
N
ajwa¿niejszym wyposa¿eniem
studia jest oœwietlenie. Wszak
fotografia to „malowanie œwia-

t³em”, jak zreszt¹ wynika ju¿ z sa-
mego przet³umaczenia s³owa foto-
grafia.

Zanim jednak zabierzemy siê
do wyboru sposobu oœwietlenia na-
szych zdjêæ, musimy zadbaæ o wy-
godne rozmieszczenie Ÿróde³ œwia-
t³a, czyli prosto mówi¹c – lamp. Bo-
wiem od mo¿liwoœci dok³adnego
pozycjonowania i skierowania lamp
w du¿ym stopniu zale¿y jakoœæ
zdjêæ. Aby móc swobodnie manew-
rowaæ œwiat³em i dostosowywaæ go
do w³asnych potrzeb, mocowanie
lampy musi umo¿liwiaæ przemiesz-
czenia jej w dowolnym kierunku,
obracanie dooko³a pionowej osi
oraz zmianê k¹ta pochylenia. Oczy-
wiœcie podstaw¹ jest niezawodne
utrzymanie przez lampê po¿¹danej
pozycji. Nie chcielibyœmy przecie¿,
¿eby w momencie, kiedy skompo-
nujemy i skadrujemy zdjêcie i ju¿

przymierzamy siê, aby zwolniæ mi-
gawkê – nasza lampa nagle osunê-
³a siê lub przechyli³a w niekontrolo-
wany sposób. Tym bardziej g³upio
nam bêdzie, jeœli lampa w najmniej
oczekiwanym momencie nagle ru-
nie na pod³ogê lub fotografowan¹
osobê. Pierwsze jest niebezpieczne
dla lampy, drugie – ju¿ dla osoby.

Dlatego proponowa³bym od
razu zrezygnowaæ z pomys³u umo-
cowania lamp jako tako, na okazyj-
nych lub dorabianych we w³asnym
zakresie przyrz¹dach i nabyæ stu-
dyjne statywy oœwietleniowe. Lek-
ki statyw dalekowschodniej produ-
kcji kosztuje w granicach 70–90 z³,

ciê¿ki zaœ – w granicach 90–120 z³.
W sprawie zaufania do tzw. „chiñ-
szczyzny” powiem tylko tyle, ¿e jak
na amatorskie potrzeby jakoœci,
trwa³oœci i niezawodnoœci dalekow-
schodnim wyrobom wystarczy a¿
z nawi¹zk¹. Kupno znacznie dro¿-
szych statywów krajowej produkcji,
a tym bardziej zachodnich marko-
wych do domowego amatorskiego
studia uwa¿am za pró¿ne wyrzuca-
nie pieniêdzy. Bo to nie sprzêt fo-
tografuje, powtórzê to jeszcze
niejednokrotnie.

Jeœli w swoim studiu zamie-
rzamy fotografowaæ osoby, to wy-
miary statywów powinny zapew-

niaæ mo¿liwoœæ uniesienia lampy
na wysokoœæ co najmniej 2, a lepiej
2,5 metra. Lekki czy ciê¿ki – oto
pytanie! Ciê¿ki statyw ma wiêksz¹
masê, noœnoœæ i szerszy rozstaw
„nóg”. Zapewnia znacznie lepsz¹
stabilnoœæ lampy i praktycznie eli-
minuje niebezpieczeñstwo, ¿e fo-
tograf lub fotografowana osoba
przewróci urz¹dzenie jakimœ gwa³-
townym i niezbyt opanowanym ru-
chem. Z tak¹ ewentualnoœci¹ nies-
tety trzeba siê liczyæ. Nie raz i nie
dwa widzia³em, jak ludzie ca³kowi-
cie spokojnie zachowuj¹cy siê
w normalnych warunkach, nagle
zaczynaj¹ krêciæ siê i szarpaæ gdy
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Zdjęcie zrobio-
ne podczas
sesji reklamo-
wej prezentują-
cej młodzieżo-
we ubiory. Pop-
rosiłem model-
kę, aby na �raz,
dwa, trzy!� le-
ciutko poruszyła
do tyłu jedną
stopą z jedno-
czesnym mach-
nięciem głową,
by nieco �oży-
wić� włosy. Ma-
jąc na nogach
buciki wyjścio-
we na wysokich
szpilkach, na-
wet tak zwinna
dziewczyna mo-
że stracić rów-
nowagę. Oczy-
wiście nie mo-
żemy sobie
pozwolić, by na
skutek tego, ca-
łe nasze wypo-
sażenie studia runęło. Dlatego tak jest ważne jest niezawodne i stabilne moco-
wanie wszystkiego, co znajduje się na planie zdjęciowym.

Teraz porozmawiajmy o tle, które jest 
jednym z najistotniejszych elementów 

każdego studia, również tego domowego,
amatorskiego.
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tylko wejd¹ na plan zdjêcio-
wy. Niebezpieczeñstwo nasi-
la siê tym bardziej, jeœli fo-
tografowana osoba z za³o¿e-
nia musi zrobiæ jakiœ ruch
w momencie robienia zdjêcia.
Nie chodzi mi oczywiœcie
o wykonywanie zaawanso-
wanych gimnastycznych
ewolucji, chocia¿ coœ takiego
w studiu te¿ mo¿e siê zda-
rzyæ. Jednak nawet najzwy-
czajniejsze lekkie uniesienie
jednej stopy z jednoczesnym
wstrz¹œniêciem w³osami mo-
¿e spowodowaæ, ¿e fotografo-
wana osoba straci równowa-
gê i bêdzie musia³a zrobiæ
gwa³towny niekontrolowany
ruch, by j¹ odzyskaæ. Zw³asz-
cza jeœli to dziewczyna
w w¹skich wyjœciowych pan-
tofelkach na wysokich szpil-
kach. Prosto mówi¹c – mimo
i¿ fotografia to przewa¿nie
spokojne i rozwa¿ne zajêcie,
musimy byæ przygotowani na

Statywy oświetleniowe. Po lewej
ciężki statyw W806 dalekowschod-
niej produkcji, po prawej lekki sta-
tyw W803.

Wysięgniki. Po prawej ciężki wysięg-
nik (żuraw albo boom) W501 umożli-
wiający zamontowanie na nim prak-
tycznie dowolnej lampy. Jest zamoco-
wany na ciężkim statywie. Po lewej lekki wysięgnik (mini-boom) umożliwiający monto-
wanie tylko bardzo lekkich lamp, zamocowany na lekkim statywie.
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Rusztowanie mocowane do sufitu i umożliwiające dowolne pozycjonowanie
lamp bez zajmowania jakiegokolwiek miejsca na podłożu to atrybut dobrze wy-
posażonego profesjonalnego studia, raczej niedostępny dla amatorów. Wyma-
ga też sufitu na wysokości co najmniej 3, a lepiej 3,5 metra.
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ró¿ne okolicznoœci i nie mo¿emy
sobie pozwoliæ na to, ¿eby w któ-
rymœ momencie ca³e wyposa¿enie
naszego studia przewróci³o siê jak
domek karciany, t³uk¹c lampy
i zagra¿aj¹c bezpieczeñstwu osób.

Ciê¿ki statyw ma jeszcze kil-
ka istotnych zalet. Jego teleskopo-
wa kolumna ma wbudowane sprê-
¿yny, które zmiêkcz¹ uderzenie jeœli
z jakiegoœ powodu upuœcimy zacisk
i pozwolimy sekcjom kolumny luŸno
wœlizgn¹æ siê jedna do drugiej.
Zmiêkczone przez sprê¿yny zatrzy-
manie siê sekcji kolumny w koñco-
wej pozycji nie spowoduje uszko-
dzenia zamocowanego na statywie
sprzêtu i nie przytrzaœnie nam pal-
ców.

Inn¹ zalet¹ ciê¿kich statywów
jest mo¿liwoœæ swobodnego obraca-
nia siê sekcji kolumny wzglêdem sie-
bie. Wówczas dok³adne skierowanie
lampy w p³aszczyŸnie poziomej jest
mo¿liwe przez zwyk³e obracanie gór-
nej sekcji kolumny wzglêdem dolnej
i nie wymaga poluzowania trzymaj¹-
cego lampê uchwytu ani przestawia-
nia nóg statywu.

Do minusów ciê¿kiego staty-
wu nale¿¹ wy¿szy koszt i wiêksze
wymiary w stanie z³o¿onym. Jest
to istotne, je¿eli rozk³adamy i usta-
wiamy nasz sprzêt studyjny tylko
na czas trwania sesji, miêdzy ses-
jami zaœ musimy jakoœ go przecho-
wywaæ w stanie z³o¿onym. Szerszy
rozstaw nóg mo¿e staæ siê udrêk¹
w przypadku ograniczonej do mini-
mum powierzchni studia. Nagle
mo¿e okazaæ siê, ¿e noga statywu
nachalnie „wciska siê” w kadr
i wymaga pracoch³onnego póŸniej-
szego usuniêcia jej w trakcie ob-
róbki zdjêæ. Z kolei noœnoœæ ciê¿-
kiego statywu nigdy nie zostanie
przez nas ca³kowicie wykorzysta-
na, jeœli nie przymierzamy siê do

kupna mocnych i kosztownych
lamp z rozbudowanym osprzêtem,
u¿ywanych w fotografii profesjo-
nalnej.

Ciekawym i po¿ytecznym
elementem mocowania, uzupe³-
niaj¹cym statyw, mo¿e okazaæ siê
wysiêgnik potocznie zwany wœród
fotografów „¿urawiem”, a ostatnio
– zapo¿yczonym z angielskiego
boomem. Mocuje siê go na kolum-
nê statywu za pomoc¹ zaciskowej
obejmy, która umo¿liwia przesu-
niêcie wzd³u¿ kolumny statywu
i zmianê k¹ta pochylenia wysiêg-
nika. Teleskopowa konstrukcja ko-
lumny wysiêgnika z kolei umo¿li-
wia zmianê jej d³ugoœci oraz obrót
dooko³a wzd³u¿nej osi. Ciê¿kie
wysiêgniki (koszt oko³o 250–300
z³) mocowane s¹ na ciê¿kich sta-
tywach i umo¿liwiaj¹ zawieszenie
praktycznie ka¿dej lampy z os-
przêtem. Lekki wysiêgnik (koszt
oko³o 90–120 z³) mo¿na zamoco-
waæ na lekkim statywie i zawie-
siæ na nim tylko najmniejsze lam-
py, sugeruj¹c siê noœnoœci¹ urz¹-
dzenia. Jej przekroczenie nara¿a
nas na niebezpieczeñstwo uszko-
dzenia nie tylko samego wysiêg-
nika, lecz równie¿ statywu, do
którego jest on przymocowany.
Albo zawaleniem siê ca³oœci.
Wysiêgniki s¹ bardzo pomocne
w umieszczeniu lamp np. nad g³o-
wami fotografowanych osób. Do-
brze sprawuj¹ siê równie¿ przy
zawieszeniu lamp podœwietlaj¹-
cych t³o oraz lamp kontrowych,
czyli podœwietlaj¹cych fotografo-
wane osoby od strony t³a. Wów-
czas wysiêgniki mog¹ byæ zamo-
cowane na statywach podtrzymu-
j¹cych t³o, co oszczêdzi nam spo-
ro miejsca na pod³o¿u.

Mo¿liwoœæ pochylenia lampy
pod dowolnym k¹tem oraz jej po³¹-
czenia ze statywem zapewni uniwer-
salny uchwyt (koszt oko³o 70–90 z³).

Porada praktyczna

! Jeśli pozwala na to powierzchnia studia i zasoby finansowe, umocuj lampy
główne na ciężkich statywach, pomocnicze zaś na lekkich. W przypadku og-
raniczeń finansowych lub przy małej powierzchni, możesz skusić się na zamo-
cowanie wszystkich lamp na lekkich statywach, jednak wówczas musisz liczyć
się ze zwiększonym zagrożeniem ich przewrócenia.
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Mocowanie obejmy �żurawia� do
ciężkiego statywu i górne zakoń-
czenie jego kolumny. Widoczna
jest tuleja łącząca, zakończona
gwintem fotograficznym. Mocowa-
nia lamp studyjnych oraz uniwer-
salnych uchwytów są dostosowane
do tulei; na gwint z kolei można za-
montować różne drobne akcesoria,
np. stopki przejściowe albo lampy
zakładane z reguły bezpośrednio
na aparat fotograficzny.

5

Uniwersalny uchwyt umożliwiający mocowanie na statywie i pozycjonowanie
przeróżnych akcesoriów, np. oprawek z żarówkami halogenowymi, lamp błys-
kowych przeznaczonych do mocowania bezpośrednio na aparacie itp. Moco-
wany jest na standardową tuleję pokazaną na fot. , w komplecie są również
przejściówki na gwint fotograficzny i tzw. �gorącą stopkę� albo inaczej mówiąc
�saneczki� (widoczne na górnym ramieniu).
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Nie jest on potrzebny dla mocowania lamp studyjnych,
gdy¿ s¹ one wyposa¿one w odpowiednie mocowanie
i przegub. W przypadku u¿ywania w postaci sprzêtu
oœwietleniowego dorabianych lub przystosowanych

urz¹dzeñ (o tym w kolejnych numerach MT), musimy
jednak nabyæ taki obowi¹zkowo. Tym bardziej ¿e uch-
wyt umo¿liwi nam równie¿ zamocowanie parasolki
u¿ywanej w postaci dyfuzora (rozpraszacza) œwiat³a,
o tym równie¿ porozmawiamy w kolejnych numerach.
Tu chcia³bym szczególnie podkreœliæ, ¿e wszystkie ³¹-
czenia elementów sprzêtu fotograficznego i oœwietle-
niowego odbywaj¹ siê na ca³kowicie nietypowych
gwintach i z³¹czkach. ZnaleŸæ pasuj¹ce doñ odpowied-
niki wœród zwyczajnie u¿ywanych w technice elemen-
tów standardowych jest praktycznie niemo¿liwie. Doro-
biæ w³asnorêcznie te¿ nie jest ³atwo, chyba ¿e ktoœ dys-
ponuje warsztatem obrabiarek mechanicznych którymi
do tego potrafi mistrzowsko siê pos³ugiwaæ. Cenowo
z kolei obowi¹zuje taka zasada, ¿e jak tylko najg³upsza
nawet œrubka jest przeznaczona do fotografii, kosztuje
ona co najmniej kilka razy dro¿ej ni¿ podobna lecz
„niefotograficzna”. Dlatego tak wa¿ne jest szczegó³o-
we i dok³adne przemyœlenie mocowania wszystkich
elementów naszego studia i rozs¹dne rozdysponowa-
nie kwot, które mamy zamiar nañ wydaæ. W przeciw-
nym przypadku ca³e nasze wyposa¿enie bêdzie siê
trzyma³o na taœmie samoklej¹cej i „s³owie honoru”,
a bêdê ciê¿ko zdziwiony, jeœli wkrótce coœ nie wyl¹duje
na pod³odze albo – co gorsza – na g³owie fotografowa-
nej osoby. !

Na zdjęciu lampa przeznaczona do mocowania na aparacie
jest zamontowana za pomocą wymiennej końcówki-sane-
czek. Przegub pozwala na uniesienie lub pochylenie lampy
pod dowolnym kątem. Specjalny otwór umożliwia zamoco-
wanie fotograficznej parasolki używanej jako dyfuzor (roz-
praszacz) światła. Konstrukcja uchwytu umożliwia zarówno

pionowe, jak i poziome zamocowanie wszystkich końcó-
wek i przejściówek.
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