparatu to już w ogóle pełny 
high end błyskowego sprzętu. Jeżeli znajdziemy się ze sprzętem Profoto na planie, 
gdzie jest kilka lamp (nawet skrajnie różnych), sterowanie odbywa się automatycznie 
od razu. Wystarczy włączyć lampy, aby system ze sobą współpracował, a lampa na apa-
racie pracowała jako sterownik. To samo może zdalny wyzwalacz i nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie to, że w tym systemie wszystko przebiega gładko i sprawnie. 
Jakość akcesoriów do wszystkich lamp, także przewyższa to, co znamy z lamp innych 
producentów. Nawet tych wschodnich, którzy tak bezwzględnie naśladują np. Okrą-
gły palni lampy reporterskiej (wszyscy wiemy, o jaką firmę chodzi). Tu jest lepiej.

Parafrazując pewną reklamę systemu bankowego, to „wyższa kultura błysku” – po pro-
stu. Po jednej sesji z lampą A10 czy A1X od razu rozumie się, z czego wynika wyższa 
cena. Co więcej, przestaje ona mieć znaczenie. Za taką wygodę pracy można zapłacić 
naprawdę dużo.

Na koniec warto wspomnieć, że system adapterów OCF jest tak zbudowany, że na-
sza A10 może obsługiwać duże modyfikatory studyjne i pozwala modelować światło 
w sposób bardzo wysublimowany. Wówczas wraz z lodowym światłem modelującym 
A10 pokazuje, że może być najmniejszą lampą studyjną.

Z wyrobami Profoto jest trochę tak jak z komputerami Apple czy statywami Gitzo. Moż-
na marudzić na wyższą cenę, ale jak już się spróbuje, nie ma powrotu do innych roz-
wiązań!
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GITZO MINI TRAVELER
Statyw miniaturowy to ciekawy element wyposażenia. Można mieć go zawsze przy sobie. Nic nie waży (no prawie nic), ale pozwala skorzystać z dłuższych czasów na-
świetlania. Co więcej, można stosować go w różny sposób. Model, który prezentujemy to najtańszy statyw Gitzo. Kosztuje 10 razy więcej niż statyw siostrzanej firmy Man-
frotto. Czy warto zainwestować więcej? Jak się okazuje warto. Wykonany z aluminium i karbonu statyw jest lekki, ale bez problemu blokuje masę 3 kg. Blokada odbywa 
się bez użycia siły. Suche dane nie przedstawiają wszystkiego, a jednak rzucają cień prawdy na tę konstrukcję. Waga 265 g (!). Długość po złożeniu 22 cm, wysokość mak-
symalna 17,5 cm, wysokość minimalna 12,5 cm, udźwig 3 kg. Produkowany jest w wersjach z lakierem młotkowym – taki model przedstawiamy, jak i w wersji czarnej. 

https://www.youtube.com/watch?v=z59D1-pblcw&t=692s
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Nikon Z6 

Pełna klatka od Nikona – 2 lata po premierze

Mateusz Ba

Mateusz Bałwas
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Pytacie nas często o kamery tańsze, które jednak pozwolą wejść z czasem w sferę po-
ważniejszego, bardziej profesjonalnego obrazowania. To trudne zadanie zawsze można 
rozwiązać w prosty sposób – sięgnąć po konstrukcję, która nie jest topową nowością. 
Sprzęt tanieje, jak tylko producent wprowadza na rynek nowszą wersję. To dobra wia-
domość. Można tak upolować coś całkiem sensownego. Ja zwróciłem uwagę na cenę 
tego aparatu. Poczytałem i… uważam, że wciąż daje radę.
Warto zacząć od tego, że Nikon Z6, czas swojej premiery ma już dawno za sobą. Minęły 
już ponad 2 lata, od kiedy Nikon zaprezentował model Z6. Wiele osób czekało na ten 
model i pokładało nadzieje, że w końcu bezlusterkowiec firmy Nikon z pełną klatką, bę-
dzie kompletnym aparatem, który stanie do walki z popularnymi modelami firm kon-
kurencyjnych. Myślę, że ta sztuka 2 lata temu udała się znakomicie, jednak lata mijają, 

rynek staje się większy, wymagający i urozmaicony o nowe technologie, dlatego moje 
refleksje ograniczę do tego, co Nikon Z6 może nam zaoferować w roku 2021.

Z racji tego, że na rynku już jakiś czas temu pojawiła się kolejna wersja tego modelu, Ni-
kon Z6 dostępny jest w o wiele lepszej cenie, niż było to 2 lata temu – cena tego mode-
lu za samo body zeszła do poziomu ok. 7 tysięcy złotych. Jak na aparat nieodbiegający 
od konkurencji, który współcześnie wciąż ma do zaoferowania bardzo wiele, ta cena nie 
jest wygórowana.

Nikon Z6 to średni gabarytowo aparat oczywiście w zależności od tego, jaki obiektyw 
zamontujemy do korpusu. Jakość i ergonomia są naprawdę na wysokim poziomie. Do-

75



stając model prosto z półki, nie wiedząc jaki sprzęt trzymam 
w ręce, nigdy nie wpadłbym na to, że to już dwuletni aparat. 
Wręcz przeciwnie – jest schludny, dobrze wykonany i posiada 
świetne rozwiązania dzięki, którym z łatwością przekonamy 
się do Nikona, nawet jeśli to nowa dla nas marka.

Przede wszystkim duży, dotykowy ekran. To ogromna zale-
ta, która według mnie powinna być już standardem. Pomimo 
upływu czasu Z6 posiada ten atut i w dodatku oferuje możli-
wość całkiem udanie rozwiązanego odchylania, co daje nam 
więcej komfortu podczas niewygodnych pozycji podczas ro-
bienia zdjęć, a może przede wszystkim podczas filmowania, 
jeśli nie posiadamy dodatkowego monitora podglądowego. 
Oczywiście do zdjęć możemy korzystać z wizjera cyfrowego, 
który według mnie jest fenomenalny i nie przekłamuje obrazu.

Układ klawiszy jest równie spójny jak menu. Po lewej stronie 
na górze, mamy standardowy wybór trybów fotografii, jak i fil-
mowania – wreszcie bez trybów typu portret, krajobraz, sport. 
Uważam, że to było fajne 10 lat temu, dziś przy tego rodza-
ju sprzęcie, nikt już nie potrzebuje takich opcji. Po prawej na 
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górze spust migawki oraz zaraz obok kółeczko ISO, które jest dużym 
udogodnieniem. Bez problemu możemy operować migawką, jak i ISO 
w tym samym czasie. Jeśli jednak mamy wolny palec, możemy przesu-
nąć go trochę w dół, a wtedy trafimy na joystick wyboru pola ostrości. 
Podczas korzystania z Nikona Z6 śmiało mogę powiedzieć, że stało się 
to moim ulubionym udogodnieniem w tym sprzęcie. Przez te krótką 
chwilę możemy poczuć się, jakbyśmy trzymali joystick z konsoli. Jest 
to fenomenalne udogodnienie, które pozwala na szybki czas reakcji w 
każdej sytuacji. Sama bryła aparatu została jakby stworzona do tego, 
aby w jak najszybszym czasie zrealizować zadanie. Przez cały czas pod-
czas mojego testu Nikona Z6 mogłem bez obaw, trzymać go w ręce 
trzema palcami, mając wrażenie, że wręcz klei się do dłoni.
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Do testu wykorzystałem obiektyw Nikkor 24-70 mm o stałym świetle f4, 
który bardzo często jest oferowany w zestawie. To pewien bonus tego 
testu ponieważ możecie ocenić jakość tego podstawowego zooma, 
który według mnie jest naprawdę udaną konstrukcją. Pomimo ciemne-
go obiektywu nie miałem problemu z jasnością zdjęć. Nikon Z6 oferuje 
szeroki zakres ISO, który użyteczny jest nawet w granicach 9-12 tysięcy 
o ile komukolwiek przydarzy się taka potrzeba. Jest jasno i ostro, a dzię-
ki dużej soczewce tylnej obiektywu oferowany jest bardzo przyzwoity 
obraz, odpowiednio skorygowany i to na każdej ogniskowej.

Oczywiście warto wspomnieć także o trybie filmowania, który również 
wciąż jest na bardzo wysokim poziomie i w porównaniu do Nikona Z7, 
model Z6 sprawdzi się o wiele lepiej. 24 megapikselowa matryca tego 
Nikona, umożliwia uzyskanie filmów 4K w 30 klatkach na sekundę (w 
trybie nocnym są nadpróbkowane do 6K) oraz slow motion w postaci 
HD w 120 klatkach na sekundę. Nikon Z6 oferuje oczywiście nagrywa-
nie w płaskim profilu, focus peaking czy porty audio, czyli standardy 
każdego modelu do filmowania, który chce się liczyć na rynku. Każdy, 
kto zdecyduje się na ten model, może liczyć również na szybki i sku-
teczny autofokus, który świetnie sprawdzi się np. na wakacjach czy ro-
dzinnych imprezach. Większy problem może sprawić Nikonowi Z6 śle-
dzenie twarzy, która to opcja nie zawsze działa perfekcyjnie. Natomiast 
perfekcyjnie działa stabilizacja – bez problemu możemy zdać się na krę-
cenie z ręki i cieszyć się mobilnością naszego zestawu do filmowania w 
spontanicznych momentach wiedząc, że sprawdzi się on również do 
kręcenia filmów.

Podsumowując w paru zdaniach moje odczucia co do Nikona Z6 w kon-
tekście tego, że mamy początek 2021 roku i jesteśmy po paru ważnych 
premierach pełnoklatkowych body konkurencji. Z6 to świetny aparat 
w stosunkowo niskiej cenie, który jest maszyną wielozadaniową. Zna-
komicie sprawdzi się jako pierwszy poważny aparat, który nakieruje 
młodego fotografa i pozwoli odkryć mu jego styl. Jedynym minusem 
technicznym konstrukcji jest slot na karty XQD, jednak zdjęcia może-
my zgrywać poprzez kabel bezpośrednio do dedykowanej aplikacji na 
komputer. Aplikacja szybko i bezproblemowo radzi sobie z odczytem 
dużych plików NEF. No i ogólnie rozumiana jakość – kupując Nikona 
Z6, poczujemy w ręku kawał solidnej maszyny, która nie zawiedzie nas 
na żadnym froncie.
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Manfrotto Element MII

Statyw nie tylko dla vlogerów
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Otrzymaliśmy kilkanaście zapytań o test statywu zupełnie podstawowego, o stosun-
kowo niewielkim udźwigu, który jednak będzie w stanie ustabilizować większość ama-
torskich urządzeń rejestrujących obraz. Poszukaliśmy wśród tego, co oferuje rynek i… 
udało nam się wyszukać rozwiązanie znacznie bardziej praktyczne, przeznaczone dla 
segmentu rynku, który jeszcze nie dawno zaledwie się rodził. W kilku mailach padło 
określenie, że to ma być statyw na co dzień, który między innymi ma służyć do vlogowa-
nia. Świetnie spełnia te oczekiwania podstawowy obecnie model Manfrotto – Element 
MII. Należy nadmienić, że nie tylko oczekiwania vlogerów czy vlogerów podróżników. 
To statyw podstawowy, który zaspokoi wymagania większości podróżujących i amato-
rów fotografii. Statyw Element MII miał być zapewne minimalistyczną wersją statywu 
Beefree, ale ostateczny produkt wcale nie został jakoś szczególnie okrojony pod wzglę-
dem ergonomii czy wytrzymałości.

To, co reprezentuje nowy statyw elementarny w ofercie Manfrotto, jest bardziej niż wy-
starczające. Statyw jest funkcjonalny, lekki, składa się jak typowy statyw podróżny i nie-
zbyt dużo kosztuje. Dla każdego, kto chciałby rozpocząć przygodę z mediami czy roz-
winąć skrzydła w swej pasji, będzie to wspaniała alternatywa na początek. Alternatywa, 
której nie będzie towarzyszył drenaż zasobów finansowych. Cóż takiego oferuje Element 
MII?

Stayw zbudowany jest w oparciu o solidne, aluminiowe jarzmo. To właśnie od tego ele-
mentu zależy cała solidność konstrukcji. W jarzmie osadzono nogi, które łączą się z nim 
poprzez ciekawie rozwiązany mechanizm, pozwalający na ustawienie nóg pod dwoma, 
blokowanymi kątami. Blokowanie nóg w zadanej wysokości realizuje się za pomocą me-
chanizmu Twist lock, czyli poprzez zakręcanie obejm kończących każdą sekcję.
Ponieważ statyw jest konstrukcją ze swego założenia niewielką, wyposażony został w 
kolumnę centralną, która powoduje, że głowica podczas transportu może być schowa-
na pomiędzy nogami statywu. Podczas pracy zyskujemy dodatkową wysokość.

Statyw ma wysokość maksymalną 160 cm, a minimalną 43 cm. Długość statywu po zło-
żeniu to 42,5 cm. Waga 1,55 kg. Taka waga wynika z tego, że niższa cena wymusiła uży-
cie aluminium. To jedna z cech tego statywu, a właściwie całej serii, ale o tym poniżej.

Ważny jest udźwig modelu MII, który wynosi 8 kg.

Takie parametry udźwigu wynikają z możliwości głowicy. Aluminiowa głowica kulowa 
wykonana jest starannie i działa bardzo sprawnie. Kula blokowana jest pewnie dużym 
pokrętłem. Mniejsze pokrętło odpowiada za blokadę ruchu panoramicznego. Nie spo-
sób ich pomylić i cała obsługa jest intuicyjna. Element mocujący płytkę statywową po-
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siada poziomicę i blokuje płytkę standardu Arca-
-swiss.

Sama płytka posiada dwa elementy gumowe, któ-
re zabezpieczają sprzęt przed przekręceniem i po-
ślizgiem.

Statyw Element MII posiada atrakcyjne elementy 
wykończeniowe w postaci kolorystycznego dese-
niu w odcieniach szarości, czerwieni i błękitu. Ta-
kie trzy wersje kolorystyczne możemy zakupić.

Statyw zaopatrzono w haczyk umożliwiający do-
ciążenie kolumny centralnej i jedną nogę pokryta 
guma co ułatwia przenoszenie nie tylko podczas 
zimy.

Gdybyście pomyśleli, że to wszystko to bylibyście 
w błędzie. Statyw sprzedawany jest osobno lub w 
dedykowanych zestawach. Oczywiście można ze-
stawy ominąć i dokupić osobno akcesoria, ale w tej 
rodzinie statywu to właśnie fakt, kompleksowego 
przygotowania, ma wyprzedzić zapotrzebowanie 
początkującego amatora.
 Trochę pomożemy Wam się w tym rozeznać.

Element MII – wersja podstawowa wykonana z alu-
minium o cechach tak jak w opisie powyżej. Cena 
489 pln.

Element MII Mobile – to samo, tylko lżejszy, wyko-
nany z Carbon i zaopatrzony w klamrę do moco-
wania smartfona MCLAMP. Cana 749 pln.

Element MII Mobile BT – wykonany w dwóch wer-
sjach aluminiowej i carbonowej, ale z wypoza-
żeniem dodatkowym, które poza uchwytem dla 
smartfona MCLAMP, obejmuje jeszcze funkcjonal-
ny, zdalny pilot do uruchamiania migawki smartfo-
na. Pilot działa w technologii Bluetooth w zasięgu 
do 27 metrów. Może być mocowany na statywie 
lub przenoszony na miniaturowej smyczy, którą 
możemy spiąć z ubraniem czy kluczykami do sa-
mochodu. Aluminium z tym wyposażeniem kosz-
tuje 565 pln, a carbon 799 pln.
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Dodać należy, że statywy sprzedawane są wraz z pokrowcem umożliwiającym transport.

W skład rodziny Element wchodzą także monopody w cenie około 175 pln i statywy 
mniejsze (i tańsze), Element Small o udźwigu obniżonym do 4 kg i mniejszych gabary-
tach. Te jednak opiszemy wkrótce, ponieważ mogą zainteresować tych, którzy używają 
totalnie najlżejszego sprzętu. Small wystarczają do pracy ze smartfonami. Kosztują od-
powiednio 419 pln (wersja aluminiowa) i 709 pln (wersja carbonowa).

Co jest najważniejszą cechą tych statywów? Przede wszystkim lekka i zgrabna konstruk-

cja, która jednak prezentuje poziom, do którego przyzwyczaiła nas firma Manfrotto. To 
nie dalekowschodnia budżetówka, która skończy się kiedyś jako bezużyteczny, rozkle-
kotany gadżet. Swą funkcjonalność Element będzie oferował przez długie lata. Jasne, że 
nie obciążymy go ciężkim sprzętem ale nawet pełnoklatkowy bezlusterkowiec pokroju 
SONY A7, można na nim unieruchomić. Wszyscy Ci, którzy chcą angażować się w roz-
wój swego hobby, nie muszą przeczesywać sklepów, tylko od razu kupić zestaw. Chcesz 
zacząć blogowanie? Zestaw z pilotem i uchwytem smartfona jest dla Ciebie? Fotografu-
jesz w podróży i chcesz trochę pobawić się w zdjęcia w słabych warunkach świetlnych? 
Masz wersje carbonowe. Bardzo pozytywnie nas ten statyw zaskoczył.
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Hasselblad XCD 3.5-4.5 35-75 mm Zoom

Trudno ten obiektyw namierzyć i poddać testom. Znika z półek nim jeszcze się na nich pojawi. Kupują go znawcy, którzy w 
systemie X Hasselblada siedzą od początku. Pewnie w ich wewnętrznym obiegu informacji już dawno został uznany za war-
ty zakupu. Bardzo ucieszyła nas wiadomość, że możemy go sprawdzić w praktycznym teście.
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Obiektyw pracuje w zakresie ogniskowych 35,9 do 73,1 mm 
w formacie, co daje przybliżone wartości tak niezbędne w 
marketingu i terminologii – 35-75 mm. Aby przybliżyć ten za-
kres czytelnikom obeznanym z pełną klatką, daje to w przy-
bliżeniu zakres 28 – 58 mm. Takie parametry osiągane są ze 
światłem zmieniającym się wraz ze zmianą ogniskowej. Im 
obiektyw dłuższy pod względem ogniskowej, tym staje się 
ciemniejszy. Zmiany przysłony otwartej oscylują od f/3,5 do 
f/4,5. Obiektyw ma długość 145 mm i średnicę 85 mm. Śred-
nica gwintu filtra to 77 mm. Waga 1115 gram. Minimalny dy-
stans ostrości to 60 cm. Obiektyw zbudowany jest w oparciu 
o tubus, który nie zmienia rozmiarów. W czasie zmiany ogni-
skowych, przesuwają się jedynie elementy wewnętrzne. Jest 
tych elementów 15 i rozmieszczone są w 13 grupach. W tym 
całym układzie występują dwa elementy asferyczne. Zmiana 
ogniskowych i ostrość jest realizowana przez jednoczesny 
ruch grupy elementów z przysłona – tu pełniącą rolę migaw-
ki i (lub) jednoczesny ruch przedniej grupy soczewek. Takie 
„pływające” rozwiązania przypisane są do lepszych konstruk-
cji i sama taka budowa, może zapowiadać dobre osiągi.

Obiektyw sprzedawany jest wraz z osłoną przeciwsłoneczną. 
Całość zapakowana jest w tradycyjnie matowo czarny kar-
ton, do którego Hasselblad zdążył nas już przyzwyczaić. Ca-
łość bardzo elegancka.

Pierwsze odczucia są bardzo pozytywne. Obiektyw jak na 
swą masę nie jest ciężki. To kilogram metalu i szkła, ale… 
no właśnie. Ważące prawie tyle samo szkła tego systemu jak 
obiektyw 120 mm macro czy portretówka 80 mm f/1,9 wyda-
ją się cięższe. Oczywiście waga mówi prawdę, ale tu chodzi o 
wrażenie. 120 mm jest cięższy, ponieważ jest dłuższy. 80 mm 
jest cięższy, ponieważ to obiektyw tele z umieszczonymi z 
przodu cięższymi i większymi soczewkami, które powodują 
nierównomierny rozkład masy. W prezentowanym zoomie 
waga soczewek rozkłada się równomiernie po całym tubu-
sie. 

114



To naprawdę istotne. Obiektyw jest bardzo dobrze wyważony i świetnie leży w dłoni. 
Obydwa pierścienie przysłony i ostrości są tak samo gumowane, jak wszystkie w tym 
systemie. Obracają się z budzącym zaufanie delikatnym oporem. Oczywiście pierścień 
zmiany ogniskowej z minimalnie większym, ponieważ musi poruszyć skomplikowaną 
helikoidą z dużą grupą soczewek i mechanizmem migawki, przysłony. Migawka działa 
w pełnym zakresie czasów systemu X, czyli od 68 minut do 1/2000 s. Synchronizacja 
jak to w migawce centralnej jest możliwa w pełnym zakresie czasów. Idźmy dalej.

Kolejnym miłym zaskoczeniem jest to, że migawka działa bardzo cicho. Nie wiem, czy 
nie najciszej w całym systemie. Tu ważna dygresja. Ze względu na budowę obiekty-
wów i umieszczenie migawki za każdym razem w innej konstrukcji, wydobywający 
się na zewnątrz dźwięk jest za każdym razem inny. Dla większości z nas, przyzwycza-
jonych do migawek w korpusach, to coś, do czego trzeba się przyzwyczaić. Tak czy 

owak, ta migawka pracuje naprawdę cicho. Do tego dochodzi bardzo szybki system 
AF. Tak. To jeden z szybszych obiektywów w tym systemie. AF pracuje tak samo, jak w 
innych obiektywach X, czyli przód – tył – złapanie ostrości w punkt, ale tu odbywa się 
to bez wahań i bardzo pewnie. Nie występuje lub występuje sporadycznie zjawisko 
błądzenia, ale nad nim możemy zapanować, kierując czujnik na obiekt lub jego część, 
która nie spowoduje problemów.

Ta pewność powoduje, że bardzo szybko zaczynamy ufać automatyce i skupiamy się 
na kadrowaniu, czyli… zoomowaniu.

Tu zaczyna się prawdziwa jazda. Zmiana ogniskowej odbywa się przez stosunkowo 
niewielkie przekręcenie pierścienia. Łatwo się przyzwyczaić i z łatwością trafiać na 
typowe ogniskowe. Tylko po co? Cała radość bierze się z tego, że nagle możemy fo-
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tografować jakby płynniej. W jednym momencie zrobić coś szeroko, a za 
sekundę, nie zmieniając pozycji, wąsko. Dla wielu z was to absurd, że na to 
zwracamy uwagę, ale to niezbyt częste zjawisko w świecie średniego for-
matu. Zoom bywa egzotyką tam, gdzie toczy się walka o jakość. Bo zoom 
zawsze przynosi stratę jakości. Do tego przywykliśmy. Trzeba iść na kom-
promis.

I tu dochodzimy do najważniejszego punktu. Praca w zakresie 28-56 mm, 
jest w większości sytuacji wszystkim, czego potrzebujemy. Wydaje się to 
zbyt małym zakresem, a jednak to właśnie takie zoomy w końcu lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku były bardzo cenione przez profesjonalistów 
(sławny zoom Nikkor 24-50 mm). Ograniczenie zakresu i trzymanie się 
pewnej przewagi po jednej ze stron, tak jak w tym przypadku, po stronie 
bardziej szerokiej i niesięganie do znaczącego tele, pozwala, tak zaprojek-
tować obiektyw, aby dawał najlepszą jakość.

Tak jest w tym przypadku. Jakość obrazu stoi na bardzo wysokim poziomie. 
Bardzo wysokim. Jeśliby się chciało opisać różnice pomiędzy kadrami z tego 
zooma a stałką z tego systemu, to najzwyczajniej ma się problem. Może 
jest strata na poziomie 3-4-5%, ale należy zaznaczyć i mocno podkreślić 
słowo „może”. To jeden z pierwszych obiektywów zoom, który zachowuje 
się tak wspaniałe, jeśli chodzi o jakość obrazu. Zaliczyliśmy przy tym teście 
małą redakcyjną wpadkę. Oceniając pracę na różnych ogniskowych, orze-
kliśmy spadek kontrastu na najdłuższym ustawieniu. To była jednak pomył-
ka. W kadr weszło dużo ciemnych elementów, które na zbliżeniu wypełniły 
większą część pola obrazowego i zachwiały ekspozycją. Po przyciemnie-
niu jakość okazała się taka sama.Reasumując. Jeżeli z aparatem systemu 
Hasselblad X zamierzasz podróżować, robić reportaż lub fotografować w 
miejscach, gdzie zmiany ogniskowej są utrudnione, lub grożą zapyleniem 
matrycy – to obiektyw dla Ciebie. Przyjmij, że możesz zakupić go w ciemno 
i nie nanosisz się, dźwigając kilka szkieł, a jakość zdjęć na tym nie ucierpi. 
Spokojnie możemy rekomendować ten zoom do poważnych zastosowań 
profesjonalnych. Pozbawiony takich wad jak aberracja chromatyczna czy 
dystorsja i posiadający tak wysoki mikrokontrast spełni oczekiwania pokła-
dane w profesjonalnym sprzęcie. Dobry obiektyw „na start” z takim korpu-
sem jak X1D II. Może stanowić świetną parę z np. obiektywem 120 macro.
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VOIGTLAENDER REAKTYWACJA
NOKTONY NA ŚREDNIM FORMACIE

139

https://www.youtube.com/watch?v=wYg1MRTGicY&t=474s


Tak. Nokton to już nie, konkretny obiektyw! Przynajmniej nie dla mnie. To ogólniejsze 
pojęcie symbolizujące jakość optyczną niepozbawioną trójwymiarowej głębi i obarczo-
ne niesamowitą plastyką. Przypisane (niesłusznie jak się okazało) do pełnej klatki!!! To, 
co pokazały mi Noktony przez użycie ich w średnim formacie, otwarło mi drogę do zu-

pełnie nowego obrazowania. Od razu zastrzegam – obiektywy natywne systemu Has-
selblad i Fujifilm pokazują niezrównaną jakość i rozdzielczość, której tak oczekujemy w 
profesjonalnej fotografii. To nie ulega kwestii i nie jest też do zastąpienia przez szkła nie 
systemowe, jednak już dawno udało mi się zauważyć ile radość i daje używanie szkieł, 
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które na swój sposób przedstawiają rzeczywistość. Takie obiektywy dla pełnej klatki jak 
Nokton 40 mm f/1,4 SC Classic potrafią widziany oczami obraz zinterpretować na swój 
własny sposób. Dodają sporo od siebie do naszej kreacji, czyniąc ją jeszcze ciekawszą. 
Tak, oczywiście – po przymknięciu przysłony cała ta magia znika i otrzymujemy perfek-
cyjne szkło o danej ogniskowej. Takie właśnie działanie możemy przypisać Noktonom 
użytym na matrycy średnioformatowej. Pierwszy mój eksperyment dotyczył kupna ada-
ptera na Fujifilm GFX pozwalającego zapiąć obiektyw Leica M. Zrobiłem jedno zdjęcie 
i już wiedziałem, co mogę uzyskać. Potem odważniej sięgnąłem po szkła typu 21 mm i 
znowu szok. Jeśli tylko zapomnimy o kadrowaniu w tym mniej prostokątnym, a bardziej 

zbliżonym do kwadratu formacie 3:2 a sięgniemy po pochodne 16:9, możemy cieszyć 
się nienagannym obrazem, który jest…

No właśnie. Ostrość na większych matrycach jest zawsze większa, bo mają większe pik-
sele. Głębia maleńka, a więc trzeba się wysilić, ustawiając ostrość manualnie, co na szczę-
ście dzięki podglądowi fragmentu obrazu jest łatwe. Wystarczy zapisać na jednym z 
przycisków powiększenie obrazu i otrzymujemy bilet do pierwszego rzędu na spektakl 
pod tytułem „Niezrównane możliwości plastycznego obrazowania”. Tak. Ostrość trafia w 
punkt i jest perfekcyjna – np. wyostrzenie na rzęsy modela oddalonego o 1,5 metra po-
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zwala rozmyć wszystko inne. Elementy kadru oddalone o 
2 metry zginą w rozmyciu. Jeśli natrafimy na generatory 
nerwowego bokeh, czyli gałązki, liście i inne skompliko-
wane i małe w stosunku do proporcji kadru elementy – 
zdziwimy się, co stanie się z nimi w kadrze generowanym 
przez takiego Noktona 50 mm f/1,2. To samo zjawisko 
będzie dotyczyć innych szkieł, tylko proporcjonalnie do 
ogniskowej 35 mm zadziała z nieco większą głębią ostro-
ści (pół twarzy), a 75 mm z mniejszą (niecałe oko). Jednak 
efekt za każdym razem oczaruje oglądających Wasze fo-
tografie – no bo, że oczaruje Was, nie mam złudzeń. Do 
tego dojdzie dodająca płatki winieta, której nie musicie 
nakładać cyfrowo no i jeszcze coś.

Z filmu dowiecie się więcej o obiektywach Nokton na ma-
trycach średnioformatowych.
Coś, czego możecie wstępnie nie zauważyć, ponieważ 
wymaga to stworzenia specyficznych warunków. Mowa 
o powiększonym efekcie trójwymiarowości, jeśli różne 
obiekty znajdą się w różnych odległościach od obiektywu 
i osi kadru. Ostrzenie na większą odległość (np. powyżej 5 
metrów) sprawia, że przy tak małej głębi nagle w kadrze 
uzyskujemy przypadkowo wyostrzone detale w różnych 
miejscach. … Owszem trzeba znaleźć takie motywy, ale 
to pole do eksploracji. Moja sesja miała pokazać mi, co 
te obiektywy mogą zaoferować nam w średnim forma-
cie. No i pokazała. Uchyliła rąbka tego, co może stać się 
udziałem w fotografowaniu Hasselbladem 907X czy X1D 
II, czy zaopatrzonym w tę samą matrycę Fuji GFX.

Wszystkie fotografia wykonane zostały obiektywami 
Nokton – 21 f/1,4 – 35 f/1,2 – 50 f/1,2 – 75 f/1,5 zamonto-
wanymi na aparacie Hasselblad X1DII. Pliki bez korekcji 
barwnej. Szary, grudniowy dzień. Raczej w pełni otwarte 
przysłony. Hasselblad pozwolił na neutralność kolorów. 
Jasne obiektywy na fotografowanie “z ręki”. Małe głębia 
ostrości i aksamit rozmyć… to cecha Noktonów. Samo-
chód na zdjęciach to całkowicie elektryczna Mazda CX-
30. Rewelacja.
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Nokton 21 mm f/1,4 ASPHERICAL
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Nokton 35 mm f/1,2 ASPHERICAL III
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Nokton 50 mm f/1,2
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Nokton 75 mm f/1,5

185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195

http://megaobraz.pl
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