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Andrzej Trawiński „Nourses on the front line”
Andrzej Grudzień - „Przewidoczni”
Hasselblad XCD 4/45
iPad Pro 12 i 11 z M1
Sony FE 1,8 35
Sony Zeiss Sonar 2,8 35 mm
Apochromaty - Nie tylko do Sony!
Cooke S7/i - optyka dla wymagających filmowców
Leica SL2-S Maszyna do filmowania
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No cóż! Jeszcze podsumowujemy okres wakacyjny, 
ale jedną nogą jesteśmy już w okresie, który obfituje 
w nowości rynkowe.
Będzie teraz dużo sprzętu zupełnie nowego o fantastycznych 
możliwościach. To nas cieszy - bo będzie o czym pisać.

Ważne jest też jednak to, że prezentujemy materiały 
z dwóch wystaw, które podziwialiśmy na Ląd Festiwal. 
 „Przewidoczni” Andrzeja Grudnia oraz „Nourses on the frontline” - 
Andrzeja Trawińskiego.

W Wasze ręce oddajemy numer, który ma 242 strony. 
Numer jak zwykle obfituje w fotografie wysokiej jakości. 
Tak wysokiej, że nie można jej przekazać w internecie. 
Musimy zwracać Waszą uwagę na fakt, że Magazyn stworzony
jest właśnie po to, aby pokazywać testowe zdjęcia. 
Najlepszym urządzeniem do konsumpcji treści z magazynu 
MegaObraz jest iPad Pro 12. Oczywiście komputer z dobrym 
ekranem, także może być. Ważne jest, że publikowane tu treści po-
trafią pokazać jakośc plików z aparatów czy obiektywów.

W tym numerze na szczególną uwagę zasługują testy obiektywów 
Hasselblad i Sony, w tym 35 mm szkieł do bezlusterkowców Sony 
o świetle f/1,8 i f/2,8. Ważna dla Was powinna być też lektura gigan-
tycznego materiału o obiektywach APO-chromatycznych 
Voigtlaender.

Maciej Taichman Redaktor Naczelny
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NURSES ON THE FRONT LINE

Andrzej Trawiński nagrodzony przez IPA
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Andrzej Trawiński – autor wystawy i nagrodzonego przez IPA zdjęcia – wyko-
rzystał to, że na co dzień jako medyk zatrudniony był na Covid’owym Oddziale 
Intensywnej Opieki Medycznej. Zaangażowany bezpośrednio w ciężką pracę na 
przeciążonym oddziale, postanowił dokumentować to, co się tam dzieje w czasie 
pandemii. Nie była to decyzja łatwa. Jak wspomina – samo poruszanie się w trzy 
godzinnych cyklach w specjalnych kombinezonach, już stanowiło wyzwanie. Po-
myślenie o fotografowaniu i to w czasie po zakończeniu własnej pracy i pozosta-
wanie w kombinezonie było mocno doskwierającym problemem. Zrozumienie i 
zgoda władz szpitala, otworzyły drogę do podjęcia tego wyzwania. Czy było lek-
ko? Nie! Nad Andrzejem i jego pracą jako fotografa ciążyły dodatkowe trudności, 
z których jak sądzę, niewielu z nas zdaje sobie sprawę.

Po pierwsze sprzęt musiał przechodzić kwarantannę. Aby często fotografować, 
Andrzej musiał posiadać kilka tych samych aparatów. Filmy ze śluzy wyciągał 
dopiero po miesięcznej kwarantannie, aby nie narażać osób mających kontakt 
z negatywem na nadmierne ryzyko. Zdecydował się bardzo świadomie na ana-
logowy średni format i aparat Pentax 645, w różnych odmianach z obiektywem 
Pentax SMC D FA 55 mm f/2,8. To świadomy wybór. Fotografowanie późną nocą 
lub we wczesnych godzinach rannych było czasami jedyną możliwością na zro-
bienie zdjęć, ponieważ Andrzej jako medyk mógł być cały czas potrzebny w cią-
gu dnia. Jak podkreśla, jedyne momenty względnego spokoju zdarzały się naj-
częściej nocą. Mała ilość przypadkowego światła wymuszała pracę na wysokim 
ISO, a ponieważ Andrzej Trawiński wybrał negatyw kinowy Cinestill 800T, jako 
medium dla tego projektu, musiał się liczyć z ziarnem, które w małym obrazku 
byłoby zbyt uciążliwe. Tu zachował ziarno naturalne dla negatywu, ale jednocze-
śnie ostrość i łagodne przejścia tonalne, tak oczywiste dla średniego formatu.

Zapytacie zapewne – dlaczego negatyw? Andrzej postanowił sięgnąć po analo-
gowy nośnik, ponieważ chciał uniknąć podejrzeń o spekulowanie obrazem. Ma 
negatywy z każdej klatki, które zawsze mogą udowodnić prawdziwość sytuacji. 
Nie ma w tych fotografiach obróbki cyfrowej. Negatywy po wywołaniu zosta-
ły zeskanowane, a następnie naświetlone na światłoczuły papier fotograficzny. 
Udało się, w miarę zachować, analogową ciągłość całości procesu. Analogowy 
look negatywu pozostał. Reportaż na średnim formacie to już coś. Z manualnym 
nastawianiem ostrości, jest jeszcze trudniej. To jednak nie wszystkie ogranicze-
nia! Przebywanie na oddziale OIOM Covid w kombinezonie, masce, goglach i 

przyłbicy powodowało, że samo zerkanie w wizjer było utrudnione. Nastawianie 
ostrości w takich warunkach, graniczyło z cudem. Bardzo często dochodziło do 
sytuacji, w której podczas kadrowania gogle zaparowywały i było tylko kilka se-
kund na nastawienie ostrości… Do tego temperatura w kombinezonie i trudno-
ści w oddychaniu przez maskę filtrującą powietrze… Z pewnością nie było łatwo.

Trud jednak się opłacił. Autentyzm zdjęć wykonanych w tak trudnym dla nas 
wszystkim czasie, będzie zyskiwał na atrakcyjności z każdym miesiącem, który 
oddala nas od tych wydarzeń. Ideą, która przyświecała Andrzejowi, było doku-
mentowanie tego, co się dzieje dla potomnych, którzy będą kiedyś potrzebować 
materiałów z czasów pandemii. Łącząc pasję do fotografii – a tu, zaznaczyć wy-
pada, że autor namiętnie fotografując „prawie analogową” Leicą M10-D i kocha-
jąc plastyczne obiektywy tej marki oraz obiektywy Voigtlaender i Zeiss, stara się 
sięgać coraz głębiej w fotografię jako medium dla ciekawych tematów. Już jest 
po wystawie, ale kilkumiesięczne zaangażowanie w projekt zmusiło go, do zaję-
cia się innymi realizacjami. Musiał, jak wspomina, zająć się innym tematem – aby 
zwyczajnie odpocząć od covid`owych trudów.

Przykład Andrzeja może być inspiracją dla nas wszystkich. Jakże często wykonu-
jemy jakiś zawód, daleki od fotografii i nie widzimy w nim nic ciekawego, tak moc-
no w nim siedzimy. Tymczasem to właśnie wówczas mamy okazję, z gigantyczną 
wiedzą o temacie, pokazać go „od środka”. Dlaczego często tego nie robimy? Nie 
wiadomo.
Wyróżnienie przez IPA to docenienie pracy autora. Podczas LĄD Festiwal mogli-
śmy bezpośrednio doświadczyć dużych powiększeń wykonanych analogowym 
Pentaxem 645N i posłuchać opowieści autora o wielogodzinnych reanimacjach, 
pocie lejącym się z medyków pod kombinezonami i ciągłej rotacji pacjentów na 
oddziale. Rotacji, która nie wynikała z kolejnych wyzdrowień, ale z ilości zbyt czę-
stych zgonów, co bardzo załamywało morale pracowników medycznych całego 
oddziału. Tak było wszędzie. Andrzej, widząc to od środka, postanowił nam to 
pokazać. Przygotowuje się właśnie do publikacji książki z powstałego materiału. 
Pozostaje nam czekać i życzyć wielu sukcesów w kolejnych przemyślanych pro-
jektach.

Miło nam poinformować, że autor wystawy NURSES ON THE FRONT LINE, otrzymał wyróżnienie w konkursie IPA 2021 za 
zdjęcie z prezentowanego na Ląd Festiwal cyklu. Cieszymy się, że nasi rodzimi twórcy zdobywają nagrody na prestiżo-
wych konkursach. Jeszcze bardziej podnosi na duchu chęć działania i to czasami w najcięższych warunkach.
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Nagrodzona przez IPA fotografia. Pielęgniarka odpoczywa po długiej reanimacji pacjenta. Ten kosz, na którym siedzi był jednym z nielicznych miejsc na oddziale OIOM Covid-19, na których można było usiąść.
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ANDRZEJ GRUDZIEŃ

PRZEWIDOCZNI

Mieliśmy okazję zobaczyć matowe, gęste, nasycone wydruki fotografii z projektu “Przewidoczni“ Andrzeja Grudnia na Ląd Festiwal. Skłaniające do bliższego kontak-
tu, stosunkowo niewielkie powiększenia, pozwalają na optymalną percepcję. Poza ciekawą eksploracją samego fotograficznego medium zawartą w tym projekcie, 
podobał, nam się właśnie ten fizyczny wymiar, oprawionych w czarne ramy fotografii. Dobór papieru i właściwe przygotowanie wydruku, sprawiają, że treść fotogra-
fii znacznie mocniej, jest przez nas absorbowana. To jeden z powodów, dla których warto bywać na wystawach, a nie tylko oglądać je w internecie. Jak poinformował 
nas Andrzej – to w sumie projekt dojrzały na tyle, aby móc go pokazywać, a jednocześnie ciągle kontynuowany i niezamknięty. Bardzo inspirujący materiał!
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Na fotografiach Andrzeja Grudnia z pozoru zwyczajne co-
dzienne obrazy stają się pretekstem do oddzielenia teraź-
niejszości od przemijania czasu. Zatrzymana chwila może się 
już wydarzyła albo dopiero zdarzy się. Ten stan przejściowy 
powoduje, że wszystkie alternatywne zakończenia nakłada-
ją się na siebie i nabierają nowego wymiaru. Ocierając się o 
deja vu poznajemy wynik. 

Autor wchodzi w rolę anioła stróża, prowadzi bohaterów swo-
ich zdjęć po następujących po sobie pozornie błahych chwi-
lach życia codziennego. Analizuje ich wybór kierunku drogi i 
trafność podjętych decyzji.
To zapis spostrzeżeń, próba analizy sensu tego co robimy, jak 
funkcjonujemy w systemie. Autor zastanawiał się wielokrot-
nie czy życiowe czynności, które wykonuje codziennie mają 
sens? Dlaczego gesty, słowa mają oznaczać to co zostało za-
pisane w ich definicji? Co z tego co robimy jest pierwotnym 
instynktem a ile dodaliśmy w fazie rozwoju kulturowego? 

Andrzej Grudzień – rocznik 73, artysta fotografik. Członek 
Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF). Stypendy-
sta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykła-
dowca i dyrektor Studium Fotografii ZPAF w Warszawie gdzie 
prowadzi zajęcia z fotografii analogowej. Vloger, organizator 
licznych szkoleń i warsztatów fotograficznych. Pracował jako 
fotoreporter w radomskim „Echu dnia”. A. Grudzień wystawiał 
swoje prace na wystawach zbiorowych w Warszawie, Katowi-
cach, Chełmie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Serocku, No-
wym Tomyślu oraz włoskim Trieście. Projekt “Przewidoczni” 
po raz pierwszy był prezentowany w 2011 na wystawie indy-
widualnej w Warszawie. “Przewidoczni” na Ląd Festiwal 2021
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Hasselblad XCD 4/45
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W systemie Hassselblada XCD istnieje obiektyw, który zajmuje szczególne miejsce. 
Właściwie jest to obiektyw niezbędny w systemie z powodu swej ogniskowej i swych 
gabarytów. Na ogół jest to też obiektyw, który nabywamy wraz z korpusem. Dlacze-
go? Dlatego że, to tani obiektyw kitowy? Tak! Jest tani, ale to nie obiektyw kitowy. To 
bardzo dobrej jakości szkło o ekwiwalencie ogniskowej 35 mm (właściwie 36 mm). 
Światło f/4, nie jest szczytem marzeń, ale w średnim formacie zupełnie wystarcza. Po-
ręczność, miniaturowość tej konstrukcji, cicha migawka centralna i cichy system AF to 
tylko niektóre atuty. Nic nie znaczyłyby one, gdyby nie bardzo wysoka jakość obrazu. 
Jakość zdjęć z tego niewielkiego szkła potwierdza klasę całego systemu.

Obiektyw zbudowany jest z metalu. Nie ma na sobie żadnych pierścieni przysłony 
czy mocowania bagnetowego osłony przeciwsłonecznej co czyni zeń obiektyw bar-
dzo kompaktowy i po prostu piękny stylistycznie. Jedynym ruchomym elementem 
jest pierścień ostrości, który jest jedynie przełącznikiem i obraca się w sposób ciągły. 
Pierścień jest bardzo wygodny przez rodzaj zastosowanej gumy, która jest też bar-
dzo minimalistycznie karbowana, na sposób przyjęty w całej serii XCD. Zrezygnowa-
no z karbowań nawiązujących do nazwy, czyli literek H jak Hasselblad, stosowanych w 
obiektywach H.

Obiektyw jest mały. Długość 52 mm, średnica 80 mm. Mocowanie filtra 62 mm. Waga 
320 g. Przysłona działa w zakresie f/4-f/22. Najmniejsza odległość fotografowania to 35 
cm. Analiza wykresów rozdzielczości pokazuje, że obiektyw jest lepszy niż model XCD 
45 mm f/3,5. To polepszenie jakości optycznej wynika między innymi z bardziej skom-
plikowanej budowy optycznej. Soczewek jest dokładnie tyle samo. 9 elementów w 7 
grupach, tyle, że w wersji jaśniejszej nie ma elementów sferycznych, a w tym maleń-
stwie znajdziemy dwa elementy asferyczne. Budowa optyczna z małymi, przednimi so-
czewkami i dużymi tylnymi jest typowa dla na nowo obliczanych konstrukcji pod bez-
lusterkowce średnioformatowe. Miniaturowy obiektyw 50 mm w systemie Fujifilm GFX 
wygląda bardzo podobnie. To duża zmiana. Wygląda to tak jakby produkowany jako 
pierwszy obiektyw 45 mm f/3,5 przejął jeszcze typową dla lustrzanek budowę. Tu zaś 
mamy całkowicie nowoczesny koncept.

Najważniejsze jednak jest to, jak się go używa i jaką jakość zdjęć daje. Używa się go 
wspaniale z każdym z czterech korpusów seri XDD (X1 D, X1 DII, 907X SE, i 907X. Nie 
czuje się go w trakcie długiego fotografowania „z ręki”. Zajmuje w torbie tyle miejsca 
co pełnoklatkowa pięćdziesiątka, ale… Jakość obrazu stoi na absolutnym,
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 średnioformatowym topie. To bardzo wysokiej klasy 
obiektyw. Troszkę ciemny, ale dlatego tani. Jego cena to 
około 5600 zł. Jak na tak dobry jakościowo produkt, to to-
talna okazja na osiąganie profesjonalnych rezultatów z 
ogniskowej 35 mm (ekwiwalent dla pełnej klatki). Szoku-
jące jest to, że obiektyw potrafi separować plany oddalo-
ne nawet o kilkanaście metrów. To rzadkość!

Nie można sobie wyobrazić, mądrze zaprojektowanego 
systemu XD Hasselblada bez tego obiektywu. Jego wywa-
żenie na korpusach i finalna jakość fotografii zachęcają do 
fotografowania średnim formatem jak kamerą do szyb-
kiej, nawet reporterskiej fotografii. Jeden z najlepszych 
obiektywów na rynku w 2021 roku w ogóle, a w konku-
rencji stosunku cena do jakości absolutny hit.
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iPad Pro 12 i 11 z M1 
IDEALNE NARZĘDZIE DO PREZENTACJI SWEGO DOROBKU
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https://youtu.be/R7nt94Pqapw
https://youtu.be/R7nt94Pqapw
https://www.youtube.com/watch?v=Ored0LDyBh0
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SONY FE 1,8 35 

Spieszymy, by poinformować Was użytkownicy aparatów bezusterkowych Sony o jednym z najciekawszych obiektywów 35 mm, dostępnych dla tego systemu. Jednym z ciekaw-
szych - ponieważ w tym numerze prezentujemy także obiektywSony/Zeiss  Sonnar 2,3 35 mm. 1,8 35 mm  to nowość, która wywołała zainteresowanie kupujących już od dnia 
premiery. Przyznamy się, że nie wytrzymaliśmy i gdy tylko do naszego magazynu trafiły pierwsze egzemplarze, sięgnęliśmy po nie, aby od razu je poddać testom. Dobrze, że tak 
zrobiliśmy, ponieważ zostaliśmy wręcz zasypani zapytaniami o ten obiektyw. Możemy stwierdzić w oparciu o testy, że obiektyw ten daje bardzo subtelne obrazowanie, które do 
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niedawna było możliwe tylko w dwukrotnie droższych obiektywach segmentu pro. Mała 
głębia ostrości, duża ostrość i wysoki kontrast łączą się w tym obiektywie z niewielkimi 
rozmiarami, cichym systemem AF i odporną na wilgoć i kurz budową.

Użytkownicy, którzy dokonali zakupu obiektywu Sony FE 35 mm f/1,8 zyskali unikalną 
możliwość separacji planów w optyce szerokokątnej, co nie jest bynajmniej regułą i wy-
maga dużego otworu przysłony. Do takiego obrazowania trzeba się przyzwyczaić i się 
go po prostu nauczyć. Używanie szkła 35 mm na przysłonie f/1,8 wywołuje obawy o ja-
kość kadru. Obawy niesłuszne. W tym obiektywie, przy nawet małej głębi ostrości może-
my cieszyć się idealną ostrością tam, gdzie ją ustawiliśmy. Jeśli zaczniemy eksplorować 
ten obiektyw, zauważymy także, że bardzo atrakcyjnym narzędziem w obrazowaniu jest 
najmniejsza odległość ostrzenia, wynosząca 22 cm.

Obiektyw zbudowany jest bardzo solidnie i dostosowany wizualnie do takiego szkła jak 
opisywany niedawno Sony FE 85 mm f/1,8. Uszczelnienia oraz niewykonany z gumy pier-
ścień ostrzenia, wpływają na odporność tej konstrukcji na starzenie i zużycie. Przetar-
cie wilgotną ściereczką usuwa wszelkie zabrudzenia. Wykonanie nie wzbudza żadnych 

obaw o jakość. Precyzyjnie spasowany tubus o długości 73 mm i średnicy 65,5 mm, waży 
280 g, co jak na tak duży otwór przysłony i obecność systemu AF jest rewelacją. Średni-
ca mocowania filtra wynosi 55 mm, co świadczy o jego wielkości. Obiektyw zbudowany 
jest 11 elementów w 9 grupach, z tego jedynie jedna soczewka jest soczewką asferyczną. 
Ostrość kreowanego obrazu zadziwia, ale jeszcze bardziej docenimy jakość rozmyć. Za 
aksamitne rozmycia odpowiada 9 listkowy mechanizm przysłony o okrągłym otworze. 
Takie rozwiązanie wpływa na delikatność obrazowania przenoszenie dużej rozpiętości 
tonalnej pomiędzy kolejnymi planami i rozmyciami.

Wspaniała konstrukcja, która dzięki cichemu systemowi AF, działającemu precyzyjnie i 
szybko nadaje się także do filmowania, co doceniło wielu fotografów i filmowców we-
selnych. Duża kultura obrazowania tego szkła sugeruje znacznie wyższą cenę, a obrazy 
z tego szkła przypominają te obiektywów w pełni profesjonalnych.

Nam zaimponowała łatwość użycia tego obiektywu podczas fotografowania rodzin-
nego, reporterskiego, podróżniczego czy krajobrazowego. Dzięki małej głębi ostrości 
możemy zastosować ten obiektyw także do portretów z wyraźnym umiejscowieniem 
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portretowanej osoby w przestrzeni, która może pozostać niedopowiedziana, ginąc w 
nieostrościach. Zresztą chyba największą rekomendacją jest ilość sprzedawanych przez 
nas obiektywów Sony FE 35 mm f/1,8.daje bardzo subtelne obrazowanie, które do nie-

dawna było możliwe tylko w dwukrotnie droższych obiektywach segmentu pro. Mała 
głębia ostrości, duża ostrość i wysoki kontrast łączą się w tym obiektywie z niewielkimi 
rozmiarami, cichym systemem AF i odporną na wilgoć i kurz budową.
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SONY ZEISS SONNAR 2,8 35 mm
Planując zakup pełnoklatkowego aparatu bezlusterkowego Sony, musicie podjąć decyzję, z jakim zakupicie go obiektywem. Na szczęście propozycji jest bardzo wie-
le, ale to właśnie ta mnogość nie ułatwia wyboru. W tym artykule chcemy zwrócić uwagę na obiektyw, który jest jedną z ciekawszych opcji dla każdego, kto chce w 
pełni wykorzystać możliwości matryc Sony, przez stosowanie obiektywu staroogniskowego.
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Obiektyw, który był jed-
nym z pierwszych pro-
fesjonalnych szkieł do 
bezlusterkowców Sony, 
został wprowadzony 
wraz z obiektywem Son-
nar 50 mm f/1,8. Ta kon-
strukcja bazuje także na 
projekcie optycznym 
obiektywów Sonnar - 
dumy zakładów Zeiss, 
jednak obiektyw sku-
pił w sobie kilka założeń 
projektowych, które sta-
nowią o jego sile.

Po pierwsze zaawanso-
wana budowa optycz-
na składająca się z 7 so-
czewek w 5 grupach w 
tym, aż trzy soczewki to 
soczewki asferyczne. To 
podstawa tego projek-
tu, który jak to obiektyw 
Zeiss’a oferuje bardzo 
wysoką jakość obrazu i 
rozdzielczość, która nie-
wiele zmienia się wraz z 
przymykaniem przysło-
ny. Obiektyw ma sied-
miolistkową przysłonę, 
co wpływa między inny-
mi na interpretację przez 
obiektyw obszarów nie-
ostrych. Atuty tego obiek-
tywu to jednak przede 
wszystkim wzorowa pla-
styka typowa dla Zeiss’a, 
wyraźnie odcinająca pla-
ny zdjęciowe, niewielkie 
rozmiary całej konstruk-
cji i precyzyjna współpra-
ca z korpusami.
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Zacznijmy opis tej konstrukcji od 
małych rozmiarów. Obiektyw jest 
bardzo precyzyjnie wykonany z 
metalu i idealnie spasowany. Jedy-
nym ruchomym elementem jest 
pierścień ostrości, który na drodze 
elektronicznej przenosi impulsy do 
silników w korpusie, jeśli oczywi-
ście ostrzymy manualnie. Jeśli ko-
rzystamy z systemy AF to prawdo-
podobnie szybkość ostrzenia tego 
maleństwa i cicha praca nas zasko-
czą. Długość korpusu to 36,5 mm a 
średnica 61,5 mm. Mocowanie fil-
tra - 49 mm. Waga - 120 g! Tak! Ten 
obiektyw jest tak lekki, że nie wzbu-
dza szacunku. Tymczasem analiza 
zdjęć pozwala zrozumieć poziom 
techniczny tego obiektywu. Jest to 
wzorowe 35 mm, które możemy za-
wsze mieć przy sobie. Lekki obiek-
tyw świetnie leży na dowolnym 
korpusie, a wzorowa współpraca w 
zakresie AF pozwala fotografować 
naprawdę szybko. Obiektyw nie 
daje nudnego, idealnego obrazu, 
lecz na swój Zeiss’owski sposób in-
terpretuje rzeczywistość. Daje dużą 
winietę - ale winietuje w sposób 
bardzo harmonijny, co tylko wpły-
wa na zwiększenie plastyki obrazu. 
Po przymknięciu do f/8, uzyskuje-
my wzorowe szkło 35 mm - tyle że, 
szkło bardzo małych rozmiarów.

Na szczególne podkreślenie za-
sługuje osłona przeciwsłoneczna. 
Świetnie zaprojektowana, osłania 
przednią soczewkę przed wpły-
wem promieni słonecznych, a na-
wet przed zabrudzeniem. Jej kształt 
pozwala łatwo wyjmować aparat 
z zamontowanym Sonnar’em 35 z 
torby. Osłona stanowi jeden z naj-
większych plusów tej konstrukcji.
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Przejdźmy do odpowiedzi na pytanie - dla kogo jest ten obiektyw? Otóż chyba dla każ-
dego ;-) To nie przesada! Świetnie sprawdzi się w fotografii codziennej (dzieci, zwierzęta 
domowe, foto notatnik), podróżniczej (rozmiary i jakość), reportażu (jak powyżej), foto-
grafii ulicznej (wręcz stworzony dla niej), krajobrazowej i wielu innych. Obiektyw dobrze 
działa w trybie śledzącego AF z szerokim polem nastawiania ostrości w filmowaniu. Daje 
także bardzo ciekawy obraz w filmie. Pamietać należy, że równie dobrze działać będzie 
jako standard w korpusach Sony serii A6000, z matrycą APS-C. Na koniec jedna uwaga. 
Zaawansowani fotografowie uliczni często używają aparatu Sony RX-1, który ma matry-

cę pełnoklatkowa i niewymienny obiektyw Zeiss 35 mm. Z zakupionego korpusu Sony 
A7/9/1, możemy uczynić równie zabójcze narzędzie reportażowe z tym właśnie szkłem. 
Pamiętajcie, że to wielki przywilej, że firma Sony współpracuje z firmą Zeiss. Dzięki temu 
możemy decydować się na tak doskonałe konstrukcje, jak właśnie ten obiektyw, który 
powinien znajdować się w zasobach, każdego poważnego fotografa używającego bez-
lusterkowców tego producenta, lub amatora pragnącego wejść w wysoką jakość swo-
ich zdjęć.
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APOCHROMATY - NIE TYLKO DO SONY!
Żyjemy w czasach, w których udany marketing może wyrównać wady produktu. Rośnie konkurencja, a użytkowników sprzętu atakują wciąż nowe plotki o coraz to 
nowszych konstrukcjach optycznych - a jakże - przeznaczonych także do ich aparatu fotograficznego. Rośnie ilość producentów zupełnie nieznanych, a Ci wielcy z ko-
lei - nadrabiają straty z czasu, gdy wciąż lekceważyli bezlusterkowce, nadal podtrzymując mit lustrzanek, jako aparatów segmentu pro. Obiektywów jest coraz więcej 
a bezusterkowe konstrukcje, pozwalają używać szkieł pomiędzy systemami. Ilość dostępnych adapterów, wciąż rośnie. Zalew optyki różnej klasy zmusza nas do wni-
kliwych poszukiwań, testów, porównań, bez których nie potrafimy wybrać tych „najlepszych” dla nas szkieł. Zakup produktu markowego, stworzonego przez ten sam 
koncern, który stworzył nasz aparat, nie jest już pewnikiem posiadania najlepszej kombinacji obiektyw-korpus. Nie był zresztą nigdy. Wciąż szukamy, coraz lepszych 
obiektywów do naszych aparatów. Czynimy to z większym lub mniejszym szczęściem…

A co powiedzielibyście na to, że istnieją obecnie konstrukcje optyczne o tak wyśrubo-
wanych osiągach, że liczne portale testujące sprzęt, używają ich jako odnośników do 
porównania jakości testowanych obiektywów? Istnieją, są bardzo dobrze zaprojekto-
wane i dostarczają ponadprzeciętnej jakości obrazy. Takie obiektywy nie są wynalaz-
kiem XXI wieku. Jedne z pierwszych powstawały już na przełomie XIX i XX wieku. Cho-
dzi oczywiście o obiektywy apochromatyczne. Apochromaty to (nazwa od greckiego 
słowa apochromatos, które tłumaczymy jako odbarwiony), obiektywy złożone z co 
najmniej dwóch soczewek z różnych gatunków szkła i różnej dyspersji. Jeśli jedno ze 
szkieł takiego zestawienia będzie wykonane ze szkła niskodyspersyjnego - otrzyma-
my obiektyw skupiający różne długości fal świetlnych w jednym punkcie, co całkowi-
cie redukuje aberrację chromatyczną. Dwusoczewkowy obiektyw to achromat, który 
koryguje tylko dwie długości fali czerwoną i niebieską. Obiektyw o złożonej budowie 
potrafi skorygować trzy barwy - czerwoną, żółto-zieloną i niebieską. Bardziej skompli-
kowane konstrukcje zwane superachromatami, korygują aż cztery barwy widma, sku-
piając je w tym samym miejscu. Skutek? Absolutnie ostry obraz.

W tym miejscu, wielu z Was stwierdzi, że ma ostry obiektyw i wie, co to znaczy ostrość 
obrazu. Otóż nie do końca. Jeśli nie macie obiektywu apochromatycznego - nie może-
cie wiedzieć, co znaczy totalna, bezkompromisowa ostrość. Nawet jeśli posiadacie kul-
towe szkła do swoich systemów. Wiem, bo swego czasu uważałem za ostre takie szkła 
jak Canon EF f/2 135 L czy Canon EF f/2,8 100 Macro L…

Tymczasem wszystkie nasze obiektywy, które apochromatami nie są, walczą o prymat 
w kategorii ostrości, ale mogą czynić to jedynie w obrębie własnej klasy. Do walki o 
ocenę ostrości z apochromatami, nie godzi się ich wystawiać. Znajdą się na straconych 
pozycjach. Niestety!

Dlaczego tak się dzieje? To proste. Każdy obiektyw tworzy obraz z fal widma, z które-
go zbudowane jest światło. Tworzy ten obraz mniej lub bardziej doskonale. Każdy z 
Was zapewne pamięta zdziwienie, gdy na zdjęciu ze swego super obiektywu zobaczył 
zafarby zielonkawe lub fioletowe na styku jasnych i ciemnych obszarów. Są takie mo-
tywy, jak chociażby bezlistne gałązki drzewa lub krzewu na tle nieba, które zawsze ge-
nerują tego rodzaju zjawisko. To aberracja chromatyczna w najczystszej postaci. Ujaw-

niona, obnażona. Ewidentna. Niestety, to zjawisko występuję nie tylko w miejscach 
takich jak owe gałązki na tle nieba. Fale widma tworzą swe ostre obrazy, w różnej od-
ległości od matrycy co prowadzi do nakładania się nieostrości, tworzenia mniej lub 
bardziej widocznych „zmiękczeń i „duszków”. Jeśli obiektyw jest dobry lub bardzo do-
bry, to trzeba się trochę wysilić, aby doszukać się tych niedoskonałości. Co więcej, zja-
wisko to na tyle mocno wpisuje się w naszą praktykę fotograficzną, że najczęściej nie 
zdajemy sobie z niego sprawy. Aby dostrzec wady naszych ulubionych obiektywów, 
trzeba by było móc je porównać z czymś doskonałym, a więc pofotografować apo-
chromatem. Niestety nie każdemu dane jest takie doświadczenie. A jednak…
Wyobraźcie sobie obiektywy, których nie trzeba korygować w ostrości. 
Nie trzeba korygować ich przez podbijanie ostrości w aparacie, a nawet potem w po-
stprodukcji. Wyobraźcie sobie obiektywy tak ostre, że swoje najlepsze, najostrzejsze 
szkła, oskarżycie o miękkość. Wyobraźcie sobie obiektywy, których najzwyczajniej nie 
zrozumiecie od razu po pierwszych zdjęciach. Na ogół jesteśmy w szoku, oglądając 
zdjęcia z apochromatycznego obiektywu. Nieostrości ani zafarbowań i otoczek w ogó-
le nie znajdziecie. Nawet taki generator aberracji chromatycznej jak kryształ widziany 
pod słońce, nie pokaże zielonkawych, czy fioletowych zafarbów. Czy możecie sobie 
wyobrazić takie obiektywy? Jeśli nie - to może i lepiej - bo efektu, który zobaczycie, nie 
można już „odzobaczyć”. Efekt „nadostrości” zostanie w Waszej fotograficznej duszy na 
zawsze, a Was gryźć będzie melancholia podczas oglądania zdjęć wykonanych Waszy-
mi najlepszymi szkłami, ale jednak nie apochromatami.

Tymczasem one istnieją. Swoisty boom budowy Apochromatów przypadł na lata 80 
i 90 XX wieku. Wówczas, każda szanująca się firma optyczna, produkująca dla profe-
sjonalistów miała w swej ofercie obiektywy APO. Miała je Mamiya do swych aparatów 
średnioformatowych, mieli je Schneider-Kreuznach i Rodenstock dla kamer wielkofor-
matowych i do średnioformatowego makro. Miał takie obiektywy Rollei do swych pro-
fesjonalnych aparatów serii 6000, no i oczywiście miał je Zeiss do kamer Hasselblad. 
Ten ostatni producent posunął się jeszcze dalej, tworząc Superachromaty do kamer 
Hasselblad serii V i 200. Kto miał okazje wówczas fotografować takimi obiektywami 
- wiedział, że sięga absolutnego zenitu optycznych możliwości. Te obiektywy ciągle 
zresztą można nabyć z drugiej ręki, ale są to konstrukcje bardzo drogie - zwłaszcza, że 
często mają po kilkadziesiąt lat. Ceny na e-bay bywają sztywne i niezmienne.
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Proces tworzenia specjalnych szkieł optycznych o ultraniskiej dyspersji jest procesem 
złożonym i drogim. Walczy się o czystość szkła i jego skład chemiczny. Stosowanie w 
jednej konstrukcji różnych gatunków szkła w sposób naprzemienny i to szkła wyjąt-
kowego, trudnego w uzyskaniu i jeszcze trudniejszego w obróbce, to na tyle skompli-
kowana sprawa, że wielu producentów, tłamszonych przez księgowe realia, nawet nie 
myśli o budowie obiektywów apochromatycznych.

Są dwie firmy, które bezustannie pracują nad konstruowaniem APOchromatów. Przo-
dująca w tym Leica, która co jakiś czas wypuszcza nowy apochromat i starający się do-
równać jej kroku Voigtlaender, a raczej Cosina (Voigtlaender to jedynie marka słynąca 
z innowacyjności i przodująca w jakościowych produktach), a sama firma to koncern 
produkujący optyczne urządzenia w Japonii. Jedyny, któremu Zeiss zlecił wykonywa-
nie wszystkich szkieł manualnych, w tym najbardziej skomplikowanych Otusów. Co-
sina sprostała także wymogom Zeissa i potrafi nakładać słynące ze skuteczności war-
stwy przeciwodblaskowe Zeiss T-Star.

W tle niezbyt się tym chwaląc, a zarabiając na pracach dla innych, Cosina wciąż zwięk-
sza ofertę swych obiektywów sygnowanych logiem Voigtlaender. Obiektywy są świet-
nie, precyzyjnie wykonane pod względem mechanicznym i równie ciekawie prezentu-
ją się pod względem projektów optycznych.

APO Summicrony firmy Leica do systemów S, SL i M to obiektywy o niezrównanej ja-
kości. Wyznaczniki tego, co można osiągnąć w optyce. APO Lanthary Voigtlaendera to 
produkty tej samej klasy. Skomplikowane optycznie, stworzone bez oglądania się na 
koszty. Optycznie prezentują równie wysoki poziom, ustępując obiektywom Leica-M 
pod względem mechanicznym. Bezkompromisowe w jakości, wykonane z unikalnych, 
tworzonych przez Cosinę szkieł optycznych…

No i właśnie. Te unikalne szkła o ultraniskim współczynniku dyspersji, powstają w wy-
niku dodawania lantanu - pierwiastka, który zwiększa przepuszczalność szkła w spo-
sób bardzo znaczny! Niestety ten promieniotwórczy pierwiastek nie jest tani i łatwo-
dostępny. Ciekawostką jest to, że został odkryty dokładnie w tym samym roku - 1839, 
który uważamy za początek fotografii. Odkrył go uczeń Berzeliusa - Carl Gustaw Mo-
sander. Nazwa pochodzi od greckiego słowa lanthanein - ukrywać się, gdyż jak twier-
dził nauczyciel Mosandera - Berzelius - „ukrywał się” on w tlenku ceru. Tak moi drodzy, 
historia badań chemicznych i fizycznych znajduje swój zbieg z historią fotografii, aby w 
końcu oddać swe przysługi temu szlachetnemu medium.

Lantan był dodawany także do szkieł obiektywów szpiegowskich w czasie zimnej woj-
ny oraz wysublimowanych przyrządów celowniczych w pojazdach pancernych i samo-
lotach. Wszędzie tam, gdzie od konstrukcji optycznej oczekiwano wyjątkowej ostrości.
Obecnie na rynku znajdują się cztery APO Lanthary o ogniskowej 35, 50, 65 i 110 mm. 
Wszystkie zbudowane są z mocowaniem Sony FE, a dwa z nich 35 i 50 mm dostępne 

są także w wersji z mocowaniem Leica M. Wersji, którą można stosować przez przej-
ściówki ze wszystkimi bezlusterkowcami. Obiektywy powstawały w następującej kolej-
ności 65 mm - 110 mm - 50 mm i 35 mm. Obecnie możemy korzystać z dobrodziejstw 
całego systemu, pokrywającego najczęściej stosowany zakres ogniskowych. Należy 
dodać, że wszystkie Voigtlaendery mają taki sam look i kolorystykę, a w połączeniu z 
podobnym mechanizmem przysłony opartym o 10 lub 12 listków, tworzą podobną 
klasę rozmyć tła. Zmieniając obiektywy, widzimy zmianę ogniskowej, ale charakter ob-
razu pozostaje taki sam. Dominujące wrażenie ostrości jest wspólną cechą apochro-
matów Voigtlaendera. Jej odbiór zależy zaś w nieznacznym stopniu od ogniskowej i 
związany jest z większa lub mniejszą głębią ostrości. Zafarbów, aberracji chromatycz-
nej nie znajdziecie. Nawet w fotografowanej pod światło fontannie, której miliony kro-
pelek muszą wygenerować zafarby.

APO Lanthary to bardzo wyrafinowane obiektywy o nieprzeciętnej budowie optycznej 
i mechanicznej. Świetne obiektywy referencyjne w swych ogniskowych. Widząc jakość 
fotografii z APO Lantharów, nie dziwi fakt umieszczania ich jako wzorców do badania 
rozdzielczości matryc i jako punktów odniesienia dla ostrości innych obiektywów. To 
nie przypadek!

Cena APO Lantharów nie przekracza 5000 zł, co często daje nawet o połowę mniej niż 
„zwykłych” obiektywów, renomowanych producentów. Ważne jest to, że prawie każ-
dy posiadacz Fujifilm X, Canona R, Nikona Z może użyć APO Lantharów 35 i 50 mm. 
Właściciele systemu Sony stoją na uprzywilejowanej pozycji, gdyż mogą fotografo-
wać wszystkimi obiektywami z tej serii i to w wersji dedykowanej, a więc wspierającej 
powiększenie obrazu po przekręceniu pierścienia ostrości, przekazującej dane EXIF i 
współpracującej ze stabilizacją korpusu. Obiektywy te nie są produkowane w wersji z 
AF, ale to zrozumiałe, gdyż tak duża precyzja wsparta w nich jest, przez długą drogę 
obracającego się z aksamitnym oporem pierścienia ostrości. Każdy, kto nabywa taki 
obiektyw, szybko zdaje sobie sprawę, że nie przeszkadza mu brak AF, skoro osiąga tak 
wysoką jakość obrazu. APO Lanthary bardzo szybko wypierają z toreb fotografów inne 
obiektywy. Różnica w jakości fotografii jest tak oczywista, że nie sposób jej nie zauwa-
żyć. Nie chce wracać się do obiektywów, które dają gorszy obraz… Oczywiście, jeśli 
dążymy do perfekcji.

Ogniskowe 65 mm i 110 mm o świetle odpowiednio f/2 i f/2,5 to obiektywy macro, ale 
nie bierzcie tego na poważnie. Możliwość fotografowania w skali 1:2 czy 1:1 to tylko 
dodatek. Skomplikowana konstrukcja tych obiektywów, oparta jest na pływających 
grupach soczewek, które pozwalają na super ostrą, wydajną pracę w każdym zakresie 
odległości. Co ciekawe - z tak wysockorozdzielczymi matrycami, jak ponad sześćdzie-
sięcio milionowa matryca Sony A7R IV, stają do walki nawet z kadrami wykonywanymi 
aparatami średnioformatowymi. Obiektywy te dzięki swej ostrości wspaniale spraw-
dzają się nawet w motywach wypełnionych mikroszczegółami takimi jak krajobraz.
Najbardziej godną polecenia rekomendacją tych szkieł jest rosnąca rzesza fanów. Każ-
dy, kto spróbował, kupuje następne ogniskowe. Wystarczy spróbować!?
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APO LANTHAR 35 mm f/2
APO Lanthar 35 mm f/2 jest najostrzejszą, najdoskonalszą optycznie, stosunkowo tanią konstrukcją o ogniskowej 35 mm! Koniec. W systemie Leica M czy SL Mamy APO Summi-
crona 35 mm f/2, ale wszyscy inni mogą skorzystać z dobrodziejstwa APO Lanthara o tej ogniskowej.

Jak każdy APO Lanthar charakteryzuje się doskonałą ostrością od przysłony f/2 – która może być przysłoną roboczą, przy której stosowaniu dostrzeżemy bardzo interesujące roz-
mycia, które odbiegają od tych neutralnych z APO Summicrona, w kierunku zdecydowanie bardziej plastycznych i niosących własną interpretację rzeczywistości. W decyzji poza 
dostępnością do posiadanego systemu (z przejściówkami) pomogą własne preferencje i względy ekonomiczne.
Obiektyw rysuje szokująco ostro i możecie wierzyć, zaskakuje nas to, ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego powiązania ostrości z ogniskową 35 mm. Podobnie od-
biera się obrazy z APO Lanthara 50 mm, ale tu zjawisko to jest bardziej widoczne.

APO Lanthary 35 mm z mocowaniem Sony E i Leica M, to dokładnie takie same konstrukcje złożone z 11 soczewek w 9 grupach, z czego aż 5 soczewek to soczewki o anormal-
nej dyspersji (osiągniętej przez dodanie do szkła optycznego Lantanu) i 2 soczewki obustronnie asferyczne. Konstrukcję wspiera mechanizm przysłony złożony z 12 listków. Mi-
nimalna odległość ostrzenia to 50 cm dla mocowania M i 35 cm dla mocowania Sony E. Obiektywy różnią się rozmiarami. 55,6 mm średnicy i 58,1 mm długości przy wadze 304 g 
w wersji z mocowaniem Leica M i 62,6 mm średnicy przy 67,3 mm długości i wadze 352 g w wersji z mocowaniem E. Oczywiście wypada dodać, że obiektyw w wersji E posiada 
współpracę z elektroniką aparatu w zakresie danych EXIF, nastawiania ostrości ze wspomaganiem trybu manualnego przez powiększenie obrazu po przekręceniu ostrości i stabi-
lizacją obrazu w korpusie. Wersja E ma także możliwość zmiany trybu pracy pierścienia ostrości z klikającego w trybie fotograficznym na płynny w wersji filmowej.

Obiektyw na korpusach Leica M10R czy Sony A7III uzyskuje referencyjne obrazy dla ogniskowej 35 mm. Obiektyw to absolutny must-have dla posiadaczy korpusów Leica i Sony, 
ale także amatorów wybitnej ostrości, którym nie zależy na AF, ale posiadają takie systemy bezusterkowe jak Canon R, Nikon Z czy Panasonic. W systemie Fuji X, staje się ten 
obiektyw apochromatycznym standardem – oczywiście stosowanym przez przejściówkę na system Leica M.

Na koniec niespodzianka i swoista “wisienka na torcie”. Z pierścieniami pośrednimi obiektyw ten świetnie nadaje się do zadań makrofotograficznych. Makro w apochromacie i ta-
kiej ogniskowej to specyficzne połączenie. Ostrość apochromatu w obrazach makro zachwyca.

Podsumowując – długo oczekiwany ruch producenta oddał w nasze ręce wspaniały obiektyw 35 mm. Jeśli ktoś, podobnie jak ja zachwyca się takim szkłem jak Nokton 35 mm 
f/1,2 Aspherical II czy III może spokojnie przestawić się na ten obiektyw, bo jest lepszy. Może nie tak aksamitny, ale równie ciekawy pod względem plastyki, dający coś więcej „od 
siebie” do obrazowania i mega ostrzejszy. Przy przysłonach rzędu f/5,6 czy f/8 mamy totalną referencję w obrazie, ale przy f/2 już jest ostro tylko głębia ostrości mniejsza. Wielu 
użytkowników obiektywów Nokton 50 mm f/1,2 przestawiło się na APO Lanthara 50 mm f/2 i nie żałowało swego posunięcia. Podobnie będzie teraz. Jeśli ktoś wchodzi w Voigla-
endery, to znaczy, że zależy mu na jakości obrazu – wówczas ruch w stronę wersji APO Lanthar 35 mm f.2 jest naturalnym posunięciem. Zdecydowanie polecamy!!!!
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APO LANTHAR 50 mm f/2
Tym obiektywem zainteresują się z pewnością fanatycy marki Leica, oni wiedzą, ile warte jest szkło APO Summicron 50 mm f/2. To jeden z najlepszych obiektywów na świecie. 
Obiektyw, w którym zastosowano w praktyce dziesięciolecia doświadczeń w budowie ultraprecyzyjnych instrumentów optycznych. Obiektyw, który swą rozdzielczością i brakiem 
wad optycznych pokazuje, co można osiągnąć w optyce. APO Lanthar 50 mm f/2 to właśnie szkło o takich możliwościach obrazowania!

Z całą pewnością wielu z Was nie zwróci uwagi na ten obiektyw. Nawet jeśli informacje o nim dotrą do Was to i tak zostaną odrzucone. Stanie się tak zapewne dlatego, że obecnie 
obiektyw pełnoklatkowy 50 mm o świetle f/2 to nic nadzwyczajnego. Źle piszę. To dramat. Obiektywy 50 mm o świetle f/1,8 potrafią kosztować nawet 400 zł i uchodzą za tanie 
wersje tych jaśniejszych i nieco droższych o świetle f/1,4 czy f/1,2. Tymczasem APO Lanthar ma 50 mm i światło f/2 a kosztuje znacznie więcej. Ba! Nie ma systemu AF. To całkowicie 
manualne szkło. O co tu chodzi? Jak to zrozumieć? Kto w ogóle ogarnie sens istnienia tego obiektywu? Otóż bardzo wielu posiadaczy obiektywów Voigtlandera, którzy zapoznali 
się już z jakością obrazu – daleko lepszą od tego, co oferują konstrukcje największych gigantów.
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Kto najbardziej doceni to szkło? Właściciele obiektywów Makro – APO Lanthar 65 mm f/2 i 110 mm f/2,5. Dlaczego oni? Dlatego, że posiadając te szkła, poznali najostrzejsze obiek-
tywy, jakie można na korpus bezlusterkowy Sony założyć. Obiektywy skorygowane nie tylko pod makro, ale i zachowujące swe osiągi na każdym dystansie. Ogniskowa 50 mm w 
połączeniu z użyciem zaawansowanej budowy optycznej i szkła z dodatkiem lantanu obiecuje nieprawdopodobne osiągi. Obiektyw APO chromatyczny tego typu całkowicie eli-
minuje aberrację chromatyczną. Serwuje brak dystorsji i nieprawdopodobnie wysoki kontrast i mikrokontrast. To wiadomo tylko w oparciu o wcześniejsze dokonania inżynierów 
Cosiny i ich produktów takich jak właśnie APO Lanthar 65 mm f/2.

Obiektyw APO Lanthar 50 mm f/2 jest bardzo niewielki. Zgrabny. Ma wizualnie kształt równomiernego cylindra. Nie ma większych przewężeń czy bardziej uwypuklonych pierście-
ni. To kolejny obiektyw z serii ostatnich produktów Cosina, które zdają się coraz lepiej i precyzyjnie wykonane. To klasa absolutnie mistrzowska. Idealny opór pierścieni. Współpraca 
z korpusem polegająca na automatycznym powiększeniu obrazu w wizjerze po dotknięciu pierścienia ostrości i stabilizacją obrazu. To wszystko płynnie połączone z mechaniczną, 
ultraprecyzyjną oprawą mechaniczną. Metalowy korpus ma wymiary: 61,3 mm długości przy średnicy 62,6 mm. Mocowanie filtra – gwint 49 mm. Waga 364 g. Najmniejsza odle-
głość fotografowania 45 cm.

Teraz najważniejsze. Prozaicznie. Budowa optyczna 10 soczewek w 8 grupach. 12 lamelek przysłony. To suche dane. Tak naprawdę to pięć soczewek o anormalnej dyspersji i dwie 
soczewki obustronnie asferyczne. Na 10 soczewek tylko 3 to pozornie zwykłe soczewki tworzące całość układu optycznego. To daleko inny układ optyczny niż to, co znamy z in-
nych pięćdziesiątek. Przy wielkości zbliżonej do równie małego szkła, jakim jest Sonnar 55 mm f/1,8 mamy tu więcej szkła, więcej lamelek przysłony i dużo szkła specjalnego. Tak 
zaawansowana budowa zapowiada nieprawdopodobne osiągi!

Budowa mechaniczna godna jest uwagi. Ten skomplikowany układ optyczny zamknięto w totalnie precyzyjnej, metalowej osnowie. Obiektyw ma trzy pierścienie. Pierwszy z nich 
– jeśli popatrzymy od przodu – to pierścień przestawiający sposób pracy mechanizmu przysłony. Ustawia on pierścień przysłony w pracę skokową co 1/3 działki z wyraźnym klik-
nięciem – do fotografii. Można też ustawić pierścień w pracę płynną do filmowania. Wówczas zaczyna on działać idealnie płynnie, a kreowany przez lamelki otwór przysłony złożo-
ny, z aż dwunastu listków działa w sposób nieco „opóźniony” znany z konstrukcji filmowych. Potem mamy pierścień przysłony pracujący w zakresie f/2 do f/16. Następnie – większą 
część cylindra obiektywu zajmuje duży pierścień ustawiania ostrości. Działa on gładko z aksamitnym oporem. Idealnie tak jak jest to wymagane w precyzyjnym ostrzeniu. Nie ma 
większego luzu. Nie ma sytuacji znanej z obiektywów z systemem AF, gdzie manualne ostrzenie kończy się często muśnięciem pierścienia lub samym oderwaniem opuszków pal-
ców od pierścienia co wywołuje przesunięcie ostrości o ułamek milimetra, ale przenoszone jest na duży ruch soczewek.

Obiektyw dostajemy z metalową osłoną przeciwsłoneczną i dwoma dekielkami przednimi (i oczywiście jednym, tylnym). Jeden służy do zamykania obiektywu bez założonej osło-
ny, a drugi zakładamy na zwieńczenie osłony przeciwsłonecznej, gdy ta jest założona.
Ciekawe jest to, że czytając zapowiedzi firmy o myśli towarzyszącej powstaniu tego arcydzieła, czytaliśmy o podwyższeniu osiągów obiektywu Nokton 50 mm f/1,2. O znacznym 
podwyższeniu. O chęci stworzenia jednego z najlepszych obiektywów 50 mm na świecie. Mnie to nie dziwi – jeszcze nie czytając tych zapowiedzi, wiedziałem, że konstrukcja ta 
zmierza ewidentnie w kierunku, jaki wyznaczył APO Summicron-M 50 mm f/2.

Reasumując – to skończona doskonałość optyczna, oprawiona w mechanicznie doskonały tubus. Doskonałość wynikająca także z faktu, że sięgnięto po taki otwór przysłony, któ-
ry nie wymusza korygowania wad powstających pod wpływem osiągania ekstremalnych otworów względnych. Tu jest ciemniej, ale tu przysłona f/2 jest przysłoną roboczą! Może 
jakiś skok w jakości jeszcze zobaczy się po przymknięciu o działkę czy dwie, ale wyglądać to będzie podobnie jak w APO Lanthar 65 mm f/2. Jakość poprawia się, przekraczając to, 
co może pokazać matryca, ale to co jest na pełnym otworze jest tak dobre, że nie trzeba nic przymykać. APO korekcja w tak małym korpusie to skarb. Dostępny za kwotę oscylującą 
w granicy 1000 Euro?! Rewelacja.

To, co daje APO Lanthar 50 mm to perfekcyjne narzędzie. Z innymi Lantharami tworzy zestaw marzeń. W wersji z mocowaniem Leica M z pewnością podepniecie go do każdego 
korpusu. Do filmowania obiektyw ten jest marzeniem. Mały, lekki, zgrabny z płynnie działającą przysłoną i brakiem efektu gubienia jakości i ostrości. Wystarczy on za każde szkło 
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APO LANTHAR 65 f/2 Macro

Mając korpus Sony A1/7/9 powinniście o nim pomyśleć i jeśli będzie okazja – przetestować. Dlaczego?
Dlatego, że APO Lanthar 65 mm f/2 firmy Voigtlaender, to punkt odniesienia, dla jakichkolwiek porównań optyki, dla wysokorozdzieczych matryc systemu Sony A. Tak. Po pro-
stu. To ten obiektyw jest obecnie „najlepszy”. Tu mała dygresja. Wszystkie APO Lanthary (35, 50, 65, 110) oferują super jakość i niedającą się porównać do niczego ostrość. Jednak 
w przypadku „sześćdziesiątki piątki” mamy do czynienia z efektem uwypuklenia fotografowanego przedmiotu przez jego lekkie zbliżenie w stosunku do szkła 50 mm, więc efekt 
jest najbardziej widoczny. Przy szkle APO Lanthar 110 z kolei mała głębia ostrości pozbawia nas tak silnego wrażenia ostrości (chociaż ta oczywiście jest). Umiarkowana ognisko-
wa wraz z funkcją Makro – sprawiają, że mamy obiektyw stworzony do pracy produktowej, reklamowej, ale równie świetnie radzący sobie w modzie, portrecie czy krajobrazie. 
Szybujące grupy soczewek dbają o wysoką rozdzielczość na wszystkich dystansach.
Ten obiektyw po wyjęciu z pudełka wzbudza szacunek, jest solidny jak wszystkie Voigtlaendery. Znacznie bardziej solidny niż produkowany w tej samej fabryce Zeiss Classic Pla-
nar 50 mm F/2 Macro. Ciężki – 625 g i dobrze zbudowany. Długość 91,3 mm, średnica 78 mm. Nie jest duży w zestawieniu ze szkłami Sony G, czy obiektywami do lustrzanek – to 
ta sama kategoria wielkościowa.
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Redakcja „Optyczne.pl” tak ujęła wyniki rozdzielczości tego szkła: „W momencie zapowiedzi firma Cosina twierdziła, że Voigtlander 2/65 będzie jednym z najostrzejszych obiek-
tywów na rynku. Nasze wyniki pokazują, że nie było w tym przesady. Już na maksymalnym otworze osiągany jest wynik wynoszący prawie 66 lpmm, a więc o kilka lpmm wyższy 
niż maksymalne osiągi Zeissa Sonnara T* 55 mm f/1.8 ZE. To może imponować. Skoro na maksymalnym otworze jest tak świetnie, trudno dziwić się, że po przymknięciu przysło-
ny sytuacja jest jeszcze lepsza. Na f/2.8 notujemy absolutny rekord rozdzielczości dla grupy obiektywów testowanych na A7R II, który od teraz wynosi 78.5 ± 1.1 lpmm. Co wię-
cej, nawet wynik 74.7 lpmm, uzyskany na f/4.0, byłby nowym rekordem.” – więcej możecie przeczytać – tutaj.

APO Lanthara, bardzo trudno zmusić do ukazania aberracji chromatycznej. Szkła jest dużo. 10 soczewek w 8 grupach, w tym szkła specjalne z dodatkiem szlachetnych, promie-
niotwórczych i rzadkich pierwiastków (z całą pewnością Lantanu) wraz z soczewką obustronnie asferyczną, starają się o to, aby „APO” w nazwie nie było tylko chwytem marke-
tingowym. 10 listków przysłony zapewnia dosyć dobry bokeh. Nie jest to hi-end rozmyć, ale to zależy od szczegółowości tła. Szczegółowe, przegadane tło potrafi być „średnie”, 
ale wystarczy zmienić proporcje pomiędzy tłem a obiektem, aby otrzymać aksamitną gładkość. To wspaniałe, krótkie tele lub wydłużony standard – jak kto woli. Obiektyw Ma-
kro. Wspaniała konstrukcja, która w parze z bardzo dobrą trzydziestką piątką taką jak APO Lanthar 35 czyni mega dopasowany zestaw.
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APO LANTHAR 110 mm f/2 Macro
Ważący 710 g kawałek solidnej mechaniki, metalu i szkła. Przednia soczewka wysunięta do przodu sugeruje używanie osłony przeciwsłonecznej. To dosyć duży obiektyw, ale 
daje nieocenione możliwości jako tele ogólnego zastosowania i makro . Dwa w jednym.

To absolutnie wybitny obiektyw z mocowaniem Sony E. Jeśli szukacie portretowego tele lub krótkiego teleobiektywu do ogólnych zastosowań ewentualnie szkła makro to… 
Nie musicie już szukać. Ta sama zabójcza jakość wykonania i ta sama jakość obrazu co w przypadku APO Lanthara 65 mm. Dłuższa ogniskowa, która bardziej separuje tło, daje 
jednak wrażenie jeszcze większej ostrości, a skala makro 1:1 z taką ogniskową daje więcej swobody w zdjęciach ze zbliżenia, oferując większą odległość roboczą. Jeśli kręciliście 
nosem, że APO Lanthar 65 mm oferuje zbyt krótką ogniskową, to ten obiektyw jest ideałem.
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Jaki jest APO Lanthar 110 mm f/2,5 Macro?
Zbudowany tak samo dobrze, jak jego poprzednik o ogniskowej 65 mm, Tyle że, lepiej. To znaczy mamy tu do czynienia z tą samą znikomą tolerancją dla błędów obróbki, tym 
samym spasowaniem metalowych (wyłącznie) elementów i aksamitną pracą mechaniki. Mamy zastosowanie elektroniki do współpracy z wyposażonymi w stabilizowaną matry-
cę korpusami Sony. Jednak dłuższy od Lanthara 65 mm jedynie o 8 mm sprawia wrażenie masywniejszego, bardziej skompresowanego, ciężkiego. Więcej, większego szkła i duża 
przednia soczewka wysunięta bardzo do przodu (a nie schowana, o małej średnicy jak w APO Lantharze 65 mm), powoduje, że całość jest równomiernie wyważona, a korpus 
obiektywu bardzo pewnie leży w dłoni. Dodana do obiektywu, zwężająca się ku przodowi osłona przeciwsłoneczna jest metalowa, a producent dodaje ją wraz z dodatkowym 
deklem. Jeden dekiel zasłania obiektyw, gdy używamy go bez osłony przeciwsłonecznej i ma średnicę 58 mm. Drugi – ten, który zasłania obiektyw, gdy używamy go z osłoną 
przeciwsłoneczną i ma średnicę 67 mm.

Obiektyw znacznie zwiększa swój rozmiar w miarę wyboru mniejszych odległości obrazowych – prawie dwukrotnie. To nie dziwi, ale zauważyć można, że nie jest to zwykłe prze-
sunięcie całej konstrukcji, tak jakby metalowa helikoida będąca częścią tubusa zamieniała się w pierścień makro i odsuwała obiektyw od płaszczyzny obrazowej. Tu ruch tylnej 
soczewki jest niewielki, patrząc od tyłu, nie zauważymy jej zagłębiania się w czeluści tubusa. Przednia soczewka zdecydowanie wędruje do przodu. To zmusza do refleksji – jed-
nak niezbyt głębokiej. Od razu wiadomo, że użyto pływających grup soczewek, do poprawy jakości podczas pracy w różnych odległościach od obiektu. Tak jest w istocie. APO 
Lanthar 110 mm f/2,5 Macro, ma system trzech (sic!) grup, których wzajemna zmiana położenia wpływa na równą pracę całości w różnych odległościach obrazowych. To, bardzo 
ważna cecha sprawiająca, że obiektyw ten jest uniwersalnym obiektywem o ogniskowej 110 mm, a nie tylko obiektywem makro.
Obiektyw ma 10 listkową przysłonę pracującą od f/2,5 di f/22, której pierścień umieszczony jest bardzo blisko nasady bagnetu. To dosyć niefortunne i mnie wygodne niż w przy-
padku pierścienia umieszczanego z przodu, jednak można się szybko do tego przyzwyczaić lub…, lub zupełnie zaniechać, pozostawiając obiektyw ciągle otwarty.
Obiektyw pracuje ostro od pełnego otworu. To jednak nic. Obiektyw daje wyśmienitą jakość pozbawioną aberracji chromatycznej. Po używaniu obiektywu APO, korekcja fioleto-
wych lub zielonkawych zafarbów zdjęciach wykonanych innymi szkłami zaczyna irytować. Może właśnie dlatego inżynierowie Leica wyprodukowali APO Summicrona 35 mm – 
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po prostu przywykli do APO Summicron’ów 50, 75 i 90 mm i zapragnęli tego samego efektu dla szerszego kąta? Tu zafarbów nie da się uzyskać.
Ostrość i mikrokontrast na wybitnym poziomie. Kto używał obiektywów Leica, Zeiss czy Voigtlander – wie, o co chodzi. Pozostała reszta tylko się domyśla. To zjawisko trzeba za-
obserwować. Ostrość mikrodetali, brak ulotnych i minimalnych, duszkowatych rozmyć – to właśnie to zjawisko. Możemy oglądać fotografię pod dużym powiększeniem i nasze 
oczy cieszy niesłabnąca ostrość. To zjawisko tu występuje. APO Lanthar 110 mm f/2,5 Macro – jest bardzo ostrym obiektywem. Cieszyć zaczyna to zjawisko zwłaszcza w warun-
kach niskiego kontrastu. W ciemniejszych pomieszczeniach, zastanych warunkach świetlnych. Ta ostrość utrzymuje się dla wszystkich odległości przedmiotowych. Od makro po 
krajobrazy. Nie ma tu delikatnego spadku jakości przy zdjęciach na dużych dystansach. Właściwie dobrane kąty obrotu pierścienia ostrości powodują, że ostrzenie jest bardzo 
przyjemne.
No właśnie – ostrzenie. Fachowcy wiedzą – w makro – system AF… Słabo się przydaje. Natomiast ważna jest mega precyzyjna skalowalność przełożeń ruchu pierścienia ostro-
ści na ostrzenie. Im dłuższa ogniskowa tym jest to ważniejsze, ponieważ głębia ostrości mniejsza. Irytujące zjawisko znane ze szkieł makro z AF, gdzie po przełączeniu na manu-
al albo mamy skróconą drogę ruchu pierścienia ostrości i milimetrowy ruch potrafi przemieścić układ soczewek o parę centymetrów głębi ostrości, albo uruchamia się system 
przenoszenia ruchu pierścienia na układ elektryczny i o totalnej precyzji możemy zapomnieć. Tutaj ostrzenie odbywa się tylko manualnie, ale za pomocą najwyższej jakości me-
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PODSUMOWANIE
Jeśli jakimś cudem nie mogłeś sprawdzić, jak działają APO Lanthary Voigtlandera, to powinieneś to zrobić niezwłocznie. Mieć Sony i nie pracować tymi 

obiektywami – jeśli działasz profesjonalnie dla banków zdjęć, produktów, krajobrazów, zdjęć z podróży itd. to nieporozumienie. Wersja APO każdej ogni-
skowej pokazuje, jak daleko można sięgnąć jakością optyczną w świat obrazu bez wad. Na szczęście, nawet jeśli nie jesteś użytkownikiem Sony, możesz 

sięgnąć po wersje z 35 i 50 z mocowaniem M. Jeżeli chcesz zacząć swą przygodę z obiektywami APO - powinieneś spróbować od modelu 65 mm. To wła-
śnie APO Lanthar 65 mm f/2 Macro - daje pełnię cech apochromatu w pigułce, będąc przy okazji obiektywem świetnym do wielu zastosowań. Jeśli ten 
obiektyw Cię zaszokuje, lub jeśli nie masz Sony, powinieneś zastanowić się nad zakupem modelu APO Lanthar 35 mm f/2. Zestawienie szerokiego kąta, 
pięknych, kinowych wręcz rozmyć i mega ostrości pozwoli zrezygnować z innych szkieł 35 mm. Uważajcie jednak. Mania ostrości potrafi nas zaskoczyć 
i wówczas sięgać będziecie po kolejne APO chromany. Jeśli śledzimy z zainteresowaniem rynek optyki wysokich lotów, powinniśmy w niedalekiej przy-

szłości zobaczyć APO Lanthara 28 mm… To dopiero byłoby zaskoczenie.
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Każdy, kto chciał uzyskać w swoim video look znany z produkcji filmowych, zauważa, że grading w postprodukcji to jedynie element zbliżający ogólną koncepcję do tego, co widujemy w 
kinach. Obraz, jego zachowanie w czasie przeostrzania, separacja planów i piękne rozmycia przy niecodziennej plastyce - to cechy obrazów filmowych, rejestrowanych przy użyciu optyki 
kinematograficznej.

Na I edycji Ląd Festiwal, mieliśmy okazję przetestować jedną z wiodących konstrukcji optyki kinowej. Obiektyw brytyjskiej firmy Cooke, która zawsze słynęła z niepowtarzalnego, plastycz-
nego obrazowania. Podczas gdy jeszcze bardziej renomowane konstrukcji Zeiss/Arri czy Angenieux, kierują się w stronę perfekcji i rozdzielczości, Cooke zdecydowanie dbają o plastycz-
ność obrazu przy zachowaniu pozostałych parametrów. Pancerna konstrukcja, te same wymiary dla wszystkich ogniskowych, niedająca się opisać lekkość pracy mechaniki i brak efektu 
„oddychania” optyki przy przeostrzaniu to podstawy każdego obiektywu kinowego. Tu dochodzi jeszcze olbrzymie pole krycia przekraczające nie tylko format kinowy 35 mm, ale poza 35 
mm Super 35 mm, pełną klatkę i VistaVision. Tak!

Obiektyw Cooke 25 mm i 75 mm T2.0 S7/i Full Frame Plus Prime jest przeznaczony do krycia pełnoklatkowych czujników kamer kinowych do co najmniej pełnego obszaru czujnika kamery 
RED 8K (koło obrazu 46,31 mm). Jest dopasowany kolorystycznie do innych soczewek Cooke, aby zachować dobrze znany wygląd Cooke i ma oznaczenia ostrości po obu stronach obiekty-
wu. Mechanizm ustawiania ostrości typu krzywkowego i duża średnica tubusu obiektywu z obrotem 270° od krańcowego do krańcowego pozwalają na precyzyjne przesuwanie ostrości, 
szczególnie przy ogniskowaniu z bliska.

Obiektyw jest wyposażony w mocowanie PL, dzięki czemu jest kompatybilny z najczęściej używanymi profesjonalnymi kamerami filmowymi i elektronicznymi, a zakres przysłony wyno-
si od T2.0 do T22. Mocowanie PL zawiera styki i/Technology, które przekazują metadane obiektywu do kompatybilnej kamery, w tym odległość ogniskowania, przysłonę i głębię ostrości. 
Producent informuje, że obiektyw jest zbudowany, wyjątkowo solidnie spełniając wymogi przemysłu filmowego z mocowaniem Cooke PL i złączem i Technology.

Optyka została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną wydajność przy pełnej przysłonie z kontrolą flary, dystorsji i aberracji sferycznych. To widać na pierwszy rzut oka. Efekt se-
paracji planów jest bardzo widoczny.
Obiektyw jest dobrze wyważony pod kątem astygmatyzmu i korygujący aberracje poprzeczne i podłużne na całym obszarze obrazu.
Elektroniczne dane exif są przekazywane za pośrednictwem złącza kablowego w pobliżu mocowania obiektywu i styków w synchronizacji mocowania z kompatybilnymi kamerami 
i akcesoriami.

Zbalansowane kolorystycznie, dopasowane kolorystycznie i zgodne z klasycznymi obiektywami Cooke S4/i, miniS4/i, Anamorphici/ oraz PANCHRO/i.

Duże, wyraźne cyfry po obu stronach tubusu ostrości umożliwiają pracę asystenta ostrości z dowolnej strony obiektywu.
Stała przednia średnica 110 mm umożliwia sprawną współpracę z każdym systemem matce box. Obiektyw wyposażono w standardowe w branży zębatki ostrości i przysłony 0.8 MOD.
Odporne na zarysowania wykończenie z twardego anodowanego PTFE, zapewniające trwałą, odporną na zużycie powierzchnię do użytku w ekstremalnych warunkach środowiskowych. 
Tajemniczo brzmiący skrót PTFE to nic innego jak dobrze nam znany politetrafluoroetylen… Po prostu teflon! Takie wykończenie korpusu pozwala na swobodną pracę w trudnych warun-
kach planu filmowego.
Obiektyw wyposażono w zespół przesłony z mechanizmem dziewięciolistkowym. Zastosowana w większości produktów Cooke modułowa konstrukcja zwiększa łatwość konserwacji i ser-
wisowania. Serwisowanie tego obiektywu i innych z tej ultra profesjonalnej serii to chyba formalność, ponieważ obiektyw jest tak solidnie wykonany, że nie sposób myśleć, że coś może 
mu zaszkodzić.

Wymiary obiektywu - długość 189 mm, średnica frontu 110 mm ale całość jest większa. Waga ok. 3,3 kg. Przysłona pracuje w oparciu o płynny, linearny mechanizm oparty na 134 zębach 
standardu 0,8 przy pracy w zakresie od T2.0 do T22. Mechanizm ma kąt obrotu 90 stopni.
Pierścień ostrości ma kąt obrotu 270 stopni i taki sam rozmiar zębatek 0,8 z użyciem 140 zębów.
Teraz konkluzja. To perfekcyjnie zbudowana optyka kinowa o standardowej nieanamorficznej plastyce. Doskonale separuje plany i daje ostry, acz plastyczny i niepozbawiony charakte-
ru obraz. Kolorystyka neutralna pozwala na dowolne koloryzowanie w postprodukcji, jeśli tylko zadbamy o rejestrację w plikach RAW i innych z szerokim Log-iem. Obiektyw sporo waży i 
chociaż kamery takie jak RED czy Arri Alexa bez problemu można obciążyć taką konstrukcją poprzez bagnet, to lżejsze kamery powinniśmy wyposażyć w podparcie obiektywu na rurkach. 
Zdecydowanie. Praca z takim szkłem daje dużo satysfakcji. Po naszych kilku zdjęciach testowych, po raz kolejny, okazało się, że taka ogniskowa w połączeniu z lekko szeroką w stylu 35 
mm, może stanowić świetną podstawę do ogrania całego scenariusza. Trochę szeroko, trochę wąsko i przy takiej jakości obrazu, nie będziemy potrzebować nic więcej. Pamiętajcie, że kup-
no obiektywu za kilkadziesiąt tysięcy złotych nie jest koniecznością a mamy w Polsce bentale dysponujące takim sprzętem. Jeśli więc chcecie, aby Wasze video zbliżyło się wyglądem do 
produkcji kinowych - nie ma lepszej drogi, niż wynajem porządnej optyki. Tymi obiektywami zrealizowano między innymi film Joker…
Próby wykonania ujęć testowych wykonaliśmy zastosowaniu aparatu Leica SL2 S. Tak więc zapraszamy do analizy kadrów z Cooke S7/i 25 mm i 75 mm

196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



LEICA SL2S MASZYNA DO FILMOWANIA

231



Oczywiście nie tylko do filmowania. Do fotografowania także, a jednak to opcje filmo-
we czynią z tej kamery profesjonalny kombajn multimedialny do wszelakich produkcji. 
Zapewne wielu z Was stwierdzi, że na rynku jest mnóstwo takich kombajnów ale… Ale 
nie są one tak dobrze zbudowane i zaprojektowane. Funkcjonalność jest, ale nie tak ła-
two dostępna jak w modelu SL2-S. Zespół – jak by to ująć – filmowych cech, ewidentnie 
przechyla środek ciężkości tego aparatu, w kierunku filmowania.

Fotograficzne aspekty tej konstrukcji już omówiliśmy w teście tego aparatu. Jest to, wy-
posażony w 24 megapikselową, stabilizowaną matrycę, aparat z szybkim systemem AF, 
w tym z w pełni sprawnym trybem śledzącym. Wraz z obiektywami serii SL, które zbu-
dowane są bezkompromisowo, prędkość działania systemu AF, bardzo wzrosła. Wzrosła 
do poziomu znanego z najszybszych bezlusterkowców. Jeśli dodamy 14 bitowe RAW-y, 
duży bufor, podwójny slot kart SD, jesteśmy pewni, że to dobry aparat fotograficzny. 
Czy jest jednak dobrą kamerą?

Postanowiliśmy opisać szerzej funkcje filmowe, ponieważ otrzymaliśmy na przestrzeni 
kilku miesięcy kilkanaście zapytań o zastosowanie SL2 S w poważniejszych produkcjach.

Przede wszystkim pierwszym krokiem bardziej zaawansowanych operatorów rejestru-
jących obraz filmowy jest dokupienie do swego aparatu/kamery – solidnej, metalowej, 
klatki operatorskiej do filmowania. Wiąże się to z potrzebą montażu dodatkowych ak-
cesoriów, do montowania których, żaden aparat fotograficzny, nie jest przystosowany 
fabrycznie. Monitor podglądowy, wizjer kątowy, mocny akumulator np. V-Lock, rekor-
der zewnętrzny to tylko część niezbędnych akcesoriów. Cięższe obiektywy, przejściów-
ki PL, rurki do matte box`a to kolejne doposazenie. Dlaczego nie możemy podpiąć tego 
wszystkiego do tradycyjnego aparatu? Dlatego, ze żaden nie jest przygotowany na do-
datkowe obciążenia. Większość konstrukcji zbudowana jest w oparciu o metalowy (np. 
magnezowy szkielet, otoczony korpusem z tworzywa. Tu j est jednak inaczej. Korpus 
Leica SL2 S to jednorodna bryła metalu. Znany z MacBooków Apple koncept, frezowa-
nia jednej bryły metalu sprawdził się znakomicie, podnosząc drastycznie odporność 
całości na czynniki mechaniczne i naprężenia. Precyzja wykonania i – wybaczcie za to 
określenie – pewna toporność, kanciastej konstrukcji, która może przeszkadzać przy fo-
tografowaniu, w czasie filmowania po pierwsze nie przeszkadza, po drugie daje opera-
torowi pełną swobodę użycia korpusu otoczeniu sprzętem o filmowym przeznaczeniu.

Przykręcenie korpusu do płytki riga, zdejmuje operatorowi z głowy troskę o całą resz-
tę. Sztywność tej konstrukcji jest gigantyczna. Gigantyczna do tego stopnia, że nawet 
podpinanie kinowych obiektywów filmowych przez przejściówkę na system mocowa-
nia PL, nie jest problemem. Nie trzeba stosować dodatkowych podpór. Jeśli spróbujecie 
wykonać to z korpusem pokroju Sony A7 czy Canon R, możecie się zdziwić.
Dokręcenie do stopki lampy błyskowej ramienia z rejestratorem zewnętrznym, pełnią-
cym rolę monitora podglądowego (np. Atomos), także nie stanowi problemu! Jeśli twier-
dzicie, że stopki lamp błyskowych się do tego średnio nadają to dotknięcie czernionej, 
stopki mocowania lampy w Leica SL2 S przywołuje skojarzenia z grubością i jakością 

wykonania elementów broni palnej. Ta stopka wytrzyma wszystko. 

Operatorzy przyzwyczajeni do „prawdziwych” kamer takich jak RED, znajdą tu ten sam 
stopień solidności. Certyfikat odporności na trudne warunki IP-54 sprawia, że wilgoć czy 
pył nie stanowią zagrożenia dla sprzętu. To samo dotyczy niskich temperatur. Jak ważne 
to aspektu nie musimy nikogo przekonywać. 

Solidność konstrukcji to tylko podstawa. Dodajmy do tego wizjer o rozdzielczości 5,76 
mln punktów i odświeżaniu z prędkością 120 fps, pokrywający 100% kadru, z oddalonym 
punktem lądy z dystansu 21 mm i korekcją dioptryjną okulara w zakresie +2/-4, który w 
trudnych warunkach oświetleniowych potrafi zdjąć z operatora potrzebę zastosowania 
zewnętrznego wizjera. Jeśli nadmiar światła sprawia, że monitor zewnętrzny jest zbyt 
ciemny to okular wizjera elektronicznego może okazać się zbawieniem. Ten jest duży, 
otoczony gumowanym pierścieniem. Pozwala od razu docenić jakość widzianego obra-
zu.

Zasilanie przez port USB-C, port HDMi 2.0, wyjście i wejście dźwięku przez gniazda jack 
stereo 3,5 mm to kolejne niezbędne elementy. Są one dostępne we wszystkich kon-
strukcjach ale. Tak! Tu osadzone są w pełni metalowym korpusie, co sprawia że, nawet 
bardziej solidne okablowanie HDMI czy USB-C nie powoduje naprężeń na solidnie osa-
dzonym gnieździe.

Zabranie tej bryły metalu na plan produkcji dokumentalnej nie stanowi problemu a 
włączenie go w całość pozostałej infrastruktury osprzętu przychodzi bardzo łatwo. Po-
dobnie łatwo uruchamiamy tryb filmowy.

Tak. To jeden z największych atutów. Przełączanie pomiędzy trybem filmowym i foto-
graficznym, odbywa się jednym przełącznikiem. Przestawienie selektora od razu urucha-
mia cały zestaw dostępnych funkcji do filmowania. W menu filmowym nie znajdziemy 
parametrów właściwych dla fotografowania i odwrotnie! Każdy z trybów zapamiętuje 
swoje ustawienia przez co nawet wykonanie fotografii kontrolnej przed czy po ujęciu, 
nie stanowi problemu.

To bardzo proste rozwiązanie, elidujące przeczesywanie menu w celu znalezienia właści-
wych i potrzebnych funkcji. Selektor film/foto sprawia, że otrzymujemy kamerę w ułam-
ku sekundy. Jeśli ją już mamy zaczynamy wchodzić w menu, a nasza operatorska dusza 
zaczyna doceniać każdy element filmowego menu i zakres możliwości tego sprzętu.

Pliki filmowe możemy zapisywać w kontenerach MP4 lub MOV – zawsze jako H264/
MPEG-4 AVC z 2 kanałowym stereo w standardzie filmowym 48 kHz/16 bit, LPCM. Głę-
bia kolorów dla Video opiera się na standardach Rec.709/Rec 2020 z HLG/ L-Log. Maksy-
malny czas trwania pliku nie jest ograniczony, chociaż dla zachowania bezpieczeństwa 
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danych, możemy dzielić materiał na sekwencję jednominutowe. Wielkość pliku ograni-
czona jest jedynie jego rozmiarem – do 96 GB. Łatwo osiągać tego typu pliki jeśli weź-
miemy pod uwagę, że kamera potrafi rejestrować obraz w rozdzielczości 4K, ale z dużym 
bitrate i także w formacie DCI, co odróżnią tę kamerę od wielu filmujących aparatów.

W trybie filmowania z użyciem całego sensora 35 mm, który ma rozdzielczość 6000×3168 
pikseli możemy otrzymać następujące formaty.

35 mm – C4K (17:9) 4096×2160 pixels 

35 mm – 4K (16:9) 3840×2160 pixels 

35 mm – Full HD (16:9) 1920×1080 pixels 

W trybie filmowania z użyciem standardu APS-C czyli Super 35 mamy do wyboru:

APS-C – C4K (17:9) 4096×2160 pixels 

APS-C – 4K (16:9) 3840×2160 pixels 

APS-C – Full HD 1920×1080 pixels 

Tyle na temat wielkości obrazu, w którym opcja 17:9 Cinema 4 K wydaje się kluczowa. 
Przejdźmy do klatkaży i przepustowości bo tu robi się ciekawiej. Dla operatorów mno-
gość dostępnych opcji jest zbawienna i pozwala lepiej dostosować korpus SL2 S do roli 
np. drugiej kamery na planie. Dla niewtajemniczonych symbole i cyfry wydają się szy-
frem. 

MOV C4K: 59,94 B/s, 4:2:0 / 8 Bit (SD), 4:2:2 / 10 Bit (HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 
150Mbps MOV C4K: 50 B/s, 4:2:0 / 8 Bit (SD), 4:2:2 / 10 Bit (HDMI), APS-C, H.264, Long 
GOP, 150Mbps MOV C4K: 29,97 B/s, 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, 
ALL-I, 400Mbps
MOV C4K: 25 B/s, 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400Mbps 

MOV C4K: 24 B/s, 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400 Mbps
MOV 4K: 59,94 B/s, 4:2:0 / 8 Bit (SD), 4:2:2 / 10 Bit (HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 150 
Mbps MOV 4K:50 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD), 4:2:2 / 10 Bit (HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 150 
Mbps MOV 4K:29,97 B/s 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400 Mbps
MOV 4K:25 B/s 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400 Mbps
MOV 4K:23,98 B/s 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, ALL-I, 400 Mbps
MOV FHD: 180 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps
MOV FHD:150 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps
MOV FHD:120 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps
MOV FHD:100 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps

MOV FHD:59,94 B/s 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, ALL-I, 200 Mbps
MOV FHD:50 B/s 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, ALL-I, 200 Mbps
MOV FHD:29,97 B/s 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, ALL-I, 200 Mbps
MOV FHD:25 B/s 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, ALL-I, 200 Mbps
MOV FHD:23,98 B/s 4:2:2 / 10 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, ALL-I, 200 Mbps
MP4 4K: 59,94 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 150Mbps
MP4 4K: 50 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), APS-C, H.264, Long GOP, 150Mbps
MP4 4K: 29,97 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, Long GOP, 100 Mbps
MP4 4K: 25 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, Long GOP, 100 Mbps
MP4 4K: 23,98 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, Long GOP, 100 Mbps
MP4 FHD: 180 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps
MP4 FHD:150 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps
MP4 FHD:120 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps
MP4 FHD:100 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps
MP4 FHD:59,94 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, Long GOP, 28 Mbps
MP4 FHD:50 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, Long GOP, 28 Mbps
MP4 FHD:29,97 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps
MP4 FHD:25 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, Long GOP, 20 Mbps
MP4 FHD:23,98 B/s 4:2:0 / 8 Bit (SD & HDMI), 35mm & APS-C, H.264, Long GOP, 24 Mbps 

Operator jednak zaraz w tym gąszczu wychwyci kluczowe pozycje takie jak zapis w klat-
każu 24 i 10 bitowej głębi 4:2:2 w jakości ALL-I, z przepustowością 400 Mb/s. W zależno-
ści od trybu, możemy zapisywać pliki z 8 lub 10 bitową głębią na kartach SD lub przez 
HDMI.

W filmowaniu możemy pracować z wszystkimi opcjami automatyki, chociaż jak wiado-
mo operatorzy cenić sobie będą przede wszystkim tryb manualny. 

To wszystko dobrze się zapowiada. Jak jednak jest w praktyce? Kodowanie wszystkich 
klatek w standardzie ALL-I i 10 bitach daje możliwość poważnej postprodukcji. Aby 
sprawdzić co możemy otrzymać podpięliśmy do tego korpusu obiektywy kinowe Co-
oke S7i. Chcieliśmy sprawdzić look tych szkieł. Jeśli wokół takiego korpusu zbudujecie 
infrastrukturę gra, rurek wspierających silniki follow focus, matte box i zasilanie z rekor-
derem, okaże się, że macie do czynienia z bardzo zaawansowanym urządzeniem filmu-
jącym. Oto kilka klatek z SL2 S i obiektywów Cooke S7i.
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