
J
ak ka¿de rozwi¹zanie technicz-
ne, œwiat³o b³yskowe ma swoje
wady i zalety. Byæ mo¿e w tym

przypadku op³aca³oby siê zacz¹æ
przegl¹d w³aœciwoœci od wad, gdy¿
niektóre z nich mog¹ mieæ decydu-
j¹ce znaczenie dla fotografa amato-
ra. Najistotniejszym mankamentem
œwiat³a b³yskowego jest to, ¿e kreu-
j¹c kompozycjê, widzimy j¹
w œwietle zupe³nie innym ni¿ obiek-
tyw „zobaczy” w momencie robie-
nia zdjêcia. Jest to naturalne –
b³ysk emitowany przez lampê trwa
w granicach od 1/1000 do 1/300 se-
kundy, có¿ zd¹¿ymy w nim zoba-
czyæ? Nic! Ludzkie oko nie jest na
tyle szybkie, jest ono w stanie od-
notowaæ tylko sam fakt b³yœniêcia,
nic poza tym. Dlatego bez podjêcia

odpowiednich kroków, o których
porozmawiamy póŸniej, zdjêcie na-
sze mo¿e wygl¹daæ zupe³nie ina-
czej, ni¿ planowaliœmy w trakcie
kreowania kompozycji.

Drugim istotnym mankamen-
tem fotografowania w œwietle b³ys-
kowym jest to, ¿e nie mo¿emy u¿y-
waæ pomiaru œwiat³a za pomoc¹
wbudowanego w aparat œwiat³o-
mierza. Aparat bowiem dokonuje
pomiaru œwiat³a zastanego i dosto-
sowuje doñ parametry naœwietlania.
Owszem, jest w stanie uwzglêdniæ
doœwietlenie wbudowan¹ lamp¹
b³yskow¹ i automatycznie zreduko-
waæ jej b³ysk, tak aby unikn¹æ prze-
palenia zdjêcia (przynajmniej
w niektórych przypadkach), ale nic
poza tym. W ¿aden sposób nie jest

po³¹czony z lampami studyjnymi,
nie mo¿e sterowaæ ich b³yskiem ani
te¿ uwzglêdniæ go w obliczeniu pa-
rametrów naœwietlania. Podkreœlam,
¿e wszystko to dotyczy nie tylko
aparatów kompaktowych czy te¿
lustrzanek klasy amatorskiej – na-
wet przy zakupie drogiego aparatu
profesjonalnego powinnyœmy za-
pomnieæ o dostarczanych przez au-
tomatykê udogodnieniach. W studyj-
nej fotografii w œwietle b³yskowym
rz¹dz¹ rêcznie wymuszone ustawie-
nia aparatu! Naturalnie nasz aparat
musi uwzglêdniaæ tak¹ mo¿liwoœæ,
co w przypadku niedrogich amator-
skich kompaktów wcale nie jest ta-
kie oczywiste.

Œwiat³o b³yskowe uwydatnia
sk³onnoœæ niektórych rodzajów cery
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Światło błyskowe najlepiej przeka-

zuje kolorystykę zdjęć.

Obecnie absolutna większość profesjonalnych studiów foto-

graficznych używa światła błyskowego. Można je z powodze-

niem wykorzystać również w domowym studiu amatorskim.
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Światło błyskowe
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do œwiecenia siê, zw³aszcza dotyczy to cery t³us-
tej. Refleksy œwietlne na twarzy w takim przy-
padku mog¹ popsuæ wygl¹d zdjêæ ca³kiem zau-
wa¿alnie. Dodatkowo œwiat³o b³yskowe potrafi
jakby „zajrzeæ” pod powierzchown¹ warstewkê
skóry, o ile mo¿na u¿yæ takiego nienaukowego
sformu³owania. U osób z wyj¹tkowo cienk¹,  bia³¹
skór¹  mog¹ przeœwitywaæ drobne naczyñka
krwionoœne, co mo¿e nadaæ skórze niezbyt ³adne
niebieskawe zabarwienie. Osoba o bardzo jasnej
karnacji albo blada z natury, np. rudzielec, mo¿e
wygl¹daæ na zdjêciach robionych w œwietle b³ys-
kowym blado a¿ do przesady, z czego niekoniecz-
nie bêdzie zadowolona. Istniej¹ jednak sprzêtowe
sposoby „ocieplenia” kolorystyki zdjêæ w razie
potrzeby. Gorzej jest ze œladami po opalaniu. Na
ods³oniêtych ramionach panny m³odej mog¹ np.
wyraŸnie zaznaczyæ siê œlady po rami¹czkach
kostiumu k¹pielowego, praktycznie niewidoczne
w œwietle sztucznym.

Z krótkiego czasu trwania
b³ysku wynikaj¹ równie¿ cechy
œwiat³a b³yskowego, które w jed-
nych przypadkach mog¹ okazaæ siê
zaletami, w innych zaœ mankamen-
tami. Nie mo¿emy np. regulowaæ
naœwietlania zdjêæ, zmieniaj¹c czas
otwarcia migawki. Paradoks? Wcale
nie! Przy dominuj¹cym udziale
œwiat³a b³yskowego – a do tego
w³aœnie powinniœmy d¹¿yæ, by unik-
n¹æ mieszania œwiat³a i zapewniæ
wiernoœæ przekazania barw i ich
czystoœæ – jest obojêtne, czy migaw-
ka bêdzie otwarta 1/30, czy te¿
1/125 sekundy, b³ysk i tak trwa kró-
cej. Dlatego jedynym parametrem
aparatu, za pomoc¹ którego mo¿emy
kontrolowaæ naœwietlanie zdjêæ, jest
liczba przys³ony. Czas otwarcia mi-
gawki ustawiamy najkrótszy syn-
chronizowany, jeœli fotografujemy
lustrzank¹ z przys³on¹ szczelinow¹,
jego wartoœæ znajdziemy w opisie

Wykonanie takiego zdjęcia w świetle zastanym tym

bardziej nie byłoby możliwe, błysk jednak potrafi

„zamrozić” nawet tak gwałtowny ruch.

W świetle błyskowym znacznie łat-

wiej fotografować dzieci. Namówić 

9-miesięczną modelkę, żeby się nie

ruszała chociażby przez chwilę, nie

jest możliwe – światło błyskowe zam-

raża ruch.
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aparatu. Przy aparatach kompakto-
wych z centraln¹ migawk¹, syn-
chronizacja z b³yskiem nie ma zna-
czenia, wiêc spokojnie mo¿na skró-
ciæ czas jej otwarcia nawet do
1/250 – 1/300 sekundy, wówczas
obiektyw „z³apie” praktycznie tylko
œwiat³o b³yskowe i dobrze to na-
szym zdjêciom zrobi.

Wspomniane mankamenty
fotografowania w œwietle b³ysko-
wym mo¿na omin¹æ sprzêtowo, wy-
maga to jednak sporych nak³adów
pieniêdzy albo pewnej pomys³o-
woœci. O rozwi¹zaniach sprzêto-
wych porozmawiamy w kolejnych
numerach magazynu.

Tymczasem warto zwróciæ
uwagê na zalety fotografowania
w œwietle b³yskowym, które w³aœ-
nie decyduj¹ o jego popularnoœci
w fotografii profesjonalnej.

Pracujemy z krótkimi czasami
otwarcia migawki, co eliminuje
mo¿liwoœæ poruszenia zdjêæ. Mo¿e-
my wiêc pozbyæ siê ograniczaj¹ce-
go swobodê komponowania staty-
wu i fotografowaæ wszystko z wol-
nej rêki. Co wiêcej, przy kompozyc-
jach dynamicznych krótki czas
trwania b³ysku otwiera niesamowi-
te mo¿liwoœci robienia zdjêæ w ru-
chu, gdy¿ jest w stanie „zamroziæ”
nawet tak gwa³towny ruch, jak
podskok albo machniêcie w³osami.

Energia elektryczna potrzeb-
na jest tylko w momencie ³adowa-
nia kondensatorów lamp b³ysko-
wych po poprzednim zdjêciu, czyli
3–5 sekund. Dla porównania – lam-
py halogenowe pal¹ siê na okr¹g³o
i pobieraj¹ energiê równie¿ miêdzy
zdjêciami. Jeœli fotografujemy du¿o,
a sesje nasze s¹ d³ugie, to szybko
mo¿e siê okazaæ, ¿e zu¿yta bez sen-
su energia elektryczna w krótkim
czasie wyrówna koszty tanich halo-
genów ogrodowych i ca³kiem sen-
sownych lamp b³yskowych.

Trwaj¹ce zaledwie u³amek
sekundy, choæ bardzo intensywne
„uderzenie” œwiat³a nie robi przyg-
nêbiaj¹cego wra¿enia na fotografo-
wanej osobie. W czasie kreowania
kompozycji fotografowana osoba
nie czuje siê jak na przes³uchaniu
i nie musi mru¿yæ oczu z powodu
zbyt intensywnego œwiat³a.

Temperatura barwowa
œwiat³a b³yskowego (oko³o 5500
kelwinów) jest najbardziej zbli¿ona
do naturalnego œwiat³a dziennego
i najlepiej, najpe³niej przekazuje ko-
lorystykê obrazu. Zdjêcia zrobione
w œwietle b³yskowym wymagaj¹

najmniej korekcji barwnej przy póŸ-
niejszej obróbce w komputerze.
W absolutnej wiêkszoœci przypad-
ków zwyk³e polecenie „automatycz-
ne równowa¿enie poziomów” (au-
to-levels w programach anglojê-
zycznych) wystarczy.

Lampy b³yskowe nie stwa-
rzaj¹ zagro¿enia po¿arowego, gdy¿
ich palniki pozostaj¹ chodne i nie

gro¿¹ zapaleniem siê materia³ów,
które przypadkowo wesz³yby z nimi
w kontakt. Z kolei œwiat³o pilotuj¹-
ce (o nim w kolejnych numerach
magazynu) to tylko ¿arówki nie-
wykraczaj¹ce moc¹ poza typowe,
którymi pos³ugujemy siê na co
dzieñ. W³aœciwie tylko one pobiera-
j¹ energiê elektryczn¹ pomiêdzy
zdjêciami. �

Uwaga!

\
� Będąc bezpieczna pod względem pożarowym, lampa błyskowa stwarza inne,

jeszcze bardziej poważne zagrożenie. Kondensator nawet niezbyt mocnej

lampy zawiera w sobie energię wystarczającą do zadania ciężkiego, a w pe-

chowych okolicznościach nawet śmiertelnego porażenia eklektycznego. I za-

chowuje energię długo po odłączeniu lampy od źródła zasilania. Dotyczy to

nie tylko lamp zasilanych siecią stacjonarną. Średniej mocy lampa zasilana

najzwyczajniejszymi „paluszkami” R6 (baterie typu AA wg innego nazewnic-

twa) jest równie niebezpieczna pod tym względem. W żadnym przypadku nie

wolno rozkładać lampy błyskowej ani otwierać jej obudowy, póki nie ma się

całkowitej pewności, że kondensator jest rozładowany i bezpieczny.
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Nad światłem błyskowym łatwiej jest zapanować, gdyż pochodzi ono z punkto-

wego źródła i nie powoduje nagrzania urządzeń. Na tym zdjęciu „magiczna ku-

la” jest oświetlona lampą błyskową znajdującym się na dole za kadrem i „dos-

tarczonym” przez prymitywny światłowód własnej roboty. Nawet nie wyobra-

żam sobie, jak mógłbym zrealizować tę kompozycję, posługując się światłem

stałym z obojętnie jakiego źródła.
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