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Rozdział 11.

Dziesięć spraw, o których 
warto wiedzieć…

…gdy zaczyna się przygodę z fotografią

Dlaczego zawodowi fotografowie nie dzielą się informacjami o tych spra‑
wach, gdy człowiek dopiero zaczyna wdrażać się w pstrykanie? Tak na‑
prawdę powód jest prosty, ale żeby zrozumieć całą sprawę od początku 

do końca, trzeba spojrzeć na nią w ujęciu historycznym. Otóż, odkąd pamiętam, za‑
wsze istniało „Tajne Stowarzyszenie Fotografów, Którzy Pod Przysięgą Krwi Ustalili, 
Że Swoimi Sekretami Z Żółtodziobami Dzielić Się Nie Będą”, w skrócie TSFKPP‑
KUŻSSZŻDSNB. Ten kartel zawodowych fotografów (prawdopodobnie sponsoro‑
wany przez nieoficjalną komórkę rządową albo Pentaxa) kontrolował przepływ in‑
formacji o fotografii, podobnie jak organizacja ICANN kontroluje proces 
przydzielania domen internetowych najwyższego poziomu. Tak czy owak, uświę‑
ceni przysięgą braciszkowie (jak sami się nazywają) z TSFKPPKUŻSSZŻDSNB przez 
wiele lat trzymali pieczę nad technikami fotografowania i dzielili się nimi tylko z in‑
nymi uświęconymi braciszkami w trakcie rytualnej ceremonii „przekazywania mi‑
strzostwa”, odbywającej się raz do roku w ukrytej pieczarze (niektórzy twierdzą, że 
znajduje się ona w Dunwoody w stanie Georgia, niemal na przedmieściach Atlanty). 
Tak czy owak, ta przysięga milczenia o niemal religijnym charakterze została złama‑
na przez prozaiczny ludzki błąd; literówkę, jeśli wolisz. W 2006 roku przy zamawia‑
niu nowych, oficjalnych papierów firmowych oraz wizytówek w skrócie TSFKPP‑
KUŻSSZŻDSNB przez pomyłkę zabrakło kluczowej, przedostatniej literki — „N” (od 
słowa „Nie”). Jak to zwykle bywa w stowarzyszeniach tajne łamane przez poufne, 
członkowie uznali, że jest to zawoalowany przekaz z samej góry („Najwyższej Loży 
Zawodowców”; grupy profesjonalistów cieszących się tak głębokim poważaniem, 
że zwykłym braciszkom nie wolno nawet odnosić się do niej w skrócie) i posłusznie 
zaczęli się dzielić sekretnymi technikami fotografowania. I tak dotarliśmy do czasów 
obecnych. A może było po prostu tak, że ci nieszczęśni zawodowcy po prostu bali 
się, że kiedy zwykli ludzie poznają różne fotograficzne triki, lukratywne zlecenia na 
fotografowanie wesel pozostaną tylko wspomnieniem? Kto wie…

Czas otwarCia migawki: 1/8000 s Przys łona: f/2,8 iso: 160 ogniskowa: 400 mm | autor: sCott kelby
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1. „Droższy aparat” niekoniecznie musi  
oznaczać „lepsze zdjęcia”

Jeśli rok czy dwa lata temu kupiłeś nową lustrzankę cyfrową, nawet bardzo prostą, to wierz 
mi: ten aparat umie robić lepsze zdjęcia niż zaawansowane, kosztujące krocie lustrzanki 
dla zawodowców sprzed kilku lat. Jakość matryc światłoczułych w amatorskich lustrzan‑
kach cyfrowych jest dziś zadziwiająco dobra, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia 
ze sprzętem firmy Nikon, Canon, Sony, Pentax, czy jeszcze innej. Każda z tych lustrzanek 
potrafi robić fantastyczne zdjęcia. Jeśli na przykład pojechałbyś skoro świt do jakiegoś 
urzekającego miejsca, rozstawił statyw i zrobił 10 zdjęć lustrzanką z dolnej półki, taką jak 
Canon Rebel 650D (sam korpus można kupić za niewiele ponad 2500 złotych), a potem 
sfotografował tych samych 10 scen za pomocą zawodowej lustrzanki w rodzaju Canon 5D 
Mark III (cena około 11 tysięcy złotych), wydrukował wszystkie 20 zdjęć i przemieszał odbitki, 
to nie byłbyś w stanie odróżnić, która pochodzi z którego aparatu. Naprawdę byłyby tak 
podobne pod względem jakości. Skoro i tanie, i drogie lustrzanki robią równie dobre zdję‑
cia, to po co przepłacać? Otóż płaci się nie tyle za możliwość robienia lepszych zdjęć, lecz 
za większą liczbę funkcji. To trochę jak w przypadku samochodów. W Stanach Zjednoczo‑
nych nowiutka Toyota Camry kosztuje od około 22 tysięcy do 30 tysięcy dolarów. Niezależ‑
nie od wersji, mamy do czynienia z Toyotą Camry (świetny wóz!), a wydatek rzędu 30 tysię‑
cy USD przekłada się na dodatkowe funkcje — podgrzewane siedzenia, tylną kamerę, silnik 
o większej pojemności, dodatkowe systemy zabezpieczeń, lepszy system nagłośnienia itp. 
Ale w trakcie jazdy autostradą z prędkością 100 km/h komfort podróży będzie identyczny, 
niezależnie od wersji. No dobrze; w takim razie jak robić lepsze zdjęcia aparatem, który 
już masz? Trzeba poznać go na wylot; intuicyjnie obsługiwać wszystkie funkcje, menu, 
przyciski itp. Dzięki temu korzystanie z aparatu stanie się Twoją drugą naturą: przestaniesz 
się zastanawiać nad przyciskami i pokrętłami, i skupisz się na robieniu doskonałych zdjęć, 
co tak naprawdę sprowadza się do dwóch zasadniczych kwestii: w co wycelujesz obiektyw 
i jak to zrobisz.
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2. Gotowe zdjęcia trzeba wyostrzać

Istnieje wiele sposobów na robienie ostrzejszych zdjęć, a sama kwestia ostrości jest na tyle 
istotna, że poświęciłem jej cały pierwszy rozdział tej książki. Ale jeśli miałbym wymienić 
jedną rzecz, która potrafi  przemienić zdjęcie ostre w superostre, to byłoby to wyostrza‑
nie na komputerze. Nieważne, czy użyjesz w tym celu Photoshopa, programu Elements 
(„uproszczonej” wersji Photoshopa, o zadziwiająco dużych możliwościach), Apple Aper‑
ture czy Lightrooma — jeśli zależy Ci na uzyskaniu naprawdę profesjonalnych efektów, 
musisz wyostrzyć każde zdjęcie. Pomyśl tylko: wydajemy fortunę na statywy, superostre 
obiektywy i wężyki spustowe, aby uzyskać jak najostrzejsze zdjęcia, ale tak naprawdę 
dopiero te 350 złotych za program w rodzaju Photoshop Elements ma największy wpływ 
na ostateczną ostrość zdjęcia (przy odrobinie szczęścia Elements można kupić za mniej 
niż 300 złotych — to naprawdę niewiele jak na gigantyczny skok jakościowy pod wzglę‑
dem ostrości obrazu). Co więcej, czy kupisz Photoshopa za niemal trzy tysiące złotych, czy 
Elements za złotych trzysta, w obydwu znajdziesz to samo narzędzie do wyostrzania: fi ltr 
Unsharp Mask (Maska wyostrzająca). Aby go użyć, wybierz polecenie Unsharp Mask (Maska 
wyostrzająca) z menu Filter/Sharpen (Filtr/Wyostrzanie). Na stronie 18 w rozdziale 1. podałem 
garść ustawień, których używam do wyostrzania portretów, miejskich krajobrazów, pejzaży 
i zdjęć z podróży, a także parametry uniwersalne oraz superostre (dobre do wyostrzania 
zdjęć sportowych i krajobrazów z mnóstwem ostrych, wyrazistych detali). Zasugerowałem 
też ustawienia odpowiednie do wyostrzania zmniejszonych zdjęć o małej rozdzielczości, 
przeznaczonych do opublikowania w internecie. Wypróbuj je, aby przekonać się na własne 
oczy, jak ogromną różnicę sprawia cyfrowe wyostrzanie… może nawet większą niż wszyst‑
kie inne zabiegi razem wzięte.

Kup książkę Poleć książkę

http:/helion.pl/rt/focws2
http:/helion.pl/rf/focws2


[ 200 ]

rozdzi a ł 11 . Sekrety mistrza fotografi i cyfrowej. 200 ujęć Scotta Kelby’ego

…których nigdy się nie ogląda, gdyż jednym z sekretów postępowania prawdziwych profe‑
sjonalistów jest pokazywanie tylko najlepszych, najbardziej udanych prac. Mnóstwo ludzi 
uważa, że zawodowiec podchodzi do sceny, naciska spust migawki i za pierwszym razem 
dostaje wyśmienite zdjęcie; potem zaś odchodzi gdzie indziej i dokonuje tej samej sztuki. 
Innymi słowy, jedno naciśnięcie spustu migawki profesjonalisty to jedno profesjonalne 
zdjęcie. Wierz mi, tak nie jest (jeśli rzeczywiście tak by było, to dzień pracy zawodowego 
fotografa trwałby może pięć minut). Pracowałem z wieloma słynnymi fotografi kami i wraz 
z nimi prowadziłem zajęcia — każdy z nich powiedziałby Ci bez wahania, że czasami trzeba 
zrobić sto zdjęć jednego tematu, aby uzyskać jedno naprawdę dobre (to jedno, które 
wszyscy zobaczą). Ale my w trakcie fotografowania widzimy wszystkie swoje zdjęcia (i te złe, 
i te dobre), więc w naturalnym odruchu porównujemy je wszystkie z najlepszymi ujęciami 
profesjonalistów, co działa na nas bardzo deprymująco. Pamiętaj: nikt nie będzie nas oce‑
niał za złe fotografi e, których nie pokażemy światu; jesteśmy oceniani tylko na podstawie 
tych, które wystawiamy na widok publiczny. Bierz przykład z najlepszych: pokazuj tylko 
najlepsze fotografi e i wiedz, że nie każde zdjęcie zawodowego fotografa musi wyjść dosko‑
nale. Nie porównuj wszystkich swoich fotek do najlepszych z najlepszych, wybranych przez 
zawodowca. Nawiasem mówiąc, jeśli spośród 200 albo 300 zdjęć mogę wybrać pięć albo 
sześć naprawdę dobrych, jestem zachwycony. Czasami udaje mi się zrobić więcej, kiedy 
indziej żadne nie wychodzi tak, jak bym chciał, co budzi zrozumiałe rozczarowanie, ale 
się zdarza. Jeśli przydarzy się także Tobie, nie przejmuj się — następnym razem zapewne 
z nawiązką odrobisz poprzednie niepowodzenia. I jeszcze jedno: za każdym razem, gdy 
patrzymy na coś niesamowitego, unosimy aparat do oka i naciskamy spust migawki, mo‑
żemy liczyć na coś wyjątkowego, magicznego — na łut szczęścia. O dziwo, przytrafi a się on 
znacznie częściej, niż mogłoby się wydawać.

3. Zawodowcy robią mnóstwo 
nieudanych zdjęć…
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Jeśli po zrobieniu zdjęcia i obejrzeniu go na wyświetlaczu z tyłu aparatu okaże się, że 
fotka wygląda okropnie (jest o wiele za ciemna lub za jasna, główny temat jest bardzo 
ocieniony itp.), to czy wiesz, za pomocą jakiej funkcji najłatwiej naprawisz ten błąd? Jeśli 
nie, to koniecznie polecam Ci zapoznanie się z funkcją kompensacji ekspozycji. Wprawdzie 
omówiłem ją na stronie 74., ale założę się, że wielu Czytelników po prostu pominęło tę 
stronę, gdyż na pewnym poziomie zaawansowania określenie „kompensacja ekspozycji” 
brzmi zbyt enigmatycznie. Bardzo chciałbym, aby ta funkcja nazywała się jakoś inaczej, 
przystępniej, gdyż jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jakie warto poznać na początku 
przygody z fotografią. Kompensacja ekspozycji stanowi remedium na dwie bardzo istotne 
kwestie: (1) niepoprawne wskazania wbudowanego światłomierza, który na ogół sprawdza 
się wyśmienicie, ale czasami się myli, a gdy tak się dzieje, czasami trudno dojść do tego, co 
należy poprawić. (2) Ponadto pozwala uwiecznić na zdjęciu szczegóły scenerii; zwłaszcza 
w najjaśniejszych obszarach kadru. Jeśli poszlibyśmy razem pofotografować i zapytałbyś, 
czego przede wszystkim powinieneś się nauczyć w kwestii obsługi aparatu, aby robić 
lepsze zdjęcia, to odparłbym, że właśnie stosowania kompensacji ekspozycji. Opanowanie 
tej umiejętności pozwoli Ci zwiększyć odsetek zdjęć, które będziesz mógł z dumą oprawić 
i powiesić na ścianie. Najlepiej będzie, jeśli od razu zajrzysz na stronę 74. i zapoznasz się 
bliżej z tą funkcją, a potem wróć do czytania tego rozdziału (tak, to naprawdę jest takie 
ważne).

4. Kompensacja ekspozycji
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Mam dla Ciebie dobrą wiadomość: możesz być znakomitym fotografem, robić fantastyczne 
zdjęcia i zasadniczo być szczęśliwym człowiekiem, nie używając manualnego trybu foto‑
grafowania. Znam wielu początkujących fotografów, którzy wychodzą z założenia, że ich 
zdjęcia nie wychodzą tak, jakby tego oczekiwali, właśnie ze względu na to, że nie fotogra‑
fują w trybie manualnym. Wierz mi; tryb ręczny nie jest jakimś magicznym przełącznikiem, 
dzięki któremu wszystkie zdjęcia nagle zamieniają się w prace godne wystawienia w galerii. 
To po prostu kolejny tryb fotografowania — jak każdy inny. Tak naprawdę wszystko 
sprowadza się do dwóch kwestii, o których już pisałem: w co wycelujesz obiektyw i jak to 
zrobisz. To nie kwestia trybu fotografowania. Moim zdaniem jednym z powodów, dla któ‑
rych dajemy się zwieść mitom o czarodziejskich możliwościach tego trybu, są przechwałki 
na forach internetowych, na których fotografowie z wyższością stwierdzają, że „fotografują 
tylko w trybie manualnym” (tak jakby to przynosiło jakiś szczególny zaszczyt). Tymczasem 
tak naprawdę jest to po prostu jeden z wielu trybów ekspozycji, możesz więc z powo‑
dzeniem skreślić tę kwestię z listy zmartwień. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie warto 
nauczyć się obsługi trybu manualnego albo że ten tryb się do niczego nie nadaje (gorąco 
zalecam go do fotografowania w studiu, zwłaszcza z użyciem lamp błyskowych); chciał‑
bym jedynie zdementować plotkę, jakoby posługiwanie się nim stanowiło jakiś mityczny 
szczyt umiejętności, który trzeba zdobyć, aby osiągnąć fotograficzne mistrzostwo. Spośród 
wszystkich rzeczy, które warto poznać, aby stać się lepszym fotografem, tę jedną możesz 
bez żalu odłożyć na dużo, dużo później.

5. Nie przejmuj się trybem manualnym
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Gdzie dziś ogląda się większość zdjęć? W internecie, prawda? Oczywiście nadal zdarza 
się nam robić odbitki (założę się, że je robisz), ale tak naprawdę zdecydowana większość 
fotografi i jest prezentowana właśnie w internecie. Jeśli sieć także dla Ciebie jest głównym 
miejscem publikowania zdjęć, to skorzystaj z pewnej rady, którą usłyszałem kilka lat temu: 
fotografuj poziomo. Przez „poziomo” rozumiem orientację krajobrazową zamiast portreto‑
wej, pionowej. Przemawiają za tym dwa powody. (1) Im większe jest zdjęcie, tym większe 
robi wrażenie, prawda? Oczywiście, że prawda! Tymczasem większość galerii interneto‑
wych, portfolio i serwisów społecznościowych jest przystosowana do zdjęć poziomych, zaś 
pionowe wyglądają w nich jak miniatury. Dzieje się tak dlatego, że po umieszczeniu piono‑
wego zdjęcia w przeznaczonej nań przestrzeni, po jego bokach zostaje mnóstwo pustego 
miejsca, zaś sama fotografi a sprawia wrażenie ściśniętej, malutkiej. Jeśli zrobisz zdjęcie po‑
ziome, w internecie zostanie ono wyświetlone w większym formacie, a tym samym będzie 
ono wyglądało bardziej sugestywnie. (2) Na ogół znacznie łatwiej jest wykadrować zdjęcie 
poziome do pionowych proporcji niż zdjęcie pionowe do poziomych (po prostu spróbuj 
to zrobić, aby się przekonać, co mam na myśli). Dawniej zwykło się mawiać: „Kiedy należy 
zrobić pionowe zdjęcie jakiejś sceny? Zaraz po tym, jak sfotografuje się ją w poziomie”. Nie 
bez przyczyny zacząłem poprzednie zdanie od słowa „dawniej”. Powiedzenie to sprawdzało 
się w czasach, gdy wszystkie zdjęcia robiło się z myślą o odbitkach i każde z nich, niezależ‑
nie od orientacji, miało podobny potencjał — wystarczyło je odwrócić w ręku. Czasy się 
jednak zmieniły i w ślad za tym powinien się zmienić nasz punkt widzenia (a także strategia 
fotografowania)!

6. Dziś lepiej (na ogół) robić zdjęcia 
o orientacji poziomej
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Jeśli naprawdę chcesz zrobić na ludziach wrażenie, wydrukuj odbitkę. Wiem, że to brzmi 
banalnie, ale odbitka — zwłaszcza dzisiaj — to jedna z tych rzeczy w fotografii, które są 
zdolne wywołać niesamowity efekt. Tym większy, im większa odbitka (osobiście uważam, 
że próg „niesamowitego efektu” zaczyna się od formatu 30×45 cm, ale jeśli możesz zrobić 
jeszcze większą odbitkę, na przykład 40×50 cm, to wrażenie będzie jeszcze większe. To 
jeden z tych przypadków, gdzie więcej oznacza lepiej). Dlaczego obecnie odbitki wywołują 
takie emocje? (1) Są namacalne. Przywykliśmy do oglądania zdjęć na szklanych ekra‑
nach monitorów. Nie możemy ich wziąć do ręki. Nie możemy dotknąć. Są gdzieś daleko, 
w swego rodzaju zamknięciu. Ale gdy je wydrukujemy, zdjęcie przestaje być sekwencją 
zer i jedynek. Staje się „prawdziwe”. (2) Podaj komuś gotową odbitkę i zwróć uwagę na 
reakcje: ludzie zaczynają gładzić papier. Dotyk jest jednym z pięciu zmysłów człowieka, 
a połączenie go z wrażeniami płynącymi z patrzenia na zdjęcie pozwala nawiązać z oglą‑
dającym kontakt na zupełnie innym poziomie. (3) Drukowanie odbitek to swego rodzaju 
dowód prestiżu, który świadczy o poważnym podejściu do fotografowania. To zarazem 
inwestycja w fotografię. (4) Odbitki otwierają drzwi. Jeśli chcesz zrobić zdjęcie w jakimś 
wnętrzu, powiedzmy, w restauracji, i weźmiesz ze sobą wielkoformatową odbitkę jednego 
ze swoich zdjęć, to jest spora szansa, że uzyskasz zgodę. Dobra odbitka subtelnie sugeruje: 

„Jestem wiarygodny — udzielenie mi pozwolenia na robienie zdjęć niczym nie grozi”. Wierz 
mi, odbitka czyni cuda. Wreszcie (5), odbitka może być znakomitym prezentem. Pomyśl 
tylko: nawet przesłanie zdjęć e ‑mailem robi wrażenie na przyjaciołach, prawda? Wydrukuj 
ładną odbitkę, podpisz ją, zwiń i zapakuj w tekturowy rulon, a potem prześlij w tradycyjny 
sposób. Będziesz zaskoczony reakcją przyjaciół. Wierz mi, odbitka to potęga. Spróbuj, a się 
przekonasz.

7. Nic nie robi takiego wrażenia jak odbitka
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Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych powyższy tytuł może być szokujący, ale pamiętaj, że 
mówimy tutaj o sekretach, które zdradziłbym tylko przyjaciołom (a zarazem o sprawach, 
o których sam chciałbym wiedzieć wcześniej). Jednym z tych sekretów jest ignorowanie 
histogramu wyświetlanego na ekranie LCD z tyłu aparatu. Wiem, że wielu ludziom brakuje 
jakiegoś mierzalnego, konkretnego czynnika, na bazie którego mogliby odpowiedzieć 
sobie na uporczywie powracające pytanie: „Czy to jest dobre zdjęcie?”. Ale wierz mi, odpo‑
wiedzi nie znajdziesz w histogramie. Pamiętam pewne warsztaty fotografi czne, na które 
zostałem zaproszony w roli wykładowcy. W trakcie prezentacji wypłynęła kwestia histogra‑
mów. Z tyłu sali siedziało kilku innych instruktorów (jednych z absolutnie najlepszych w tej 
branży — Joe McNally, Vincent Versace, Laurie Excell i Moose Peterson). Wspomniałem, że 
nie posługuję się histogramami, i korzystając z okazji zapytałem tuzów fotografi i, czy korzy‑
stają z histogramów. „Nie”, „nigdy”, „ja nie”, „no co ty!” — odkrzyknęli zgodnym chórem. Czy 
ci zawodowcy wiedzą o czymś, o czym nie mają pojęcia ludzie prowadzący niekończące się 
dysputy na forach internetowych? Tak: zdają sobie sprawę, że dobre zdjęcia nie powstają 
od patrzenia na histogramy. Wiedzą, że o jakości fotografi i nie świadczą wyłącznie kwestie 
techniczne (wbrew marzeniom i oczekiwaniom wielu fotografów, gdyż opanowanie kwe‑
stii technicznych jest znacznie łatwiejsze niż wyrobienie sobie „serca i oka” do fotografi i). 
Z dzisiejszymi aparatami fotografi cznymi uzyskanie dobrej ekspozycji nie stanowi większe‑
go problemu. Przeciwnie, jest bardzo proste — nowoczesne aparaty są tak zaawansowane, 
że aby zrobić źle naświetlone zdjęcie, trzeba się naprawdę postarać. Nie przejmuj się więc 
histogramami i zacznij zastanawiać nad tym, na co kierujesz obiektyw i jak to robisz. W tym 
tkwi tajemnica udanych zdjęć.

8. Nie przejmuj się histogramem
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Staraj się fotografować różne tematy — od kulinariów do krajobrazów, od portretów 
do sportu; sprawdź się w fotografii produktowej i podróżniczej, i we wszystkich innych 
gałęziach i nurtach. Na początku przygody z fotografią pstrykaj po prostu wszystko! A gdy 
już okrzepniesz, usiądź i zastanów się, jakim fotografem tak naprawdę chcesz być, i zacznij 
rozwijać się w tym kierunku. Pierwszy krok polega na krytycznym przyjrzeniu się wszyst‑
kim tematom, które dotychczas uwieczniałeś, i zadaniu sobie zasadniczego pytania: „Do 
których spośród tych zdjęć mam największą smykałkę?” albo „Czy ludzie uważają, że mam 
szczególny talent do jakiegoś rodzaju zdjęć?”. Przypuszczam, że sam poczujesz, że niektóre 
tematy po prostu fotografuje Ci się łatwiej niż inne — tak jakbyś intuicyjnie wiedział, co 
trzeba robić. To, jak już wspomniałem, pierwszy krok (nawiasem mówiąc, to może być 
więcej niż jeden temat — całkiem możliwe, że odnajdziesz się w fotografii podróżniczej, 
sportowej i na przykład w portretach w naturalnym świetle). Kolejny krok, a zarazem 
kolejne pytanie brzmi: „Które z tych tematów sprawiają mi największą frajdę przy fotogra‑
fowaniu?”. To bardzo ważne, gdyż właśnie na tego rodzaju zdjęciach powinieneś się skupić. 
Nie ma sensu w uporczywym doskonaleniu umiejętności w fotografii produktowej, jeśli tak 
naprawdę ciągnie Cię do portretów w świetle zastanym. Tak naprawdę niewielu fotografów, 
nawet tych doświadczonych, przykłada do tego szczególną wagę — po prostu fotografują. 
A choć w ten sposób mogą osiągnąć przyzwoite efekty w wielu różnych nurtach fotografii, 
to mam wrażenie, że słowo przyzwoite Cię nie satysfakcjonuje (to coś jak trójka z plusem 
w szkole). Odnalezienie się w konkretnej dziedzinie fotografii pozwala skupić wysiłki, dzia‑
łania i czas na tym, co najważniejsze. A kiedy staniesz się naprawdę dobry w robieniu tego, 
co lubisz robić… wtedy pojawia się magia.

9. Określ, jakim fotografem jesteś
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rozdzi a ł 11 .Dziesięć spraw, o których warto wiedzieć…

Ktoś musiał Ci to powiedzieć (wolałbym nie być posłańcem tej wieści, ale ponieważ 
umówiliśmy się na wspólne fotografowanie, walnę prosto z mostu): doskonałe zdjęcia 
trudno zrobić krok od domu. Owszem, raz na jakiś czas może się tak zdarzyć, ale najczęściej 
w celu zrobienia zdjęć naprawdę wysokiej klasy trzeba wyprawić się gdzieś dalej; czasami 
nawet bardzo daleko. Jeśli na przykład marzą Ci się ładne zdjęcia krajobrazowe, to raczej 
nie będziesz miał większych szans, żeby zrobić je w pobliżu miejsca zamieszkania (chyba 
że mieszkasz w okolicach Page w Arizonie, w Moab w stanie Utah albo innym, równie ma‑
lowniczym miejscu). Musisz wybrać się gdzieś, gdzie krajobraz sprzyja robieniu pięknych 
zdjęć. Wiem — to czasochłonne i kosztowne, ale jeśli zależy Ci na uwiecznianiu pięknych 
krajobrazów, to przede wszystkim powinieneś taki krajobraz przed sobą mieć; najlepiej 
o świcie. Ten drugi warunek jest bardzo ważny. Jeśli już wydasz pieniądze i poświęcisz 
czas na wyprawę, nie wyleguj się w łóżku do 9:00 rano. Musisz być na miejscu, gotowy do 
fotografowania, na pół godziny przed wschodem słońca — na przykład o 4:45… Właśnie to 
mam na myśli, pisząc, że „dobre zdjęcia wymagają poświęceń”. Jeśli widzisz jakieś znakomi‑
te zdjęcie krajobrazowe, to wiedz, że ktoś postąpił właśnie w taki sposób. Wykosztował się 
na podróż. Opanował sztukę posługiwania się aparatem. Kupił (pożyczył albo wypożyczył) 
odpowiedni sprzęt. Wstał skoro świt (może nawet dwa razy pod rząd, może więcej…). Zro‑
bił wszystko, co tylko w jego mocy, aby zwiększyć swoje szanse na zrobienie wymarzonego 
zdjęcia. A czy powinieneś długo ćwiczyć przed wyprawą? Tak naprawdę sama wyprawa 
będzie doskonałą wprawką (a potem przyjdą kolejne). Jeśli chcesz fotografować ludzi, szu‑
kaj wyjątkowych, nieprzeciętnie fotogenicznych modeli i modelek i naucz się ich oświetlać 
albo postaraj się znaleźć doskonałe, naturalne światło. No cóż; jeśli robienie doskonałych 
zdjęć byłoby takie proste, wszyscy by je robili… Dobre zdjęcia wymagają czegoś więcej 
niż tylko dobrego aparatu. Trzeba jeszcze się im poświęcić — w przeciwnym razie Twoja 
fotograficzna przygoda będzie długim pasmem rozczarowań.

10. Dobre zdjęcia wymagają poświęceń
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rozdzi a ł 11 . Sekrety mistrza fotografi i cyfrowej. 200 ujęć Scotta Kelby’ego

„Zaraz, chwileczkę — pomyślisz być może — przecież to już jedenasta porada, a wspomi‑
nałeś, że miało ich być 10”. Fakt, ale „11 spraw, o których…” nie brzmiało najlepiej, potraktuj 
więc tę poradę jako coś ekstra. Wróćmy jednak do portfolio. Nieważne, czy założysz je 
online, czy wydrukujesz. Najważniejsze, żebyś je miał. Dlaczego to takie istotne? Założę 
się, że na komputerze masz tysiące fotografi i — morze różnych zdjęć, które tak naprawdę 
niewiele mówią o Tobie jako o autorze (poza tym, że dużo fotografujesz). Celem portfolio 
jako kompendium Twoich najlepszych prac jest uświadomienie sobie tego, na jakim etapie 
obecnie jesteś jako fotograf. Dopiero gdy zgromadzisz swoje najbardziej udane prace, 
możesz tak naprawdę ocenić, co dotychczas osiągnąłeś, i zastanowić się, jaki kierunek 
nauki obrać. Ile zdjęć powinno zawierać portfolio? Zacznij od wybrania 24 najlepszych. Nie 
chodzi mi o to, aby po prostu umieścić je w jakimś folderze — trzeba opublikować je on‑
line (tak, to naprawdę konieczne). Wcale nie musi to być bardzo kosztowne, gdyż w wielu 
serwisach można stworzyć swoje portfolio dosłownie za grosze, a czasami nawet za darmo 
(zajrzyj na strony http://5px.com albo http://www.squarespace.com — dwa doskonałe 
i bardzo przystępne serwisy tego typu). Jeśli sam nie potrafi sz wybrać spośród swoich 
zdjęć tylko 24, poproś o pomoc zaprzyjaźnionego fotografa, do którego masz zaufanie. 
Jeżeli poważnie myślisz o tym, aby się rozwijać jako fotograf, to posiadanie portfolio jest 
naprawdę istotne (ważniejsze, niż mogłoby się wydawać).

11. Przyda Ci się portfolio
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rozdzi a ł 11 .Dziesięć spraw, o których warto wiedzieć…

Teraz myślisz sobie: „Aha, czyli jest jeszcze numer 12?!”. No cóż; w przeciwnym razie została‑
by tutaj pusta strona, co wynika ze sposobu składania książek, postanowiłem więc przemy‑
cić jeszcze jedną bonusową poradę, a choć jej tytuł brzmi dość zniechęcająco (zwłaszcza 
z punktu widzenia mojego wydawcy), tak naprawdę wcale tak nie jest. Ale zmieńmy na 
chwilę punkt widzenia. W Stanach Zjednoczonych wychodzi doskonałe czasopismo dla 
miłośników golfa, zatytułowane „Golf Digest”. Naprawdę fantastyczne, pełne znakomitych 
artykułów poświęconych rozmaitym aspektom tej gry, począwszy od technik doskonalenia 
zamachu aż do sprawdzonych metod wybijania piłki z piaszczystych łach, czyli tak zwanych 
bunkrów. Za każdym razem, gdy sięgam po „Golf Digest”, dowiaduję się czegoś nowego, 
z czego bardzo się cieszę, gdyż uwielbiam grać w golfa. Nie jestem jednak dobrym golfi stą. 
Kiedy gram z moim bratem Jeff em, na ogół kończę z przeciętnym wynikiem. Zdarza mi się 
kilka dobrych uderzeń, czysty putting albo sprawne wybicie z bunkra. To wszystko. Brałem 
lekcje golfa, mam przyzwoity zestaw kijów, a dzięki „Golf Digest” z grubsza wiem, co 
powinienem robić… i jest to niesamowicie frustrujące w kontekście tego, że gdy wreszcie 
przystępuję do gry, osiągam rezultaty znacznie poniżej oczekiwań. Ale przynajmniej wiem, 
dlaczego tak się dzieje: po prostu za mało ćwiczę. Sporadyczne lekcje, czytanie „Golf Digest” 
i oglądanie programów na Golf Channel pozwoliło mi zapoznać się z golfem, ale to nie za‑
stąpi treningu. Muszę wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie lekcji, lektury i oglądania pod‑
czas ćwiczenia konkretnych technik. Muszę poćwiczyć długie uderzenia i grę w okolicach 
dołka, że nie wspomnę o wybiciach z piachu. (Poćwiczyć, a nie tylko o tym czytać!). Z fo‑
tografi ą jest podobnie. Jeśli chcesz być lepszy, to na podstawie lektury książek o fotografi i 
dowiesz się, jak należy postępować, ale to nie to samo co samodzielne ćwiczenia. Czytanie 
dalej Cię nie zaprowadzi. Musisz nabierać wprawy. Musisz regularnie fotografować, mając 
na celu doskonalenie technik, o których czytałeś. Naprawdę doceniam to, że kupiłeś tę 
książkę, i mam nadzieję, że zaczerpnąłeś z niej garść inspirujących wskazówek, ale teraz ją 
odłóż. Pora wziąć aparat do ręki.

12. Przestań czytać książki o fotografi i
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