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PORTRETY
Przy wykonywaniu portretów

najczêœciej d¹¿y siê do równo-

miernego oœwietlenia ca³ego

kadru. Zazwyczaj korzysta siê

ze œwiat³a zastanego, sztuczne-

go lub mieszanego. Zmienia siê

iloœæ Ÿróde³ œwiat³a, kierunek

œwiecenia, natê¿enie lub sto-

pieñ rozproszenia, ale wci¹¿

generalna zasada pozostaje po-

dobna – du¿o œwiat³a. Spróbuj-

my jednak podejœæ do portreto-

wania niekonwencjonalnie i za-

stosujmy nietypowe oœwietle-

nie, pochodz¹ce z... pal¹cych

siê zapa³ek. 

Przed modelem stoi œwieczka sugeruj¹ca, 
¿e jest Ÿród³em œwiat³a oœwietlaj¹cym twarz. 
Tu ma³a dygresja. Nie dajmy siê nabraæ, ¿e widoczna 
czytelna œwieczka w kadrze mo¿e jednoczeœnie czytelnie 
oœwietliæ motyw. To oczywista nieprawda. Na takich zdjêciach
twarz oœwietlana jest przez inne Ÿród³o œwiat³a o podobnej 
do œwieczki barwie i z podobnego kierunku co œwieczka. 
Przy du¿ym natê¿eniu tego dodatkowego œwiat³a obraz 
œwiec¹cej siê œwieczki bêdzie czytelny (podobnie jak obraz 
twarzy) i ka¿dy jest przekonany, ¿e to ona oœwietli³a twarz.
W naszym przypadku, gdy dodatkowym œwiat³em oœwietlaj¹cym
twarz s¹ zapa³ki, musimy po 1 sekundzie od momentu otwarcia
migawki zdmuchn¹æ œwieczkê, by zachowaæ jej czytelny wygl¹d.
W przeciwnym wypadku naœwietli siê ona zbyt mocno i stanie siê
na zdjêciu du¿¹, brzydk¹, wy¿art¹ plam¹.



PRZY ZAPA³KACH
Czy mo¿na zbudowaæ oœwietlenie planu zdjêciowego do

portretu za pomoc¹ pal¹cych siê zapa³ek? Oczywiœcie, ¿e
nie mo¿na, bo przecie¿ zapa³ka pali siê parê sekund i zanim
coœ zd¹¿ymy zobaczyæ i zarejestrowaæ, to zgaœnie. Z drugiej
strony zapa³ka œwieci tak s³abo, ¿e nie oœwietli siê ni¹ ca³ego
kadru. Nawet kilka zapa³ek pal¹cych siê jednoczeœnie nie
rozwi¹¿e problemu, bo nie mog¹ w ¿adnym wypadku kon-
kurowaæ z ci¹g³ym œwieceniem nawet byle jakich lamp.
A jednak pomimo tych ograniczeñ poka¿ê, ¿e zwyk³e zapa³-
ki s¹ cudownym Ÿród³em œwiat³a, o nies³ychanie kreatyw-
nych mo¿liwoœciach. 

Warunkiem powodzenia jest zupe³nie inne operowanie
œwiat³em. Fotograf powinien wzi¹æ „œwiat³o w rêce” i opero-
waæ nim tak jak malarz k³ad¹cy pêdzlem farbê na p³ótnie.
Mieœci siê to w definicji fotografii jako „sztuki pisania œwiat³em”
i jest niemal dos³ownym przeniesieniem tej definicji do two-
rzenia zdjêæ. Jak to zrobiæ? 

Wybór sprzêtu 

Do zdjêæ œwiadomie wybra³em aparat cyfrowy. Niezaprze-
czaln¹ zalet¹ takiego sprzêtu jest mo¿liwoœæ natychmiasto-
wego podejrzenia gotowego zdjêcia. Mój wybór pad³ na lu-
strzankê Canon EOS 20D z uwagi na:

• znakomit¹ jakoœæ obrazu nawet przy bardzo d³ugich eks-

pozycjach,

• bardzo niski poziom szumów przy d³ugich ekspozycjach

dziêki specjalnej metodzie filtrowania szumów,

Metoda ta polega na wykonaniu przez aparat po w³aœci-
wym zdjêciu kolejnego, przy zamkniêtej migawce i takim sa-
mym czasie naœwietleñ jak w³aœciwe zdjêcie. W ten sposób
rejestrowany jest tylko szum i potem odejmowany od w³aœci-
wego zdjêcia sk³adaj¹cego siê z obrazu wraz z szumami. Ten
zabieg trochê trwa, ale gwarantuje znakomit¹ skutecznoœæ.
Filtr w³¹cza siê funkcj¹ specjaln¹ CF 2. 

• doskona³e odwzorowanie kolorów praktycznie przy ka¿-

dym rodzaju œwiat³a,

Jakoœæ odwzorowania kolorów, jak¹ zapewnia Canon
EOS 20D jest nieosi¹galna w fotografii analogowej. Odpo-
wiadaj¹ za to funkcje: Custom WB, Color temp, standardo-
wy balans barw na œwiat³o sztuczne i WB SHIFT/BKT. Wyko-
rzysta³em Color temp. przy temperaturze barwowej 2800 K.
Pozwoli³o mi to zachowaæ ciep³e odcienie przy pal¹cych
siê zapa³kach. Tego efektu nie osi¹gn¹³bym za pomoc¹
funkcji Custom WB, przy której kolory by³y by zbyt zimne i nie
odpowiadaj¹ce wra¿eniu œwiat³a zapa³ek. Nie zastosowa-
³em ¿adnych wartoœci WB SHIFT/BKT z uwagi na problema-
tyczn¹ ocenê kolorów na monitorze aparatu fotograficzne-
go. Takie niuanse wolê korygowaæ na kalibrowanym moni-
torze komputera. 

Przy tym zdjêciu do zrobienia t³a u¿y³em dezodorantu, 
który dzia³a³ jak miotacz ognia z klasyki filmowej 

„Czterej Pancerni i Pies”. Nikomu nic siê nie sta³o, 
ale uwaga – przy tego typu fajerwerkach nale¿y uwa¿aæ, 

by nie spaliæ modelowi w³osów.
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Kolejny pomys³ oœwietleniowy
z gasn¹c¹ zapa³k¹. 

• zapis obrazów w formacie RAW+JPEG jednoczeœnie, co

jest najbezpieczniejsze z punktu widzenia pewnoœci i mo¿-

liwoœci dalszego bezstratnego przetwarzania obrazów, 

• histogram weryfikuj¹cy prawid³owoœæ odtworzenia to-

nalnoœci fotografowanego obiektu. 

•mo¿liwoœæ zdalnego wyzwalania d³ugich czasów na-

œwietleñ przy czasie dowolnie d³ugim BULB (w tym celu
stosuje siê Timer Remote Control TC-80 N3 lub praktycznie
równie dobrze Remote Swith RS-80N3).

Analizuj¹c powy¿sze warunki widaæ, ¿e jest wiêcej apa-
ratów cyfrowych, które je spe³niaj¹, choæby Canon EOS
350D, a nawet starszy Canon EOS 300 (w tym pierwszym
brakuje jednak ustawiania temperatury barwowej w stop-
niach K, w tym drugim – tak wyrafinowanego filtra odszu-
miaj¹cego). 

Fotografuj¹c w formacie RAW i konwertuj¹c go do JPEGa
lub TIFFa w programie Photoshop CS lub oprogramowaniu
firmowym do³¹czonym do aparatu fotograficznego, tem-
peraturê barwow¹ i pozosta³e parametry obrazu mo¿emy
zmieniaæ w bardzo szerokim zakresie, st¹d nie przejmujmy



siê zbytnio nastawami aparatu fotograficznego. S¹ one
szczególnie wa¿ne przy zapisie w JPEG, którego modyfika-
cja jest zawsze stratna.

Eksperyment

W ciemnym pomieszczeniu fotografowa³em osobê siedz¹-
c¹ przy stoliku. Aparat ustawi³em na statywie. Do³¹czy³em
wê¿yk spustowy otwieraj¹cy migawkê na czas dowolnie d³u-
gi. Wybra³em nastêpuj¹ce parametry rejestracji: czu³oœæ ISO
100, przys³ona f/5.6; CF-2, tryb naœwietleñ manualny – M i czas
naœwietleñ BULB.

Zapali³em zapa³kê trzyman¹ w obu
d³oniach, podobnie jak to robi¹ pala-
cze papierosów. D³onie zakrywa³y p³o-
mieñ tak by nie œwieci³ bezpoœrednio
w obiektyw. Przesun¹³em d³onie z p³o-
mieniem wzglêdem twarzy modela
i oœwietli³em j¹ po kawa³ku. Mog³em
obserwowaæ efekty. Spowolnienie ru-
chu powodowa³o mocniejsze naœwie-
tlenie. Sposób poruszania pozwala³
kszta³towaæ œwiat³ocieñ w sposób
doœæ nieprawdopodobny. Œlady odbi-
tego od d³oni œwiat³a widoczne w tle
tworz¹ niezwyk³e formy. Czasem p³o-
mieñ b³yœnie bezpoœrednio w obiek-
tyw i mo¿e zepsuæ fotografiê, a cza-
sem taki b³ysk jest celowy i bardzo in-
teresuj¹cy. Zapa³ka w koñcu zgas³a,
wtedy wzi¹³em nastêpn¹ i kontynu-
owa³em.

Fotografowana osoba by³a proszona
o to, by radykalnie nie zmienia³a swojej
pozycji do koñca robienia zdjêcia. Mo-
g³a siê trochê poruszaæ, na przyk³ad
mrugaæ oczami, ale musia³a staraæ siê
byæ nieruchoma na czas oœwietlania. 

Podsumowanie

Jak widaæ, wcale nie potrzeba zna-
komitych lamp studyjnych, aby wyko-
naæ ciekawe portrety. Oœwietlanie
najprostszymi Ÿród³ami œwiat³a otwie-
ra zupe³nie nowe obszary poszukiwañ
twórczych w fotografii. Nie bójmy siê
takich eksperymentów i ³¹czenia naj-
nowszej techniki fotograficznej z naj-
bardziej pierwotnymi sposobami
oœwietlania.

Jerzy Lech

Zdjêcia zosta³y wykonane podczas

zajêæ z fotografii prowadzonych pod

kierunkiem autora artyku³u w Pracow-

ni Fotografii w ACE. 

Ka¿dy portret wykonany w oœwietleniu zapa³ek 
jest jedyny i niepowtarzalny, bo ludzkie d³onie 

to nie maszyna. Ka¿dy ruch jest inny, 
podobnie jak przy pisaniu liter lub k³adzeniu pêdzlem

farby. Motywy w tle powstaj¹ dziêki poruszaniu d³oni
z pal¹c¹ siê zapa³k¹ i odkryciu na moment p³omienia.

Aparat cyfrowy jest niezast¹piony do takich zdjêæ, 
bo pozwala od razu oceniæ rezultaty.


