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Akt nie jest zwyk³ym przedstawieniem cia³a, lecz odnosz¹c je przez analogie
do wszystkich struktur, jakie sta³y siê czêœci¹ naszego doœwiadczenia
wyobra¿eniowego, uœwiadamia nam istnienie uniwersalnego porz¹dku
Tomasz Lewicki
Piêkna kompozycja cia³a:
• Modelowanie bry³y ludzkiego cia³a
• Mistrzowskie manipulacje œwiat³em i cieniem
• Tworzenie atmosfery zaufania na sesji zdjêciowej
• Wykorzystywanie kreatywnych zabiegów fotograficznych
Dowiedz siê, jak stworzyæ profesjonalne studio fotograficzne. Opanuj œwiat³o,
wykorzystaj opcje, które daje Ci Twój sprzêt, i osi¹gaj zamierzone efekty
Akt to nie tylko golizna. To zaklête w obrazie za pomoc¹ techniki fotograficznej najg³êbsze
ludzkie emocje. A brak ubrania jest jedynie dosadnym narzêdziem wyrazu. Ludzka
fizycznoœæ od zawsze fascynowa³a, inspirowa³a i niepokoi³a artystów, rozwija³a ich
warsztat i wzbogaca³a dziedzictwo historii sztuki. Nie ma drugiego tak wdziêcznego
i kontrowersyjnego tematu jak nagie cia³o. Odrzucane w œredniowieczu, gloryfikowane
przez renesans, w koñcu na sta³e rozgoœci³o siê w malarstwie i rzeŸbie, by wreszcie
w 1840 roku zawêdrowaæ na kliszê fotograficzn¹.
Akt jest swoistym ho³dem dla piêkna ludzkiego (najczêœciej kobiecego) cia³a. Dziêki
solidnemu warsztatowi fotografika, w³aœciwemu sprzêtowi, umiejêtnemu operowaniu
œwiat³em i cieniem oraz zaufaniu miêdzy artyst¹ a modelk¹ powstaj¹ zachwycaj¹ce
dzie³a. Delikatne, subtelne, eteryczne… lub te¿ prowokuj¹ce, wyrafinowane i drapie¿ne.
Zdjêcia mówi¹ce wiêcej ni¿ tysi¹c s³ów. Obrazy przedstawiaj¹ce ¿ywe emocje, pragnienia,
oddanie, erotyczn¹ pasjê. Kusz¹ce seksem, kokietuj¹ce zmys³y i wyobraŸniê, zapraszaj¹ce
do intymnego œwiata. Albo wykorzystuj¹ce nagoœæ i bry³ê ludzkiego cia³a jedynie jako
instrumenty tworz¹ce niebanalny obraz.
Odczaruj zaklêty œwiat studia
• Przygotowanie sesji: dba³oœæ o odpowiednie warunki i aspekty techniczne
oraz wspó³praca z modelk¹.
• Sprzêt: statyw, teleobiektyw, blenda, sprzêt oœwietleniowy, t³a, meble,
kosmetyki i dodatki.
• œwiat³o i mo¿liwoœci manipulowania cieniem: praca z jedn¹ lub kilkoma lampami
i koñcówkami modeluj¹cymi œwiat³o.
• Efekty specjalne: zmiana kontrastu, korekty, konwersja do obrazu czarno-bia³ego,
tonowanie i wyostrzanie zdjêcia.
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Wyposażenie studia
Wielu fotografów nie decyduje się na rozpoczęcie
pracy w studio zakładając, że wymaga to ogromnych
nakładów finansowych. Nie zawsze jest to jednak
prawdą; oczywiście, profesjonalne studia fotograficzne
zajmują ogromną przestrzeń, a ich wyposażenie kosztuje setki tysięcy złotych. W większości przypadków
możemy jednak osiągnąć podobne, bądź wręcz identyczne, rezultaty przy pomocy wyposażenia o wiele
prostszego i tańszego, wykorzystanego we własnym
mieszkaniu. Niezbędna jest nam jednak przynajmniej
podstawowa wiedza o roli i działaniu poszczególnych
urządzeń.
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Lampy błyskowe

D

ostępne są różne modele i marki lamp. Osobiście
korzystam z lamp Durablitz. Najtańsze nie mają
elektronicznej regulacji mocy błysku, co może powo‑
dować jego pewną niestabilność — na szczęście zazwy‑
czaj nie wpływa to znacząco na jakość zdjęcia. Wiele
z tych lamp nie zapewnia również płynnej regulacji
mocy błysku czy też mocy światła pilotującego. Na
szczęście są to drobne trudności, które można łatwo
pokonać przy odrobinie wprawy.

Końcówki modelujące światło

D

la mnie najważniejszym elementem wyposażenia
studia są tak naprawdę właśnie końcówki mode‑
lujące. To one odpowiadają za jakość światła i możli‑
wości kreacji obrazu. Należy tylko pamiętać, że lampy
różnych producentów mogą mieć różne systemy moco‑
wania, co w praktyce oznacza, że zakupione końcówki
mogą pasować nie do wszystkich lamp.
Poniżej opisałem najczęściej spotykane końcówki
modelujące światło.

Softboksy
Softboksy są dostępne w różnych kształtach i rozmia‑
rach, od bardzo małych powierzchni (np. 40×60 cm)
do ogromnych, o przekątnej przekraczającej półtora
metra. Działanie poszczególnych rodzajów softboksów
prezentują zdjęcia i ilustracje poniżej. Należy zauważyć,
że softboksy o dużej powierzchni wymagają stosowa‑
nia lamp o większej mocy. Jeśli chodzi o mnie, korzy‑
stam z dwóch rodzajów lamp — o mocy 300 Ws i 600
Ws, przy czym lamp o większej mocy używam głów‑
nie z dużymi softboksami, rozświetlam nimi białe tło.
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Notatka
Większość lamp produkcji chińskiej wy‑
posażona jest w mocowanie Bowensa.
Niestety, zdarza się, że mocowanie
w lampach dwóch różnych firm tylko
teoretycznie jest kompatybilne — do‑
kładnie z taką sytuacją spotkałem
się, usiłując zamocować softbox CY
na lampach Fighter — dlatego też przed
zakupem lampy innej marki warto jest
zwyczajnie przymierzyć do niej posia‑
dane końcówki. W przypadku lamp
marki Fighter mogą się również poja‑
wić różnice między lampami starszymi
i nowszymi, utrudniające bądź unie‑
możliwiające korzystanie z niektórych
końcówek studyjnych.

Zdjęcie to jest wykonane przy użyciu dwóch
położonych poziomo lamp typu strip (dłu‑
gich, lecz wąskich softboksów). Dzięki temu
światło pada przede wszystkim na uda i po‑
zostaje równomierne na całej długości, jaką
zajmuje modelka
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W przypadku tego zdjęcia
duży softbox znajdujący się
po lewej stronie modelki zapewnił światło miękkie, lecz
efektywnie modelujące jej
ciało
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Ciało modelki jest oświetlone
podobnie jak na poprzednim zdjęciu, chociaż wypełniający cienie strip jest tu silniejszy. Użycie dwóch lamp
oświetlających tło nadaje mu
zupełnie inny charakter
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Parasolki
Dostępne są dwa rodzaje parasolek — rozprasza‑
jące światło, które działają podobnie do okrąg‑
łego softboksa, i odbijające światło. Te drugie dają
światło nieco ostrzejsze i bardziej kontrastowe od
emitowanego przez softboksy o podobnym kształ‑
cie i wielkości. Zaletą parasolek jest ich niska cena
oraz rozmiary ułatwiające ich składowanie po zło‑
żeniu. Warto również pamiętać, że można kupić
parasolki srebrne, dające światło neutralne bądź
lekko chłodne, oraz parasolki złote i srebrno‑złote,
dające światło ciepłe.

Komentarz
Zwróć uwagę na
światło rozjaśnia‑
jące tło w górnym
lewym rogu. To
światło pada z pa‑
rasolki odblaskowej
znajdującej się po tej
stronie — tak duże jego
rozproszenie stanowi
wadę parasolek, w tym
przypadku wykorzy‑
staną kreatywnie.
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Jak widać na powyższym przykładzie, para‑
solki odblaskowe dają miękkie światło, dość
podobne do pochodzącego z softboksa,
chociaż zapewniające minimalnie mocniej‑
szy modelunek. Parasolki stanowią najtańszy
sposób na uzyskanie miękkiego światła i czę‑
sto są punktem wyjścia dla fotografów pracu‑
jących w studio

Komentarz

Niejednokrotnie dla uzyska‑
nia ciekawie oświetlonego
zdjęcia wystarcza jedna
lampa, w tym przypadku
umieszczona nad modelką

Podobnie jak w przy‑
padku poprzedniego
zdjęcia, światło rzu‑
cone na tło pochodzi
z tej samej lampy, która
oświetla modelkę — ma‑
jąc świadomość takiego
działania parasolek
odbijających, można
je wykorzystać, by uzy‑
skać oświetlenie bar‑
dziej skomplikowane,
niż wskazywałaby na to
liczba użytych lamp.
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