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Na wstępie wypada wytłumaczyć zmiany w numeracji magazynu. 
Od tego numeru, kolejne magazyny publikowane będą z numerem 
bezwzględnym edycji - obecnie oddajemy w Wasze ręce nr 7.

Opóźnienie spowodowane było światową pandemią, która doknę-
ła także nasz zespół w stopniu znikomym (słaboobjawowym) i mnie 
osobiście w stopniu katastrofalnym.  Znalazłem się na Oddziale In-
tensywnej Opieki Medycznej Covid-19 w Szpitalu Czerniakowskim 
w Warszawie, gdzie podłączony do respiratora, w śpiączce farmako-
logicznej trwającej ponad 3 tygodnie, walczyłem o życie. 
Tylko  wyższym siłom i bezprecedensowej walce całego personelu 
zawdzięczam powrót do świata żywych. Stopień poświęcenia pra-
cowników Szpitala Czerniakowskiego zaangażowanych w walkę z 
Covid, mogę ocenić w pełni, ponieważ z bliska mogłem obserwo-
wać ich wysiłki. Profesjonalizm w połączeniu ze straceńczą odwagą 
są nie do przecenienia. Żadne podziękowania nie oddadzą mojej 
wdzięczności. 

Mimo to jeszcze raz dziękuję!!!
A Was - Drodzy czytelnicy - zapraszam do lektury.

Maciej Taichman Redaktor Naczelny
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Fotografia kobiecego piękna
Dzisiaj fotograficzne archiwum x – Jak zacząć fotografować kobiece piękno?

Tekst i fotografie - Maciej Taichman
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Przed laty, pewien dobry znajomy – fotoreporter bardzo poczytnego i wówczas prestiżowego dziennika – poprosił mnie, abym pokazał mu, jak robię zdjęcia model-
kom. Był gotowy na wszystko. Nawet aby być asystentem podczas sesji. Początkowo pomyślałem, że zapewne chce sobie popatrzeć na ładne dziewczyny, ale rozbra-
jająca szczerość jego prośby, kazała mi się nad tym zastanowić. Wdaliśmy się w rozmowę i oto i co usłyszałem. On chyba dobrze (wg. mnie bardzo dobrze) robi zdjęcia 
reporterskie. Jest do tego stworzony. Jednak ma dziewczynę (to nie wada). Ładną! (tym lepiej) I co z tego? Kilka razy próbował zabrać ją w plener, aby zrobić ciekawe 
zdjęcia. I…. I niestety, nic z tego nie wyszło!!! Zastanawiał się nad tym i po prostu nie rozumie, dlaczego tak jest. Tymczasem moje zdjęcia (dzięki) są takie, jakie chciał-
by robić On, ale nie daje rady. Nie może tego zrozumieć, bo jego dziewczyna jest gotowa (dla niego) pozować, jak tylko sobie wymarzy. A modelki z moich fotografii 
to często osoby zupełnie nieznane. A jednak zdjęcia wychodzą dobrze! O co chodzi!?!?!?!?!?!?

Macie takie lub zbliżone dylematy? Pewnie tak – każdemu (każdej) z fotografujących, przyjdzie kiedyś ochota lub potrzeba wykonania zdjęć ładnej dziewczyny. Ba! 
Zapewne nie będzie to Claudia, Linda czy Naomi tylko Ewa, Kasia czy Magda – ale czy musimy stać na przegranej pozycji tylko dlatego, że na co dzień bardziej kręci 
nas subiektywny reportaż, fotografia przyrodnicza, krajobrazowa czy makro? Nie!

Predyspozycje psychiczne
Na wstępie jednak musimy sobie coś uświadomić. Nawet opanowanie podstawowej wiedzy o fotografowaniu, nie daje gwarancji uzyskania zadowalających wyni-
ków! Dlaczego? Dlatego, że barierą są nasze predyspozycje psychiczne. Każdy z nas jest inny. Każdy ma inne cechy osobowości i charakteru. Fotografia (to, co w niej 
robimy), jest tych cech wypadkową. Jedni uwielbiają się tułać po bezdrożach i wstawać wcześnie rano, aby zrobić bardzo dobre zdjęcia krajobrazowe. Inni zaczajeni 
pod maskującą siatką, śledzą rozkoszne gody cietrzewi na bagnach, nękani przez komary i niewygody. Jeszcze inni, rzucają się w wir wydarzeń, aby zrobić fotografie 
reporterskie, które wstrząsną naszym punktem widzenia. Są też tacy, którzy godzinami rozmyślać będą o kreacyjnej stronie fotografii i przygotowywać w studio mar-
twe natury.

Tak po prostu jest. Tacy jesteśmy. Dobre zdjęcia powstają wówczas, gdy to, co robimy, robimy z pasją, przygotowaniem i zaangażowaniem. Jeśli czegoś nie czujemy 
– dajmy sobie spokój. Fotoreporter idzie fotografować manifestacje uliczne. Zainteresowany wydarzeniami na ulicy i utożsamiający się z pragnieniami tłumu (lub 
im zdecydowanie przeciwny), będzie starał się zrobić materiał dogłębnie pokazujący emocje. Zdjęcia będą udane. Miłośnik fauny, który o Perkozie Dwuczubym wie 
wszystko, zapewne przywiezie z pleneru piękne zdjęcia tego ptaka. Czy mnie by się te rzeczy udały? Nie! Wiem (teoretycznie), jak to zrobić, jakie parametry powinien 
mieć sprzęt itd. itp. Niestety nie znam zwyczajów Perkoza i nie wiedziałbym nawet, nad którym jeziorem go szukać i jak podejść, a w przypadku reportażu nie byłbym 
w stanie stanąć przed rozgoryczonym tłumem i przytykać szerokokątne szkło do wymachujących pięściami rozgoryczonych mężczyzn, którym władza odebrała god-
ność, zmuszając do wściekłości i łez. Po prostu bym nie potrafił! Tak to już jest!

Ja poczekam, aż ktoś robiący dobre reportaże, opisze jakie podejście należy mieć, aby robić dobry reportaż. Jakie rozterki należy w sobie złamać, jaki sprzęt będzie 
najlepszy itd., a tymczasem opiszę jak najlepiej fotografować kobiece piękno. Oczywiście nie dogłębnie, bo musiałbym walnąć kilkuset stronicowe dzieło na ten temat. 
Pewnych rzeczy nie da się “przeskoczyć”, ale już uświadomienie sobie potencjalnych zagrożeń może wpłynąć na to, czy nam się uda, czy nie!

Pokochać mrówki
Na początek pewien truizm. Jak wynika z powyższych argumentów – nasz temat (motyw) musimy szanować, a najlepiej umiłować. Fotografujący mrówki zaakceptuje 
każdą cenę za lupowy obiektyw lub mieszek makro, aby jego temat wypadł jak najlepiej. Będzie znał zwyczaje mrówek i będzie chciał pokazać je, w sposób jak naj-
bardziej atrakcyjny. Tak więc, umiłowanie tego, co się robi jest najważniejsze. Jednak to ma być poradnik, a więc ma rozwiązać inny dylemat – jak nie “czując” tematu 
zrealizować go jak najlepiej?

Wrażliwość
Po pierwsze nic nie robimy od razu i na “wariackich papierach”. Spokojnie! Mamy czas! Do takich zdjęć musimy się przygotować.
Poza sprzętem – o czym dalej – musimy przygotować naszą psychikę i wrażliwość! Tu od razu dodam, że na uprzywilejowanej pozycji są kobiety. One nie muszą się do 
niczego mentalnie przygotowywać. One po prostu mają to wyczucie w genach, więc ten problem ich nie dotyczy. To między innymi jest powodem, że bardzo dobre 
zdjęcia kobiet, robią same kobiety! Faceci mogą jedynie starać się zbliżyć do takiego poziomu. Jednak jest to niebywale trudne.
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W tym miejscu – fotografujące Panie odsyłam do filiżanki herbaty lub lektury kobiecego 
miesięcznika, z którego dowiedzą się czegoś o najnowszych dietach lub życiu ulubionej 
medialnej postaci. To nie zgryźliwość. Drogie Panie – Wy to “coś”, o czym będę starał się 
teraz pisać, po prostu macie, więc dla Was to strata czasu. Lepiej więc poczytać co inne-
go i delektować się smakiem herbaty!

Gwałt na psychice
Panowie! Tu mamy problem!
Aby dobrze robić zdjęcia typu glamour, beauty czy fashion - musimy zgwałcić naszą 
psychikę!!! Od razu zapomnijcie, kim jesteście! Wszystkie nasze standardy życiowe, przy-
zwyczajenia, logiczne spojrzenie na świat i jego fizyczne prawa – wyrzućcie do kosza! 
Fotografia kobiecego piękna – z całą głębią, jakie ono w sobie niesie – stanie przed nami 
otworem, dopiero po pokonaniu pewnej bariery. Bariery wrażliwości! Myślicie, że bre-
dzę!?
Prosty test. Kiedy przyjdzie wam słuchać rozmowę dwóch Pań (koleżanka żony, siostra z 
przyjaciółką, dwie koleżanki itp) – ile wytrzymujecie? Po jakim czasie staracie się wpro-
wadzić interesujący was temat, lub jeśli to się nie uda, to po prostu szukacie ucieczki. 
Przychodzi do was znajoma para. On i Ona. Dyskutujecie, aż w końcu Panie zaczynają 
mówić o tym, co zjadł Piotruś, jaki super sposób na zmarszczki wyczytały w poradni-
ku… Co wówczas robicie? Najpierw podejmujecie straceńczą próbę wciągnięcia pań w 
temat choć trochę bardziej przyjazny, a wg. Was całkowicie kobiecy, no i chyba na po-
ziomie – w rodzaju: “- słyszeliście, że ostatnio naukowcy opracowali zupełnie odmien-
ną metodę otrzymywania syntetycznej bawełny, która w materiałach na ubrania, jest 
jeszcze delikatniejsza niż to, co nosimy!?” Panie odpowiadają zdawkowo, nie widząc w 
tej wiadomości niczego dla siebie! Więc? Odchodzicie na bok lub dyskretnie zaczynacie 
rozmowę w męskim gronie na tematy naprawdę istotne (…znowu czeka mnie wymia-
na rozrządu, mam nowy telewizor – 8K – tak! – a jakiej firmy? – hmm no super, a jaką ma 
rozdzielczość ponad 8000 czy 8200?… Ile pali twoje auto? Co ostatnio dowiedzieliście 
się o szpiegowskich satelitach, ile megapikseli ma Twoja kamera…, kumpel kupił na tar-
gu staroci bagnet od Mausera z 1938 – no mówię ci – czad…. itd, itp). To zupełnie inne 
światy.

Jak się przełamać? I po co? Otóż nasz temat (kobiece piękno), musimy obdarzyć szacun-
kiem i podziwem. W przeciwnym razie nic z tego nie będzie. Nie fascynacją kobiecym 
ciałem (o co najłatwiej) – bo to nic trudnego – nasza fascynacja musi dotyczyć Kobiety 
jako istoty, jej odmienności, szacunku dla pewnych kobiecych “dziwactw”, jej odmiennej 
psychiki i nawet szacunku dla jej zupełnie innego postrzegania świata. Żaden macho 
(mówię tu o psychice, a nie udawanej postawie), nie wykona poprawnych zdjęć tego 
typu! Żaden męski szowinista nie będzie dobrze fotografował kobiet. Dlaczego? Dla-
tego, że kobiet po prostu nie szanuje. Mowa o szacunku płynącym z głębi jaźni, a nie o 
udawanej galanterii. Typowy mężczyzna, widzi w kobiecie obiekt pożądania. Wszystkie 
stereotypy zachowań fotografa wobec modelki dotyczą takich postaw. Tymczasem jest 
to postawa gwarantująca brak sukcesu! Po pierwsze ! Nie patrzymy na kobietę jako na 
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ewentualną zdobycz!!! Mamy przed sobą, fotograficzne wyzwanie – sfotografować kobietę tak, aby wydawała się sobie piękna, tak aby była ukazana z jak najlepszej strony! To bar-
dzo trudne zadanie. Jeśli się skoncentrujemy, mamy szansę. Jeśli będziemy w tle rozmyślać o bardziej niezwiązanych z tematem sprawach – nie osiągniemy wymaganego stopnia 
koncentracji. Dobrych fotografii nie zrobimy. Większość znanych mi facetów fotografów – nie radzi sobie z tematem! Zdjęcia są prymitywne, kiczowate, byle jakie!

Pamiętam irytującą sesję w wynajętym studio, gdy fotograf na co dzień “pykający” fotki mniej lub bardziej roznegliżowanym dziewczętom (tylko po to, aby osiągnąć z nimi wyż-
szy stopień zażyłości….), dziwił się mojej ekipie (modelka pracująca na co dzień dla Diora i makijażystka rozmiłowana w pudrach i podkładach Chanel), że nie chcę przy makijażu 
karminowo czerwonej szminki (którą on posiada), bo (według niego), tylko taka dobrze wychodzi na zdjęciach! Tymczasem makijażystka pracowała nad twarzą modelki ponad 
godzinę, aby makijaż był delikatny i niezauważalny!!! I nie “zważył się” po kolejnej godzinie!
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No dobra, ściągnij łaszki!
No dobra, ściągnij łaszki! No tak. Uśmiech! Pochyl się. Obróć bokiem! Poruszaj troszkę, 
może odwróć. Tak, te majteczki troszkę niżej.. No dobra teraz… A on z super zoomem 
na korpusie, błyskawicznie zapełnia kartę pamięci. Czy ma szansę na udane zdjęcia? Ma! 
Jedną na sto, nie więcej. Jeżeli dziewczyna jest a-psychiczna i ma do tego zacięcie aktor-
skie, powiązane z wielkim wdziękiem – coś się uda wybrać. Jeśli nie? Nic z tego!

Tak więc – nie patrzymy na nasz temat w sposób dwuznaczny! To jest najważniejsze. 
Mamy dla niego szacunek – to też jest ważne! Ale, jak go lepiej poznać i zrozumieć?

Kobieca psychika
Najlepiej poświęcić kilka godzin na zgłębienie fenomenu kobiecej psychiki. Oczywiście 
nie da się tego zrobić, bo tak naprawdę kobiety zrozumieć nie można, ale należy się sta-
rać osiągnąć jej pułap myślenia. W tym celu musimy zgromadzić przed sobą w wolny 
wieczór co najmniej tuzin (12) albo nawet kopę (60) kobiecych miesięczników. Kawa i 
inne wspomagacze mogą być konieczne. Nie można zasnąć ani rzucić kolejnym egzem-
plarzem o ścianę. Po prostu czytamy, przeglądamy! Pochylamy się zwłaszcza nad tymi 
materiałami, które w normalnej sytuacji od razu byśmy odrzucili (w stylu: co na tego-
roczne lato? szorty czy rybaczki? maseczka nawilżająca, precz z brzuchem, Ranking naj-
lepszych kremów do powiek, zagłębiamy się bardzo wnikliwie, nawet w tematy pozor-
nie atrakcyjne (w rodzaju – On i Ona romans w pracy, jak zadowolić swojego partnera, o 
czym marzą w łóżku nasze żony itp.), skupiając się na kobiecym postrzeganiu porusza-
nych problemów.
Materiały pisane przez mężczyzn, w ogóle odrzucamy! Nie zwracamy też większej uwa-
gi na stronę ilustracyjną. Co jakiś czas, gdy nachodzi nas zwątpienie, czytamy wytrwale, 
dalej przypominając sobie cel tego ćwiczenia. Musimy wykreować w sobie szacunek dla 
kobiecego świata, dla starań kobiet (to na ogół dla nas chcą być atrakcyjne – choć i dla 
siebie samych, co najmniej w tym samym stopniu), o swoje otoczenie i wygląd. Musimy 
pojąć ich wrodzoną łagodność (są wyjątki) i system wartości. Po tym pierwszym wyma-
gającym wielkiego samozaparcia ćwiczeniu, powinno być lepiej. Świat pantofli na wy-
sokim obcasie, szminek, pomadek, odżywek, kolorowych łaszków, zawistnych spojrzeń, 
koloryzujących szamponów itd. powinien być nam bliższy (wiedza zawsze się przyda, 
gdy błyśniemy w towarzystwie uwagą, że push-up’y z wolna wychodzą z mody lub, że 
czarna sukienka zawsze będzie elegancka). Najważniejsze jest jednak to, że nasz świa-
topogląd ulegnie rozmyciu, granice postrzegania staną się mniej klarowne, a nasza wie-
dza o świecie gwałtownie się poszerzy (nie zawsze we właściwych kierunkach). Odkry-
jecie wielobiegunowość wszechrzeczy – czyli to, co dla Pań jest naturalnym sposobem 
postrzegania.

Studia w przerwie
Tu Panie mogą powrócić wzmocnione herbatką. Tekst dla wszystkich. Teraz najlepiej 
kilka dni przerwy. Zapoznajemy się z zawartością paru numerów zachodnich pism ko-
biecych o modzie. Voque, Marie Claire, Amica, Elle itp. zwracamy uwagę, że mamy różne 
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wydania – włoskie, brytyjskie, francuskie i inne – oglądamy wszystkie! Znowu co naj-
mniej godzina nie nasza. Tu już oglądamy bardziej wytrwale. Skupiamy się na szczegó-
łach fotografii, analizujemy oświetlenie i co najważniejsze, pozy modelek itp.
Wypatrujemy elementów, które nam się podobają (linia biodra, profil twarzy, dłonie, 
zbliżenie na oczy itp, itd). To ćwiczenie ma nas zapoznać z kobiecym ciałem jako zbio-
rem ciekawych i możliwych do wykorzystania – malowniczych elementów późniejszego 
obrazu. To nic, że Voque’owe sesje mają niewyobrażalne budżety, to nic, że pozują naj-
lepsze modelki. W naszej modelce – Kasi, Zosi czy Elżbiecie znajdziemy te same elemen-
ty i już będziemy mogli coś stworzyć ciekawego. To nie jest małpowanie. Fotografia jest 

tak szczegółowa i tak dosłowna, że właściwie nie sposób skopiować dokładnie zdjęcia. 
Nam chodzi bardziej o pomysł na pokazanie czegoś ładnego, niż ślepe naśladownic-
two. To oglądanie zachodnich pism ma sens, bo w naszych pismach oglądamy sesje 
kopiujące te z zachodnich magazynów (są wyjątki), ale z kilkumiesięcznym, a czasami 
kilkuletnim opóźnieniem. Lepiej więc, zapoznawać się z czymś aktualnym. Przy okazji 
mamy możliwość ocenić jak daleko jest nowoczesna fotografia mody. To pouczające. 
Po tym drugim ćwiczeniu, musimy sprawdzić, czy czegoś się nauczyliśmy.

Musimy wyrobić w sobie umiejętność postrzegania pięknej dziewczyny jako bryły. Jako 
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pięknego przedmiotu. To konieczność. Absolutnie wyłączamy emocje. Jak to sprawdzić? 
Wychodzimy na ulicę i gdy zauważymy piękną kobietę, oceniamy czy oświetlenie jej 
twarzy w danym momencie jest dobrze dobrane. Czy nie ma cienia pod noskiem, czy na 
szyję nie pada cień? Czy może jej twarz wyglądałaby lepiej, z inaczej uczesanymi włosa-
mi. Wbrew pozorom, to bardzo wielka sztuka i na początku przychodzi bardzo topornie. 
Po kilku sesjach staje się czymś naturalnym.

Intensyfikacja działań
Podbudowa psychologiczna gotowa. Pora na intensyfikację działań. Wybieramy model-
kę do naszych pierwszych sesji. Tak nie pomyliłem się. Sesji, ponieważ muszą być co 
najmniej dwie, a tak naprawdę to dopiero na trzeciej możemy być pewni, osiągnięcia 
w 100% zakładanych rezultatów. Najpierw, wybór dziewczyny. Jeżeli nasza dziewczyna, 
koleżanka, żona, sąsiadka (słowem, ktoś, kto nas dobrze zna), to piękny okaz kobiecej 
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urody – mamy ułatwione zadanie. Jeśli nikogo takiego nie mamy pod ręką, pozostaje poszukiwanie. Musimy zdawać sobie sprawę, że idealne piękności, zdarzają się 
bardzo rzadko. Nawet wśród dużej grupy zawodowych modelek, znajdziemy różne dziewczyny. Ta absolutnie zgrabna, będzie miała ciut za duży nos. Ta o idealnej 
twarzy, za małe wcięcie w talii lub nieidealne nogi. Ta z ultra zgrabnymi nogami, będzie miała bardzo liche włosy itd. Nawet ta idealna, znajdzie w sobie kilka manka-
mentów. Tym się nie przejmujemy.
Skupiamy się na zgrabnej sylwetce (co uniezależnia nas od wzrostu – bardzo ważna uwaga). Dziewczyna bardzo zgrabna, może nie być wysoka, ale jeśli ma zgrabne 
nogi, to już jest super. Oczywiście jeśli ma 180 cm wzrostu tym lepiej. Wydłużone proporce ciała osób wysokich pomagają przy zdjęciach, ale tak naprawdę liczy się to 
tylko przy zdjęciach mody. Przy zdjęciach, gdzie uchwycić chcemy piękno, ma to drugorzędne znaczenie. Kolejnym elementem, na który zwracamy uwagę, są dłonie. 
Jeśli są zadbane, smukłe i delikatne, już możemy się cieszyć. Dlaczego dłonie? Otóż w tego typu zdjęciach bardzo szybko wyczerpuje się możliwości pozowania sylwet-
ką. Przechodzimy do zbliżeń, a tu z kolei, dłonie stają się ważnym elementem dopowiadającym i pomagającym w komponowaniu całego kadru. Paznokcie najlepiej 
schludnie wykończone, ale nie pomalowane. Największym typem ingerencji może być tzw. francuski manicure. Nic więcej. Żadnych kolorów.
No i najbardziej dla nas ważny element. Twarz. Jeżeli twarz ma regularne rysy i żadna jej część nie przeważa – mamy to, co potrzeba, aby łatwo i bezboleśnie wejść do 
świata fotografowania pięknych kobiet.
Co najważniejsze jest w twarzy?
Zdecydowanie oczy.
Jeżeli są mądre (mają w sobie głębię), lub po prostu ładne o zbliżonym do migdału kształcie, możemy być pewni efektu. Jeżeli opatrzone są długimi rzęsami – jest jesz-
cze wspanialej. To na nie w obrazie, będziemy zwracali największą uwagę. Tak po prostu jest.
Potem usta. Im pełniejsze, tym lepiej, ale najważniejsza jest proporcja pomiędzy dolną i górną wargą. Jeżeli jej nie ma, będziemy musieli o tym pamiętać i odpowiednio 
korygować punkt widzenia kamery. To samo dotyczy nosa. Może on nie być idealny. Możemy nad nim zapanować odpowiednim oświetleniem i kątem fotografowania. 
To są już szczegóły. Kości policzkowe – fenomenalnie, jeśli są uwypuklone, z lekko zapadniętymi policzkami – światło ma co robić na takiej twarzy…

Praca koncepcyjna
Po wybraniu modelki i zaproponowaniu jej sesji, ustalamy termin. Mamy teraz czas na pracę koncepcyjną. To najważniejsza część przygotowań. Jeżeli teraz wymyślimy 
ciekawe ujęcia, wszystko pójdzie gładko. Na jednym z internetowych forów poświęconych fotografii znalazłem zażyłą dyskusję na temat jak uniknąć sztucznych, pozo-
wanych ujęć. Odpowiedź sączyła się wolno z kolejnych zdań. Najlepiej pozwolić modelowi być sobą i powiedzieć, że ma robić co che, oby tylko często zmieniał pozycje. 
Otóż nie! Nie w tego typu fotografii. To może być dobre do sfotografowania rodziny na wakacjach, ale nie modelki podczas sesji typu glamour & beauty. Tu wszystko 
jest mniej lub bardziej wyreżyserowane. Widz wie o tym i nie chce od nas obiektywnej relacji z planu bo to nie dokument. Chce ciekawych obrazów. Tak, więc, najpierw 
myślimy nad kadrami, jakie chcemy zrobić. Staramy się te pomysły notować. Potem sortujemy je w najbardziej, pod względem technicznym – logicznym ciągu. Mamy 
więc kadry przygotowane na sesję.

Dlaczego zwracam na to uwagę? Podczas sesji czeka nas korygowanie i panowanie nad tak wieloma czynnikami (ogniskowa, oświetlenie, czas, przysłona, stan ma-
kijażu, rekwizyty), że jeśli tego nie przemyślimy wcześniej, czeka nas katastrofa na planie zdjęciowym. Po prostu nie zrobimy takich zdjęć, jak zakładaliśmy. Kolejnym 
problemem jest czas trwania sesji. Tu nie ma reguł, ale na ogół nie może to być mniej niż dwie godziny dla trzech ujęć. Najlepiej cztery. Może być nawet i osiem godzin, 
ale wówczas z przerwami na zmiany stylizacji, świateł i posiłek. Pozowanie to przyjemne, ale męczące zajęcie. Naprawdę! Każda dziewczyna po sesji może to potwier-
dzić. Oczywiście sesji na odpowiednim poziome, gdzie stawiane są przed nią różne wymagania (dziwne pozy, panowanie nad mimiką itp.). Jeżeli my odpowiednio się 
przygotujemy i ograniczymy przestoje marnowane na myślenie w stylu – co teraz robimy? Portret czy sylwetkę? Będzie dobrze. Modelka nie będzie się męczyć.

Jak układamy sesję? Pierwsza sesja to sesja, na której musimy zdobyć piękne ujęcia modelki. Żadnych ekstrawagancji, dziwnych pomysłów stylistycznych. Wszystko w 
kierunku portretu, choć szeroko rozumianego. Portret typu beauty to nie zwykły portret, a raczej zbliżenie twarzy. Pierwsza sesja da nam dobre fotografie, które prze-
konają modelkę (lub nie – jeśli nam nie wyjdą, jak zakładaliśmy). Dlatego warto się postarać! Układamy kolejno zdjęcia w taki sposób, aby te, które wymagają dziwnych 
pozycji lub operowania mimiką były na końcu. Na początku sesji każda modelka jest nieco nienaturalna. Potem jest jej łatwiej zagrać odpowiednią rolę. Drugim kryte-
rium sortowania zakładanych do realizacji ujęć, jest stan jej makijażu. Największe zbliżenia twarzy lub ujęcia o nienagannym stanie uczesania robimy na początku. Na 
przykład. Kolejno! Zbliżenie na twarz, fryzura w koku, włosy w kucyku, włosy rozpuszczone, ujęcie sylwetki, zdjęcie dynamiczne, włosy zmoczone. Nie można najpierw 
planować ujęcia o wyrafinowanej mimice i ze zniszczonym makijażem, a potem wystylizowanej elegancji. Wszelkie poprawki makijażu (poza pudrowaniem) zostawiają 
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ślad na twarzy modelki. Po drugie, do każdego ujęcia planujemy dobór ubrań i jeśli trzeba odpowiednich rekwizytów. Wszystko musi być pod ręką.

Najważniejsza gwiazda
W praktyce najlepiej zacząć sesję rano (około 9 00). Modelka musi być wyspana i wypoczęta. Na sesji to Ona jest najważniejsza. Ona jest gwiazdą, więc i jej sa-
mopoczucie jest najważniejsze. Pamiętajmy o zapewnieniu jej komfortu przy przebieraniu, toalecie i zapewnieniu napojów oraz w przypadku długiej sesji, 
małego, ale jednak posiłku. Przygotowani z oświetleniem i lokalizacją czekamy. Szkoda na to czasu potem. Po przyjściu modelki makijaż. Jeśli nasza modelka 
potrafi zrobić go dobrze, nie ma przeszkód, aby zrobiła go sama! Trudniejsze ujęcia wymagające nienagannego make-up’u muszą być zrobione starannie przez 
makijażystkę (często lepiej, aby była to osoba niewyszkolona w tym zakresie – np. koleżanka – ponieważ szkoły makijażu uczą manier niezbyt przydatnych w 
fotografii – chociaż ostatnio to się zmienia). Włosy albo tylko umyte i niespinane w drodze zbyt mocno, aby się nie elektryzowały, a potem tylko uczesanie lub 
wcześniej wizyta u fryzjera i modelowanie (warto by włosy były idealne!).

Pierwsze zdjęcia
Możemy przystąpić do pierwszych zdjęć.
Bardzo ważna zasada w pracy ze “świeżymi” modelkami. Szacunek. Przed każdym ujęciem tłumaczymy modelce, co teraz będziemy robić. Jaka poza, jakie ubra-
nie ma ubrać, o jaki charakter ujęcia nam chodzi, jak ma się zachować, jaką ma mieć minę. Często dobrym rozwiązaniem jest pokazanie danej pozy, ułożenia 
ciała itd. Ważne jest, aby modelka wiedziała, o co chodzi.

Wyobraźmy sobie zwykłe ujęcie od pasa, ale w bardzo wydekoltowanej sukni balowej. Tłumaczymy modelce, że ma się trzymać dumnie i prosto niczym dama. 
Minę ma mieć pełną spokoju i pewności siebie. Spojrzenie w dal. Z ujęcia musi emanować siła i piękno. Nie może zmarszczyć brwi i uśmiechać się, tak aby było 
widać ząbki. Spokój i elegancja. Sukienka ta, buty te, biżuteria taka. Postaramy się zrobić najpierw kilka ujęć z daleka na jasnym tle, a potem coraz bliższe ujęcia 
na twarz, na koniec kilka fotek z nieco zmienionym oświetleniem.

Wszystko jasne! Nie ma cienia na domysły. Modelka wie, co ma robić – my też. Niby nie ma to znaczenia, ale gdy modelka na pierwszej swojej sesji ma włożyć 
bardzo zwiewną suknię, musi wiedzieć, po co i co w niej dalej będzie miała robić!

Modelka się ubiera w osobnym pomieszczeniu lub w tym samym, a My wychodzimy! To też bardzo ważne, aby modelka czuła się dobrze. Robimy sobie (i model-
ce) np. kawkę, po której modelka jest gotowa, a my możemy fotografować. Dlaczego tak ważne są przygotowania? Wiemy, co chcemy uzyskać. Mamy modelkę, 
pozę i nad nimi pracujemy. Dopiero teraz jest czas na to, aby troszkę pokombinować. Nieco odwrócić głowę, może zmienić profil, spojrzenie, kąt fotografowania. 
Dopiero teraz możemy poprosić modelkę, aby stanęła nieco inaczej, może się uśmiechnęła. Raz spojrzała w obiektyw, raz nie itd. Pracujemy nad detalami. Kon-
trolujemy nawet ułożenia palców dłoni (jeśli te są widoczne). Czasami jeden malutki paluszek odsunięty za bardzo od innych potrafi zepsuć całe ujęcie. Podczas 
samej sesji lepiej jest z modelką rozmawiać. Najlepiej o rzeczach, które dobrze zna. Szkole, mieście, w którym mieszka, jak się czuje itd. Dobrym wypełnieniem 
jest też muzyka. Taka, którą lubi modelka lub neutralna. Nie starajmy się zaszokować modelki lub pokazać jej, jaki jest nasz gust muzyczny.

Następne ujęcie
Po wykonaniu serii zdjęć, najlepiej pokazać modelce wyniki, zmieniamy światło i obiektyw itd. Tłumaczymy następne ujęcie. Modelka ma chwilę na odpoczy-
nek. Wychodzimy. Ona się przebiera. Następne ujęcie. Jeśli widzimy zmęczenie, musimy zrobić przerwę. Można chwilę pogadać. Pierwszej sesji nie przeciąga-
my! Chyba że, mamy super modelkę, która wszystko w lot pojęła, jest wyluzowana, wypoczęta i zdjęcia wychodzą tak, jak założyliśmy. Jeśli mamy kilka dobrych 
ujęć to wystarczy. Ważne jest, aby pokazać modelce kadry, które są 100 procentowe. Warto wyrobić sobie chociaż jeden sposób fotografowania (ujęcie) i nasta-
wy aparatu, aby uzyskiwać poprawny materiał na ekranie kamery. Modelka nie wie, co potraficie zdziałać w Photoshopie, a powinna być zadowolona. Czasami 
jest tak, że wy wiecie, jak będzie wyglądać kadr. Np. Chcecie czarno-białego ujęcia i wiecie, że to RAW, więc je sobie potem we właściwy sposób „obrobicie”, ale 
modelka może popatrzeć na Was dziwnie. Ma prawo nie mieć wyobraźni i wiedzy. Jest „materiałem” do waszych ujęć. W tym przypadku – wejdźcie np. w tryb 
czarno-biały, ustawcie filtracje (filtr czerwony lub pomarańczowy) i pokażcie jej jakieś ujęcie – prawie „na gotowo”. Modelka, która wie, że jej praca czemuś służy, 
bardzo będzie się starać. To naturalne i nie zapominajcie o tym.
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Analiza
Po sesji spokojnie analizujemy materiał, obrabiamy i przygotowujemy pliki ze zdjęciami z sesji. Modelka powinna je mieć. Oczywiście ewentualnych knotów nie 
dajemy, ale większość tak. Czasem jest tak, że zdjęcie, które nas zadowala, nie pasuje modelce, a na innym ona się sobie podoba. Jeśli pierwsza sesja wyjdzie do-
brze, na drugiej możemy przystąpić do bardziej skomplikowanych projektów. Większe zbliżenia, bardziej nienaturalne pozy, skomplikowana mimika, lżejsze po-
zowanie.

Pierwsza sesja jest dla modelki sprawdzianem. To my wiemy, że taka to a taka poza spowoduje, że jej kark ułoży się ładniej, a Ona może nie rozumieć, dlaczego na 
przykład musi się lekko pochylić w kierunku obiektywu. Dopiero po zobaczeniu gotowych fotografii zrozumie, że te dziwne pozy czemuś służyły. Wyszła pięknie. 
Wszystko jest w porządku.

Kolega & koleżanka
Tu mała dygresja dotycząca pierwszej sesji. Jeśli to sesja z zupełnie nieznaną dziewczyną – która może się obawiać – też w końcu nas nie zna, a wiele dziwnych i 
niepokojących rzeczy się słyszy. Prosimy, aby na sesję przyszła nie sama! Po prostu. Jest jednak pewien problem. W takim przypadku musimy jednak nie dopuścić, 
aby np. kolega czy koleżanka modelki, mieli z nią kontakt wzrokowy podczas robienia zdjęć! To bardzo ważne. Najlepiej, aby w ogóle siedzieli sobie spokojnie w 
innym pomieszczeniu, albo po przekonaniu się, że wszystko jest OK (np. po pierwszym ujęciu), poszli sobie na spacer! Dlaczego? Otóż to paradoks, ale modelka 
nie wie, jak dziwne pozy będzie przybierała i w jakich będzie ubraniach (poza przypadkami, gdzie ma mieć własne ubrania). To nie nas się będzie krępować, lecz 
właśnie osoby sobie znanej. Tak naprawdę liczy się efekt w postaci dobrego zdjęcia. Czy portret wykonamy leżąc, czy siedząc ma znaczenie dla nas, bo inaczej 
ułożą się włosy. Osoba postronna będzie się dziwić lub uśmiechać nad tym, co może nie podobać się samej modelce. Tak to już jest!

Druga sesja
Im bardziej się będziemy rozumieć, im bardziej modelka będzie przekonana, do tego co robi, tym efekty w postaci fotografii będą ciekawsze. Wzajemny szacunek 
i zrozumienie są najważniejsze. Mamy materiał z pierwszej sesji i widzimy, które elementy wychodzą dobrze, a nad którymi trzeba popracować lub odpuścić. Pla-
nując drugą sesję, staramy się nie popełniać tych samych błędów.

Jeśli modelka dobrze czuje się w zdjęciach dynamicznych, starajmy się takie zaplanować – ale ciut mocniejsze. Jeśli zbliżenia na jej twarz mają w sobie „to coś”, to 
kombinujmy dalej w tym kierunku. Nie wyszło nam coś z oświetleniem – popracujmy nad tym.

Sprzęt
Teraz kilka uwag sprzętowych. Kamera – oczywiście najlepiej taka, która posiada możliwość podglądu rzeczywistego obrazu w celowniku. Aparaty z celownikiem 
optycznym ulokowanym z boku, wymagają o wiele większej wyobraźni, a kompakty oferujące tylko podgląd na ekranie – to nie to. Potrzebujemy skoncentrowa-
nia na kadrze i „odcięcia się” od rzeczywistości. To daje wizjer. Ogniskowe obiektywu z przedziału 35 – 135 (ekwiwalent dla małego obrazka). Szerokokątny obiek-
tyw jest potrzebny najmniej. Bardzo dobrym rozwiązaniem byłby standardowy (50 mm) obiektyw z możliwością wykonywania dużych zbliżeń i krótkie tele o du-
żym świetle np. 1,8 85 mm. A tak naprawdę jeden z tych obiektywów wystarczyłby z całą pewnością. Musi mieć jednak dobrą jakość, jeśli zdjęcia mają być super. 
Zoomy jednak wypadają słabiej, ale też mogą być. Ciemne zoomy – „kitowe” o świetle 4 – 5,6 też mogą być, ale wówczas starajmy się pracować na dłuższej ogni-
skowej i otwartej przysłonie. W przypadku zooma nie starajmy się ciągle zmieniać ogniskowej, tylko ustawcie pożądaną ogniskową, a potem wy zmieniajcie swe 
położenie. Lepiej dopracujecie kadr i unikniecie błędów w stylu „chciałem zbliżenie standardem, a wyszła mi mała głębia ostrości, bo użyłem dłuższej ogniskowej”. 
Bardzo ważny jest statyw. Obojętnie czy robimy fotografie w studio z oświetleniem błyskowym, czy w lokalizacji zewnętrznej przy świetle zastanym. Statyw jest 
ważny nie tylko ze względu na jakość fotografii. Jego użycie pozwala na odciążenie was samych, ale i porządkuje plan zdjęciowy. Ustawiacie statyw w konkretny 
sposób, tak jak zaplanowaliście i teraz pozostaje jedynie dopracowanie pozy modelki. Oświetlenie – jak to w cyfrze – musi być wystarczające! Jeżeli nie macie po-
tężnej rozpiętości tonalnej, to odpuśćcie sobie na wstępie ujęcia w bardzo słabym świetle zastanym. Są one trudne nie tylko przez szum. Uroda kobiety, jej skóra, 
oczy, mają w jakiś sposób emanować blaskiem. Ograniczone oświetlenie w tym nie pomoże.

Światło musi być mocne (o dużej sile), ale zmiękczone. Pierwsze w życiu fotografie tego typu wykonywałem w ten sposób, że bardzo mocne fotograficzne żarów-
ki – o mocy 500 W, wkręcałem w oprawy normalnego domowego oświetlenia i jedną silną 1000 W (halogen), stawiałem na statywie. Pomiędzy modelką a świa-
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tłami wieszałem…, białe prześcieradło, które wyglądało i działało jak softbox. Naprawdę się da i nie trzeba na to wielkich środków. Najlepsze są oczywiście duże softboxy i lampy 
błyskowe studyjne. Moc nie musi być duża - 250 Ws spokojnie wystarcza. Przy pierwszych zdjęciach tego typu, fotografujmy tylko z jedną lampą, aby dokładnie zapanować nad 
rozkładem cieni. Potem wprowadźmy drugą jako doświetlenie tła lub kontrę (światło tylne). Jedno źródło światła da nam obrazy plastyczne i bardziej zbliżone do naszego natu-
ralnego odbioru rzeczywistości. Oczywiście poza sytuacjami, gdy to oświetlenie kreuje obraz.

Rekwizyty
Kolejną kwestią jest zapewnienie sobie odpowiednich rekwizytów. Biżuteria, ciekawe stroje, bielizna, najrozmaitsze dodatki. Wszystko to wzbogaci naszą wizję, ale pod jednym 
warunkiem – musi być to rekwizyt przemyślany przed sesją – tłumaczący się w kadrze. Czasami będziemy zmuszeni poprosić o przyniesienie własnych ubrań przez modelkę. Co 
się sprawdza, a co nie? Otóż jeśli planujemy sesję czarno-białą – wszystkie kolory są dobre – bo tak naprawdę nie mają znaczenia, ale liczy się kształt ubrania na modelce i (lub) 
jego faktura. W fotografii czarno-białej znaczenie mają właśnie kształty i faktura. Wszelki dziergane ręcznie dodatki lub wdzianka o grubym splocie, wełniane lub koronkowe będą 
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super. Suknie czy sukienki – proste, ale podkreślające sylwetkę. Obcisłe, aby nie zagubi-
ły kształtu ciała modelki. Obuwie na wysokim obcasie – inaczej zupełnie układa się syl-
wetka, gdy modelka stoi. Bielizna taka, która nie rzuca się w czy swą fakturą, (chyba że, 
to ona ma stanowić podstawę kompozycji) – inaczej będziemy mieli trudne do zatuszo-
wania faktury na ubraniu wierzchnim – a więc bielizna gładka, w kolorach pod ubranie. 
Jeśli mamy ubrania wierzchnie białe – biała, jeśli czarne – czarna. Unikamy wszelkich 
ekstrawagancji (często narzucanych przez stereotypowo myślących macho), w rodzaju 
siatkowe pończochy, kolorowa bielizna. To prymitywne, nie daje lekkości i tak napraw-
dę strasznie trudne do sfotografowania w interesujący sposób (poza zbliżeniami). Jeśli 
robimy kolor, to musi on być albo decydujący (barwy bardzo mocne, ale bez ich nad-
miaru), nie możemy dopuścić, aby w kadrze pojawiły się czerwona suknia i np. niebieski 
szal…Należy uważać na kolor twarzy (puder podkład). Wrogiem w tym przypadku jest 
nadmierna opalenizna. Do fotografii tego typu najlepiej nadają się rzeczy, których nigdy 
nie włożyłoby się “na ulicę”. Postrzępione ramiączka starej sukienki wyjdą lepiej niż ele-
gancka garsonka. Na koniec, jedna uwaga. Proście modelkę, aby nie przynosiła własnej 
biżuterii na sobie. Chyba że, do wyboru podczas zdjęć. Na początku trudno będzie wam 

myśleć o wszystkim i np. delikatne kolczyki w uszkach umkną waszej uwadze. Będziecie 
zmieniać kadry, stroje i pomysły, a wszystkie zdjęcia będą wyglądały jak z jednej sesji.

Pierwsze dwie sesje za nami - wystarczy. Jeśli chociaż jedno ujęcie będzie satysfakcjo-
nować Was i modelkę, już jest ok. Da Wam to bodziec do pracy w tym kierunku. Pamię-
tajcie, aby wszystko dobrze wcześniej przemyśleć. Dziewczynie z dużym nosem nie pla-
nujcie profilu, ale zdjęcia od tyłu – powinny wyjść dobrze. Musicie pamiętać o pudrze 
i podkładzie, tak aby modelka się nie błyszczała (chociaż to stereotyp, ale błyszcząca 
skóra to wyzwanie zdecydowanie nie na pierwszą sesję). Róbcie przerwy i odpoczynki, 
ale cały czas musicie wiedzieć jakie ujęcie robicie, a jakie będzie następne. Używajcie 
pomiaru spot na skórę modelki (z korekcją +1 lub więcej) i zapomnijcie o matrycowym 
pomiarze lub automatyce. Tylko manualne naświetlenie da wam możliwość spokojne-
go szlifowania kadru.
Dwie sesje. Około 10 godzin pracy. Wiele fotografii dla modelki i dla was do wykorzysta-
nia w przyszłości. Powodzenia 
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Hasselblad H6D 400C MS

Stało się! Po ponad tygodniowych pra-
cach i wnikliwych testach możemy po-
dzielić się z Wami wiedzą o aparacie, 
który zdecydowanie jest najlepszym 
obecnie produkowanym seryjnie, apa-
ratem fotograficznym na świecie. Mu-
sicie wiedzieć, że tak „duże” słowa nie 
pojawiłyby się, gdybyśmy nie mogli 
sprawdzić innych konstrukcji. Prace 
całego zespołu redakcyjnego zwolni-
ły. Musieliśmy przepraszać Was mailo-
wo, że ilość publikowanych materia-
łów spadła. Prosiliśmy o cierpliwość, 
tłumacząc się przygotowywaniem ma-
teriału, który będzie zaskoczeniem. 
Stał się zaskoczeniem dla nas wszyst-
kich. Nie spodziewaliśmy się, że po ty-
godniu prac porównawczych dojdzie-
my do tak zaskakującego wniosku. 
Zwłaszcza że producent nigdy o swym 
modelu 400c tak nie informuje rynku! 
To nasz, redakcyjny wniosek. Wnio-
sek, który w dalszych częściach tego 
artykułu uzasadnimy, ale nim to się 
stanie kilka zdań wprowadzenia, któ-
re są niezbędne, aby zrozumieć powa-
gę sytuacji i istotę zjawiska, z którym 
mieliśmy do czynienia.

Naszym zdaniem - Najlepszy aparat fotograficzny na świecie!
Tekst i fotografie - Maciej Taichman
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W tym miejscu należą się słowa uznania dla firmy 6×7 Fotografia profesjonalna, która 
udostępniła nam sprzęt do testów. To właśnie w jej siedzibie będacej salonem ze sprzę-
tem fotograficznym takich marek jak Sekonic, Hasselblad, Leica, TetherTools, Gitzo, Peli, 
ThinkTank czy Manfrotto, mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Rudzkiej znaleźliśmy 
ten model. Tam możecie też zapoznać się z tym sprzętem bliżej w tym z unikalną możli-
wością zrobienia zdjęć na swej karcie takimi aparatami jak Hasselblad czy Leica.

Podstawową trudnością był fakt, że ocenie mieliśmy poddać konstrukcję, której nikt z 
nas wcześniej nie używał. Nasz redaktor naczelny – używał co prawda innych konstruk-
cji średnioformatowych w tym bliźniaczego modelu Hasselblad H6D 100C, jednak już 
na papierze, w suchych danych ten aparat oferował więcej. Sama cena sugerowała zaś, 
że to „więcej” musi mieć uzasadnienie. Cena nie uzasadniała i nie nakierunkowała nas 
na końcowy wniosek. Są na świecie aparaty fotograficzne znacznie droższe – więc praw-
dopodobnie lepsze. Tego nie wiedzieliśmy, przystępując do testu i przyjęliśmy wstępne 
kryterium, że jeśli droższe to być może lepsze.

Trudnością był fakt, że oceniając ten model, musieliśmy wejść, nawet mentalnie, w świat 
konstrukcji topowych na fotograficznym rynku. Konstrukcji, których nikt z nas nigdy nie 
kupi. Od razu możecie sobie darować wszelkie komentarze w stylu: „to nie dla mnie”, 
„cena z kosmosu”, „absurdalnie drogi”itp. To nie jest aparat fotograficzny do robienia 
„zwykłych” zdjęć, chociaż i takie oczywiście zrobi. To kamera przeznaczona dla specjali-
stów. Dla osób, które potrzebują absolutnie najwyższej jakości fotografii. Jego precyzja 
ukierunkowuje zastosowanie w takich sektorach jak służby dochodzeniowe resortów 
bezpieczeństwa, wojskowość, ochrona i digitalizacja zasobów kulturowych i dzieł sztu-
ki, prace badawcze, laboratoryjne lub inżynieryjne analizy produktowe i tym podobne. 
Oczywiście może nim fotografować także wzięty fotograf komercyjny, ale najprawdopo-
dobniej nie wykorzysta on wszystkich możliwości tego aparatu. Tych możliwości, które 
zadecydowały o okrzyknięciu go „Najlepszym aparatem na świecie”!
Tych, którzy nie chcą czytać i oglądać zapraszamy na film (barrrdzooo długi;-)) o Najlep-
szym Aparacie Świata, który zamieścił na swoim kanale nasz Redaktor Naczelny – Maciej 
Taichman. W prawie godzinnym filmie tłumaczy dokładnie o co chodzi i dlaczego to ten 
aparat jest najlepszym.
 
Trudnością był także fakt, że należało poznać zarówno ten aparat, jak i konstrukcje kon-
kurencji, o co nie było łatwo. Pamiętać musimy o tym, że top-topów oznacza poznawanie 
konstrukcji bardzo egzotycznych i trudno dostępnych. To nie aparaty leżące na sklepo-
wych półkach. Musieliśmy niemało się natrudzić, aby poznać produkty konkurencyjne.

Trudnością był fakt, z którego zdaliśmy sobie sprawę dopiero podczas poznawania tej 
konstrukcji, a mianowicie określenie, w czym tak naprawdę ten aparat jest lepszy od 
innych. Otóż, generuje on największe fotografie finalne, o najwyższej rozdzielczości i 
największej ostrości przy zachowaniu bardzo prostego przebiegu prac i niespotykanej 
precyzji i łatwości pracy z kolorem. Oczywiście nie w skali porównawczej do takich kon-
strukcji jak profesjonalne korpusy pełnoklatkowe czy małego średniego formatu. To nie 

ta precyzja, jakość, potrzeby użytkownika. Na szczycie światowych zastosowań 
stoją wyższe, bardziej precyzyjne oczekiwania i standardy. Cele do jakich się dąży, 
są bardzo precyzyjnie określone. Oceniając ten model aparatu Hasselblad, musie-
liśmy zetknąć się z zagadnieniami, które dla większości fotografujących są zbęd-
ne. FADGI, Metamorfoze, Delt.AE to tylko garstka przykładów, związana z ochroną 
zabytków i dziedzictwa narodowego, z którymi mają do czynienia użytkownicy 
topowego sprzętu w swej codziennej pracy. Inne zagadnienia z dziedziny wojsko-
wości okazały się tak tajne, że nie posiadają ogólnodostępnej literatury…
Trudnością było poznawanie modeli konkurencyjnych, które pozornie oferują po-
dobną, a nawet teoretycznie wyższą jakość. Znalazły się tu przystawki cyfrowe 
Sinar Exact, systemy Mamiya Leaf, Phase One XF i XT ze ściankami IQ czy Fujifilm 
GFX oraz inne produkty Hasselblada. Nim przejdziemy do opisu ostatnie spostrze-
żenie.
Ten artykuł powinien zainteresować nas wszystkich, pomimo tego, że najprawdo-
podobniej nigdy tego aparatu nie zakupimy. Materiał ten powstał dlatego, że jako 
portal ceniący sobie użytkowników zmierzających do doskonałości, pasjonatów 
jakości i techniki oraz dobrej fotografii staramy się pokazywać to, co na rynku naj-
lepsze. Każdy fan samochodów powinien wiedzieć, dlaczego marka Rolls Royce 
jest synonimem jakości, a jej auta są lepsze od innych limuzyn. Każdy fan fotografii 
powinien wiedzieć, w jakim miejscu jest rozwój techniki fotograficznej. Co można 
osiągnąć i na co pozwala technologia. Z czasem topowe rozwiązania schodzą do 
coraz niższych modeli, a po latach stają się popularnymi standardami. Dobrze jest 
jednak wiedzieć, w jakim miejscu jest rozwój technologii w chwili obecnej.
Czy jesteście gotowi zapoznać się z najwyższą jakością w fotografii? Chcecie zoba-
czyć naprawdę szczegółowe zdjęcia? Ciekawi Was co tak nami wstrząsnęło? Jeśli 
tak – zapraszamy do lektury!

Hasselbald H6D to platforma będąca rozwojowym przedłużeniem systemu H od 
H1 poprzez H2,3,4 i 5. System ten powstał jako możliwość wejścia aparatów Has-
selblad w świat systemu AF, a potem fotografii cyfrowej. Modele H6D 100C i 400C 
Multishot różnią się tak naprawdę zastosowaną ścianką tylną. To w niej należy do-
szukiwać się różnic.
Top-topów to także wysokie ceny. Model H6D 100 C kosztuje ok. 34 400 Euro. Mo-
del H6D 400 C kosztuje 47 600 Euro. 47 880 Euro kosztuje konkurencyjny model 
Phase One XF ze ścianką IQ4 o rozdzielczości 150 megapikseli. Wyposażony w tę 
samą ściankę „bezlusterkowy” Phase One XT kosztuje 58 300 Euro. To oczywiście 
ceny bez obiektywów… W takim przedziale cenowym się poruszamy.

Pierwszy kontakt jest zaskoczeniem. To taki sam korpus, akumulator czy pryzmat 
jak w modelu H6D 100 C. Żadnych różnic! Jedynie napis na tylnej ściance – „400 C 
MS” informuje, że mamy do czynienia z droższym korpusem o większych możliwo-
ściach. Bardzo dobrze zbudowana cyfrowa lustrzanka modułowa. Metal i spasowa-
nie elementów wzorowe. Rozmieszczenie zminimalizowanej ilości przycisków jest 
bardzo ergonomiczne, ale osoby nieprzyzwyczajone do pracy ze średnioformato-
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Już po analizie tych danych zaczynamy obserwować, w jakim kierunku to zmierza. Jed-
nak tryb podobny co do podstaw działania o nazwie Pixel Shift Multi Shot jest już do-
stępny w mniejszych czujnikach systemu GFX, a przystawki IQ4 PhaseOne oferują naj-
większą rozdzielczość bo 151 megapikseli w trybie pojedynczego zdjęcia. Dlaczego 
więc to tego Hasselblada określiliśmy zwycięzcą w kategorii wielkości obrazu, ostrości 
i rozdzielczości?

Pozwólcie, że podamy podstawowy parametr, czyli rozdzielczość fotografii i jej wiel-
kość natywną w przypadku wydruku w rozdzielczości 300 dpi.
Phase One XF IQ4 150 ma rozmiar czujnika 53.4 x 40 mm, rozdzielczość 14204 x 10652 
pikseli co daje rozmiar 120,26 cm na 90 cm przy 300 dpi
Phase One XF IQ4 100 ma rozmiar czujnika 53.4 x 40 mm, rozdzielczość 11608 x 8708 
pikseli co daje rozmiar 98,3 cm na 73,2 cm przy 300 dpi
Fujifilm GFX 100 ma rozmiar czujnika 43,8 X 32,9 mm rozdzielczość 11808 x 8754 pik-
seli co daje rozmiar 98,62 cm na 73,96 cm przy 300 dpi
Hasselblad H6D 100C ma rozmiar czujnika 53.4 x 40 mm, rozdzielczość 11600 x 8700 
pikseli co daje rozmiar 98,21 cm na 73,66 cm przy 300 dpi
Hasselblad H6D 400C ma rozmiar czujnika 53.4 x 40 mm, rozdzielczość 11600 x 8700 
pikseli co daje rozmiar 98,21 cm na 73,66 cm przy 300 dpi

No więc? Najwyższą rozdzielczość i wielkość matrycy ma Phase One XF iQ4 150 rozmia-
rem 120,26 cm po dużym boku na 90 cm przy krótszym boku przy rozdzielczości wy-
druku 300 dpi. To on powinien być zwycięzcą! I jest, jeśli założymy wykonywanie poje-
dynczych zdjęć. Nam jednak zależy na uzyskaniu maksymalnego rozmiaru przy zdjęciu 
obiektu nieruchomego – np. fragmentu dzieła sztuki. Tu już wkracza nasz zwycięzca 
model H6D 400 C MS, który w trybie MS 4 pozwala co prawda na wykonanie kilku zdjęć 
z przesunięciem piksela tak, aby jak najefektywniej uszczegółowić zdjęcie, pozbywa-
jąc się efektu zapisu z użyciem filtru siatki Bayera i daje to nam… znowu rozdzielczość 
11600 x 8700 pikseli co daje rozmiar 98,21 cm na 73,66 cm przy 300 dpi. Gdzie więc te 
parametry dające zwycięstwo???

Wszystko zmienia się radykalnie, gdy to specjalistyczne narzędzie włączymy z ustawie-
niem funkcji MultiShot na 6 ekspozycji. Aparat wykona wówczas 4 zdjęcia jak w trybie 
MS 4 + 2 z przesunięciem o jeden piksel. Co uzyskujemy? Przy rozmiarze matrycy 53.4 x 
40 mm, rozdzielczość zwiększa się do rozmiaru 23 200 x 17 400 pikseli, co daje rozmiar 
196,43 cm na 147,32 cm przy 300 dpi! Teraz wyobraźcie sobie rozmiar fragmentu ob-
razu olejnego sfotografowanego przy użyciu obiektywu makro. Fragment o długości 
boku dłuższego 20 cm będzie miał 196,43 cm długości. Możecie ogarnąć ilość szczegó-
łów? Chyba nie.
Szczegółowość plików nieruchomych przedmiotów jest niesamowita. Dodajmy do tego, 
że fotografowanie w trybie 4 i 6 ekspozycji odbywa się poprzez tethering i kontrolę z 
programu Phocus. Unieruchamiamy aparat na solidnym statywie, unosimy lustro i włą-
czamy tryb sześcioekspozycyjny. Dodać należy, że to, co dotyczy poprawnej ekspozycji, 
jest w ustawieniach aparatu i programie dopracowane do ostatniego szczegółu. Cała 

wymi lustrzankami muszą do rozmieszczenia przycisków i sposobu pracy przywyknąć. 
Podstawowe celowanie odbywa się poprzez pryzmat, na drodze optycznej, chociaż nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby przełączyć się na tryb podglądu na żywo i obserwację na 
ekranie kończącym tylną ściankę. Każdy element możemy odłączyć od korpusu, a ten 
obejmuje nie tak jak w starych lustrzankach średnioformatowych jedynie sześcienną 
bryłę komory lustra, ale także zwieńczenie bocznego uchwytu z zespołem przycisków i 
pokręteł sterujących oraz górnym ekranem. Pryzmat lub celownik lupowy są wymienne. 
Styki umożliwiają współpracę pryzmatu z komorą lustra, a ta przekazuje wszelkie wy-
mienne dane pomiędzy ścianką, pryzmatem i obiektywem. Nietypowym rozwiązaniem 
jest sposób zasilania. Uchwyt boczny w całości gumowany jest właśnie akumulatorem, 
który podłączamy od dołu do zwieńczenia mocowania uchwytu bocznego. Blokada jest 
bardzo pewna, poprzez zatrzaśnięcie metalowej zapadki. Dostęp do czujnika jest moż-
liwy po odpięciu tylnej ścianki. Komora lustra jest od tyłu zabezpieczona zasłonką jak w 
klasycznych Hasselbladach serii V. Ta modułowa budowa jest niezmiennym konceptem 
odróżniającym od lat konstrukcje z najwyższej półki lustrzanek średnioformatowych od 
tradycyjnych kamer pełnoklatkowych (tak, tak oczywiście z wyjątkami takimi, jak Pen-
tax 67, Mamiya 6 czy PentaconSix i pochodnymi).
Mamy co trzymać w dłoniach, lecz fotografowanie „z ręki” to nie metoda pracy z kame-
rą, która daje co najmniej 100 megapikseli z matrycy średnioformatowej o rozmiarze 
sensora 53.4 × 40.0 mm i rozmiarze kwadratowego piksela o boku 4,6 μm. Całość waży 
2180 g z obiektywem 80 mm, tylną ścianką, pryzmatem i akumulatorem. Już tu widzimy 
przewagę nad konstrukcjami GFX o rozmiarze sensora 33 x 44 mm i tą samą rozdzielczo-
ścią. Nawet jeśli rozdzielczość jest na wstępnie takim samym poziomie to rozmiar sen-
sora już nie. Kamera oferuje 16 bitową głębię kolorów z 15 stopniową dynamiką. Czu-
łość możemy ustawiać w zakresie 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 ISO. 
Zapis danych odbywa się poprzez tethering i złącze USB-C na komputerach Mac lub PC 
i na kartach pamięci typu CFast i SD. Zakres czasów migawek centralnych waha się od 
60 minut do 1/2000 s z możliwością synchronizacji przy wszystkich czasach. Oczywiście 
wszystkie rodzaje automatyki naświetlania i rodzaju pomiaru są tu zaimplementowane. 
Dane wprowadzamy poziomu 3 calowego wyświetlacza dotykowego z typowym inter-
fejsem Hasselblada w postaci ikon oraz za pomocą przycisków i przycisków funkcyjnych. 
Wszystko, co możemy wyszukać w menu, nakierunkowane jest na najwyższą jakość ob-
razu i końcowy efekt. Zgodnie z filozofią Hasselblada znajdziemy tu wszystkie funkcje 
niezbędne do kontroli nad procesem fotografowania, które w realny sposób wpływają 
na końcowy efekt i tylko takie. Menu jest proste i jego ogarnięcie nie zabiera zbyt wiele 
czasu. Skupić za to można się nad szczegółami pracy z tą kamerą, aby uzyskać w peł-
ni pożądane rezultaty i to zarówno w fotografii, jak i w zapisie video (rozdzielczość 4K 
RAW).
Jest nad czym zapanować, ponieważ pliki oferują duże rozdzielczości i przy głębi 16 bi-
towej duży rozmiar. W trybie zdjęć pojedynczych – Single-shot (100MP), zapis w pliku 
RAW typu 3FR fotografia zajmuje: 211MB. TIFF 8 bit: 300MB. W trybie 4 ekspozycji wiel-
kość obrazu to nadal (100MP), ale plik RAW typu 3F zajmuje: 650MB. TIFF 8 bit: 300MB. 
W trybie 6 ekspozycji – 6-shot (dostajemy 400MP), plik RAW typu 3F ma 925MB. TIFF 8 
bit: 1.2GB. TIFF 16 bit: 2.4GB.
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sekwencja ekspozycji w lustrzance z migawką centralną jest dosyć skomplikowana, a tu 
mamy możliwość ingerencji w to, jak ona przebiegnie.
Normalnie wygląda to tak: naciskamy spust migawki, ta zamyka się – lustro podnosi się 
do góry – migawka otwiera się do wielkości ustawionej przysłony – zamyka się – lustro 
opada – migawka otwiera się i pozostaje otwarta. Tu jednak mamy możliwość ustawienia 
czasu, który oddzieli pierwszą ekspozycję od podniesienia lustra. To nie wszystko. Kolej-
ne ekspozycje mogą odbywać się z „kłapiącym” lustrem lub uniesionym (oczywiście tak 
lepiej), klika więc cichutko tylko migawka centralna. No dobrze, ale nawet tu możemy 
przedłużyć czas, który mija od zamknięcia migawki centralnej do kolejnego otwarcia i 

to w milisekundach – my ułatwialiśmy tę opcję na 200 ms aby zminimalizować jakiekol-
wiek drgania. I tyle. Program naświetla 6 razy, w tym dwa razy przesuwa matrycę o pół 
piksela. Zdjęcia zliczane są i przeliczane przez program i my od razu otrzymujemy je-
den gotowy plik RAW, który na sobie ma cyferkę 6 jako wynik 6 ekspozycji. Jeśli kamera 
drgnie lub, któraś z ekspozycji będzie odbiegać poziomem światła, program nas o tym 
poinformuje. Tej pierwszej informacji nie można zignorować i zdjęcie należy powtórzyć. 
Drugą można czasami zignorować, a efekt i tak jest wspaniały. Różnice w detalach są 
imponujące. Program Phocus stworzy nam warunki nawet do pracy reprodukcyjnej, w 
której nie tylko ostrość, ale kontrolę kolorów uzyskamy na najwyższym możliwym po-
ziomie.
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Pamiętać musimy, że nie ma tu jak we wszystkich kamerach Hasselblad, żadnych try-
bów kolorystycznych. Działa niezawodnie System Naturalnych Kolorów Hasselblada, 
który oferuje naturalne kolory w każdym ujęciu. Oczywiście na poziomie postprodukcji 
w programie Phocus możemy wszystko zmieniać, jednak zapis jest tylko w formie pod-
stawowych nastaw.

Wielkość plików wyjściowych i sposób pracy całego systemu na plikach RAW o rozmia-
rze około 2 GB (tak to nie pomyłka) i następnie tiffów 16 bitowych o rozmiarach 1,94 GB 
wymagają dobrego komputera i jeszcze lepszego monitora do obserwacji szczegółów, 
ale efekty są oszałamiające.

24



Zrzut ekranu w programie Photoshop na monitorze 5K iMaca 27 - 100% powiększenia pliku z Hasselblada X1D II z obiektywem makro 120 mm - w lewym dolnym rogu widoczna wielkość plików  w pikselach. 
Na następnej stronie analogiczne zdjęcie wykonane aparatem Hasselblad H6D 400C Multishot i widoczna wielkość pliku w 100% zrzucie oraz jego rozmiary.
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LEICA APO-Summicron-M 35 mm f/2 ASPH.
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Leica Camera wypuszcza kolejny obiektyw typu M, którego parametry optycz-
ne trudno jest poprawić – APO-Summicron-M 35 f/2 ASPH. Podobnie jak w 
przypadku udanego APO-Summicron-M 50 f/2 ASPH., Projektantom dano tyl-
ko jedną wskazówkę: osiągnąć maksymalną jakość obrazowania bez kompro-
misów – jedyną różnicą jest to, że tym razem omawiany obiektyw ma umiar-
kowanie szerokokątną ogniskową 35 mm. Rezultatem jest obiektyw, którego 
ostre odwzorowanie szczegółów będzie wyzwaniem nie tylko dla obecnych, 
ale także przyszłych czujników obrazu; ponadto APO-Summicron-M 35 f / 2 
ASPH. to jedyny obiektyw typu M o odległości ostrzenia wynoszącej zaledwie 
30 centymetrów, która w połączeniu z wysoką światłoczułością otwiera szereg 
nowych możliwości kompozycyjnych.
 
Ta wyjątkowa wydajność jest możliwa dzięki wyszukanej konstrukcji soczewki 
w połączeniu z wysoce precyzyjnymi procesami produkcyjnymi w zakładzie 
produkcyjnym Leiki. Dziesięć soczewek podzielono na pięć grup; trzy elemen-
ty mają asferyczne powierzchnie (po jednej po obu stronach). Sześć soczewek 
wykonano ze szkieł o anomalnej częściowej dyspersji, które nie tylko redukują 
aberracje chromatyczne do prawie zera, ale także zapewniają korekcję apo-
chromatyczną – cechę rzadko spotykaną w obiektywach o tej ogniskowej.

APO-Summicron-M 35 f / 2 ASPH. zapewnia również doskonałe rezultaty z bli-
skiej odległości, dzięki pływającemu elementowi, który zapewnia stałą wydaj-
ność na wszystkich dystansach. Pierścień ostrości ma szczególnie duży kąt 300 
°, umożliwiając precyzyjne ogniskowanie przez cały czas, pomimo wydłużonej 
najkrótszej odległości ostrzenia. Dalmierz umożliwia ogniskowanie obiektywu 
z odległości nawet 70 cm – w tym momencie na pierścieniu ostrości można 
wyczuć lekki opór. W odległości od 70 do 30 cm fotograf może opcjonalnie 
ustawić ostrość za pomocą ekranu aparatu w trybie Live View, wizjera elektro-
nicznego Visoflex lub aplikacji Leica FOTOS.

APO-Summicron-M 35 f/2 ASPH. wyróżnia się innowacyjną osłoną przeciwsło-
neczną, która w połączeniu z niezwykle efektywnymi powłokami antyreflek-
syjnymi sprawia, że nowy obiektyw jest ekstremalnie odporne na światła i od-
blaski wpadające wprost. Pozwala to fotografom pracować także pod światło 
z zachowaniem rewelacyjnej jakości zdjęć. Wady optyczne, takie jak aberra-
cja chromatyczna i zniekształcenia, są prawie całkowicie korygowane. Te ce-
chy wraz z niespotykanym kontrastem w każdym miejscu klatki, sprawiają, że 
używanie APO-Summicron-M 35 f/2 ASPH. to czysta przyjemność od pełnego 
otworu przysłony. Piękny bokeh zawdzięczamy praktycznie idealnie okrągłej 
przysłonie, która składa się z aż 11 listków. Dzięki takiej konstrukcji wyjątkowe 
rozmycie zachowuje swoją charakterystykę także po przymknięciu przysłony.
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W przypadku M, APO-Summicron-M 35 f / 2 ASPH. przymknięcie przysłony służy tylko 
i wyłącznie celom kompozycyjnym – a nie w celu kontroli ekspozycji. Jakość odwzoro-
wywania zarówno na środku jak i na krawędziach obrazu jest tak znakomita, że przy-
mykanie przysłony nie przynosi istotnej poprawy. Pomimo tak wyjątkowych osiągów 
APO-Summicron-M 35 f / 2 ASPH. jest kompaktowy i lekki. Dzięki klasycznej ogniskowej 
reportażowej jest to obiektyw do każdej sytuacji fotograficznej, który można zastoso-

wać w każdym obecnym i przyszłym modelu serii M, a dzięki możliwości ostrzenia od 30 
cm świetnie sprawdzi się także w aparatach Leica SL2 i SL2-S.

Obiektyw APO-Summicron-M 35 f / 2 ASPH. jest dostępny u oficjalnych dealerów marki 
Leica w cenie 35 400 PLN brutto.
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Fotografie - leica Camera
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GITZO GH 4383
30 kg udźwigu to długo oczekiwana nowość!
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Nareszcie! Stało się! Firma Gitzo uzupełniła trwający jakiś czas zastój w asortymencie produktów w pełni profesjonalnych, przeznaczonych do du-
żych obciążeń. Wycofana jakiś czas temu głowica Systematic GH 5381SQD do systemu Systematic, blokująca ciężar 30 kg, nie miała godnego na-
stępcy. Trzeba jednak zaznaczyć, że to ciężka głowica niskoprofilowa, która jednak nadaje się głównie pod bardzo ciężkie zestawy, ale nie pozwala 
na przejście do fotografowania w pionie.

Najpoważniejszą głowicą została QD 3382, która mogła się pochwalić udźwigiem na poziomie 18 kg. Głowica ta zwyczajnie nie bardzo pasowała 
do statywów Systematic, ponieważ ich płaska duża baza, montowana w jarzmie statywu była bardzo szeroka, a głowica nie była zbyt duża. Stoso-
wanie jej miało sens jedynie z kolumnami centralnymi. Statywy Systematic mające udźwig 25 kg (Seria 3 i 4) jeszcze jakoś się tłumaczyły, jednak 
zakup statywu serii Systematic 5 o udźwigu 40 kg już niezbyt. Po co kupować taki statyw, skoro jedyna dostępna głowica ma udźwig 18 kg?

Tymczasem na rynek trafiła głowica GH 4383 w dwóch wersjach QD z płytką Arca blokowaną śrubą dociskową, tak jak jest to rozwiązane w głowicy 
GH 3382 i mniejszych oraz z blokowaniem płytki za pomocą zacisku z blokadą – to wersja LR.
Głowica przeznaczona jest do statywów Systematic 3,4,5 oraz Mountainer 3. Waży 900 g, a jej wysokość wynosi 126 mm. Średnica podstawy wyno-
si 60 mm, a cała głowica zbudowana jest o koncept niskoprofilowy, chociaż nie tak niski, jak osadzona poniżej jarzma statywu konstrukcja głowicy 
GH 5381SQD. Potężna baza skrywa olbrzymią kulę, która blokowana jest potrójnym systemem pokręteł, którymi możemy w łatwy sposób bloko-
wać ją w dowolnym położeniu. Jako typowa głowica kulowa umożliwia pracę w kadrach pionowych.

Dwa pokrętła regulują opory działające na kulę. Jedna niezależnie reguluje siłę tarcia, a druga pozwala na szybką blokadę. Trzecie pokrętło blokuje 
panoramę. Mechanizm działa niezawodnie w temperaturach od -30 do +70 stopni C. Na tym jednak konstruktorzy nie poprzestali! Głowica posia-
da możliwość panoramowania w ujęciach video, ponieważ zainstalowano w niej system olejowego oporu ruchu panoramicznego. Dzięki nowym 
patentom i przemyślanej konstrukcji, głowica stała się najlepszym wyjściem do zastosowań ze statywami Systematic. Głowica blokuje 30 kg.

Głowica ta jest topowym wytworem Gitzo. Blokuje się fenomenalnie szybko, a system płynnej regulacji oporu działa perfekcyjnie. Zamrożenie usta-
wienia, nawet najcięższego sprzętu nie powoduje powstania efektu minimalnej nawet bezwładności, gdzie zablokowany sprzęt jeszcze o milimetr 
czy dwa ugina się pod swym ciężarem po zablokowaniu. Tu blokujemy całość bardzo pewnie. Jeżeli dodamy do tego olejowy system prowadzenia 
w panoramie, mamy bardzo uniwersalną głowicę profesjonalną. Jeszcze jest trudno dostępna, ale w Warszawie widzieliśmy ją na półce salonu 6×7 
Fotografia Profesjonalna, gdzie można ją kupić “od ręki”. Pytajcie sprzedawcę, ponieważ jeszcze nawet nie ma jej na stronie internetowej! Taka to 
nowość!
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HASSELBLAD XD 

80 mm f/1,9
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Staramy się często publikować recenzje obiektywów. To nasz obowiązek, ponieważ to właśnie obiekty wy są najważniejszym narzędziem naszej pracy. Sposób, w 
jaki przedstawiają widzianą gołym okiem rzeczywistość, uzależniony jest od budowy optycznej, ilości i kształtów lamelek przysłony, elementów sferycznych czy 
apochromatycznych. U podstaw projektowania każdego obiektywu leży ogólny koncept, który staje się podstawą do obliczeń, a następnie produkcji konkretnej 
konstrukcji. Dział projektowania stwierdza - konkurencja nie ma jeszcze takiego szkła - więc je zróbmy. Czasami jest inaczej. Konkurencja ma takie szkło, więc zrób-
my jeszcze lepsze. Przypomina to nieco wyścig zbrojeń. Obecnie producenci szkieł do APS-C czy nawet pełnej klatki nie boją się atakować niedostępnych bastio-
nów, gdzie siła światła określana jest liczbami mniejszymi od 1. Przysłona 0,95 już nikogo nie dziwi.

Inaczej jest jednak w średnim formacie. Konieczność perfekcyjnego pokrycia większego pola obrazowego wymusza budowę większych obiektywów i większych, 
a więc bardziej podatnych na błędy produkcji szkieł. Tu trzeba zaznaczyć, ze średni format wciąż dzieli się na ten uznany za „prawdziwy” reprezentowany przez ta-
kie konstrukcje jak PhaseOne czy Hassselblad serii H oraz Mały Średni Format budowany w oparciu o matryce wielkości ok. 33 x 44 mm w takich konstrukcjach jak 
Hasselblad X1D i X1DII, 907X oraz Fujifilm GFX 50S, 50R, 100S i 100. Podczas gdy starsze koncepcyjnie korpusy o pełnym średnim formacie bazują na obiektywach 
projektowanych dla nich, a więc dla lustrzanek, Mały Średni Format może cieszyć się dobrodziejstwem używania nowoczesnych konstrukcji opracowywanych dla 
bezlusterkowców, które nie muszą w swej konstrukcji przedłużać sztucznie ogniska, aby wyminąć komorę lustra.

Najjaśniejszym obecnie obiektywem do Małego Średnio Formatu jest szkło Mitakon 64 mm f/1,4 z mocowaniem GFX, a jeśli się postaramy, to możemy nabyć Mita-
kona 85 mm f/1,2 z tym samym mocowaniem. Najjaśniejszym szkłem oryginalnym czyli takim, które wspiera automatykę aparatu i system AF jest obiektyw Fujinon 
80 mm f/1,7 do systemu GFX. To stosunkowo nowy produkt.

Są oczywiście - o tym pisaliśmy już niejednokrotnie - obiektywy pełnoklatkowe takie jak chociażby: Nokton 50 mm f/1,2, Nokton 50 mm f/1,5, Nokton 35 mm f/1,2, 
Nokton 75 mm f/1,5 oraz Nokton 21 mm f/1,4 ona ze swym pełnym otworem przysłony i 12 listkową konstrukcją oferują nieprawdopodobną plastykę - dając w śred-
nim formacie namiastkę tego, co daje Nokton Classic 40 mm f/1,4 w pełnej klatce. Efemeryczna głębia połączona z dobrym kontrastem i pewną dozą optycznych 
niedoskonałości wydobywających się w pracy pod światło potrafią dać niesamowite kadry.

To jednak nie jest rozwiązanie dla wszystkich. Ci, którzy pracują w średnim formacie profesjonalnie i oczekują wspaniałych rozdzielczości i idealnego obrazowania 
muszą polegać na szkłach systemowych. Nim pojawił się Fujinon 80 mm f/1,7 najjaśniejszym obiektywem systemowym był obiektyw Hasselblad 80 mm f/1,9. Po-
tężne szkło, zarówno pod względem jakości obrazu, jak i budowy mechanicznej. Dla wszystkich użytkowników systemu X Hasselblada jest to obiektyw marzeń. 
Ostrość użytkowa od w pełni otwartej przysłony sprawia, że to świetny obiektyw portretowy, ale dzięki ogniskowej 63 mm nadaje się do szerszej gamy zastosowań, 
tym nawet krajobrazu.

Swymi osiągami daje on ekwiwalent obiektywu 63 mm o świetle f/1,5 dla pełnej klatki. Ta ogniskowa jest jedną z ciekawszych, ponieważ nieco bardziej zawęża ob-
raz niż czasami zbyt mało efektowne 50 mm. Nie jest też w pełni tele obiektywem i nie zacieśnia perspektywy, dając stosunkowo duże możliwości w profesjonal-
nych zastosowaniach, gdzie liczy się nieco większa głębia ostrości (nawet przy otwartej przysłonie).
Budowa optyczna to 14 elementów w 9 grupach! Bardzo płynny mechanizm silnika AF i wbudowana migawka centralna w połączeniu z wysokimi rozdzielczościami 
sprawiają, że dosyć duża inwestycja, jaką jest zakup obiektywu za ponad 20 000 złotych, kończy się posiadaniem obiektywu o rewelacyjnych właściwościach.
Waga 1044 g przy długości 112 mm i średnicy 84 mm oraz spora część soczewek rozłożonych na całej długości korpusu obiektywu powodują, że wyraźnie go „czu-
jemy” na korpusie. Zakres przysłon od f/1,9 do f/32 to standard dla średniego formatu. Średnica futra 77 mm.

Analiza zdjęć z tego szkła pozwala stwierdzić, że jak zwykle rzetelne pomiary zaprezentowane przez firmę Hasselblad nie odbiegają od prawdy. Przymykanie przy-
słony niewiele zmienia, a obrazy najbardziej atrakcyjne uzyskujemy już od f/1,9. Należy dodać, że ogniskowa wynosi tak naprawdę 80,5 mm. Minimalna odległość 
ostrzenia to 70 cm, co w połączeniu z matrycą MSF daje duże możliwości eksploracji kadru np. W portrecie.

Obiektyw jest bardzo masywny. Ciężki jak na swój rozmiar. Jakość wykonania wzorowa jak w przypadku wszystkich obiektywów Hasselblad X. Na korpusie mamy 
tylko jeden pierścień gumowany ostrości. Całość to solidny metal bez odrobiny luzu w spasowaniu elementów. Precyzyjny bagnet dba o centrowanie konstrukcji 
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wobec matrycy - to po prostu w pełni profesjonalne szkło. Warto dodać, że praca z apa-
ratem 907X jest nieco trudniejsza ze względu na masę tego obiektywu w stosunku do 
wyposażonego w wielki grup modelu X1D, na którym masa obiektywu nie robi wra-
żenia. Fotografowanie takim zestawem, nawet przez cały dzień nie stanowi problemu. 
Jakość zdjęć zadziwia. Jeśli macie Hasselblada serii X możecie bez zahamowań zbierać 
na to szkło, ponieważ efekty uzyskiwane dzięki niemu potrafią zaskakiwać i to nie tyl-

ko w portrecie, ale także, a może przede wszystkim w zdjęciach z większego dystansu i 
w szerszych planach. Sięgamy wówczas do dającej efekt użycia wielkiego formatu ma-
łej głębi zarezerwowanej wcześniej w średnim formacie dla takich kultowych szkieł jak 
Schneider-Kreuznach 180 mm f/2,8, Pentax 105 mm f/2,8, Planar FE 110 mm f/2 czy Ma-
miya 645 80 mm f/1,9… Zobaczcie zresztą sami.
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Tekst i fotografi - Mateusz Bałwas

Leica D-LUX 7 Silver
Tekst i fotografie - Mateusz Bałwas
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Wielokrotnie ludzie zadawali mi jedno pytanie, na które nigdy nie miałem jednogłośnej 
odpowiedzi. „Słuchaj, potrzebuje uniwersalnego aparatu na wakacje, na co dzień. Ma 
być mały, robić dobre zdjęcia za dnia i w nocy, być łatwy w obsłudze, a najlepiej do tego 
ładny i stylowy”. Po takim pytaniu nigdy nie miałem jednoznacznej odpowiedzi. Starając 
się odpowiedzieć swoim znajomym, zasiadałem przed ekranem w poszukiwaniu infor-
macji na temat najróżniejszych modeli kompaktowych aparatów. Niestety zawsze było 
jakieś „ale” i moja odpowiedź sprowadzała się do polecenia najnowszego smartfona, po 
prostu robi zdjęcia, jest mały i zawsze w kieszeni, czym przebija dzisiejsze aparaty, które 
w dużej mierze są po prostu niepraktyczne z punktu widzenia laika.

Tym sposobem dochodzimy do bohatera dzisiejszej recenzji, czyli Leica D-LUX 7. Po 
pierwsze jest naprawdę mały. Patrząc na zdjęcia, nie przypuszczałem, że zmieszczę go 
w kieszeni. Po drugie jest stylowy, ale to nie powinno nikogo dziwić, w końcu to Leica. 
Dziś styl to nie tylko estetyka, ale dobre wykonanie. Ten model cechuje się wyjątkową 
precyzją w wykonaniu, czuć to, kiedy trzymamy go w ręce. Sam przedmiot, nie patrząc 
już na walory techniczne, jest po prostu magiczny i przykuwa wzrok przechodniów. Po-
siadając go i „bawiąc się” nim w ciągu dnia, czułem się wyjątkowo. Myślę, że należy pod-
kreślić fakt, iż robienie zdjęć tą Leicą jest uzależniające. Nie obejrzycie się, a to maleń-
stwo będzie z Wami na każdym kroku – jeszcze bardziej sobie to uświadomiłem, kiedy 
spojrzałem na zrobione zdjęcia na laptopie.

Oczywiście jako wymagający użytkownik musiałem włączyć RAW-y, a główną przyczyną 
było to, że zraziłem się do samej jakości zdjęć jpg, które oferuje większość kompaktów. 
Wielokrotnie denerwowałem się na dramatyczny kontrast, brak detali lub zbyt duże wy-
ostrzenie obrazu kończąc na kolorach, których nie sposób było do niczego porównać. 
Jakże duże było moje zdziwienie, kiedy otworzyłem pliki jpg. W tym momencie powi-
nienem wymienić czego to zasługa i zrobię to, choć, myślę, że większość ludzi, którzy 
decydują się na kupno tego aparatu, nie będzie w 100%, wiedziało, na co tak naprawdę 
się pisze.

Aparat wyposażono w obiektyw o zakresie ogniskowych sięgającym od 10.9 do 34 mm 
i przysłon f/1.7-2.8. Jest to odpowiednik obiektywu 24-75 mm w formacie 35 mm. Choć 
nie jestem zwolennikiem obiektywów zmiennoogniskowych to ten, sprawdza się świet-
nie. Jeden mały aparat i wiele możliwości – od krajobrazu po portret w ciągu paru se-
kund co jest ważną zaletą podczas wakacyjnych zdjęć czy tak zwanej fotografii ulicznej. 
Dzięki przetwornikowi micro 4/3 oraz rozdzielczości 17 MPx nie musimy się przejmo-
wać gorszymi warunkami oświetleniowymi – śmiało możemy wykorzystać potencjał 
miejsca, w którym się znaleźliśmy bez marudzenia, że zrobiło się już ciemno. Możliwo-
ści tego aparatu są w zupełności wystarczające, jeśli nie jesteśmy zawodowcami. Kiedy 
zajdzie potrzeba nakręcenia filmu również nasza Leica sprawdzi się w 100%. Jakość 4K 
w 30 klatkach na sekundę wraz ze stabilizacją obrazu są wręcz idealne na kręcenie z ręki 
i uwiecznienie ważnych i spontanicznych chwil z naszego życia. Parametry techniczne 
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tego aparatu są idealne, biorąc pod uwagę fakt, że wciąż jest to kom-
pakt, jednak nie to jest jego największą zaletą. Uważam, że podczas 
mojej przygody z Leica D-LUX 7 pokochałem w niej funkcjonalność 
oraz styl. Oczywiście te dwie rzeczy byłyby niczym, gdyby nie osta-
teczna jakość zdjęć, które serwuje nam ten mały aparat.

Skupiając się na największym atucie, czyli funkcjonalności w pierwszej 
kolejności wymieniłbym po pierwsze: klasyczne pokrętła ekspozycji, 
które znajdują się na górze aparatu. Jest to prostego i prozaiczne, a 
zarazem ułatwiające używanie sprzętu w sytuacjach wymagających 
szybkich reakcji. Zresztą nie tylko podczas pośpiechu – jest to po 
prostu bardzo wygodne, lecz wciąż rzadko spotykane w aparatach 
kompaktowych. Do tego należy dołożyć wygodne menu, które jest 
intuicyjne i opanowałem je w ciągu 2 minut w samochodzie, stojąc 
w korku, kiedy rozmawiałem przez telefon. Warto również dodać, że 
ekran jest dotykowy i jeśli należymy do ludzi, którzy zapomnieli jak 
obsługiwać przyciski manualne, to bez problemu poradzimy sobie i 
w tym przypadku. Całe menu możemy „przeklikać” poprzez ekran do-
tykowy co, uważam, że jest ogromną zaletą zwłaszcza podczas szuka-
nia ostrości – wystarczy jedno kliknięcie i aparat łapie ostrość na tym 
na czym, położyliśmy palec dosłownie w ciągu ułamka sekundy. Na 
dokładkę możemy zobaczyć nasze zdjęcia w aplikacji Leica FOTOS, 
która współpracuje z iOS oraz Android. Bez problemu możemy połą-
czyć się z naszą Leicą D-LUX 7 i zgrać zdjęcia na smartfona. Ponadto 
możemy bezpośrednio wysłać je na social media z aplikacji. Co wię-
cej, mamy również możliwość sterowania aparatem ze smartfona co 
rozwiązuje problem braku odchylanego ekranu, który swoją drogą 
nie zawsze spełnia swoją funkcję w 100%. Tu możemy obsługiwać 
cały aparat wraz z parametrami bez kompromisów.

Dziś mogę śmiało odpowiedzieć na zadawane mi często pytanie. Zro-
bię to z przyjemnością, bez zawahania się i .. z bólem serca, że sam 
jeszcze nie zakupiłem swojej Leica D-LUX 7. To wspaniałe urządze-
nie, mały aparat o wielkich możliwościach, który zadowoli każdego 
laika fotografii, średniozaawansowanego fotografa, który poszukuje 
nie tylko narzędzia do robienia zdjęć, ale i stylowego, podręcznego 
kompana, który sprawi, że każda wyjątkowa chwila zostanie uwiecz-
niona w sposób nietuzinkowy.
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Gitzo Adventury 45L
Plecak gotowy na każdą wycieczkę!

Tekst i fotografie - Mateusz Bałwas

92



Kilka osób napisało do nas, abyśmy zaprezentowali torby i plecaki Gitzo. Jak się okazało, były to 
osoby, które zakupiły za naszą rekomendacją statywy Gitzo. Trochę nas to zdziwiło i niechętnie 
podeszliśmy do tematu, ale postanowiliśmy na spokojnie przyjrzeć się temu, co oferuje ta firma 
w zakresie torb i plecaków. Pokrowców na statywy mogliśmy już doświadczyć i okazało się, że są 
nieprzeciętne, zastanawialiśmy się, czy tak samo nieprzeciętne będą torby i plecaki.

Do redakcji trafił plecak Adventury 45L. To największy plecak w ofercie producenta, który pozwa-
la na pomieszczenie dużej ilości sprzętu i rzeczy osobistych. Podobnie jak w przypadku statywów 
plecak Gitzo jest jednym z bardziej spektakularnych rozwiązań. Bardzo częstą wadą firm produ-
kujących torby i plecaki jest niezrozumienie potrzeb kogoś, kto fotografuje w naprawdę dzikich 
warunkach, wspina się z plecakiem po trudnych szlakach czy też przenosi sprzęt do lepszej loka-
lizacji. Wszystkie rozwiązania takie jak: specjalne taśmy naciągające od góry ramiona nośne czy 
też pas biodrowy, który pozwala na odciążenie kręgosłupa to podpatrzone gotowe rozwiązania 
z plecaków alpinistycznych. Gitzo dodało od siebie wyjątkowo odporne na warunki zewnętrzne 
materiały. Od spodu mamy całkowicie gumowaną powierzchnię, która pozwala na postawienie go 
w mokrej trawie czy wilgotnych kamieniach. Pozostałe tkaniny, z których zbudowany jest plecak 
to bardzo wysokiej jakości odporne na wodę konstrukcje. Statywy obecnie produkowane przez 
chińskie firmy upodobniły się do produktów Gitzo, wydaje nam się, że pewne rozwiązania są już 
powszechne, jednak to właśnie w użytych materiałach tkwi cała jakość produktów. Zastosowane 
rozwiązania bardzo nam się spodobały. Kryte gumową tkaniną zamki błyskawiczne to zupełny 
szok! We wnętrzu głównej komory plecaka mieści się insert, w którym umieszczamy sprzęt. Mo-
głoby się już wydawać, że tutaj nie ma już żadnych rewelacji w stosunku do innych firm, a jednak 
użyte materiały powodują, że od razu widzimy wyższy poziom. Do insertu mieści się nawet sprzęt 
średnioformatowy czy też dron lub duża lustrzanka z obiektywem 600 mm. Kiedy w głównej ko-
morze znajduje się insert- dojście do wnętrza możliwe jest tylko od góry i od strony pleców, bo to 
właśnie tam znajduje się główny zamek. Brawa dla GITZO za system blokowania insertu, który nie 
opiera się na rzepach lu zatrzaskach, ale na specyficznym systemie guzików. To właśnie takie detale 
zaczynamy doceniać podczas dłuższego użytkowania każdego sprzętu. W tym modelu topowych 
rozwiązań można oczekiwać właściwie w każdym elemencie, przykładem może być pasbiodrowy, 
w którym również znajduje się kieszeń.

Oliwkowy kolor daje wrażenie plecaka do zastosowań militarnych. To wrażenie pogłębia się, gdy 
widzimy, że na tylnej ścianie umieszczono taśmy nawiązujące do systemu Molle. Boczne kieszenie 
pozwalają na bezpieczny montaż statywów a dodatkowe klamry i taśmy pozwalają na ich unieru-
chomienie. Gumowana tkanina wytrzyma przedzieranie się przez najgorsze chaszcze i leśne ostę-
py. Gałęzie nawet te zakończone kolcami ześlizgują się po tkaninie, wszyscy maniacy fotografo-
wania dzikiej przyrody lub też niedostępnych wysokogórskich krajobrazów będą zadowoleni. To 
zadowolenie zwiększy się wówczas gdy odkryją, że na spodzie plecaka znajdują się kolejne taśmy, 
do których podpiąć można np. karimatę. Do plecaka bezpiecznie włożymy komputer czy tablet i 
rzeczy osobiste. Cała górna część będąca zapinaną na zamek kieszenią może znacznie się powięk-
szyć, zawierając w sobie ubrania, jedzenie czy butelki z napojami.

Plecak kompatybilny jest z rozmiarami drona DJ Fantom a w dzisiejszych czasach używanie dro-
nów podczas eskapad w dzikie miejsca, jest czymś naturalnym. Inwestując w ten plecak, musimy 
pamiętać, że po wyjęciu insertu fotograficznego mamy do dyspozycji bardzo zgrabny 45 litrowy 
plecak gotowy na każdą wycieczkę.
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W życiu każdego fotografa następuje taki moment, w którym spogląda na zdjęcie i coś jest 
nie tak. Istnieją dwie wersje tego scenariusza; jedna optymistyczna, czyli spoglądasz na ekran 
aparatu i widzisz czarne plamki lub też ta mniej optymistyczna: siedząc przed monitorem, po 
skończonej sesji zauważasz, że każde zdjęcie ma na sobie jeden powtarzalny ślad. Wiele osób 
o tym zapomina lub nawet nigdy nie przyszło im na myśl, że aparat należy czyścić od środka. 
Takie zanieczyszczenia matrycy mogą nie tylko zepsuć zdjęcie, ale i uszkodzić aparat, co łączy 
się z kosztowną naprawą, o ile ta w ogóle jest opłacalna.
W takim wypadku mamy dwa sensowne wyjścia. Jedno to oddanie aparatu do firmy, która zaj-
muje się czyszczeniem matryc. Opcja bardzo bezpieczna, ale i kosztowna. W dodatku musimy 
dostosować się do dni i godzin roboczych takiego zakładu. Nie rzadko bywa i tak, że odbiór 
sprzętu, jest dopiero na następny dzień, co również na przykład w moim przypadku jest nie 
na rękę, bo aparatu używam praktycznie codziennie. Opcja numer dwa, to zestaw do czysz-
czenia Green Clean. Z góry przestrzegam tych, którzy chcą zaoszczędzić pieniądze i zrobić 
takie czyszczenie wykorzystując na przykład patyczki higieniczne, palec lub igłę (a słyszałem 
takie historie) – to się nie uda, a matryca to nie kawał belki, żeby testować jej wytrzymałość w 
taki prymitywny sposób.
Procedura czyszczenia jest dziecinnie prosta. Siadamy przy czystym i dobrze oświetlonym 
biurku. Wypinamy obiektyw od korpusu aparatu lub kamery. Wyciągamy nasz zestaw do 
czyszczenia – mamy do wyboru zestaw do pełnej klatki lub do niepełnej klatki. Jeśli korzy-
stamy tylko ze szpatułek, to wystarczy użyć najpierw tej na mokro. Śmiało możemy zrobić to 
nawet z większą siłą. Potem używamy szpatułki numer dwa i przejeżdżamy nią po matrycy, 
tak aby była sucha. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby po tym procesie matryca nie była ideal-
nie czysta. Do większych zabrudzeń możemy użyć zestawu z odkurzaczem. Jest to nie tylko 
opcja dla mocno ubrudzonych matryc, ale dla użytkowników, którzy nie chcą bezpośrednio 
dotykać delikatnych części aparatu. Zestaw należy najpierw zmontować – otrzymujemy całą 
instrukcję do montażu oraz czyszczenia. Bazą systemu jest sprężony gaz w butli oraz spe-
cjalnej konstrukcji dysza pozwalająca na odkurzanie lub wydmuchiwanie. Elementy zesta-
wu wykonane są ze specjalnego, nie rysującego, nieprzewodzącego prądu i antystatycznego 
materiału. Końcówka rurki jest w kształcie trąbki dla lepszej ochrony delikatnej powierzchni 
matrycy. Takie rozwiązanie zapobiega pozostawianiu dodatkowych śladów. Samo czyszcze-
nia jest łatwe i przyjemne, także nie zjemy przy tym nerwów, obawiając się, że nasz aparat 
zaraz eksploduje.
W skład dużego zestawu wchodzą: 1 butla z gazem pod ciśnieniem 400ml, 1 delikatna ście-
reczka z mikrowłókna, 2 rurki czyszcząca, 3 szpatułki mokre i sucha do niepełnego lub pełne-
go formatu. Taki zestaw utrzyma Wasz sprzęt w najlepszym porządku, gwarantując Wam od-
powiednią jakość zdjęć bez zbędnych wydatków. Po czyszczeniu zawsze warto zrobić próbne 
zdjęcie jednolitej powierzchni czy na pewno udało nam się usunąć wszystkie brudy – usta-
wiamy aparat tak, aby nieco prześwietlić zdjęcie. Jeśli zdjęcie wyjdzie nieskazitelnie białe to 
mamy pewność, że sprzęt jest gotowy do użytku. Green Clean w dłoń i do dzieła!

GREEN CLEAN
Tekst i fotografie - Mateusz Bałwas
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GITZO MOUNTAINEER GT3542

Prezentowaliśmy już statywy z najwyższej serii Systematic, które oferują obciążenie do 40 kg. To ekstremalny sprzęt dla tych, którzy na co dzień korzystają z bardzo 
ciężkiego sprzętu. Długie i ciężkie super teleobiektywy, ciężki sprzęt Średnioformatowy, kamery wielkoformatowe lub leciwe, duże i ciężkie średnioformatowe apara-
ty analogowe - to typowe zastosowania statywów takich jak Systematic. W listach bardzo często wspominaliście o tym, że argumenty przemawiające za stosowaniem 
statywów tej marki akceptujecie, ale niestety wolelibyście, aby statywy były lżejsze, ale przede wszystkim mniejsze. Mamy okazję przedstawić wam statyw idealny dla 
każdego fotografującego bardziej „normalnym” sprzętem. Gdy używamy lustrzanek pełnoklatkowych lub bezlusterkowców, nawet z większymi obiektywami zbliżony-
mi gabarytowo do takich konstrukcji, jak zoom firmy canon 2,8 70-200 - statyw Mountaineer serii 3, wystarczy Wam z nawiązką.
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Podstawowa różnica jest taka, że jarzmo statywu Mountaineer serii 3, zbliżony jest do 
typowych konstrukcji wielu producentów. Tymczasem, jarzma statywów Systematic, 
zbudowany w postaci szerokiej bazy i szerzej rozstawionych punktów mocowania nóg, 
pozwalają na większe obciążenia. Szersze jarzmo powoduje zwiększenie średnicy ca-
łego statywu i bardzo często przy obciążeniach nieprzekraczających kilka kilogramów, 
jest zwyczajnie niepotrzebne.

Statyw Mountaineer serii 3 to typowy statyw uniwersalny, przeznaczony dla wymaga-
jącego lub profesjonalnego użytkownika. Jeżeli mieliście okazję używać statywu w ta-
kich jak uniwersalne konstrukcje Manfrotto 055 czy 190, to musicie wiedzieć, że modelu 
Mountaineer serii 3, nie można z nimi porównać. Wykonanie i precyzja całego projektu, 
wraz z opatentowanymi rozwiązaniami w zakresie blokady nóg czy kolumny centralnej 
nie mają sobie równych. Nade wszystko ważnym elementem jest 
wykończenie elementów jarzma lakierem młotkowym o dużej wytrzymałości i zasto-
sowanie skomplikowanych włókien węglowych do konstrukcji rur składających się na 
nogi. Nawet porównywanie innych statywów węglowych do produktów Gitzo, mija się 
z celem. Stopień sztywności całej konstrukcji jest wręcz wzorowy. Idealnym zwieńcze-
niem tego statywu jest Głowica GH3382 o udźwigu 18 kg, podczas gdy sty ma udźwig 
21 kg. Statyw waży 1,86 kg i po złożeniu jego długość wynosi 54 cm. Najniższa pozy-

cja fotografowania to 15 cm, a wysokość po rozłożeniu czterech sekcji nóg wynosi 134 cm - 
bez wyciągniętej kolumny. Z kolumną rozłożoną, maksymalna wysokość statywu to 162 cm. 
Średnice nóg wynoszą odpowiednio 21.7, 25.3, 29, 32.9 mm. Najszersza rura, najgrubszej 
nogi statywu Mountaineer serii 3 to druga co do średnicy noga Systematica 3.

Musicie wiedzieć, że to Mountaineer był w 1994 roku, pierwszym na świecie statywem kar-
bonowym i na miejscu lidera i niejako wzoru dla innych producentów utrzymuje się do tej 
pory. Statyw ma 2 letnią gwarancję rozszerzalną jeszcze o 5 lat po rejestracji online na stro-
nie producenta, chociaż z naszej praktyki wiemy, że serwis Gitzo nie ma zbyt wiele do robo-
ty. Zdecydowanie to ten właśnie model polecamy wszystkim, dla których większe i cięższe 
statywy Systematic są zbyt duże i za ciężkie w proporcji do sprzętu, który muszą unierucho-
mić.
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