Fotografia krajobrazu

MAREK WAŚKIEL

Chodzę sobie po Podlasiu
Praktyczne Porady dla Każdego Fotografa
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Dzień dobry,

Chodzę sobie po Podlasiu

„Chodzę sobie po Podlasiu” nie jest kla-

rzecz o fotografowaniu krajobrazów

sycznym poradnikiem dla osób pragnących fotografować krajobrazy. Nie koncentruję się w nim na sprawach technicznych.
Zwracam natomiast uwagę na inne istotne aspekty fotografowania, o których tak często się zapomina, np.: wyobraźnię fotografa, konsekwencję w działaniu, czy
myślenie o świetle. Tylko dzięki nim zwykłe zdjęcia mogą zamienić się w intrygujące fotografie.
Tę opowieść układałem, wędrując po Podlasiu – moim

na „Dobre Światło” lub poszukując ciekawych motywów.
Każdą z takich wędrówek wieńczy jakieś odkrycie. Czasami jest nim dotarcie do interesującego miejsca.
Jednak najbardziej cenię te, które pozwalają mi na
lepsze zrozumienie istoty fotografii.
Marek Waśkiel
https://waskiel.pl
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Do zrobienia fotografii potrzebna jest m.in. znajomość zasad
ekspozycji i kompozycji, ale zawsze najważniejszą pozostaje
wyobraźnia fotografa.
To ona pozwala na zauważanie
obrazów, obok których inne osoby przechodzą obojętnie.
3
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Zdjęcie czy fotografia?
Stworzoną niegdyś definicję słowa fotografia: zapisywanie, rysowanie światłem - nazbyt wiele osób sprowadza jedynie do technicznej umiejętności zamykania odpowiedniej porcji światła w magicznej skrzynce, którą jest aparat.
Jesteśmy świadkami zwycięstwa technokratycznego patrzenia na fotografię.
Mówimy matryce, piksele,
ogniskowe, stabilizacje
i… coraz rzadziej myślimy o emocjach zawartych
w zdjęciach stworzonych
przez tę technologię. Jestem pewien, że fotografia i jeszcze bardziej samo
fotografowanie to przede
wszystkim stan ducha, choć
dla niektórych - być może
tylko umysłu. Nazwałbym
go bardziej precyzyjnie stanem twórczej koncentracji.
Nie mamy szans na dobre
zdjęcia, jeżeli nasze myśli
4
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pól, łąk czy na niebie. Światło i malowane nim obrazy
zmieniają się błyskawicznie
– jeżeli brakuje nam koncentracji, ciekawe tematy
umykają jeden po drugim.
Fotografia jest wspaniałym
hobby pozwalającym na
skuteczne oderwanie się od
codziennych problemów.
Trzeba się tylko na fotograFotografowanie
pejza- fowaniu skoncentrować.
ży wydaje się być łatwe.
Sceny jawią się jako obra- Robienie bardzo dobrych
zy stabilne i niezmienne. zdjęć - tylko takie nazyDopiero kiedy zaczniemy wam fotografiami - pociąsię im baczniej przyglądać ga za sobą konieczność
zauważmy, jak wielki i nie- zdobycia wielu umiejętustanny ruch panuje pośród ności i nawyków.
krążą wokół innych problemów: domowych lub zawodowych albo samej techniki
fotografowania. Nie sądzę,
aby w kluczowym dla zdjęcia momencie, w owej „decydującej chwili” najważniejsze było myślenie o tym,
ile moja matryca ma megapikseli…

TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

Podkreślam raz jeszcze:
nieustannie robimy zdjęcia, ale tylko niektóre z
nich są bardzo dobre i te
właśnie nazywam fotografiami.
Do zrobienia fotografii potrzebna jest m.in. znajomość
zasad ekspozycji i kompozycji, ale i tak zawsze najważniejszą jest wyobraźnia
fotografa. Oczywiście - zdarzają się przypadki, dzięki
którym można zrobić jedno
wspaniałe zdjęcie. Prawdziwą miarą warsztatu fotografa jest jednak osiągnięcie
powtarzalności, czyli takiego stanu zaawansowania,
kiedy wszystkie zdjęcia „nie
spadają” poniżej dobrego
poziomu, a kilka spośród
nich jest naprawdę bardzo
dobrych. Znany amerykański fotografik Ansel Adams
marzył o 12 bardzo dobrych
zdjęciach w roku. U fotogra5
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fów „analogowych” uśmiech
na twarzy wywoływał 1 dobry kadr na 36-klatkowej
rolce filmu i jeden bardzo
dobry na 10 rolkach. Dziś
te liczby można pomnożyć
przez 10, ponieważ fotografując cyfrowo z reguły produkuje się znacznie więcej
ujęć – niestety na ogół ilość
nie przechodzi w jakość.
Powtarzalność osiąga się
wyłącznie dzięki wyobraźni,
wiedzy i doświadczeniu, a
talent z pewnością pomaga
w szybkości osiągania biegłości.
Jaka jest najkrótsza droga do dobrej fotografii
krajobrazowej? Może będzie to zastosowanie się
do starej dewizy: „ustaw
przysłonę na f8 i bądź tam
gdzie trzeba”? Może, ale
zazwyczaj musimy pokonać znacznie więcej trudności.

Robimy wiele zdjęć, ale tylko niektóre
z nich są bardzo dobre
i wyłącznie te najlepsze z najlepszych
nazywam fotografiami.
TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

Na początek przygody z aparatem fotograficznym polecam spacery w pobliżu domu
oraz krótkie podróże po najbliższej okolicy.
Nieustannie odkrywam egzotykę w nadnarwiańskich mgłach, wśród sosen Puszczy Knyszyńskiej, czy na nadgranicznych szlakach
wokół Sokółki.
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Nieustannie ćwicz wyobraźnię
Wyobraźnia fotografa jest źródłem każdej dobrej fotografii,
a kluczem do jego zrealizowania - pomysł. W wyobraźni
rodzą się obrazy, które potem zauważamy i fotografujemy.

Widzimy tylko to, co chcemy i potrafimy widzieć, a
nawet, jeżeli postrzegamy
- nie zawsze chcemy lub
umiemy nasze spostrzeżenia rejestrować w formie dobrych zdjęć. Wyobraźnia jest podstawą
widzenia przez fotografów tych obrazów, które
przez inne osoby są niezauważane.
Pomysły są często jedynie
zarysem, a nie konkretnym,
jasnym wyobrażeniem o finalnym zdjęciu. Pomysł to
także techniczne rozwiązania, jakie możemy zasto7
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dajemy sobie trudu, by ćwiczyć wyobraźnię i warsztat.
Z reguły więc po kupieniu
nowego sprzętu przeżywamy druzgocące klęski i rozczarowania. Nie jest lepiej!
Dlaczego? Ponieważ nie
pracowaliśmy równolegle
nad twórczym rozwojem
wyobraźni i postrzegania.
Bo wyobraźnię można, a
Nazbyt łatwo poddajemy nawet trzeba ćwiczyć i rozsię jednak przekonaniu, wijać!
że tylko dzięki lepszemu sprzętowi staniemy Inspiracja, czyli poszukisię lepszymi fotografami. wanie natchnienia to nic
Gromadząc pieniądze na innego niż takie ćwiczenowy korpus, obiektyw czy nia. Jeżeli pogodzisz się
lampę, absolutnie nie za- z faktem, że wszystko już
sować, robiąc wymyślone
zdjęcie, np. wybór obiektywu, lampy, pory dnia lub
nocy. Doskonaląc umiejętności fotograficzne, zmieniamy także nasz sposób
patrzenia na fotografię oraz
zyskujemy nowe środki potrzebne, by wyrażać nasze
wizje poprzez zdjęcia.

TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

zostało sfotografowane to
łatwiej będzie Ci sięgać do
dorobku wielu pokoleń fotografów i twórczo rozwijać
ich myśli i spostrzeżenia.
Kiedy wychodzisz w plener jest z reguły za późno,
aby uruchamiać wyobraźnię. Trzeba ją „odpalić” o
wiele wcześniej i nieustannie pielęgnować, podsycając wieloma dobrymi obrazami. Wówczas masz
szanse na to, by Twoje
zdjęcia szybko stały się fotografiami.
Ważnym aspektem każdego działania jest nieustanna nauka i doświadczenie. Ucząc się fotografii,
ucząc się obsługi aparatu,
coraz bardziej odmiennie
patrzymy na nasze zdjęcia i na zdjęcia naszych
kolegów. Posłużę się prostym przykładem: na po8
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czątku przygody z fotografią wiele osób nie zauważa,
że robi nieostre zdjęcia. Nawet nie zdają sobie sprawy,
że mogą być ostre. Potem,
kiedy widzą problem nieostrości swoich zdjęć często starają się robić je tak,
aby wszystkie jego elementy były ostre, aż wreszcie
uczą się świadomie zarządzać ostrością oraz ustanawiać jej pożądaną głębię.
Wreszcie, na koniec zaczynają spostrzegać, jak wielką rolę w fotograficznym
obrazie ma plastyczne i eleganckie oddanie nieostrości
na zdjęciu (bokeh).
To jedynie przykład,
ale pokazuje jak długa
jest droga do świadomego fotografowania. Kiedy
ją pokonamy, nasze zdjęcia
znacząco zbliżą się już do
fotografii.

Jeżeli pogodzisz się z faktem,
że wszystko już zostało sfotografowane
to łatwiej będzie Ci sięgać
do dorobku wielu pokoleń fotografów,
aby twórczo rozwijać ich myśli i spostrzeżenia.
TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

Potęga, tego co niewidzialne. Jakże często
fotografia pozwala na pokazanie zjawisk,
które dzieją się obok nas jednak nasze
zmysły ich nie potrafią zarejestrować. Jednym z nich jest upływ czasu np. w ruch
chmur płynących po niebie.

9
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Wybierz najlepsze miejsce
Często zdarza się, że oglądając jakieś zdjęcie krajobrazowe, pełne kolorów i emocji - myślimy: „miał szczęście!
Był w dobrym miejscu w odpowiednim czasie!”.
Na ogół się mylimy!
Dobre zdjęcie nie jest prawie nigdy efektem cudownych zbiegów okoliczności.
Najczęściej są to zdjęcia
wyczekane, przemyślane i
„wychodzone”. Znalezienie
się fotografa w określonym
miejscu o odpowiednim
czasie jest działaniem przemyślanym i zaplanowanym.
Trzeba pomagać szczęściu. Bardzo często, aby
uchwycić wymyślony obraz, fotograf tygodniami odwiedza upatrzone miejsca
i czeka na odpowiedni moment. Koczuje w zimnym
10
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namiocie albo w niewygodnym samochodzie. Wędruje nocą przez mokre pola i
łąki. Nie boi się położyć na
śniegu i wejść do zimnego
strumienia. Tej strony fotografii nie widać na uroczych ujeciach. Jednak
każde z nich najczęściej
ma swoją Wielką Historię.

owocuje serią wspaniałych
zdjęć. Wprawdzie możemy
ulec chwilowej fascynacji
i zrobić „na gorąco” nawet
kilkadziesiąt ujęć, ale najczęściej okazuje się potem,
że są one niewiele warte.
Jakże częsty to przypadek
w czasie pierwszych dni egzotycznych podróży!

Fotografia
krajobrazowa
jest połączona z przywilejem przebywania na świeżym powietrzu i poznawaniem nowych miejsc.
Błędne jest jednak myślenie, że żywiołowe pojawienie się w jakimś punkcie za-

Na początek przygody z
aparatem fotograficznym
polecam spacery w pobliżu
domu oraz krótkie podróże po najbliższej okolicy.
Nieustannie odkrywam egzotykę w nadnarwiańskich
mgłach, wśród sosen PuszTEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

czy Knyszyńskiej, czy na
nadgranicznych szlakach
wokół Sokółki. Na krótkich
wycieczkach można wypróbować (przetestować) swój
sprzęt oraz zacząć obserwować otoczenie pod kątem
wyławiania dobrych kadrów.
Wówczas przekonamy się,
np., jak aparat radzi sobie z
wysoką i niską temperaturą
i wilgocią. Dowiemy się, jak
długo wytrzymują akumulatory lub baterie, czy karta
pamięci ma wystarczającą
pojemność. Takie spacery
są znakomitą okazją, aby
rozpoznać układ klawiszy i
przycisków oraz poznać ich
przeznaczenie. Warto wówczas opanować także sposób pakowania torby czy
plecaka. Wiem doskonale,
że prawie nikt nie czyta instrukcji załączonej do aparatu, ale warto ją ze sobą
zabrać. Wyjaśni nam, dlaczego świeci się czerwona
11
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lampka lub jak wybrać odpowiedni program z menu.
Po kilkunastu takich spacerach i wypadach przestaje
się myśleć o sprzęcie. Zaczyna się myślenie o kadrach.
Spacery po najbliższej
okolicy uczą patrzenia i
pobudzają wyobraźnię.
Pomyśl o tym, jak wielu fotografów z całego świata
chciałoby fotografować to,
co Ty masz „pod ręką”! Po
ich sesji zdziwiłbyś się zapewne, jak dobre powstałyby tu zdjęcia. Najczęściej
nie doceniamy swojej okolicy, bo nie poświęcamy jej
poznawaniu wystarczająco
dużo czasu.
Powszechne jest przekonanie, że wyłącznie z egzotycznych wojaży przywozi
się mnóstwo wspaniałych
zdjęć. To mylna opinia. Do-

Pomyśl o tym, jak wielu fotografów
z całego świata chciałoby fotografować
to, co Ty masz „pod ręką”!
Po ich sesji zdziwiłbyś się zapewne,
jak dobre powstałyby tu zdjęcia.
TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

bry temat i ciekawe zdjęcia
„czają się” za każdym rogiem. Interesujące zdjęcia
można zrobić w naszych
domach, za naszymi
oknami oraz w sklepiku,
w którym kupujemy co
rano pieczywo. Nie wiem,
skąd zrodziło się owe przekonanie, że fotograf nie potrafiący robić dobrych zdjęć
w pobliżu swego domu
nagle dozna twórczego
olśnienia wśród piasków
Sahary, ulic Marrakeszu,
czy w australijskich lasach
deszczowych? Może nazbyt łatwo ulegamy magii
barwnej egzotyki. Sprawa

jest dość prosta - jeżeli ktoś
robił knoty w Warszawie,
Radomiu czy Łomży to będzie takie same knoty robił
w Australii lub Nowej Zelandii. Może będą jedynie bardziej kolorowe. Trudno jest
przyzwyczaić się do myśli,
że dobry fotograf to taka
osoba, która zawsze potrafi dostrzec i pokazać unikalność miejsc „tuż obok”,
na pozór banalnych i nijakich. Zauważa on i rejestruje sytuacje, wobec których
obojętnie przechodzi wiele innych osób. Polska jest
wspaniałym miejscem na
fotograficzną wyprawę! Jest

wielobarwna, urozmaicona
pod względem krajobrazu
i różnorodna pod względem kulturowym. Jedyne,
co sprawia mi u nas duży
problem to bardzo niestabilna i nieprzewidywalna
pogoda. Wielokrotnie z
tego jedynie powodu na
możliwość zrobienia konkretnie wymyślonego ujęcia czekałem tygodniami.
Dobre efekty osiąga się, poznając wcześniej miejsce,
do którego zamierzamy się
wybrać na zdjęcia. Warto
poczytać przewodniki, obejrzeć albumy, mapy lub stro-

Sprawa jest dosyć prosta - jeżeli ktoś
robił fotograficzne knoty w Warszawie
lub Łomży to będzie takie same knoty
robił na Nowej Zelandii lub Lofotach.
12
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ny internetowe poświęcone celom naszych wypraw.
Przydatnymi umiejętnościami są znajomość topografii,
sztuka czytania map i planów miast. Pozwolą one na
bezpieczne poruszanie się
w terenie (łatwo się zgubić
nie tylko w nieznajomym
miejscu) oraz na wybór ciekawego celu, np. punktu widokowego, z którego prawdopodobnie będzie widać
wspaniały wschód słońca.
Nic nie zastąpi wizji lokalnej, ale trudno jest
błąkać się po olbrzymich
nieraz obszarach, szukając „czegoś ciekawego”.
Lepiej skoncentrować się
na wcześniej wybranych
celach. W czasie wędrówek warto poprosić napotkanych mieszkańców o
podpowiedź – z pewnością
wiele wiedzą o ciekawym
miejscu wartym odwiedze13

www.waskiel.pl

c

nia. Nie zapominajmy też
o sprawdzeniu prognozy
pogody. Zasugeruje ona,
czy zaplanowane przez nas
ujęcia mają szansę być zrealizowane. Nie oznacza to
jednak, że należy fotografować wyłącznie w czasie tzw.
dobrej pogody rozumianej
potocznie jako słoneczna i
bezchmurna.
Pogoda może być znaczącym elementem nadającym
naszej fotografii niezwykłości. Jakże wspaniałe kadry
zarejestrujemy, kiedy trafimy na pędzące fronty atmosferyczne przeganiające
stada chmur lub zamglenia
nadające zdjęciom niepowtarzalny klimat i scenerię.
Wystarczy się tylko odpowiednio przygotować do
zdjęć przy tzw. złej pogodzie - mam na myśli nie tylko sprzęt fotograficzny, ale i
ubiór fotografa.

Jakże wspaniałe kadry zarejestrujemy,
kiedy trafimy na pędzące fronty
atmosferyczne przeganiające stada chmur
lub zamglenia nadające zdjęciom
niepowtarzalny klimat i scenerię.
TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

Wiosenne rozlewiska Biebrzy i Narwi są
celem wielu moich wypraw. Przepiękne
są chwile, kiedy niebo pokryte chmurami
zaczyna się odbijać w tafli wody pokrywającej łąki. Najbardziej lubię fotografować je w tzw. Złotej Godzinie.
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Patrz i myśl
Fotograf powinien nieustannie patrzeć, obserwować i przyglądać się wszystkiemu, co go otacza. Jeżeli zauważyliśmy
ciekawy motyw to należy się zastanowić, co szczególnego
w owym obrazie nas poruszyło.
Podczas fotografowania
najczęściej tylko drobny
fragment w widzianym
przez nas obrazie jest
istotny, to on nas pobudza i intryguje. Kluczem
do sukcesu staje się więc
zauważenie tego elementu,
a potem skupienie na nim
swojego działania. Jedną
z kluczowych umiejętności
fotografa musi być zdolność selekcji i odrzucania.
Wybieramy miejsca do fotografowania, czas w którym
będzie się to działo. Kadrujemy, czyli selekcjonujemy,
a potem na samym końcu
decydujemy, które ze zdjęć
15
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będziemy pokazywać naszym odbiorcom. Błąd można popełnić na każdym z
tych etapów.
Pamiętaj – im mniej w kadrze, tym lepiej dla treści
zdjęcia. Wydaje się, że
motto słynnego fotoreportera Roberta Cappy:
„Jeśli twoje zdjęcia nie
są dostatecznie dobre, to
nie byłeś dostatecznie blisko” ani na chwilę nie traci swej wagi w odniesieniu do każdego rodzaju
fotografii. Trzeba dążyć do
upraszczania obrazu. Eliminuj wszystkie fragmenty

kadru, które powodują odciągnięcie wzorku od głównego motywu. Bycie blisko
motywu, który fotografujesz
jest najbardziej skuteczną
metodą na pozbycie się
niepotrzebnych fragmentów zdjęcia.
W uporządkowaniu chaosu,
jakim jest świat przed oczyma fotografa bardzo pomaga odpowiednio dobrana
optyka. Właściwie dobrany
obiektyw może uprościć zadanie wyselekcjonowania
najważniejszego motywu.
Źle wybrany najczęściej
wzmaga fotografowany bałagan.
TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

W fotografii krajobrazu
bardzo łatwo ulec magii
kolorów. Zapominając, że
piękne barwy są wyłącznie
jednym z elementów ciekawego obrazu. Można z nich
uczynić atut, jednak z reguły
w połączeniu z dobrze rozplanowanym (skomponowanym) kadrem. Sam kolor,
np. nieba podczas zachodu
słońca nie jest dobrym tematem zdjęcia. Trzeba koniecznie dodać do niego interesujący motyw.
Uwaga na emocje! W czasie robienia fotografii
często jesteśmy w stanie szczególnych emocji,
które w żaden sposób nie
dają się potem odczytać
ze zdjęcia, a jednak w olbrzymi sposób wpływają na
fakt jego powstania. Emocje ograniczają widzenie,
ponieważ
koncentrujemy się wyłącznie na tym,
16
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co chcemy widzieć. Najczęściej - na głównym
motywie zdjęcia, jakby
zapominając o innych
elementach kadru. Niestety większość błędów
zauważa się często dopiero na odbitce lub ekranie monitora, np. napisy
na murach, niepotrzebne
fragmenty zabudowy, krzaki, czyjąś rękę. Czasami nie
da się już ich usunąć w procesie postprodukcji (czyli
obróbki w cyfrowej ciemni).
Koniecznie trzeba tuż przed
naciśnięciem spustu migawki popatrzeć na wszystkie fragmenty kadru. Taki
nawyk pomaga w porządkowaniu kadrów.
Fotograf jest odpowiedzialny nie tylko za dobre pokazanie głównego motywu,
czy fragmentu zdjęcia. Odpowiada za całość kadru.
Od brzegu do brzegu – proszę, pamiętaj o tym!

Fotograf jest odpowiedzialny nie tylko
za dobre pokazanie głównego motywu.
Odpowiada za całość kadru.
Od brzegu do brzegu.

TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

Trudne jest wstawanie na zdjęcia, które mają być wykonywane
o świcie. Nieustannie walczę ze
sobą. Jednak te ciężkie minuty
przekonywania samego siebie
o tym, że warto wstać wynagradzane są wspaniałymi widokami,
które są niedostępne dla innych tych bardziej leniwych.

17
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Czas na sukces
Czas w fotografii nie może być postrzegany wyłącznie
jako chwila, na którą otwiera się migawka. O wiele bardziej
istotny jest czas, który poświęcamy fotografii rozumianej
jako twórcza zabawa. Wówczas jest miarą sukcesów.
Nie można wykonać dobrych zdjęć, jeżeli nie
poświęci się temu procesowi odpowiedniego
czasu. Jeżeli nie ćwiczysz
wyobraźni, jeżeli nie poświęcasz go na poznanie
ludzi i miejsc, które chcesz
sfotografować,
techniki,
którą chcesz zastosować,
dorobku innych – nie dziw
się, że zdjęcia będące wynikiem Twojej pracy nie są
świeże i poruszające. Brak
twórczego rozwoju stanowi
jeden z kluczowych powodów odrzucenia fotografii.
Na ogół nie rozwijamy się
ponieważ jesteśmy leniwi.
18
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Wystarczy
jeżeli
poświęcisz fotografii kilkadziesiąt minut dziennie.
Najważniejsza jest systematyczność. Nie namawiam Cię, abyś zmienił zawód czy ograniczył
czas przebywania z rodziną lub przyjaciółmi – nic
z tych rzeczy! Jednak pamiętaj, że fotografia to także rodzaj zabawy, do której
można wciągnąć bliskich.
Czas nauki fotografii jest
także rozumnym chodzeniem na wystawy, oglądaniem filmów o fotografach i
fotografii, oglądaniem albumów i ilustracji w dobrych

czasopismach. Wreszcie
- jakże pomocne jest wykorzystanie twórczej mocy
Internetu. Dzięki niemu możemy dotrzeć do archiwów
największych agencji fotograficznych z ich wspaniałymi zdjęciami. Tam możemy
odszukać swoich mistrzów i
inspirację.
Aby myśleć fotograficznymi obrazami, czyli zauważać zdjęcia warto
zawsze mieć przy sobie
aparat. Nawet mały. Obecność aparatu daje fotografowi poczucie bezpieczeństwa (nie umykają wówczas
TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

wspaniałe kadry malowane
chwilą) i zmusza do nieustannej obserwacji. Ona
natomiast jest kluczem do
odnajdywania ciekawych
ujęć.
Nie zapominajmy o rozmawianiu na temat zdjęć.
Podczas takich dyskusji
można, np. dowiedzieć się,
czy nasza opowieść zawarta w kadrze jest rozumiana przez naszych widzów.
Uwagi od nich płynące pomogą nam podczas kolejnych sesji w lepszym podejściu do tematu.
Współczesny świat jest
pełen pośpiechu, a na
dobre zdjęcie trzeba poczekać. Może się okazać,
że potrzebnych jest zaledwie parę kroków, aby ujęcie było lepsze. Zdarza się
także, że konieczne będzie
zapamiętanie miejsca i po19
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wtórna wizyta o innej porze
dnia lub roku. Te same miejsca wyglądają odmiennie
nie tylko rano, w południe,
czy wieczorem, ale nabierają także innego wyrazu,
kiedy widzimy je zimą lub
wiosną. Drzewo bez liści
może być bardziej interesujące dla naszego ujęcia niż
to samo drzewo pokryte bujną letnią zielenią. Być może
wiosenne rozlewisko odkryje wspaniały obraz rzecznej
doliny, natomiast latem będzie ono, z punktu widzenia
fotografa, nic nie warte.
Fotografując
krajobrazy
musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość i spokojne odbieranie niesprzyjających
okoliczności.
Pamietajmy fotografia nie
jest „wielkim zbiorowym
obowiązkiem” najlepsze
kadry powstają, kiedy
pracujemy w samotności.

Współczesny świat jest pełen pośpiechu,
a na dobre zdjęcie trzeba poczekać.

TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

Pajęczyny w porannym słońcu są rewelacyjnym tematem do fotografowania.
Uwielbiają je pasjonaci makro. Do takich
zdjęć trzeba się dobrze przygotować.
Jednym z najważniejszych elementów są
między innymi... dobre gumowe buty. Nic
tak fatalnie nie wpły- wa na jakość zdjęć
jak złe samopoczucie fotografa! Dlatego
kolekcjonując sprzęt nie zapomnij o dobrym ubiorze dla siebie – skuteczne są
grube ubrania robocze, nieprzemakalne
spodnie i wspomniane gumowe buty.
20
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Zaprzyjaźnij się ze światłem
Podstawowym wymiarem fotografii jest zawsze światło. To
ono stanowi tworzywo, które wykorzystuje fotograf. Fotografia jest ładnie zdefiniowana – malowanie światłem.

Jakże często wiele osób
zapomina, że nie fotografuje sosny w lesie, wody
w rzece, czy kwiatów na
łące tylko odbite od nich
światło. Kiedy skoncentrujemy się na widzeniu
światła zaczynamy panować nad kadrem.
Z reguły najpierw zaczyna
zauważać się ilość światła
– to po prostu poprawna lub
niepoprawna ekspozycja.
Jednak wystarczy niewielki zmysł obserwacji, by dostrzec, że inaczej wygląda
motyw oświetlony porannym słońcem latem niż ten
21
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sam obiekt oświetlony światłem w zimowe popołudnie,
bądź w nocy kiedy oświetlają go uliczne latarnie. Światło może uczynić z naszego
zdjęcia fotografię, ale może
też pogrążyć nasz świetny
pomysł na zdjęcie.
Zacznij od podstaw – popatrz: światło ma zawsze jakiś kierunek, jasność, kolor
i kontrast. Czasami nadaję
światłu nazwy: jest wówczas twarde, miękkie lub po
prostu to „Dobre Światło”.
Jeżeli zaczniesz wykorzystywać jego cechy w korzystny dla siebie sposób,
zdjęcia natychmiast stanął

się interesujące. Przy czym
owe „Dobre Światło” nie powinno być utożsamiane ze
słonecznym letnim dniem i
niebieskim niebem.
Uwielbiam robić zdjęcia
w czasie tzw. niesprzyjających warunków pogodowych, np. podczas
wędrówki frontów burzowych poprzetykanych
chwilowymi przejaśnieniami. Wówczas światło
zachwyca swymi chwilowymi wariacjami, oświetlając drzewa lub budynki znajdujące się na tle
burzowych
ciemnych
chmur.
TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

Jednak pamiętaj także, że
przedmioty, na które pada
światło, potrafią je modyfikować, czyli zmieniać, np.:
przepuszczać, pochłaniać i
dobijać. No i wreszcie warto się pogodzić z faktem, że
jest także złe światło. Nie
taki kolor na zdjęciu, nie taki
kontrast… ano właśnie - to
najczęściej wina złego światła (i równie często marnego
obiektywu).
Zdecydowanie lepiej jest
z nim nie zadzierać, czyli nie fotografować pod
światło. Zatem na początku swej przygody z
fotografowaniem krajobrazów unikaj tematów z
ostrym światłem skierowanym bezpośrednio w
obiektyw. Z biegiem czasu
nauczysz się, jak można je
twórczo wykorzystać, ale
rób to delikatnie i powoli.
Zauważ, jak wiele wspania22
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łych fotografii powstaje w
tzw. „złotej” lub „magicznej godzinie”. Tak fotografowie nazywają część
dnia tuż przed wschodem
i tuż po wschodzie słońca
oraz tuż przed zachodem
i po zachodzie słońca. W
różnych porach roku układa się ona w kilkanaście lub
kilkadziesiąt minut. Światło jest wówczas w istocie
magiczne. Nadaje kolor, rysuje cienie, podkreśla kontrasty. Jeżeli nasze zdjęcia krajobrazowe mają być
dobre, trzeba nauczyć się
wcześnie wstawać i kłaść
późno spać. Ale południa z
reguły będziemy mieli wolne! Wówczas najczęściej
światło jest ostre i wszystko
staje się jednowymiarowe –
płaskie.
Wreszcie - pamiętaj o cieniach. Zauważaj ich niezwykle istotną rolę w każdym kadrze.

Zacznij od podstaw – popatrz: światło
ma zawsze jakiś kierunek, jasność, kolor
i kontrast. Czasami nadaję światłu nazwy: jest wówczas twarde, miękkie lub
po prostu to „Dobre Światło”.
TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

Przedplan, w tym wypadku jest nim rząd
czarnych badylków, stanowi jedną z najprostszych form kształtowania przestrzeni
zdjęcia. Zauważ, że nie jest to plan pierwszy. Jeżeli chciałbym, aby tak się stało uczyniłbym owę kołkį ostrymį. Przemyślany wybór ostrości i nieostrości zdjęcia jest
jednym z najskuteczniejszych sposobów
na świadome kształtowanie kadru i wpływanie na jego odbiór przez widzów.
23
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Człowiek z aparatem
Aparat jest narzędziem, niczym ołówek lub klawiatura
komputera dla pisarza. Wydaje się, że nikt o zdrowych
zmysłach nie będzie twierdził, że dobre powieści powstają
wyłącznie na staroświeckich
maszynach do pisania.
Pomyśl, jeżeli kupisz zestaw najbardziej wymyślnych garnków nie od razu
jesteś kucharzem, jeżeli
kupisz skrzypce – na ogół
jesteś człowiekiem, który
kupił skrzypce – dopiero
za jakiś czas staniesz się
skrzypkiem. Dlaczego zatem myślisz, ze kupienie
aparatu fotograficznego
uczyni z Ciebie od razu
fotografa?
To fakt - za dobrą fotografią kryje się zawsze jej wykonawca – człowiek. Już
wcześniej wspomniałem,
że to człowiek najpierw za24
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uważa, że dzieje się coś intrygującego, potem w swej
wyobraźni tworzy zdjęcia i
wreszcie, na samym końcu
za pomocą kamery, je wykonuje. Aparat w tym procesie nie ma tak istotnego
znaczenia, jakby się mogło
wydawać. Aparat jest narzędziem, niczym ołówek lub
klawiatura komputera dla pisarza. Wydaje się, że nikt o
zdrowych zmysłach nie będzie twierdził, że dobre powieści powstają wyłącznie
na staroświeckich maszynach do pisania. Niestety
współcześnie nazbyt wielką
wagę przykłada się do tech-

nologii i sprzętu. Jest to wynik komercyjnego nacisku
firm produkujących sprzęt
fotograficzny. Kamera fotograficzna powinna tylko pomagać. Jednak, aby aparat
nie przeszkadzał, trzeba go
porządnie poznać.
Wbrew pozorom, działanie aparatu jest dosyć
proste i niezwykle łatwo
można nauczyć się podstawowych zasad jego
funkcjonowania, wpływając tym samym na wygląd
i jakość zdjęć. Trzeba tylko
chcieć to zrobić. Z drugiej
jednak strony kiepski sprzęt
TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

sja producentów sprzętu
podgrzewa namiętności w
sporach użytkowników poszczególnych marek. Tragiczna jest sytuacja, kiedy
posiadanie coraz lepszego
i nowszego sprzętu staje
się celem samym w sobie.
Wówczas godzinami obserwuje się fora internetowe,
dyskutuje o nowych aparatach, obiektywach i innych
akcesoriach, coraz bardziej
Olbrzymim
niebezpie- zapominając o celu, którym
czeństwem jest ucieczka mają służyć.
ludzi z aparatami w ślepy
zaułek traktowania sprzę- Jakże często spotykam
tu jako ważniejszego niż osoby, które mówią: będę
ćwiczenia wyobraźni i na- robił dobre pejzaże, o ile
uka warsztatu. Ba – waż- będę miał – taki a taki apaniejszego nawet od robienia rat oraz taki i taki obiekzdjęć! Łatwiej jest szukać tyw. Nic bardziej mylnego.
porażek związanych z mar- Rób tym co masz, realizuj
nymi kadrami w wyimagi- na gorąco swoje pomysły.
nowanych wadach sprzętu Dla każdego świadomeniż we własnych mizernych go fotografa najlepszym
umiejętnościach. Z dru- sprzętem do zrobienia zdjęgiej strony nieustanna pre- cia w konkretnym miejscu
może nie sprostać naszej
wyobraźni. Dlatego między
innymi fotografuję lustrzanką, a nie tylko i wyłącznie
kompaktem.
Prymitywny lub nieodpowiedni, pod
względem jakości, sprzęt
nie będzie mógł zarejestrować wymyślonego przez
nas kadru. Zdrowa równowaga jest w tym przypadku
niezbędna.

25
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Olbrzymim niebezpieczeństwem jest
ucieczka ludzi z aparatami w ślepy zaułek traktowania sprzętu jako ważniejszego niż ćwiczenia wyobraźni.

TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

jest ten, który ma pod ręką.
Trzeba robić zdęcia, myśląc
o kadrach, jednakże nie wyłącznie poprzez rolę, jaką w
ich powstaniu przypisuje się
sprzętowi. Jest ona z reguły wyolbrzymiona. Chyba
nikomu nie zależy na tworzeniu perfekcyjne naświetlonych zdjęć… o niczym.
Fotografia musi być pełna
emocji, pasji, prób poszukiwań niestandardowych ujęć
i efektownych kompozycji.
Najbardziej drogocenny
sprzęt w dłoniach fotografa bez wyobraźni i pomysłu jest tylko kupą złomu.
Im szybciej to się zrozu-

mie, tym szybciej kieszenie będą pełne pieniędzy,
które można przeznaczyć,
np. na ciekawe podróże i
poszukiwania nowych fotograficznych tematów. Jakże
często do sprzętowego myślenia o fotografii dochodzi
jeszcze wizja zrobienia „dobrego” zdjęcia wyłącznie w
procesie postprodukcji, za
pomocą obróbki w różnych
programach graficznych.
Nagród literackich nie przyznaje się za napisanie powieści lub poematów ołówkiem, czy też na klawiaturze
wspaniałego komputera. Liczy się pomysł, wyobraźnia

i kunszt (warsztat). Dokładnie tak samo jest z twórczością fotograficzną.
Czym fotografować? Jaki
aparat wybrać na dobry
początek? Odpowiedź na
to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ – jak
już udowodniłem - aparat nie ma tak istotnego
znaczenia jakby się mogło wydawać. To nie on
wbrew
powszechnemu
przekonaniu „robi zdjęcia”.
Bez względu na to, czy fotografujemy
prościutkim
aparatem kompaktowym
(często zwanym idiotkame-

Dla każdego świadomego fotografa
najlepszym sprzętem do zrobienia
zdjęcia w konkretnym miejscu
jest ten, który ma pod ręką.
26
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rą), czy też bardzo kosztowną lustrzanką - zawsze najważniejsze jest, kto i kiedy
naciska spust. Doskonały
aparat nie zrobi z nikogo
doskonałego fotografika,
jednak źle dobrany sprzęt
uniemożliwi wykonanie wymyślonego zdjęcia. Wybór
aparatu zależy od naszego
budżetu, tego co wiemy na
temat fotografowania oraz
tego, co chcemy osiągnąć i
co będziemy fotografować.
Jak już wcześniej powiedziałem: robienie zdjęć (fotografia) to zapisywanie
światłem, a robienie dobrych zdjęć to nic innego
jak zgrabne połączenie kilku elementów:
:: wyobraźni fotografa
(bez niej nawet najbardziej
drogocenny sprzęt fotograficzny staje się „kupą złomu”),
27
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:: widzenia otaczającego nas świata (zauważanie ciekawych zdjęć, które
moim zdaniem są prawie
wszędzie),
:: chęci ich wykonania
(zauważyć zdjęcie, a umieć
je zrobić to są dwie różne
„strony medalu”),
:: wiedzy technicznej (o
świetle i jego sposobach
rejestrowania przez aparat)
i umiętności zarządzania
aparatem (tak, aby nie przeszkadzał w robieniu zdjęć).
Jeżeli jednak chciałbyś
mnie zapytać, co wybrać niestety z reguły uciekam
przed takimi ogólnymi poradami. Najpierw chciałbym wiedzieć, co i kiedy
zamierzasz fotografować.
Jednak z kolei to pytanie
stawiane
początkującym
fotografom pozostaje bez
odpowiedzi. Nie ma apa-

Wybór aparatu zależy od naszego budżetu, tego co wiemy na temat fotografowania oraz tego, co chcemy osiągnąć
i co będziemy fotografować.
TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

ratów uniwersalnych! Zawsze jednak podkreślam,
że na początek trzeba wybrać aparat, który nam się
podoba i który, nie osłabi
w nas radości fotografowania! Owa radość jest ,
moim zdaniem, w czasie
początków przygody z fotografią najważniejsza. Bez
niej fotografowanie staje się
katorżniczym zajęciem nie
przynoszącym ani satysfakcji, ani dobrych zdjęć. Bardzo często patrzę na osoby,
które porzucają fotografowanie przygniatane ciężarem zawiłości sprzętowych.
Całą wielką rodzinę aparatów fotograficznych można najogólniej podzielić
na trzy grupy: aparaty
dla niezaawansowanych
amatorów (początkujących), dla zawansowanych amatorów (tzw. średniozaawansowanych)
28
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oraz aparaty przeznaczo- zmienić model aparatu na
ne dla profesjonalistów bardziej dla nas odpowiedni
(świadomie nie napisałem
(zawodowców).
bardziej skomplikowany).
Jeżeli nie masz ocho- Jednak chciałbym zauwaty (przynajmniej na ra- żyć, że lustrzanka – a tazie) na zgłębiane tajni- kim typem aparatu sam
ków powstawania zdjęć i fotografuję - może też być
nie chcesz samodzielnie dobrym wyborem także dla
ustawiać parametrów (np. osoby początkującej. Nieekspozycji) to najlepszym stety - jest większa i cięższa
wyborem będzie właśnie od kompaktu. Lustrzanki
prosty aparat dla ama- przeznaczone dla amatotorów posiadający wie- rów mają jednak automale zautomatyzowanych tyczne i półautomatyczfunkcji, np. tzw. kompakt. ne ustawienia czyniące
Aparat kompaktowy jest zarządzanie nimi bardzo
mały, lekki i z reguły prosty prostym, tak jak to się
w obsłudze. Warto zacząć dzieje w kompaktach.
od używania takiego aparatu, aby nie zagubić się Po pewnym czasie, kiedy
w gąszczu ustawień i moż- właściciel lustrzanki barliwości. Z biegiem czasu i dziej zainteresuje się fotow miarę uzyskiwania teo- grafią będzie mógł szybretycznej wiedzy na temat ciej i taniej wykorzystać
fotografii oraz praktycznych tkwiący w niej potencjał,
umiejętności jak tą wie- bez konieczności kupowadzę wykorzystać, możemy nia nowego aparatu.
TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

kurs video dla początkujących fotografów
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wykorzystaj kod Ebook50 kup taniej

Dowiedz się więcej
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Fotografowie krajobrazu bardzo lubią
specyficzne fragmenty doby. Najbardziej
lubiana jest tzw. Złota Godzina czyli fragment dnia w trakcie wschodu słońca
i tuż po nim oraz przed zachodem słońca
i w czasie jego trwania. Wówczas słońce
emituje piękne światło o złotym odcieniu,
które przepięknie oświetla fotografowane
sceny. Jest ono ciepłe, wyraziste i przepięknie kreśli kontrasty.
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W magicznym trójkącie
Fotografia jest działaniem twórczym i dlatego prawidłowa
ekspozycja jest związana z wizją fotografa. Otrzymywanie
zdjęć takimi, jakimi chcesz, aby były to podstawowy cel
każdej fotografującej osoby.
Zatem jeżeli chcesz, aby
słoneczniki na tle sierpniowego nieba były ciemnożółte i otrzymujesz je
na zdjęciu właśnie takie
– oznacza to, że ekspozycja jest prawidłowa. Jeżeli
chcesz, aby kropla wody
została unieruchomiona
w twoim kadrze i jest ona
faktycznie nieruchoma –
to także owa ekspozycja
jest prawidłowa.
Oczywiście istnieją pewne
ogólne zasady dotyczące
ekspozycji i o tym - za chwilę. Prawidłowa ekspozycja
(czyli idelana dla danego
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kadru tak pod względem
estetycznym jak i dramatrugicznym) jest odpowiednim
połączeniem trzech zmiennych:
1. długości czasu naświetlania, za co odpowiada migawka w aparacie,
2. natężenia (siły) światła
- tu rolę dozownika spełnia
przysłona w obiektywie,
3. wybranej przez fotografa czułości materiału światłoczułego, na którym rejestrowane jest zdjęcie (np.
czułość filmu lub matrycy).
Owe trzy elementy: czas
naświetlenia, ilość wpadającego światła oraz czułość

elementu światłoczułego
(matrycy) tworzą tzw. trójkę ekspozycji lub trójkąt fotograficzny. Czas naświetlenia jest zatem okresem,
podczas którego migawka
pozostaje otwarta i pozwala, by światło dotarło do
matrycy lub filmu. Wyrażony jest w sekundach i jej
częściach (s). Przysłona w
obiektywie (f) to wielkość
otworu, którym możemy regulować i w ten sposób decydować, jak duża dawka
światła dotrze do matrycy
lub filmu. Wreszcie trzeci
parametr – czułość, można
ją zdefiniować jako wrażliTEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

wość matrycy lub filmu na
światło (wyrażona w ISO).
Odpowiednie połączenie
owych trzech zmiennych:
czasu, przysłony i czułości
decyduje o tym, czy nasze
zdjęcie jest prawidłowo naświetlone, czy też jest ono
źle naświetlone - ma jakieś
błędy.
Powinieneś unikać szczególnie tzw. prześwietleń.
Są one efektem wpuszczenia do aparatu zbyt
dużej ilości światła, np.
zbyt długi był czas ekspozycji, za duży otwór przysłony
lub zbyt wysokie ISO - źle
dobrana czułość. Mocne
prześwietlenia powodują,
że w obrazach cyfrowych
powstać mogą obszary, w
których nie zostanie zapisana żadna inforamcja tzw.
bezszczegółowa biel. Niestety jest to bardzo częsty
błąd u osób fotografujących
32
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krajobrazy bez użycia, np.
szarych filtrów połówkowych, które kopmensują za
dużą rozpiętość tonalną w
kadrze.
Jak już wspominałem ekspozycję kontroluje się za
pomocą ustawienia trzech
parametrów: czułości matrycy, czasu otwarcia migawki oraz otworu przysłony
w obiektywie. Najbardziej
istotne jest, że przy wielu możliwościach doboru
owych parametrów dla danej sceny okazuje się, że
w zasadzie istnieje tylko
jedna dobra kombinacja
trzech parametrów, dzięki
którym możemy uzyskać
zdjęcie takie, jakie sobie
wymyśliliśmy. Szczególnie dla początkujących fotoamatorów jest niezwykle
ważne, aby wybrać jeden z
tych parametrów i traktować
go jako kluczowy dla wymy-

Aparat – nawet najbardziej kosztowny
– pozostaje bezmyślnym urządzeniem,
kompletnie nie wiedzącym, o jaki kadr
i jaką ekspozycję nam chodziło.

TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

ślonego przez nas zdjęcia
(np. przysłona). Pozostałe
najczęściej będą wynikiem
pewnego kompromisu, jaki
jesteśmy w stanie zaakceptować, tworząc nasz zdjęcie.

może tak wpłynąć na automatyczne propozycje, że
będzie zawsze uzyskiwał
zamierzony efekt. Aparat –
nawet najbardziej kosztowny – pozostaje bezmyślnym
urządzeniem, kompletnie
niewiedzącym, o jaki kadr i
jaką ekspozycję nam chodziło. Jeżeli masz zamiar
robić „swoje zdjęcia” musisz
wiedzieć, że wymagane jest
samodzielne kształowanie
m.in. właśnie ekspozycji,
czyli kształtowanie trójkąta
ekspozycji.

Współczesne aparaty cyfrowe mają coraz bardziej
precyzyjne systemy doboru
tych trzech ważnych parametrów. Nawet w skomplikowanych
warunkach
oświetleniowych radzą sobie z reguły bardzo skutecznie. Jednak fotograf poprzez
swoją wiedzę o finalnym Generalnie warto pamięobrazie (swoją wizję kadru) tać, że ustawienia auto-

matyczne aparatu dają
przypadkowe zdjęcia. Prawidłowo naświetlone zdjęcie to takie – jakie chciałeś
by było. Wcześniej jednak
musisz to wiedzieć – oto
zadanie wyobraźni i pomysłu.
Powtórzę jeszcze raz: przy
wielu kombinacjach przysłony i czasu ekspozycji dających poprawne naświetlenie, z reguły jest tylko jedna
taka, które w pełni będzie
odpowiadać Twoim wyobrażeniom (marzeniom)
o zdjęciu. Trzeba wiedzieć
jak ją osiągnąć.

Prawidłowo naświetlone zdjęcie
to takie, jakie chciałeś, by było.
Wcześniej jednak musisz wiedzieć “jakie”
ma być – oto zadanie wyobraźni i pomysłu.
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Lubię tę drogę. Prowadzi ona wzdłuż naszej wschodniej granicy. Można ją spokojnie pokonywać rowerem albo autem.
Wiedzie przez doliny i pagórki oraz nadgraniczne wsie. Aby pokazać samotny
przydrożny krzyż i pustkę tego miejsca
wykorzystałem obiektyw szerokokątny,
nie bojąc się przerysowania pierwszego
planu.

34

www.waskiel.pl

c

TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

Subiektywnie o obiektywach
Kiedy ktoś mnie pyta, jaki powinien kupić obiektyw – zawsze zadaję mu pytanie: a co będziesz nim fotografował?
W każdym, ze „szkieł” – tak w żargonie fotograficznym nazywane są obiektywy – tkwi twórczy potencjał.
Problem tkwi w tym, że na
początku fotograficznej
drogi z reguły nikt nie wie,
co będzie fotografować.
Trudno jest zatem od razu
wybrać obiektyw najlepszy z możliwych.
Producenci wiedząc doskonale, że większość klientów nie wie, jaki obiektyw
mają kupić, dokładają do
korpusu jakieś „szkło”. W
ten sposób powstają zestawy (czyli KIT): korpus plus
obiektyw. Bardzo często w
takim „kitowym zestawie”
umieszczony jest byle jak
obiektyw (ciemny i obar35
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czony wieloma wadami)
ale... tani. Zaletą taniego
(KITowego) obiektywu jest
możliwość robienia jakichkolwiek zdjęć, np. podczas
treningu związanego z poznawaniem korpusu (układ
klawiszy, funkcja itp.). W
tym czasie można zastanowić się nad tym, co chcemy
niedawno kupionym aparatem fotografować, by potem
wybrać już konkretny słoik (tak też bywa nazywany
obiektyw). KIT ma jeszcze
jeden mały plusik - niewielką wagę. Może się nam
jednak zdarzyć, że po przymknięciu takiego obiektywu

do przysłony rzędu f8-f11
(czyli wartości, w których
obiektywy posiadają z reguły najwyższą rozdzielczość)
obraz nie jest wcale taki zły.
Ostrość obiektywu to nie
jedyny jego parametr. Obraz na zdjęciu to również
kontrast i kolory, a te już
bezpośrednio zależą od
klasy obiektywu. Odblaski które powstają po skierowaniu obiektywu pod
słońce oraz nieprecyzyjny
autofokus to kolejne z największych wad obiektywów
KIT-owych. Pamiętaj - wybór obiektywu decyduje o
TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

jakości uzyskanego obrazu
oraz wpływa na kompozycję kadru. To właśnie obiektyw jest odpowiedzialny za
ostrość, kontrast, kolor i kąt
patrzenia na fotografowany
plan.
Jednak obiektyw fotograficzny to nie tylko „obiektywne” parametry. Zatem
nie czytaj bezkrytycznie
testów, które pojawiają
się w różnych miejscach,
np. portalach internetowych czy forach. Właściwy dobór „szkła” do danego kadru jest sztuką. Jeżeli
zdjęcie jest opowieścią to
wybór obiektywu zadecyduje o jej treści. Albo będzie jasna i zrozumiała,
albo zagmatwana i niepoukładana. Istotne jest, abyś
porzucił myślenie o obiektywach w kategoriach technologicznych, a zaczął zauważać jego zalety i wady
36
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jako narzędzia nadającego
plastyczny wymiar Twoim
zdjęciom. Z mego punktu
widzenia nie jest istotne,
np. to, że obiektyw długoogniskowe
powiększają.
Tak potocznie rozumie się
ich zastosowanie. Ważny
natomiast staje się fakt, że
pozwalają na zagęszczenie perspektywy (plany na
zdjęciu zbliżają się do siebie). Natomiast obiektywy
szerokokątne
rejestrują
perspektywę w odmienny
sposób – oddalają obiekty od siebie. Także w różny sposób szkła o krótkich
bądź długich ogniskowych
będą pokazywały linie: szerokie kąty je zaakcentują, a
teleobiektywy zmniejszą ich
znaczenie w kadrze.
Teleobiektywy czyli te,
które mają ogniskową
większą niż 70 mm, z
punktu widzenia kreowa-

To właśnie obiektyw jest odpowiedzialny
za ostrość, kontrast, kolor,
perspektywę i kąt patrzenia
na fotografowany plan.

TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

nia kadru są łatwiejsze w
użyciu niż obiektywy szerokokątne. Zagęszczają
perspektywę oraz, poprzez
izolowanie
wybranych
obiektów z otoczenia, pozwalają na łatwiejszą kompozycję obrazu. Dzięki tym
obiektywom
przedmioty
pokazywane na zdjęciach
mają dobre proporcje i wyglądają bardzo naturalnie.
Długie ogniskowe ułatwiają uzyskanie małej
głębi ostrości, dzięki której możemy wpływać na
czytelność obrazu pierwszego planu. Dla widza za-

wsze ważniejsze jest to, co
na zdjęciu jest ostre od tego,
co pozostaje w płaszczyźnie nieostrości (najczęściej
tło). Jednak odpowiednio
pokazane nieostrości uzupełniają zasadniczą część
zdjęcia.
Obiektywy szerokokątne
są przedmiotami pożądania wielu początkujących
fotografów. Po czym błyskawiczne sprowadzają ich
na manowce. Posłużę się
skrajnym przykładem: zniekształcenie
perspektywy
ekstremalnie szerokokątnym obiektywem, jakim jest

tzw. rybie oko jest tylko pozornie twórcze, a przy oglądaniu wielu zdjęć staje nudne. Obiektyw szerokokątny
znakomicie jednak odpowiada na zapotrzebowanie fotografów nie świadomych swoich celów.
Tok myślenia jest wówczas taki: jeżeli zrobię
zdjęcie, na którym będzie
dużo widać widz z pewnością domyśli się i odnajdzie motywy, o które mi
chodziło (chociaż najczęściej autor sam nie wie,
co chciał pokazać). Jak
wspomniałem na początku
fotografowanie jest próbą

Istotne jest, abyś porzucił myślenie
o obiektywach w kategoriach technologicznych, a zaczął zauważać ich zalety
i wady jako narzędzi nadających
plastyczny wymiar Twoim zdjęciom.
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twórczego uporządkowania
chaosu, jaki panuje w otaczającym nas świecie. Dobry kadr potrafi zapanować
nad tym chaosem i pokazać go w sposób atrakcyjny.
Stosując obiektyw szerokokątny, znacznie poszerzasz
zakres widzianego chaosu
zatem musisz bardziej go
porządkować. To po prostu
bardzo trudne narzędzie w
twórczym użyciu. Decydując się na jego wybór musisz
akcentować jak najmocniej
pierwsze plany, które powinne znajdować się bardzo blisko aparatu. W ten
sposób podkreślisz też perspektywę – zatem zadbaj
także o mocne tło. Możesz
pokazać dużo, ale z powodu wady obiektywu najczęściej wszystko, co znajduje
się przy jego krawędziach
będzie zniekształcone. Nie
zawsze są to piękne obrazy.
38
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Niezwykłym paradoksem
jest fakt, że po latach poszukiwań każdy z fotografów, mając w plecaku kilkanaście różnych
obiektywów do wykonania większości zdjęć używa jednego, góra dwóch.
Dlaczego? Sprawa jest dosyć prosta: czas powoduje,
że wreszcie widzimy plastykę obrazu. Doceniamy,
że właśnie ten wybrany
obiektyw pokazuje w piękny sposób ważne dla nas
płaszczyzny ostrości przy
jednoczesnym efektownym
wyrysowaniu nieostrości.
W moim przypadku jest to
niezwykle ważne. Wydaje mi się, że perfekcja jest
płaska! Nie cierpię sztucznych właśnie jakby płaskich
zdjęć i dlatego staram się
tak wykorzystać posiadane

Niezwykłym paradoksem jest fakt, że
po latach poszukiwań każdy z fotografów, mając w plecaku kilkanaście różnych
obiektywów do wykonania większości
zdjęć używa jednego, góra - dwóch.
TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

obiektywy, by wykrzesać z
nich maksimum możliwości
– akceptując jednocześnie
ich wady. Wiem, że, np. ten
z szerokim kątem lekko winietuje. Zatem kadruję tak,
aby fragment obrazu z winietą (z reguły ciemniejszy)
podkreślał rolę obszaru jaśniejszego. Obraz staje się
plastyczny, wyrazisty, pełen
treści.
Myślisz, że masz kiepski
obiektyw pełen wad – ale
czy kiedykolwiek próbowałeś twórczo wykorzystać atuty jakie w nim

tkwią? Powtórzę raz jeszcze: dla danego kadru
najlepszym sprzętem jest
ten, który akurat masz
pod ręką. Niezbędny jest
pomysł.
Kiedy pomyślę, jakimi
obiektywami kiedyś fotografowałem – jak marne recenzje zebrałyby dziś wśród
internautów! Jednak nadal
lubię zdjęcia, które dzięki
nim powstały i uważam je
za udane. Czasami musiałem pracować wyłącznie z
przymkniętą przesłoną ale
szukałem takich motywów,

w których zbędna była mała
głębia ostrości. Pamiętaj każdy obiektyw ma atuty i
wady. Nie ma bowiem obiektywu obdarzonego wyłącznie dobrymi cechami, który
idealnie nadaje się do każdego rodzaju fotografii. Poszukując tego najbardziej
odpowiedniego, wypróbuj
kilka i nie zdawaj się na opinie zasłyszane lub przeczytane w Internecie. Nikt poza
Tobą nie wie, jakiego typu
zdjęcia będziesz robił tym
obiektywem. Jego pozorne
wady mogą się stać atutem
w Twoich rękach.

Myślisz, że masz kiepski obiektyw pełen
wad – ale czy kiedykolwiek próbowałeś
twórczo i bez narzekania wykorzystać
atuty, jakie w nim tkwią?
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Kiedyś miałem wyłącznie takie obiektywy,
które nie pozwalały na budowanie kadrów takimi, jakimi je sobie wymyśliłem.
Zresztą ówczesne podręczniki fotografii i
ówcześni nauczyciele podkreślali kluczowe znaczenie dużej głębi ostrości
w pejzażu. Stosowałem więc małe otwory
przysłony - f8, f 11. Jednak nieustannie
tęskniłem za możliwościami, jakie dawały jasne „szkła” i stosowane niewielkiej
głębi ostrości. Dzięki nim można tworzyć
znacznie ciekawsze obrazy, podkreślając
elementy dla nas ważne oraz budując
przestrzeń i plastyczność obrazu.
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Gadające kadry
Fotografowanie jest próbą uporządkowania chaosu, jaki
panuje w otaczającym nas świecie. Dobry kadr nie tylko
potrafi nad tym chaosem zapanować, ale pozwala pokazać
go w sposób atrakcyjny.
Jednym z pierwszych zadań jest nauczenie się patrzenia na cały kadr. Wtedy
zaczniesz dostrzegać bałagan, którego nie chcesz
w nim mieć. Będziesz eliminować to, co jest w nim
zbędne i w przyszłości zakłóci szansę na klarowne
odczytanie zdjęcia przez
odbiorcę.
Ważne jest to, jaki rodzaj
kadru wybierzesz: poziom ,
czy pion. Poziom jest z reguły łatwiejszy do odbioru
przez widza (widzimy świat
w poziomie) i łatwiej w nim
zawrzeć narrację.
41
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Kiedy już zdecydujemy się
na wykonanie ujęcia warto wykorzystać od dawna
znane metody takiego rozplanowania kadru, aby jego
najważniejsze
elementy
znalazły się w istotnych dla
odbiorcy miejscach.
Najprostszym, ale dającym dobre efekty sposobem kompozycji jest
tzw. zasada trójpodziału.
Wskazuje ona na wykorzystanie podziału kadru na
trzy równe pasy poziome
i pionowe (czyli łącznie 9
równych pól kadru) za pomocą dwóch poziomych i

dwóch pionowych prostych
linii, a następnie umieszczenie motywu kluczowego
wyłącznie w jednym z punktów przecięcia się owych linii. Ta sprawdzona zasada
pozwala na wyeksponowanie głównego motywu oraz
skupia na nim wzrok odbiorcy. Wielokrotnie wykorzystywana jest przez znakomitych fotografów, ponieważ
w fotografii najlepsze efekty
dają najprostsze metody.
W przypadku fotografii krajobrazowej poziome linie
są także miejscem, w którym najlepiej umieścić jest
horyzont. Generalnie unika
TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

się tzw. kompozycji centralnej, w której główny motyw
zdjęcia jest w centrum kadru. Takie układanie obrazu
powoduje, że zbędne stają
duże przestrzenie zdjęcia
ponieważ widz i tak koncentruje swój wzrok na środku
kadru. Ważną cechą dobrej
kompozycji zdjęcia krajobrazowego jest wybór tzw.
linii wiodących, to znaczy
takich elementów pejzażu,
które w sposób naturalny
poprowadzą wzrok odbiorcy do głównego motywu.
Mogą nimi być, np. linie pagórków, rzeka, droga.

kane, a następnie wyeksponowane w tzw. mocnym
punkcie dają z reguły ciekawe efekty.
Warto mieć w kadrze jeden główny motyw i powinien być tak widoczny, aby
osoby oglądające nie miały
problemów z jego odszukaniem. Jeżeli możesz, staraj
się być jak najbliżej motywu,
który fotografujesz. Podejdź
do niego lub zastosuj inny
obiektyw, odrzuć z obrazu
te elementy, które mogą
rozpraszać uwagę odbiorcy. Zdecydowanie lepiej
jest mieć na fotografii jeden
zasadniczy motyw niż kilka
konkurujących ze sobą tematów. Im mniej, tym lepiej
- od lat wołają nauczyciele
fotografii! Wprowadź tą zasadę w swój kadr.

Powtarzające się w naturze rytmy są także ciekawym tematem fotografii
krajobrazowej, np. bruzdy
na polu lub grzbiety pagórków. Dobre efekty daje
poszukiwanie i fotografowa- Pamiętaj o atrakcyjnym
nie miejsc, w których owe pierwszym planie i umieść
rytmy się „łamią”. Odszu- go na najbardziej odpo42
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Kompozcyja jest w fotografii rodzajem
uniwersalnego języka, za pomocą którego
autor komunikuje się z widzem.
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wiednim tle. Istotnym
problemem w fotografii krajobrazowej u osób
początkujących jest brak
motywu na pierwszym
planie. Takie zdjęcia są
płaskie i puste. Dzięki właściwemu doborowi innych
elementów na poszczególnych planach i za pomocą głębi ostrości możemy
nadać fotografii złudzenie
trzeciego wymiaru. Zdjęcie
staje się przestrzenne i bardziej atrakcyjne dla odbiorcy.
Niestety - współczesne,
kompaktowe aparaty cyfrowe narzucają zastosowa-

nie niezwykle dużej głębi
ostrości, co powoduje, że z
reguły wszystkie plany zdjęcia są ostre i obraz staje się
płaski. Ciekawym rozwiązaniem wprowadzającym
przestrzeń na zdjęciu są
różnego rodzaju naturalne
obramowania, np. gałęzie
drzew lub układ chmur.
Świadome wykorzystanie
w czasie fotografowania
głębi ostrości może spowodować, że pewne fragmenty zdjęcia są ostre lub
rozmazane, co nada zdjęciu dodatkowej przestrzeni oraz podkreśli ważność

elementów ostrych i zbagatelizuje znaczenie tych
nieostrych. Pamiętajmy także o możliwościach, które
daje nam umieszczenie na
zdjęciu obiektów dających
porównanie ich skali. Wystarczy wprowadzić do kadru, np. dom na pustkowiu,
łódkę na rzece lub postać
człowieka na skale, aby
podkreślić rozmiary pejzażu, który fotografujemy. Zawsze powinien to być jednak element na tyle znany
i rozpoznawalny, aby widz
nie miał kłopotów z jego interpretacją i znalezieniem
punktu odniesienia.

Zdecydowanie lepiej jest mieć na fotografii jeden zasadniczy motyw niż kilka
konkurujących ze sobą tematów.
“Im mniej, tym lepiej!” - od lat wołają
nauczyciele fotografii.
43
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Często odwiedzam Dolinę Narwi w okolicach
Tykocina. Na wiosnę obserwuję tutejsze rozlewiska, zimą efektowne stają się wielkie przestrzenie śniegu i lodu. Prawie cały rok dzieje
się tu coś ciekawego, wartego sfotografowania. Tego wieczoru obserwowałem zachód
słońca, czekając na ciekawy układ świateł i
dobry motyw. Z reguły cierpliwość się opłaca,
pojawił się klucz dzikich gęsi. Wiem, że w kadrze zauważy je obserwator z bystrym wzrokiem. Jednak wiem, że ten element znacznie
wzbogacił mój kadr.
44
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A na koniec - fajerwerki
Nie zapomnij także o dobrym pokazaniu swoich prac. Przygotuj efektowną prezentację multimedialną albo galerię
zdjęć w Internecie. Nie bój się przygotowania
i pokazywania dużych odbitek.
Na finalną odbitkę wiszącą na wystawowej ścianie, która według mnie
jest esencją wszelkich
starań o cudowną fotografię, składa się kilka dobrze wykonanych zadań:
1. Wyobrażenie zdjęcia i
pomysł na zdjęcie będący
wynikiem naszej wrażliwości i zmysłu obserwacji.
2. Techniczne wykonanie zdjęcia, wykorzystanie
swych umiejętności i możliwości sprzętu.
3. Dopracowanie zdjęcia w czasie obróbki komputerowej.
45

www.waskiel.pl

c

4. Efektowne pokazanie swoich prac.
Im jesteśmy bardziej biegli
w każdym z owych elementów, tym lepszy jest efekt
końcowy. Paradoksalnie:
im bardziej potrafimy wpływać na dwa ostatnie, tym
coraz lepiej zbliżamy się
do uzyskania zdjęcia, które sobie wymyśliliśmy. Nie
można pozostawić zdjęcia
cyfrowego bez jego dopracowania w trakcie obróbki w
cyfrowej ciemni. W zamierzchłych czasach fotografii
analogowej nikt nie wycinał
klatki z filmu i nie wieszał jej
na wystawowej ścianie. W

ciemni powstawała odbitka. By była dobrze wykonana, trzeba było spędzić nad
nią wiele godzin, dobierając
gradację papieru, odczynniki oraz długości naświetleń
papieru i etapów maskowania. Podobnie jest teraz.
Plik zapisany na karcie
pamięci jest półproduktem. Warto poświęcić mu
trochę czasu, aby finalny efekt był zadziwiający.
Nie ważne jest, jakiego programu będziesz używać –
istotne jest tylko to, by robić
to świadomie.
Nie zapomnij także o dobrym pokazaniu swoich
TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

prac. Przygotuj efektowną
prezentację
multimedialną albo galerię zdjęć w Internecie. Nie bój się przygotowania i pokazywania
odbitek. Jeżeli fajerwerki
są symbolem święta to
niech koniec każdej pracy
nad kadrem zwieńczony
będzie kilkoma fajerwerkami w postaci prezentacji albo wystawy. Staraj
się pokazywać naprawdę
wartościowe prace w ograniczonej ilości. Im mniej tym
lepiej – tak opisuje się dobre kadry, ale tak powinno
się opisywać skuteczne pokazy i prezentacje.
Zrobienie dobrego zdjęcia wymaga od fotografa
wyobraźni, wiedzy technicznej i jest efektem wielu
prób i często kilku porażek.
Gdyśmy mogli zobaczyć
wszystkie stykówki i zdjęcia
mistrzów fotografii powsta46
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jące w czasie ich sesji, nasze humory byłyby znacznie
lepsze. U nich każda klatka
też nie jest arcydziełem.
Trzeba także dobrze poznać możliwości użytkowanego aparatu i obiektywów.
Warto za każdym razem
zrobić kilka ujęć z różnymi
planami, punktami ostrości i z różnymi wariantami
oświetlenia. Nie należy ufać
jednemu ujęciu. Bez wędrówek i wielu fotograficznych
prób szanse na ciekawy,
niebanalny kadr są bardzo
małe. Nie ma jednak żadnego innego sposobu na
opanowanie warsztatu fotografa niż robienie zdjęć. Potrzebne jest też rozmawianie o swoich zdjęciach (ale
przestrzegam przed forami
internetowymi!) oraz oglądanie prac innych osób.
Wówczas efekty w postaci
coraz lepszych fotografii pojawią się niezwykle szybko.

Zrobienie dobrego zdjęcia wymaga od fotografa wyobraźni, wiedzy technicznej,
jest efektem wielu prób
i często kilku porażek.
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Mieszkam na Podlasiu, w magicznej krainie piękna i różnorodności. Uwielbiam
kontakt z naturą i możliwość
zatrzymywana w kadrze cudownych
chwil jakimi obdarza mnie natura.

MAREK WAŚKIEL
fotografik, obieżyświat, bloger.
Współpracował z magazynami National
Geographic, Podróże, Maxim, Focus,
Dom i Świat oraz wieloma innymi tygodnikami i dziennikami. Był fotoedytorem
w miesięczniku Podróże i zastępcą redaktora naczelnego w magazynie Poznaj
Świat.
Popularyzator wiedzy o fotografii
prowadzący warsztaty i kursy, autor
kilku albumów fotograficznych, poradników fotograficznych oraz przewodników turystycznych. Miłośnik Polski
Wschodniej i dawnych Kresów Rzeczypospolitej.
Zobacz najnowsze zdjęcia na blogu:
https://waskiel.pl
oraz odwiedź Kanał na YouTube

https://www.youtube.com/c/marekwaskiel
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Fotografowanie krajobrazu jest bardzo przyjemnym i twórczym zajęciem. Czasami
wymaga wysiłku, ale też daje przywilej przebywania w niezwykłych miejscach i relaksuje
dzięki kontaktowi z przyrodą. Wyostrza zmysły, pozwala na szybkie dostrzeganie niezwykłych
pejzaży w miejscach wydawałoby się pospolitych i banalnych.
Fotografia krajobrazu czasami nazywana jest fotografią pocztówkową, ale tak mówią tylko ci,
którzy nigdy w życiu nie zrobili kadru poruszającego czyjeś emocje. Ten rodzaj fotografii jak
chyba żaden inny wymaga od ludzi cierpliwości i dyscypliny, dzięki czemu kształtuje także
ich charakter oraz wrażliwość na piękno otaczającego nas świata.
Twórcze dążenie do niebanalnego kadru wymaga opanowania warsztatu oraz pobudzenia
wyobraźni. Dlatego zaproponowałem właśnie takie podejście do twoich kadrów. Jestem pewien, że staną się ciekawsze. Opowiedziałem ci, jak robię swoje, ale jak już wspomniałem,
nieustannie się uczę i szukam nowych rozwiązań. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się
spotkać na plenerowych szlakach. Życzę wielu udanych kadrów!

Marek Waśkiel
marek@waskiel.pl
https://waskiel.pl
TEKST I ZDJĘCIA - marek waśkiel

W zdjęciu liczy się m.in. opowieść
(dramaturgia), czyli wydarzenie albo przebieg wydarzeń
wywołujących emocje u widza.
Znakomicie, jeżeli uda nam się
zrobić zdjęcie poruszające osoby
na całym świecie.
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Postscriptum
Do niedawna ludzie opowiadali sobie historie przede
wszystkim za pomocą słów. Fotografia jest natomiast
sztuką opowiadania wyłącznie za pomocą obrazów!

Jeden obraz może powiedzieć więcej niż tysiące
słów! Może to tylko slogan, ale ładnie brzmiący!
Obrazy fotograficzne są językiem uniwersalnym dostępnym dla osób, które
nie znają żadnego słowa w
obcej mowie. Jeżeli zamierza się robić zdjęcia i pokazywać je innym osobom
- to najczęściej dlatego, że
chce się opowiadać innym
o widzianym przez siebie
świecie. Bez znaczenia czy
fotografuje się krajobrazy,
architekturę, ludzi, czy zwierzęta. W zdjęciu liczy się
49
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niu jeszcze ciekawszych
zdjęć. Skoncentrowałem
się na problemach najbardziej istotnych i zachowaniach, które staram
się wpajać uczestnikom
swoich kursów i warsztatów fotograficznych. Są
krokami niezbędnymi do
wejścia na ścieżkę świadomego fotografowania, czyli uzyskiwania zdjęć takich
jakie sobie wymyśliłeś (bez
wpadek i przypadków). Być
może nie stanie się to natychmiast jednak kompletnie się tym nie przejmuj!
Liczę na to, że moje uwa- Konsekwencja i cierpliwość
gi pomogą Ci w robie- przyniosą dobre efekty!
m.in. opowieść (dramaturgia), czyli wydarzenie albo
przebieg wydarzeń wywołujący emocje u widza. Znakomicie jeżeli uda nam się
zrobić zdjęcie poruszające
osoby na całym świecie.
Oznacza to, że opowieść
jest uniwersalna, jasna i
zrozumiała. Ale nie gardźmy zdjęciami, które poruszają tylko naszych najbliższych. Może wyjaśnię od
razu, że chodzi mi przede
wszystkim o emocje dobre,
pozytywne.
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PAKIET kursów video

wykorzystaj kod Ebook50 kup taniej

Dowiedz się więcej
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POCZUJ RADOŚĆ FOTOGRAFOWANIA
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Fotografia krajobrazu
Praktyczne Porady dla Każdego Fotografa

MAREK WAŚKIEL
https://waskiel.pl
Wydawca SOLO, Dorota Waśkiel
Copyright © Marek Waśkiel
Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów lub ich dystrybucja w jakiejkolwiek formie
i jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody
Wydawcy jest zabroniony.
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