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WSTĘP

Fotografuję zawodowo już 
od wielu lat i uwielbiam 
portrety, te studyjne w 
szczególności. Moim 
klientom robię zdjęcia w 
rożnych warunkach i 
miejscach, czasami są to ich 
biura, mieszkania, a czasem 
wynajmuję profesjonalne 
studio. Wszystko zależy od 
konkretnego zlecenia.
 
Zawsze też chciałem mieć 
własne studio fotograficzne i 
myślę, że skoro czytasz ten 
przewodnik, to pewnie też 
albo myślisz o swoim 
własnym atelier, albo już je 
masz. 
 
Przez długi czas byłem 
głęboko przekonany, że do 
zrobienia pięknych zdjęć 
potrzebna jest wielka 
przestrzeń, choćby po to, by 
można było rozstawić 
wszystkie lampy i cały ten 
sprzęt fotograficzny oraz 
mieć miejsce na uchwycenie 
całej sylwetki, nie 
wspominając nawet o super 
jasnych i kosztownych 
obiektywach.
 

Takie myślenie bardzo 
ogranicza, bo tak na prawdę, 
piękne portrety można 
zrobić w domu, w zupełnie 
nieidealnych warunkach. 
Potrzeba tylko minimum 
sprzętu, trochę wiedzy i 
chęci. 
 
 
Dlatego właśnie 
postanowiłem napisać ten 
krótki przewodnik. Pokażę 
Ci w nim, jak radzić sobie, 
gdy mamy niski sufit, 
niewiele miejsca do 
ustawienia tła i lamp. 
 
 
Jak osiągnąć piękne, 
nastrojowe oświetlenie i 
pokażę też, jakie ustawienia 
sprawdzały się w opisanych 
scenariuszach i z jakiego 
sprzętu ja skorzystałem.
 
 
Cieszę się, że razem 
odkryjemy różne 
możliwości domowego 
studia fotograficznego! 
Zatem, do dzieła!
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01 .  SPRZĘT

W przypadku opisanych sesji zdjęciowych wykorzystałem:
 
1. Aparat Canon EOS 6D
2. Obiektyw Canon 85mm f/1.8
3. Obiektyw Helios 58mm f/2
4. Nadajnik Navigator X Quadralite
5. Lampę Quadralite Reporter 200TTL
6. Parasolkę oktagonalną Phottix Easy-up 80cm
7. Mocowanie do lampy Quadralite Reporter S Holder
8. Tło kartonowe Savage 54 Charcoal 1.36m/5.5m
9. Statyw do lamp Quadralite Boom Multi
10. Blenda 5w1 Quadralite 180cm
11. beauty dish 45cm z dyfuzorem
 
Dodatkowy sprzęt:
 
1. Lampa reporterska Canon 580EX II
2. Nadajnik/odbiornik Yongnuo RF 603 x2
3. parasolka 110cm biała 
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Obiektyw Helios 58 f/2 

Canon EOS 6D Canon 85 f/1.8

Lampa i dwa nadajniki nadajnik  Quadralite 
NavigatorX

Quadralite Reporter 200TTL
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A tak wygląda rozstawione studio w pełnej okazałości.
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W domu mam do dyspozycji przestrzeń 2,5m/2,5m o 
wysokości około 3 m. Czyli wymiary bardzo dalekie od 
idealnych. Jak widzisz, żeby było jeszcze bardziej 
interesująco, mam słup drewniany, przechodzący przez 
środek pokoju, który dodatkowo zmniejsza przestrzeń do 
pracy.
 
Zanim się na mnie zdenerwujesz, że robię zdjęcia małymi 
studyjnymi lampkami. To wiedz, że te same efekty 
osiągniesz z wykorzystaniem lamp reporterskich. 
 
Zresztą, zobacz sam. Jeśli mamy mówić o zaletach małego 
studia, no cóż, przynajmniej nie potrzebujesz dużych i 
mocnych lamp ;) Gdybym tutaj odpalił lampę np. 600Ws, 
na pełnej mocy, to nie tylko oślepiłbym siebie i modelkę, 
ale też zupełnie nie panował nad błyskiem.
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Wyznaję jedną zasadę. 
 
W fotografii sprzęt nie jest najważniejszy! Oczywiście 
fajnie jest mieć najlepsze i najnowsze 
lampy/aparaty/obiektywy itp. Ale to nie znaczy, że nie 
można osiągnąć fantastycznych efektów z minimum 
sprzętu. 
 
Kurcze. Nawet jeśli nie masz, powiedzmy blendy – to 
wystarczy jakikolwiek czarny materiał do pochłonięcia 
światła. 
 
Nie potrzebujesz też super nowego i jasnego obiektywu. 
Bo możesz, tak jak ja (choćby w tym przewodniku), 
wykorzystać stary, ale kapitalny obiektyw Helios 58mm 
f/2.0, który można dostać na allegro za mniej niż 200zł! 
Pełnej klatki też nie musisz mieć. 
 
Przyda się jakiś softbox albo parasolka. Jedno jest pewne, 
ograniczenia zmuszają nas do bycia bardziej 
kreatywnymi, a w tej zabawie właśnie o to chodzi!
 
 



 Roksana



02.  BŁYSKAMY

Ok, to mamy rozstawione 
tło, przygotwaną modelkę, 
włączoną lampę i aparat w 
dłoni. I wychodzi nam 
dzieło życia...albo mega 
prześwietlona klatka! 
Choćby taka ;)
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobra, zażartowałem sobie.
Chodzi mi o to, żeby przed 
zrobieniem właściwego 
zdjęcia ustawić prawidłową 
ekspozycję. 
 
Pierwszse co robię, to 
sprawdzam moją ekspozycję 
bez lampy, tylko z zastanym 
światłem. Ważny fakt - 
zawsze robię zdjęcia w 
formacie RAW. Ustawiam 
ISO na 100 i pożądaną 
przysłonę i czas naświetlania. 
Chcę mieć w miarę małą 
głębię ostrości, więc 
zakładam, że będę robił 
zdjęcia w przedziale f/1.8 
-2.8. 
 
 
 

Czas naświetlania ustawiam 
między 1/125s i 1/200s. 
Dlaczego?
 
To jest minimalny czas 
synchronizacji błysku 
mojego aparatu z lampą 
błyskową. Jeżeli czas będzie 
krótszy, to wtedy pojawi się 
ciemny pasek kurtyny na 
zdjęciu. Jeżeli macie lampy z 
systemem HSS (high speed 
sync), to wtedy czas 
naświetlania można 
zdecydowanie bardziej 
skrócić. O systemie HSS 
opowiem przy innej okazji.
 
Ważne, żeby nie robić zdjęć 
na dłuższych czasach, bo 
wtedy złapiecie światło 
zastane. 
 
Kolejnym krokiem jest 
ustawienie mocy lampy. 
Tutaj też lubię polegać na 
ustawieniach manualnych. 
TTL jest świetny, ale ja wolę 
mieć pełną kontrolę nad 
ekspozycją moich zdjęć. 
 
W lampach reporterskich 
zaczynam przy ustawieniu 
1/8 mocy lampy.
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Znajdź prawidłową ekspozycję!
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Powyżej trzy przykłady z sesji z Karoliną. Pierwsze zdjęcie 
jest prześwietlone o 1EV, drugie ma prawidłową ekspozycję 
a trzecie jest niedoświetlone o 1EV. (EV oznacza exposure 
value, czyli wartość ekspozycji. W tych przypadkach moc 
lampy była ustawiona odpowiednio: 1/4, 1/8 i 1/16. 
Przysłona i czas pozostały bez zmian czyli: f/2.8 i t 1/125s.
 
Gdy korzystam z lamp studyjnych np. Quadralite Reporter 
200 TTL, to wtedy ustawiam moc na 1/32 i patrzę jaka 
będzie moja ekspozycja przy danej przysłonie. Jeśli będzie 
prześwietlone, to zmniejszam moc. Proste? Proste!
 
 

    1/4 mocy                             1/8 mocy                          1/16 mocy  



02.  BŁYSKAMY

To jest mój sposób, który mi 
odpowiada i się sprawdza. 
Ale śmiało eksperymentuj i 
wypróbuj metody, które 
będą Tobie bardziej 
odpowiadać.
 
Celowo nie piszę tutaj o 
korzystaniu ze światłomierza, 
ponieważ przez całą moją 
karierę nie miałem go w 
dłoniach i szczerze mówiąc 
uważam, że nie jest 
potrzebny do moich zdjęć. 
 
I tu pojawia się ważne 
pytanie. Jak ocenić czy 
ekspozycja jest prawidłowa? 
Umówmy się, że można 
trochę posiłkować się 
wyświetlaczem, ale to nie jest 
najlepszy sposób. Dlatego 
warto jest mieć włączony 
histogram. Najlepiej ustawić 
histogram z podglądem 
wszystkich kanałów i zwracać 
uwagę szczególnie na kanał 
czerwony. To on informuje 
o ekspozycji skóry. Możesz 
też robić zdjęcia przez kabel i 
na monitorze oceniać 
ekspozycję.
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Lewa storna histogramu 
odpowiada z partie ciemne na 
zdjęciu a prawa za partie jasne. 
Jeśli słupek histogramu 
"strzela" mocno w prawo i 
wychodzi poza skalę, to 
znaczy, że masz prześwietlone 
zdjęcie. Pamiętaj, że 
histogram nigdy nie wygląda 
tak samo. W przypadku tych 
zdjęć mamy do czynienia z 
fotografią w niskim kluczu, to 
znaczy, że na zdjęciu więcej 
jest partii ciemnych.



Karolina
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We wszystkich trzech 
sesjach do tego ebooka, 
wykorzystałem obiektywy 
Helios 58mm f/2.0 i Canon 
85mm f/1.8.
 
Dlaczego te obiektywy? 
 
Zaletą obu jest krótka 
minimalna odległość do 
ostrzenia i bardzo ładny 
obrazek, jaki dają. Celowo 
skupiłem się bardziej na 
Heliosie. Dlaczego? Ponieważ 
pomimo jego wad (o których 
za chwilę), to bardzo 
przyjemny obiektyw do 
pracy. Serio, im dłużej robię 
nim zdjęcia, tym bardziej mi 
się podoba. 
 
Ogniskowa 58mm świetnie 
nadaje się do portretu, 
można zrobić bliższy kadr, 
albo trochę się oddalić by 
pokazać nawet całą postać, 
jak podczas ostatniej sesji z 
Roksaną. Jeśli masz aparat z 
matrycą APS-C (czyli 
niepełną klatkę), to ten 
obiektyw efektywnie będzie 
miał ogniskową zbliżoną do 
90mm. Czyli będzie widział 
ciaśniej.
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Dodatkowo, to jest chyba 
jeden z tańszych obiektywów 
z tak fantastyczną optyką, 
moim zdaniem widocznie 
lepszą od np. Canona 50mm 
f/1.8 
 
Więc dla początkującego 
fotografa, to bardzo fajne 
szkło.  Zauważyłem też 
kolejną jeszcze jedną zaletę. 
Zmusza Ciebie do zwolnienia 
tempa, ostrzenie manualne 
wymaga skupienia oraz 
pewnej ręki i oka. Ale to też 
jest jego słabość i wyzwanie 
dla fotografa.
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I tu pojawia się duże 
wyzwanie. Jak zadbać o 
ostrość zdjęć!?
 
Jak już wspomniałem 
obiektyw manualny zmusza 
do koncentracji. I zaufaj mi, 
musiałem sporo się 
napracować, żeby moje 
zdjęcia były ostre. Na pewno 
trzeba bardzo uważać przy 
przysłonach f/2.0, ja trochę 
go przymykałem do f/2.8, 
żeby mieć choć trochę 
większą głębię ostrości ale 
jednocześnie piękne 
rozmycie. 
 
W każdej sesji miałem kilka 
zdjęć, które wyglądały na 
idealnie ostre na ekranie 
aparatu, a dopiero na 
monitorze komputera było 
widać, jak bardzo nie 
trafiałem w punkt. Dlatego 
jeszcze raz powtórzę. Przy 
wykorzystaniu manualnego 
obiektywu, nie można się 
śpieszyć ale wraz z 
doświadczeniem, będziesz 
mieć lepsze efekty!
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Jak ustawić światło?
 
Do sesji wykorzystałem dwa modyfikatory. Pierwszy to 
softbox parasolka Phottix Easy-Up 80cm a drugi to zwykła 
parasolka 110cm z białym wnętrzem. Pewnie zastanawiasz 
się, jakim cudem udało mi się uniknąć rozświetlenia całego 
setu przy błyskaniu w parasolkę? Pozwól, że zdradzę Ci 
mały sekret! Wystarczy, że złożysz parasolkę, jak na 
zdjęciu poniżej. Dzięki temu będziesz mieć większą 
kontrolę nad światłem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Żeby jeszcze pogłębić cienie dodałem z prawej strony 
czarną blendę.
 
We wszystkich trzech sesjach wykorzystałem trzy metody 
oświetlenia. 3/4 z góry, światło z boku i światło na wprost. 
Mi najbardziej odpowiadały 3/4 i to boczne. Przy tego typu 
zdjęciach zależy mi na głębokich cieniach i jednocześnie 
miękkim charakterze światła. Dlatego podchodzę bardzo 
blisko z moim źródłem (parasolką lub octą) 
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Poniżej przykłady wykorzystanego światła (z profesjonalną 
grafiką ;) )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 100 czas 1/125 f/2.8 

ISO 100 czas 1/160 f/2.8
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ISO 50 czas 1/125 f/2.8 

 

 
 
Powyższe przykłady pokazują jak ustawialiśmy światło, 
jaki był wykorzystany modyfikator. Ostatnie zdjęcie, 
dosłownie było ostatnią klatką na koniec sesji z 
Karoliną, gdy ona już szykowała się do wyjścia. 
Wpadłem na pomysł, żeby z parasolkę ustawić do 
światła jak beauty dish, myślę że z całkiem udanym 
efektem.
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Mam nadzieję, że ten krótki ebook pomoże Ci w 
Twoich poszukiwaniach i rozwoju. Dla mnie 
zrealizowanie wszystkich trzech  sesji i przygotowanie 
tego ebooka było fantastyczną przygodą i pewnym 
eksperymentem. Wierzę, że udało mi się pokazać i 
zachęcić do próbowania portretów nawet w bardzo 
małej przestrzeni. Poruszyliśmy w nim całkiem sporo 
technicznych aspektów błyskania, ekspozycji, czy też 
wyzwań związanych z manualnym obiektywem.
 
Chciałem w tym miejscu jeszcze podziękować moim 
modelkom: Kamili, Roksanie i Karolinie, za to, że 
zgodziły się na sesje zdjęciowe! Bez was ten ebook by 
nie powstał! 
 
 
Pozdrawiam i udanych poszukiwań światła
FK
 
 


