
W warunkach domowych jak
siê okazuje doœæ trudno zna-
leŸæ kawa³ek pustej œciany

w jednolitym kolorze, wystarczaj¹-
cy, ¿eby pos³u¿yæ jako t³o do sfoto-
grafowania trzymanego w rêku
przedmiotu, o osobie nie wspomi-
naj¹c. Wszelkie postronne przed-
mioty rozpraszaj¹ uwagê widza,
odci¹gaj¹c j¹ od motywu g³ównego,
który staramy siê przedstawiæ na
zdjêciu. Potrafi¹ te¿ sp³ataæ figla,
odbijaj¹c œwiat³o w sposób niekon-
trolowany i zak³ócaj¹c zaplanowa-
ny przez fotografa rozk³ad œwiat³a
i cieni albo kolorystykê.

Najlepszym t³em fotografi-
cznym jest karton. Specjalnie pro-
dukowane do fotografii profesjonal-
nej t³a kartonowe s¹ jednak zbyt
drogie, ¿eby nabywaæ je dla zaba-
wy i zaspokojenia ambicji twór-

czych. S¹ te¿ nietrwa³e, ³atwe do
uszkodzenia i niewygodne w prze-
chowaniu w domowych warun-
kach, dotyczy to równie¿ poleca-
nych te³ z innych materia³ów.

Do fotografowania martwej
natury lub robienia zdjêæ o charak-
terze technicznym mo¿na z powo-
dzeniem u¿ywaæ arkuszy brystolu
albo kartonu w wybranym kolorze.
Sprzedawane w sklepach papierni-

czych arkusze o wymiarach oko³o
60×90 cm s¹ oferowane w doœæ
szerokiej gamie kolorystycznej,
a ich koszt nie wytr¹ci z równowagi
nawet bardzo oszczêdnych.

Znacznie gorzej jest z wybo-
rem t³a do fotografowania osób. Ja-
ko najprostsze, mo¿na by rzec oka-
zyjne, t³o op³aca siê powiesiæ za fo-
tografowan¹ osob¹ kawa³ek jedno-
litej tkaniny, specjalnie w tym celu
nabytej albo chocia¿by bia³e prze-
œcierad³o. Trzeba tylko wiedzieæ, ¿e
wyjête z szafy przeœcierad³o lub ob-
rus zachowa œlady zagniecenia po
przechowywaniu. S¹ one absolutnie
zbêdne na naszym zdjêciu, wiêc
musimy tkaninê dobrze wypraso-
waæ. Najwiêksz¹ jednak wad¹ tka-
niny jest jej ograniczona szerokoœæ,
która nie przekracza zazwyczaj 1,5
metra. W tle o takiej szerokoœci
mo¿na fotografowaæ zbli¿enia twa-
rzy, portrety popiersia, ewentualnie
3/4 sylwetki na stoj¹co. Od biedy
mo¿na spróbowaæ sfotografowaæ
drobn¹ osobê nawet w ca³oœci, jed-
nak czeka nas wówczas „dosztuko-
wanie” w programie graficznym t³a
po bokach pionowego kadru. O pra-
cy w kadrze poziomym mo¿emy tyl-
ko pomarzyæ, bowiem nie mamy
szansy utrzymaæ w granicach tak
w¹skiego t³a nawet raczkuj¹cego
dziecka.

Z kolei zszywanie dwóch
p³acht tkaniny owocuje wyraŸn¹
widocznoœci¹ szwu na zdjêciach.

TEKST ŁATWY 
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Zdjęcie techniczne wykonane na
białym arkuszu brystolu.

Teraz porozmawiajmy o tle,
które jest jednym z najisto-

tniejszych elementów każde-
go studia, również tego do-

mowego, amatorskiego.

Budujemy domowe studio

A co w tle?
S e r g i u s z  M i t i n

f o t o       g r a f i a

Przy fotografowaniu niewielkich przed-
miotów za tło może posłużyć arkusz
kartonu w dowolnym kolorze, jaki się
podoba i pasuje do kompozycji. Ar-
kusz zielonego kartonu znajduje się
na tym zdjęciu mniej więcej w 60 cm
za trzymającą nóż dłonią, jednak
przestrzenne oświetlenie studyjne li-
kwiduje cień na tle, który pojawiłby się
przy bezpośrednim doświetlaniu wbu-
dowaną w aparat lampą błyskową.
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Owszem, mo¿na go usun¹æ póŸniej
w programie graficznym, jednak
wymaga to dodatkowego wysi³ku
i czasu. Nie najgorszym sposobem
na t³o jest niedroga bawe³niana su-
rówka w wybranym kolorze.
W sklepach i hurtowniach tapicer-
skich czasami mo¿na nabyæ j¹
w szerokoœci 2,4 m, co ju¿ zupe³nie
wystarcza do wygodnej pracy
w kadrze pionowym i na styk –
w poziomym. W³aœnie takiej surów-
ki radzi³bym poszukaæ, jej koszt wy-
nosi oko³o 8-10 z³otych za metr bie-
¿¹cy. Wyliczaj¹c d³ugoœæ t³a, trzeba
uwzglêdniæ wysokoœæ pomieszcze-
nia i dodaæ 2,5, a lepiej 3 metry pod
nogi, czyli przy typowej obecnie
wysokoœci 2,5 metra d³ugoœci t³a
oko³o 5-5,5 metrów z pewnoœci¹
wystarczy. Z kolei wykorzystuj¹c

pomieszczenie z bardzo wysokim
sufitem, nie ma sensu ci¹gn¹æ t³a
do góry wy¿ej ni¿ na 3 metry,
w tym przypadku 6-metrowej p³a-
chty wystarczy a¿ nadto. Na pocz¹-
tek poleca³bym kolory czarny i bia-
³y, tym bardziej ¿e zawsze mo¿na
urozmaiciæ wygl¹d zdjêæ, doœwie-
tlaj¹c t³o œwiat³em sztucznie zabar-
wionym (o zabarwieniu œwiat³a po-
rozmawiamy w jednym z kolejnych
numerów MT). Bia³¹ surówkê te¿
zawsze mo¿na zafarbowaæ na wyb-
rany kolor samodzielnie (koszt oko-
³o 20 z³, ale ca³kiem sporo zamie-
szania przy gotowaniu i suszeniu)
albo w farbiarni (koszt oko³o 50 z³).

Jeœli zale¿y nam na tym, by
surówkowe t³o by³o mo¿liwie g³ad-
kie, to radzê zastosowaæ taki oto
chwyt. Kilka godzin przed rozpoczê-
ciem sesji zawiesiæ surówkê, roz-

Można zawiesić tło na trzepaku, uży-
wając też pierścieni z �żabkami�, na
których z reguły wiesza się zasłony
okien. Tak zawieszone tło można od-
sunąć na jedną lub drugą stronę, kie-
dy nie jest potrzebne. Oczywiście tło
wówczas nie może być sztywne, tka-
nina lub cienka agrowłóknina (na
zdjęciu) dają taką możliwość, grubsza
i sztywniejsza włóknina już nie. Tym
bardziej jeśli jest farbowana, gdyż na-
łożona farba usztywnia ją jeszcze bar-
dziej. Z tyłu za �trzepakiem� jest wi-
doczne czarne tło z agrowłókniny za-
wieszone na karniszu linowym.

Mocowanie karnisza linowego do bocznej względem tła ściany.

Schemat zawieszenia tła 
na �trzepaku�.
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prostowaæ na ile tylko siê da g³adko
i potraktowaæ wod¹ z rozpylacza do
stanu porz¹dnie wilgotnego, ale nie
a¿ na tyle, by kapa³o. Dotyczy to za-
równo wisz¹cej, jak i poziomej, le¿¹-
cej na pod³odze czêœci
t³a. Po wyschniêciu t³o
bêdzie g³adkie na tyle,
¿e na zdjêciach jego re-
lief bêdzie praktycznie
niewidoczny. Jeœli za-
bieg nie odniesie w pe³-
ni oczekiwanych skut-
ków, to po wyschniêciu
t³o nale¿y rozprostowaæ
jeszcze raz, bardziej
dok³adnie i ponownie
nawil¿yæ. Ponowne wys-
chniêcie powinno „prze-
konaæ” nawet najbar-
dziej pozagniatan¹ su-
rówkê bawe³nian¹.
Oczywiœcie bia³a bawe³-
niana surówka szybko
ubrudzi siê pod nogami
wchodz¹cych na t³o
osób, jednak jej pranie
nie sprawia wiêkszego
k³opotu. Po praniu najle-
piej suszyæ t³o nie na
sznurkach (bo pozosta-
wi¹ zaniecenia), lecz
w postaci le¿¹cej luŸno
zwiniêtej „kiszki”. Uwa-
ga: jeœli t³o oddaje siê do
pralni, to koniecznie
trzeba zg³osiæ, ¿eby nie
maglowali go w ¿adnym
wypadku! Zagnieceñ po
maglu nie uda siê roz-

prostowaæ nawet wielokrotnym na-
wil¿aniem, prasowanie zaœ gor¹cym
¿elazkiem p³achty o powierzchni 10-
15 m kw. w domowych warunkach
nie nale¿y do zadañ ³atwych.

Ca³kiem dobrym materia³em
na t³o jest agrow³óknina, któr¹
mo¿na nabyæ z rolki na metry,
w sklepach i hurtowniach ogrodni-
czych lub tapicerskich. Tapicerzy
czêsto nazywaj¹ ten materia³ rów-
nie¿ fizelin¹ lub wigofilem. W kie-
runku obiektywu musimy obróciæ
bardziej matow¹ stronê materia³u.
Czarna, a w³aœciwie grafitowo-sza-
ra w³óknina o gramaturze 100 albo
120 g na m kw. stworzy t³o, na któ-
rym mo¿na skusiæ siê nawet na
zdjêcia komercyjne. Wada g³ówna –
szerokoœæ 1,6 m – jest w tym przy-
padku doœæ ³atwa do ominiêcia.
Wystarczy zesztukowaæ wzd³u¿nie
dwie p³achty „w styk”, przyklejaj¹c
od strony tylnej szerok¹ pakow¹
taœm¹ samoprzylepn¹, najlepiej
przezroczyst¹. Nale¿y dopilnowaæ,
by w ¿adnym miejscu p³achty nie
„rozesz³y siê” ani nie nasz³y jedna
na drug¹. Granice tolerancji wyko-
nania s¹ tu bardzo ciasne, wejœcie
jednej p³achty na drug¹ nawet
o pó³ milimetra albo powstanie ta-
kiej samej szparki wyraŸnie uwi-
doczni styk na zdjêciach. Dotrzyma-
nie idealnie równego styku jest

doœæ trudne przy d³ugoœci
p³acht oko³o 5 m, jednak
mo¿liwe, jeœli siê ma wy-
starczaj¹c¹ przestrzeñ,
by je roz³o¿yæ. Nawet
wówczas styk mo¿e byæ
nieznacznie widoczny na
zdjêciach, ³atwo jednak
go usun¹æ przy ich obrób-
ce. W³óknina o szerokoœci
2 m i gramaturze 100 g na
m kw. wystarczy na t³o do
wygodnej pracy w piono-
wym kadrze bez ¿adnego
sztukowania. Rzadko bo
rzadko, ale siê zdarza
w hurtowniach tapicer-
skich, koszt wynosi oko³o
5 z³ za metr bie¿¹cy. Jeœli
siê poszczêœci, radzi³bym
nabyæ d³ugoœæ wystarcza-
j¹c¹ do kilku te³, gdy¿
mo¿na j¹ pomalowaæ za
pomoc¹ pêdzla, wa³ka lub
rozpylacza farb¹ akrylow¹
w dowolnym kolorze. Na-
le¿y u¿ywaæ farby tylko
markowej, od dobrego
producenta, kosztuje taka
w granicach kilkunastu
z³otych za kilogram, po-
malowanie wa³kiem t³a
o wymiarach 2×5 m wy-
maga oko³o 3-3,5 kg farby.
Gdy ktoœ decyduje siê na6688

To, czego nie widać na gotowych zdjęciach, czyli plan zdjęciowy �od podszew-
ki�. Zawieszone na stałe na karniszu linowym tło zesztukowane z dwóch
wzdłużnych płacht agrowłókniny oraz �trzepak� z zawieszonym na nim tłem
dodatkowym, przesuwanym wedle potrzeb.

Rozciągnięcie tła na boki za pomocą gumek pasmanteryj-
nych zakończonych �żabkami� jest mile widziane, gdyż do-
datkowo go wygładza.

f o t o      g r a f i a



samodzielne malowane, radzi³bym
mu nabyæ bia³¹ farbê oraz barwniki
osobno i dodaj¹c je, dobieraj¹c ko-
lor wedle ¿yczenia. 

Jeœli t³o nie wisi na sta³e,
zrezygnujmy z w³ókniny, gdy¿ po
zwiniêciu tworzy ona rolkê o d³u-
goœci równej szerokoœci t³a, czyli
2 do 3,2 m, do przechowania której
nie³atwo znaleŸæ miejsce. T³a w 2-
metrowych rolkach mo¿na przecho-
wywaæ na stoj¹co, z 3,2-metrow¹
zesztukowan¹ ju¿ jest ca³kiem spo-
ry k³opot. Trzymany taœm¹ samokle-
j¹c¹ styk jest wyj¹tkowo s³abym
miejscem zwiniêtego t³a i ³atwo go
uszkodziæ nawet przy przenosze-
niu. Bawe³nian¹ surówkê albo dale-
kowschodniego „gnieciucha” prze-
chowywaæ znacznie ³atwiej i w³aœ-
nie od takiego t³a radzi³bym zacz¹æ.

T³o najlepiej zawiesiæ na tzw.
„trzepaku” sk³adaj¹cym siê
z dwóch ciê¿kich statywów oœwiet-
leniowych po³¹czonych wystarcza-
j¹cej d³ugoœci poprzeczk¹ z cien-
koœciennej rury aluminiowej. Koszt
takiego „trzepaka” wyniós³by oko³o
500 z³, w stanie z³o¿onym jest to
pakunek o d³ugoœci oko³o 1 m i œre-
dnicy oko³o 30 cm. Jego ustawienie
i zawieszenie t³a zajmuje od 15 do
30 minut. T³o wówczas musi mieæ
podwiniêcie wzd³u¿ górnej krawê-
dzi, w które wpuszcza siê poprze-
czka „trzepaka”. Bawe³nê lepiej
szyæ, w³ókninê – kleiæ taœm¹ sa-

moklej¹c¹, gdy¿ szew maszynowy
tworzy perforacjê znacznie os³abia-
j¹c¹ w³ókninê. Nie chcemy prze-
cie¿, ¿eby nasze t³o urwa³o siê
wzd³u¿ zawieszenia, jak tylko lekko
dotkniemy je rêk¹…

Jeœli nie mamy pieniêdzy na
nabycie „trzepaka” albo miejsca na
jego przechowanie, mo¿na skusiæ
siê na zawieszenie t³a na tzw. kar-
niszu linowym rozci¹ganym pomiê-
dzy przeciwnymi œcianami lub mo-
cowanym na œcianie równoleg³ej
do t³a, ewentualnie na suficie. Koszt
nabycia takiego karnisza oraz nie-
zbêdnych do zawieszenia t³a „¿a-
bek” nie powinien przekroczyæ
60–80 z³otych. Przy wystarczaj¹cej
d³ugoœci karnisza mo¿na na nim
zawiesiæ nawet dwa t³a naraz, np.
czarne i bia³e, i odsuwaæ to, które
obecnie nie jest u¿ywane na bok
jak zas³onê okna. Przy zdjêtych
t³ach karnisz jest ma³o widoczny
i praktycznie nie psuje wygl¹du po-
mieszczenia. Jeœli za naszym t³em
znajduje siê okno, to nale¿y zabez-
pieczyæ je dodatkow¹ kotar¹, gdy¿
mo¿e ono przeœwitywaæ przez su-
rówkê lub w³ókninê.

Uwaga: przymierzaj¹c siê do
mocowania karnisza, nale¿y prze-
konaæ siê, ¿e mocujemy go do muru
lub œciany betonowej. W ¿adnym
przypadku nie wolno mocowaæ go
do p³yty kartonowo-gipsowej! Jest
ona po prostu zbyt s³aba, naci¹g-

niêcie karnisza i zawieszenie t³a
spowoduje rozkruszenie siê p³yty
i wyrwanie ko³ków.

Istotne jest równie¿ pod³o¿e
pod t³em. Jeœli mamy idealnie rów-
n¹ pod³ogê, to nie ma ¿adnego
zmartwienia. Natomiast jeœli pod
t³em znajduje siê niezbyt g³adki be-
ton albo p³ytki rozdzielone wyraŸny-
mi fugami, to trzeba przygotowaæ
siê na to, ¿e wszystkie nierównoœci
zarysuj¹ siê przez surówkê. Przez
w³ókninê te¿, choæ w mniejszym
stopniu. Wówczas op³aca siê pod³o-
¿yæ pod poziom¹ czêœæ t³a p³ytê pil-
œniow¹ albo chocia¿by grub¹ tkani-
nê w kilka warstw, np. tê surówkê,
tyle ¿e mo¿liwie grubsz¹ i sztyw-
niejsz¹. Nie mo¿na z tym jednak
przesadzaæ, bowiem przy zbyt gru-
bym i miêkkim pod³o¿u stopy bêd¹
widocznie „zanurza³y” siê w t³o,
zw³aszcza jeœli wejdzie nañ dziew-
czyna na szpilkach. Wówczas mo¿e
nawet przebiæ materia³ t³a.

Uwaga dla sta³ych czytelni-
ków rubryki: w artykule zamiesz-
czonym w poprzednim numerze
dziewczynka z psem jest sfotografo-
wana na tle z czarnej agrow³ókniny,
wysoka modelka zaœ na tle z bia³ej
bawe³nianej surówki, na górnej kra-
wêdzi zdjêæ jest widoczne zawie-
szenie t³a na karniszu linowym. ! 6699

Sklejenie �w styk� dwóch płacht agrowłókniny taśmą samoklejącą pozwala nie-
wysokim kosztem (około 25 zł) utworzyć całkiem dobre tło. Wymaga to jednak
sporej dokładności wykonania.

Przy starannym wykonaniu styk od strony
frontalnej jest prawie niewidoczny, tym
bardziej że ogniskujemy obiektyw przecież
nie na samym tle, lecz na stojących około
1 m przed tłem modelach. Tło wówczas
częściowo traci ostrość i styk staje się
jeszcze mniej wyraźny. Nawet gdyby nie
zniknął on całkowicie, łatwo go ostatecz-
nie usunąć przy obróbce zdjęć.


