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Po co blendy?

W bezchmurny, s³oneczny dzieñ mamy do czynienia z dwo-

ma elementami, które powoduj¹, ¿e s¹ to wyj¹tkowo nieko-

rzystne warunki do portretowania. Pierwszym jest ostre s³oñ-

ce, które daje bardzo wysokie kontrasty miêdzy partiami

oœwietlonymi i tymi w cieniu. Na zdjêciu nie da siê czytelnie

zarejestrowaæ jednoczeœnie œwiate³ i cieni, zawsze gdzieœ bê-

dzie brakowa³o szczegó³ów. Drugim elementem jest niebie-

ska, zimna dominanta cieni, pochodna od barwy niebosk³onu.

Powoduje to fatalny efekt barwny na twarzy modela. 

Najlepszym sposobem na przezwyciê¿enie obu tych proble-

mów jest zastosowanie blend. Blendy to inaczej powierzchnie

odbijaj¹ce œwiat³o. Mog¹ je odbijaæ jak lustra, lub generowaæ

odbicia rozproszone. Blendy swym kolorem modyfikuj¹ te¿

barwê œwiat³a – od neutralnej – zimnej do z³otej – ciep³ej

i o ró¿nym nasyceniu. 

W³aœciwoœci blend

Blenda lustrzana przy œwiec¹cym s³oñcu tworzy bardzo sil-

ne, kierunkowe odbicia œwiat³a, st¹d mo¿na j¹ ustawiaæ na-

wet z du¿ej odleg³oœci od modela. Dzia³a wtedy jak kontra

i pozwala na podkreœlenie konturu twarzy. Przy niebie po-

chmurnym blenda lustrzana daje piêkne, rozproszone odbicia

œwiat³a podkreœlaj¹ce plastykê kszta³tów. 

Blenda rozpraszaj¹ca generuje œwiat³o o mniejszej inten-

sywnoœci ni¿ blenda lustrzana, skutecznie wiêc œwieci z bliska

i gdy odbija ostre œwiat³o. Blenda rozpraszaj¹ca tworzy œwia-

t³o g³ówne odpowiedzialne za plastyczne oœwietlenie twarzy,

z delikatnym œwiat³ocieniem. Nie nale¿y liczyæ na skuteczne

odbicia rozproszone, gdy jest pochmurno – wtedy rolê blendy

rozpraszaj¹cej pe³ni blenda lustrzana. 

Warto zwróciæ uwagê na kolor odbitego œwiat³a modulowa-

ny przez barwê powierzchni blendy. Pamiêtaæ te¿ nale¿y, ¿e

PORTRETY W PLENERZE

z u¿yciem blend
Ostre s³oñce przy bezchmurnym niebie tylko potocznie wydaje siê doskona³ym Ÿród³em œwiat³a do portreto-
wania. Du¿y kontrast i mocne œwiat³ocienie potrafi¹ brzydko przetworzyæ nawet najpiêkniejsz¹ twarz.

Wojtek sfotografowany bez ¿adnej dodatkowej
ingerencji. Twarz jest zacieniona drzewami i oœwie-
tlona niebosk³onem. WyraŸnie widaæ niebiesk¹, nie-
przyjemn¹ dominantê i ma³o plastyczne kontrasty.

Twarz rozjaœniona blend¹ Lastolite o po-
wierzchni z³otej rozpraszaj¹cej i ocieplaj¹cej. Poja-
wi³ siê interesuj¹cy, czytelny œwiat³ocieñ podkre-
œlaj¹cy kszta³t twarzy. Z³ote odbicie daje przyjem-
ny kolor, kompensuj¹cy trupio-niebieskie zabar-
wienie od niebosk³onu.

Dodatkowa blenda lustrzana podkreœla kontur
twarzy i fa³dy kurtki.. Obraz staje siê bardziej pla-
styczny i ciekawy. Na lewym policzku Wojtka (pa-
trz¹c na wprost) widaæ szcz¹tkowy wp³yw œwiat³a
s³onecznego rozproszonego przez drzewa w le-
sie. Gdy porówna siê to zdjêcie ze zdjêciem wy-
konanym bez blend, staje siê oczywiste, ¿e nija-
koœæ oœwietlenia na tym drugim bierze siê z udzia-
³u tylko œwiat³a wype³niaj¹cego, które na w przy-
padku zastosowania blend zosta³o sprowadzone
do w³aœciwej roli reguluj¹cej poziom cieni. Dopie-
ro wówczas kadr sta³ siê plastyczny.
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zmiana kszta³tu blendy przez zgiêcie powoduje ciekawe efek-

ty oœwietleniowe, dowolnie uk³adaj¹ce siê na fotografowa-

nym motywie. Radzê, by stosowaæ blendy jak najwiêkszych

rozmiarów w stosunku do fotografowanego motywu. 

Korzystanie z blend jest najbardziej po¿¹dane, gdy œwieci

ostre s³oñce. Blendê trzyma w rêkach asystent i ustawia we-

d³ug wskazañ fotografa. Operowanie blend¹ to dok³adnie to

samo co „puszczanie zaj¹czków” lusterkiem. Dla fotografa te

„zaj¹czki” staj¹ siê Ÿród³ami œwiat³a tak samo dobrymi, a cza-

sem nawet lepszymi ni¿ oœwietlenie studyjne... 

Walorem blend jest lekkoœæ i prostota pos³ugiwania siê ni-

mi oraz to, ¿e od razu widaæ rezultat. Pod tym wzglêdem

w warunkach plenerowych blendy s¹ bardziej u¿yteczne ni¿

studyjne lampy b³yskowe. 

Jak widaæ, fotografowanie odbywa³o siê w pe³nym s³oñcu ujarzmionym za pomoc¹ cienia i blend. Po cieniach drzew widaæ kierunek promieni s³onecznych,
wzglêdem nich ustawione by³y blendy. 

Blenda lustrzana jest bardzo du¿a i œwieci z daleka bardzo mocnym œwiat³em. Daje œwiat³o efektowe œwiec¹ce z pozycji kontry. Nale¿y uwa¿aæ, by nie przesa-
dziæ z wielkoœci¹ obszarów oœwietlanych przez tê blendê. Powinny to byæ g³ównie kontury. Blenda rozpraszaj¹ca jest Ÿród³em piêknego plastycznego œwiat³a g³ów-
nego oœwietlaj¹cego twarz. Na prawym policzku twarzy (patrz¹c na wprost) widaæ dodatkowy wp³yw rozproszonego œwiat³a s³onecznego tworz¹cego s³abiutk¹,
dodatkow¹ kontrê. Ca³oœæ uzupe³nia oœwietlenie rozproszone pochodz¹ce z niebosk³onu, tak zwane œwiat³o wype³niaj¹ce. Jego natê¿enie decyduje o g³êbi cieni
na twarzy i na drzewach. 

Ró¿nice pomiêdzy odbiciem rozproszonym od
z³otej i srebrnej powierzchni blendy przy portreto-
waniu Patrycji. Przy niebieskim niebie i wysokiej
temperaturze barwowej œwiat³a odbicie od srebrnej
powierzchni blendy daje brzydki, zimny niebieski
odcieñ (zdjêcie lewe). Lepiej skorzystaæ wówczas
z blendy z³otej (zdjêcie prawe). Fotografowanie apa-
ratem cyfrowym, dziêki mo¿liwoœci natychmiasto-
wego podejrzenia rezultatu na monitorze, u³atwia
dobór blendy.



Blendy w praktyce

W swoim eksperymencie wykorzysta³em dwie blendy 

– lustrzan¹ i rozpraszaj¹c¹. 

Blendê lustrzan¹ stworzy³em sam – na tekturê z opakowania

od du¿ej lodówki o formacie 80 x 180 cm (otrzyma³em j¹ w za-

przyjaŸnionym sklepie AGD) naklei³em srebrn¹, lustrzan¹ foliê

samoprzylepn¹, kupion¹ w sklepie z artyku³ami papierniczymi. 

Blenda rozpraszaj¹ca pochodzi³a z oferty firmy Lastolite (nu-

mer katalogowy 3834). Mia³a ona œrednicê 95 cm, wykonana

by³a ze specjalnej przêdzy, a jej jedna strona by³a srebrna, dru-

ga – z³ota. Efekt odbicia rozproszonego mo¿na uzyskaæ rów-

nie¿ przy blendzie lustrzanej po zakryciu powierzchni odbijaj¹-

cej kalk¹ techniczn¹ lub foli¹ dyfuzyjn¹. 

Jak widaæ z przedstawionych przyk³adów, ciekawe oœwietle-

nie mo¿na stworzyæ bazuj¹c na bardzo prostym sprzêcie, czêsto

mo¿liwym do wykonania w domowych warunkach. Nowocze-

sne lustrzanki cyfrowe u³atwiaj¹ naukê patrzenia na œwiat³o dziê-

ki natychmiastowemu podgl¹dowi rezultatów. Ciekawe zdjêcia

mog¹ powstawaæ nie tylko w studiu, ale równie¿ przy œwietle

dziennym i to z pozoru beznadziejnym do fotografowania. 

Zachêcam wszystkich do stosowania blend i ¿yczê wielu

udanych pomys³ów. 

JJeerrzzyy  LLeecchh

Przy portretowaniu Maæka wykorzysta³em nastêpuj¹ce Ÿród³a
œwiat³a: 
• pe³ne bezpoœrednie s³oñce – lewa kontra oœwietla lewy bok

g³owy i lewe ramiê,
• blenda lustrzana – prawa kontra (mniejsza) dodatkowo pod-

kreœlaj¹ca kontur g³owy i ramienia z prawej strony,
• blenda z³ota rozpraszaj¹ca jako œwiat³o g³ówne oœwietlaj¹ca

praw¹ po³ówkê twarzy,
• œwiat³o wype³niaj¹ce, czyli rozproszone z niebosk³onu, odpo-

wiadaj¹ce za czytelnoœæ cieni.


