Wakacf ne wojaze to bez wątpienia najlepsza okazja, by w pięknych
plenerach i niezwykłych okolicznościach szkolić sw j fotograficzny
warsztat. Nie wystarczy jednak wybrać się na Kubę i fotografować
kolorowe Cadillaki i kobiety z grub1.rni cygarami w zębach. Malownicze
Wajobrazy i barr,rme postacie to dopiero połowa sukcesu.
Bez odpowiednich umiejętnościtrudno będzie Wam sprostać wyzwaniom, jakie stanowią dla matryc cyfrowych aparat w ostre sło ce na
pustyni czy brak dostatecznej iiości światłapo zmroku.
Dlatego na kolejnych stronach naszego dodatku podpowiadamy nie $lko,
jak przygotować się do fotopodr zy, co zabrać i w co się spakować, ale r wniez
jak dobrać najlepsze parametry i jak zapanować nad ekspozyc)ą.Ponadto nasz poradnik
pomoze Wam komponowa mocne kadry dowiecie się r wnież, juk szukać ciekawej
perspektywy, fotografowa w miejskiej dzungli oraz na prawdzirnryrm safari.
Mamy nadzieję, że dzięI<t naSZyTn wskaz wkom kazdy z Was przywiezie
z wakacji karty pamięci pełne wspaniałych, niecodziennych ujęć!
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fotowyprawy

Pla nowa n ie

By w czasie v,lyjavdu zrobiÓjak najĘsze zdjęcia, trzeba go najpierw
odpowiednio zaplanować,
".;
,

:

rZ d wyjazdem fotograficznYm
trzeba odrobić pracę domową.
Musicie dokładnie przemyśleć

i przeanalizować całą wycieczkę.
lm więcej znajdziecie informacji
o miejscu, do kt rego się wybieracie
i im więcej zdjęć stamtąd obejrzycie,
tym lepiej będziecie przygotowani

do samodzielnych sesji i, co Ważne,
będziecie mieli czas, by odpowiednio
się nastawić. Niezależnie od tego,
dokąd jedziecie, przed wyjazdem
zr bcie porządny research.

banki zdjęć, gdzie pod nazwami danych

miejsc możecie znaleźć zdjęcia, kt re
zostały tam wykonane. Najprościej
jednak wpisać nazwę miejscowości
w wyszukiwarkę i przełączyćsię na
wyszukiwanie grafiki, a pojawią się
Wam przed oczami setki fotografii.
Jeżeli szukacie konkretnych rad
doĘczących fotografowa n ia, wr ćcie
do poprzednich numer w DCĘ
w kt rych pełno jest przykład w

iciekawych wskaz wek.

W tym przewod niku podPowiemY
Wam, jak odpowiednio przygotować się

lakzacząć

do podroży fotograficznej i sprawić, by
po powrocie cieszyć się z pięknych zdjęć.

strony z informacjami dla turyst w oraz

o

Na początku warto zajrzeć do internetu. Dobrym punktem wyjściasą

r

Dobrym źr dłem informacji
żnych miejscach są przewodniki,

kt

re wskazują najciekawsze miejsca
obiekty, a w bardziej rozbudowanych
znajdziecie także informacje, gdzie
warto się zatrzymać na noc i w kt rej
restauracji można zjeśćcoś smacznego.
Wydawnictwa, kt re specjalizują się
W tego Ępu publikacjach, oferują
często bogato ilustrowane przewodniki,
w kt rych możecie podejrzeć r żne
fotografie, a przy tym rozgryźć spos b
i

wykonania zdjęć i miejsce, z
zostały zrobione. Zobaczycie

kt

rych

ta kże

Ępowe,,widoczki", kt rych powin niścieunikać jak ognia.
Pierwszą rzeczą, na kt rąwarto
zwrocić uwagę w przewodniku są
polecane miejsca. Często takie
wskaz wki mogą mieć duży wpływ na
możl iwościfotograficzne. Dowiecie się
także, czy jest konkretny sezon/
w kt rym powinno się unikać danego
regionu. Co z huraganami? Kiedy jest

Ęm idzie,
największy ruch i najwyższe ceny?

szczyt sezonu, a co za

W odpowiednim czasie

Planując wyjazd trzeba wziąć pod
uwagę miejscowe uroczystości, kt re
mogłyby stanowić ciekawy materiał do

fotografowania. Wa rto zarezerwować
wyjazd w czasie, gdy w danym miejscu
odbywa się np. jakiściekawy festiwal.
Jeżelijedziecie ,,w ciemno", a okazuje
się , że jakaśuroczystość będzie miała

miejsce, mozecie natrafić na utrudnienia - niełatwo Wam będzie zarezerwować hotel, wypożyczyć samoch d,
a nawet swobodnie poruszać się po
mieście.
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,,By mieć pojęcie o tym,
jakie zdjęcia mozna Wykonać w określonym
miejscu, Warto poszukać
fotografii wykonanych
tam w internecie"
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Sprzęt, ktorY Warto Spakować

Nie wrzucajcie całego sprzętu w największą torbę.
Zastan wcie się, czego konkretnie będziecie potrzebowaĆ
rzy tej selekcji musicie być

bezwzględni. Nie od dziś
wiadomo, ze noszenie ze

sobą zbyt duzej ilościsprzętu
nigdy nie wychodzi na dobre.
Są dwa głowne powody, dla
kt rych nie wafto zabierac ze
sobą całego swojego dobytku'
Po pierwsze, trzeba oszczędzac

kręgosłup, kt ry po dłuzszej
wycieczce z cięzkim plecakiem
lub torbą zacznie protestować.
Po drugie, mając tak duzo
sprzętu i akcesori w mozecie

mieć problem z wyborem.

Spakujcie tylko to, czego
naprawdę będziecie potrzebować, dzięki temu uda się
poruszać i pracować znacznie
szybciej.

Planujcie
z vvyprzedzeniem
Jezeli traktujecie wyjazd jako
okazję do nabycia nowego
sprzętu czy akcesori w zr bcie
to odpowiednio wcześnie.
Nie polecamy zakupu nowej
lustrzanki na tydzieri przed
wyjazdem.
Wakacje to nie jest czas na
zapoznawanie się z systematyką
obsługi aparatu i wertowanie

''|ił1'1l.}

instrukcji obsługi, gdyż Medy
wiele ciekawych okazji do
fotografowania moze Wam
przejśćkoło nosa. Jeżeli chcecie
wrocić z wakacji z dobrymi
zdjęciami, musicie sw j sprzęt
znać na wylot' Co warto ze sobą
zabrac?
Większościmoze wystarczyć
obiektyw szerokokątny oraz tele

Podr żujcie
,,na lekko",

dla własnego
komfortu kupcie

odpowiedni
plecak na sprzęt,

kt ry odciąży
Wasz kręgosłup

(200/300 mm), to wystarczy,
by m c wykorzystać większość
nada rzających się fotograficznych okazji. Obiektywu,
powiedzmy 18-55 mm mozna
uzyć do fotografowania
krajobraz w i scen miejskich
a 70-2OO mm do fotografowania zwierząt, ludzi, abstrakcji.

oczywiście, superzoom
18-200 mm pokryłby cały
zakres mozliwości, jednakze,

gdyby zdarzyło się Wam go

Aparat przestaje działać
fiojechaliście

lJ

na miejsce. Mija drugi

dzien Waszych wymarzonych wakacji,

a aparat wyzionął właśnieducha. Może
to z przegrzania, zawilgocenia lub
po prostu pech. Zastan wcie się nad

zabraniem ze sobą dodatkowego aparatu, co pozwoliWam uniknąć katastrofy.

Nawet jeżeli nie jest tak dobry jak Wasza
lustrzanka, będziecie wiedzieć, że jeżeli
zdarzy się cośniespodziewanego, będziecie na to przygotowani' Warto zabrać ze

sobą także ostatnie strony instrukcji obsługi, na kt rych opisane są potencjalne
usterki aparatu oraz

spos b ich naprawy.

upuścić...zostalibyście z niczym.
Kolejną bardzo Wazną rzeczą,
kt rą powinniście ze sobą
zabraĆ, są karty pamięci. Lepiej
zakupić karty o mniejszej
pojemności,np 2,4 Gb niz np.
16 Gb, gdyz w przypadku
zagubienia lub zniszczenia,
stracicie zdecydowanie mniej
zdjęć. Kupcie tyle kart, na ile
Was stać lub ile wydaje się
We
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Pamiętajcie o przejści wce do kontaktu, byście mogli
naładować baterię
o
@

Przykładowy
zestaw podr Żnika

E
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,,Zabranie ze sobą zbyt dużej ilościsprzętu
wydłuzy czas decyzji. Spakujcie tylko to, czego naprawdę będziecie potrzebować, będzie
Wam Wygodniej i oszczędzicie czas"
Wam niezbędne - nie marnujcie
czasu na przeglądanie zdjęć
na aparacie i kasowanie
nieudanych, w tym czasie
mozecie wykonać kilka
kolejnych, więc po co tracić
okazję? W zależnościod miejsca
wyjazdu i czasu, niekiedy warto
zabrać ze sobą laptop i na bieząco robić back-upy.

Przydatne akcesoria

Wyjeżdżając w podr ż, Warto Ze
sobą zabrać dodatkowe baterie
(najlepiej kilka sztuk, wcześniej
sformatowa nych ) oraz ładowa rkę i ewentualnie przejści wkę,
jezeli wybieracie się do kraju,
kt ry ma inne kontakty.
Nie zapomnijcie takze o akcesoriach do czyszczenia matrycy

iobiektyw w

Pomyślcie nad akcesoriami,
re mogłyby rozbudować
Wasze możliwości, ale by nie
zajmowały w torbie za dużo
miejsca. Pierścienie zbliżeniowe

kt

Lustrzanka

Obiektyw 18-55 mm

obiektnł' 7(F2fi) mm
osłonka na obiektytłl

są małe i lekkie, pozwalają
na fotografowanie z mniejszego
dystansu niz przewiduje

producent obiektywu, co
oznacza, ze możecie robić
zdjęcia makro bez specjalnego
obiektywu. Za pomocą
niedużego telekonwertera (L,4x
lub 2x), możecie zmienić Wasz
zwykty zoom w przyzwoite tele.
Jeżeli macie jeszcze miejsce,
polecamy zabrac ze sobą lekki
statyw (do zdjęć przy słabym
świetleifotografii HDR), lampę
błyskową (do portret w
w pełnym sło cu) oraz filtr
polaryzacyjny,

kt

}GrĘ pamięci fiak najwięcei kart 4 Gb}
Dodatkowe baterie
(najlepiej dwa kompleĘ}

ładowarka do baterii

Pneiści wka x2
Pędzel i gruszka do czyszczenia
ściereczka z mikrofibry
Lekki statytłl (rekomendowane)
.

ry sprawi, że

niebo nabierze intensywnych

kolor w
Jezeli

pla

n

ujecie fotografo-

wać krajobrazy, warto do listy
dodać gradacyjne filtry ND.
Przydadzą się też zwykłe filtry
szare, ktore umożliwią wydłużenie czasu ekspozycji do
kreaĘwnych
zdjęĆ z rozmyciem.
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Fihr polaryzacyiny (opcjonalnie)
Filtr gradacyjny (opcjonalnie)
Filtr szary (opcionalnie)
Lampa

Ęskowa

(opcionalnie)
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Jak Slę Spakowaą
Spos b na uniknięcie b lu
w krzyzu i opłat za nadbagaż
ie wspominając o robieniu zdjęc _ jednym
z największych problem w w czasie podr zy jest
zdecydowanie, w jaki spos b
przetransportować sprzęt z miejsca A do miejsca B. Zapewne
będziecie chcieli zabrać ze sobą
jak najwięcej rzeczy w bagazu
podręcznym. To dobrze. Jezeli
Wasza walizka, czego oczywiście
Wam nie życzymy, zaginie, nadal

będziecie mogli fotografować.
Jezeli chcecie zabrać ze sobą
statyw, lepiej spakować go
bezpiecznie (ze zdjętą głowicą)
w bagazu gł wnym.
Linie lotnicze mają tendencję
do ciągłego zanizania dopusz-

/

czalnychwymiar wiwagi

bagazu (zazwyczajto ok. 23 x 36
x 56 cm i ok. 6 kg). Większość
plecak w i toreb na sprzęt
z Wyposazeniem mieści się
w tych granicach, ale dla
pewnościsprawdźcie Wymagania Waszego przewoŹnika.
Niekt rzy operatorzy, tacy jak
EasyJet, nie określają limitu

Wagowego, jednakże doświadczenie m wi, ze jeżeli bagaz
będzie wyglądał na cięzki,

Sprzęt fotograficzny najlepiej
wł żcie do torby
podręcznej,
warto mieć go
na oku

będziecie poproszeni o jego
zwazenie. By zmniejszyć jego
Wagę, mało wazne akcesoria
mozecie spakować do bagazu
gł wnego, dla bezpiecze stwa

wkładając między ubrania,
a wartościowsze rzeczy do
spakowanych w torbie but w.

Obiektyw w sam raz na wakacje:

We
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Kluczowe akcesoria:
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W co Się Spakowac

Przy vłyborze torĘ sięgnijcie po taką,
kt ra Zagwarantuje największy stopieri
bezpie czefistwa i komfortu
ybieracie się na
wakacje i nie wiecie,
w co spakować sw j
sprzęt foto? Jest wiele sposob w na noszenie ze sobą
sprzętu, od małych toreb
na samą lustrzankę, po większe,
w kt rych zmieści się aparat
i dodatkowe obiektywy. Mogą

być na pasku zakładanym
na ramię lub z uchem, kt re
trzyma się jak teczkę'
Ostatnia opcja jest dobra

!T;\
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do samolotu, ale nie sprawdzi się
przy noszeniu sprzętu na dłuższe
dystanse, do tego najlepiej
nadaje się plecak.
Z kupowaniem plecaka jest
jak z kupowaniem ubra , nie
możecie stwierdzić, że odpowiada Wam dany modeltylko na
podstawie zdjęcia w katalogu.
Jezeli to mozliwe, starajcie się
,,przymierzyc" kaŻdy plecak albo
torbę, kt rą planujecie zakupić.
Prawdopodobnie zakup

w sklepie będzie wiązał się
z nieco wyższą ceną, ale zawsze
lepiej sprawdzic, czy torba lub
plecak dobrze ,,leży". Ewentualnie można sprawdzić, czy

w sklepie internetowym możliwy
jest zwrot lub wymiana towaru.
Warto przede wszystkim
sprawdzić, czy torba/plecak
pomieścicały sprzęt, kt ry
planujecie ze sobą nosić.
Pamiętajcie jednak, ze nie
musicie w podr ż zabierać
całego arsenału.
Pod uwagę trzeba wziąć mozliwości dowolnego modelowania
wnętrza, by zmieścićtam aparat
i obiektywy w rożnych kombinacjach. Najpopularniejszy jest
system na rzepy, w kt rym
można przekładać miękkie
ścianki i stworzyć własny układ,
pasujący do sprzętu, jaki
planujecie ze sobą zabrac.
Dodatkowy pasek do
zapięcia się w pasie ochroni

,,2 kupowaniem plecaka jest jak

z kupowaniem ubrari, nie mozecie
stwierdzić, Że odpowiada Wam dany model
tylko na podstawie zdjęcia w katalogu"
boki
będziecie
wspinać się na skały' Paski,
torbę przed skakaniem na
W czasie, gdy

Wy

:

,

',

kt

re zakłada się przez ramię,
dodatkowo stabilizują i nieco
inaczej rozkładają cięzar'
Niestety czasem przy zakłada-

Upewnijcie się, że układ wyściłki
torby pasuje do sprzętu, jaki
zamierzacie nosić

niu i zdejmowaniu torby/
plecaka mogą być uciązliwe.
lnne zabezpieczenia przydadzą
się na spacerze po mieście t
a inne w czasie g rskiego

trekkingu.
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Podrozsamolotem

Rozsądne przygotowanie oszczędzi Wam problem w przy odprawie
Założkurtkę/spodnie
z

głębokimi kieszeniami

Kurtka z głębokimi kieszeniami
pomieścimałe akcesoria, takie
jak ładowarka, baterie, kaĄ
pamięci, pilot do zdalnego
wyzwalania migawki i czytniki
kart.

Przygotujcie się
na rentgen
Gdy Wasza torba jest prześwietlana, nie przejmujcie się Ęm i nie
ściągajcie na siebie uwagi. Jeżeli

zostaniecie poproszeni o poddanie się dokładniejszej rewizji,
wsp łpracujcie - w przeciwnym

odpraw się wcześniej

razie możecie nastręczyć sobie
więcej problem w.

obsługa lotniska tuz po
rozpoczęciu odprawy jest

Wejściena pokład

znacznie mniej zestresowana niż
pod koniec, dlatego, jeżeli
zgłosicie się na początku, macie
szansę, że będzie Wam się
znacznie łatwiej wsp łpracować
i nie będziecie mieli problemu
z bagażem'

Stawcie się przy odpowiedniej
bramce już po pierwszym
sygnale, jeżeli wejdziecie do
samolotu jako jedni z pierwszych,
będziecie mieli możliwość
bezpiecznego ulokowania
Waszego sprzętu.

Podr żujcie anonimowo

jeżeli będziecie wyglądać jak
typowy fotograf, od razu
staniecie się celem złodziei'
Ubierzcie się normalnie i nie
nościekamizel ki fotograficznej.
Najlepiej wybrać plecak, kt ry
dokładnie zakrywa całą jego
zawartośći nie rzuca się w oczy,
plecakifirm Kata, Crumpler czy
Lowerpro dobrze się sprawdzają
w takiej sytuacji.
.
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,,Jezeli zostaniecie poproszeni
o poddanie się dokładniejszej
rewizji, wsp łpracujcle - W przeciwnym razie mozecie nastręczyć
sobie więcej problem w..."
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' Kompozycyj ne sztuczki, ktore
odmienią WaSZe zdjęcia
'l

il
IJ

t,

I
I

odwie dzacie najpopularniej sze miej 9ca na świecie? Kreatywne
kadrowanie wyr Żni'Nasze fotografie Z masy typowych,
poczt wkowych kadr w
dy przyjeżdżamy W nowe
miejsce, mamy nieodpartą chęć fotografowania
dosłownie wszystkiego' NiesteĘ,
takie zachłyśnięciesię krajobrazem i bezmyślnefotografowanie

ffi

sprawi, że zostaniecie z Ępowymi
poczt wkowymi zdjęciami. Sukcesem w fotografii podr żniczej
jest umiejętnośćszybkiej pracy,
jednak przed wciśnięciem spustu
migawki Warto zadać sobie kilka
pytari: Czy tło nie jest zabardzo
zabałaganione? Czy obiekt lepiej
prezentuje się sfotografowany
w orientacji pionowej czy poziomej? Czy będzie wyglądał ciekawiej sfotografowa ny teleobiektyWem czy obiekĘwem szerokokąt-

nym? Korzystniej fotografować
z bliska czy z daleka?

Analizujcle scenę

,,Nie chcecie wrocić z Wycieczki ze zdjęciami
Zywcem ściągniętymi z tanich poczt wek"

Przepiękny krajobraz nie uratuje
słabo skomponowanego zdjęcia.
Nie fotografujcie, zanim nie
stwierdzicie, co warto zawrzec
w zdjęciu, a co lepiej z niego

usunąć. W niekt rych sytuacjach
dobrze sprawdzi się umieszczenie
fotografowanego obiektu
w centrum kadru - np. człowieka
patrzącego w Waszym kierunku

ale w większości przypadk w
lepiej trzymać się zasady jednej
trzeciej i unikać umieszczania
obiektu w centrum sceny.
Niezależnie od tego, dokąd
wyjedziecie, istnieją duże
szanse, że spotkacie na swojej
drodze jakiśsławny budynek
lub widok' Strzeżcie się robienia
typowych,,turystycznych fotek".
Nie chcecie wr cić z wycieczki
ze zdjęciami żywcem ściągniętymi z tanich poczt wek.
Oto kilka sztuczek, kt re Wam
pomogą...

Przed

wykonaniem
zdjęcia

pomyślcienad
kompozycją, nie
r bcie typowych

,,widoczk w"

,,Podr żowanie to doświadczenie nowych rzeczy, podobnie
powinno być ze zdjęciami"
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Warto znaleźć kad1 kt ry
powszechnie znany widok
pokaże w zupełnie inny
b, niż można go było
oglądać dotychczas
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Kadruj kreatywnie,
rob orygl nalne zdjęcia

Co zrobii,by nie wr cić do domu ze zdjęciami podobnymi do tysiąca
innych? Spr bujcie spojrzeć, na temat z odmiennej niż inni perspektywy
Dodatkornry kilometr
Zmaganie się z szybkim tempem
podr ży, nieregularnymi
godzi nami posiłk w, ekstremalnymitemperaturami czy
przeciągającym się trekkingiem
to dla fotografa podr żniczego

codzienność.Bardzo rzadko
zdarza się, by ze schod w
klimatyzowanego busa można
było wykonać zapierające dech
w piersi zdjęcie. Fotografowanie
z parkingu nigdy nie przynosi
dobrych rezultat w. Jeżeli
pragn iecie wyjątkowych
fotografii, musicie być gotowi na
małą przechadzkę. Czasami
piękny widok czai się zaraz za
rogiem, jednakże częściejtrzeba
się za nim trochę nachodzić.

Nowa perspektywa
Gdy znajdziecie się W znanym
miejscu, pospacerujcie trochę
po okolicy i postarajcie się

obejrzeć je z r żnej perspeĘwy. Spr bujcie wykadrować
zdjęcie nieco inaczej niż
mieliście okazję zobaczyć je
na fotografiach. Może warto
pochylić się nieco i wykorzystać
do obramowania widoku bramę
lub wydłużyćczas naświetlania
i rozmyć poruszające się
elemenĘ sceny? Jeżeli
zrobiliścieklasyczne zdjęcie
za pomocą obiektywu szerokokątnego, odsuricie się kilka
krok w iwykonajcie ciaśniejszy
kadr obiektywem tele, by uzyskać ciaśniejszą kompozycję,
lub odwrotnie. Fotografujcie
z nieĘpowych punkt w
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widzenia, np. leżąc na ziemi, czy
wspinając się na najwyższy
punkt widokowy.

Projekt na wakacje
Czasami mnogość nowych okolic
i wraże sprawia, że otoczenie
przestaje inspirować, a zaczYna
przytłaczać. By nie wr cić
z wakacji z,,pusĘmi" zdjęciami,
przed wyjazdem zadajcie sobie
mini projekt, kt ry będziecie
realizować na wyjeździe.
To dobry pomysł, kt ry pozwala
skupić się na określonym
aspekcie Wyprawy i dać zdjęciom
wsp lny mianownik. Nie musicie
wymyślać od nowa koła. Wasz
projekt może być hasłowy: drzwi,
cienie, dzieci lub cośbardziej
złożonego, jak np. religia.
Cokolwiek, co rozbudza Waszą
wyobraźnię. Gdy już poczujecie
temat, nic Was nie powstrzyma.
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Konwersja do skali szarości może się
sprawdzić nawet W zdjęciach
wykonanych w pełnym sło cu

Klasyczne ujęcia
W typowych zdjęciach widokowych nie ma nic złego, jednakze
bardziej wyszukane ujęcia dają

więcej satysfakcji i częściej
do takich się wraca. My jednak
polecamy usuwanie fotografii
ukazujących dane miejsca
w tendencyjny spos b, gdyz
mając takie zdjęcie na karcie
będziecie mniej kreatywni
w poszukiwaniu nowego

ł

,l;

spojrzenia na dany temat.

Pełna gotowość

I

Ciekawe wydarzenia, osoby i kompozycje mają to do siebie, ze
objawiają się w najmniej oczekiwanych momentach. Dlatego
zawsze miejcie aparat w pogotowiu! By zwiększyć swoje szanse
na kreatywne ujęcia i dobrą
ekspozycję, ustawcie aparat na
określonytryb i ćwiczcie szybkie
ustawianie parametr w, tak aby
w razie potrzeby w mgnieniu oka
ustawić takie, kt re najlepiej
pasują do danej sytuacji' Ważne,
byście w każdej chwili mieli pod
palcem kompensację ekspozycji.

,,Wyrzućcie z głowy typowe ujęcia, trzymanie na karcie takich
zdjęc hamuje chęć do szukania
kreatywnego kadru"
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Dodatkowe źr dło
światła

Zachłyśnięcie się

kolofiem

samego miejsca moze przełożyć
się na Wasze zdjęcia, ale nie
zawsze w pozytywny spos b.
Starajcie się pracować ze światłem
i wykorzystywać je do tworzenia
dramatycznych scen. Sprobujcie
zrobić kilka zdjęć twarzą do sło ca, wykorzystajcie czasami flesz,

kt rym

rozbijecie cienie na foto-

grafowanym obiekcie. To świetna
technika, kt ra sprawdza się
w przypadku obiekt w nieozywionych, a także zwierząt czy ludzi,
ale pamiętajcie, by wcześniej spytać o zgodę, Warto tez uprzedzić,
że fotografujecie z fleszem.

Bracketing
Gdy pracujecie przy trudnym
świetle, Warto skorzystać z opcji
bracketingu, czyli wykonać kilka
we wsp
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zdjęć tej samej sceny z roznymi

o nich m wią detale, szczeg lnie

ustawieniami ekspozycji. Czasami
trudno oszacować na wyświetlaczu, kt re z ujęć jest poprawne,

tyczy się to miejsc i ludzi'

dlatego warto wypr bować kilka
kombinacji i wybrać tę, kt ra
okaze się najlepsza. Podobnie
można robić z kadrowaniem.
Spr bujcie podejśćbliżej, strzelcie
najpierw szeroki plan, a potem

wypr bujcie ciasne kadrowanie.
R żne kompozycje mają r zny
klimat i czasem dopiero na
etapie edycji przekonujemy się,
ktora sprawdza się w danym
projekcie najlepiej.

*;^;_^^
osirości

Przyjrzyjcie się
szczeg łom

Szerokie plany idealnie nadają się
Udwleoza]ąc popularne ' mle|Sca,
do osadzenia danych obiekt w
warto pobawić się głębią
i testować r żne kreatywne techniki w scenie, ale czasami więcej

,,W przypadku ludzi, spr bujcie robic zbliŻenia na ręce, tatuaze CzY przedmioty, kt re
towarzyszą im w codziennym zycitl"
Bezpłatny dodatek z Digital Camera Polska 6/2012

Fotografujecie
przy trudnym

Przerzućcie się na obiektyw
macro lub tele, a zaczniecie
zupełnie inaczej patrzeć na
a rchitektu rę, tradycyj ne elementy
wystroju Wnętrz, czy stragan w.
Starajcie się wyciągnąć mocne
ksztatty, wzory i kolory.
W przypadku ludzi, spr bujcie robić zblizenia na ręce,
tatuaże czy przedmioty, kt re

świetle?

towarzyszą im w codziennym
zyciu.

miejsc,

Wykorzystajcie
opcję
bracketingu,
a z pewnością
uda Wam się

zrobić poprawne
ujęcie

R bcie zdjęcia,
kt re oddają
cha ra

kter

kt

re

odwiedzacie
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Fotografowanie lu dzi
Słuchajcie naszych rad, bądźcie dumni ze swoich zdjęć
reszczyk emocji, kt ry
towa rzyszy fotografowa-
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niu ludzi w podr zy to
r wnież skok adrenaliny, kt ry
napędza wielu fotograf w.
Zaczepianie nieznajomych
i pytanie, czy nie mają nic
przeciwko zdjęciom moze być
stresujące i kłopotliwe.
Wytrwałośći odrobina śmiałości
mogą jednak zostać nagrodzone
_ w koricu nic tak nie podkreśla
atmosfery miejsca, jak ludzie.
Portrety lokalnych mieszkaric w
mogą być świetnymuzupełnieniem Waszego portfolio.
Większośćos b pozuje z dużą
chęcią, niekt rym, w miejscach,
kt re nie są zbyt często odwiedzane przez fotograf w, moze to
nawet schlebiać. Czasami, by
uzyskać zgodę, wystarczy wskazać

aparat i lekko się uśmiechnąć,
dotyczy to gł wnie sytuacji, kiedy
bariera językowa jest nie

zdjęcia' Wielu podr żujących

do przeskoczenia.

zdjęcia porozmawiać z potencjal-

Wtapianie się w lokalną
społeczność
Do wszystkich powinniśmy się
zwracać uprzejmie. Nie wolno
stawać przed człowiekiem,
celować mu w twarz i robić

po świeciefotograf w podkreśla,
że warto przed wykonaniem

nym modelem. Taka rozmowa skraca dystans i pozwala
bliżej poznać kulturę danego kraju
lub choćby imię modela.
Nie b jcie się tez opowiadać
o sobie i miejscu, z kt rego
pochodzicie. Taka pogawędka

Przyłapano Was na fotografowaniu z ukrycia

Nl1l,;:,1,!l"u*n*l
Gdy przyczajeni robicie zdjęcia
teleobiektywem i zostaniecie
dostrzeżeni, grzecznie przepro-

ściei poprościeo adres, pod

k

ry będziecie mogli przesłać
odbitki. Jeżeli spotkacie się
z groźbami, wystarcry że

wypowiecie słowo,,policja"...
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powvżel
Kontakt
wzrokowY jest
kluczem do
ciekawych
portret W
niezależnie od
tego, czy

fotografujecie
w studiu, czY
na gwarnej ulicY
egzotycznego
miasta

PO PRAWEJ

Niekt rzy ludzie
domagają się

pieniędzy za
zdjęcia. Tylko od
Was zależy
decyzja, czY im
za nie zapłacic...

'G
*

potrafi przełamać lody. Trzeba też
dać szansę potencjalnemu modelowi na odmowę' Niektorzy ludzie
nie lubią być fotografowani z po-

wod w religijnych czY kulturowYch
i powinniśmy to respektować.
Jeżeli potencjalny model wy_
daje się chętny, wystarczy delikatnie zapytać, czy można zrobić
zdjęcie, jeżeli się zgodzi, można

spr bować wytłumaczyć, jakiego
rodzaju zdjęcie chcecie zrobić
i spytać, czy chciałby zapozować.

Bądźcie przygotowani

Gdy jesteście w terenie,
nie macie czasu na Poznawanie

,,Zanim Zaczniecie rozmowę.
źpotencjalnym modelem lub
modelk ą, przeana lizujcie s.ytu_
acje i prżygotujcie aparat"
Bezpłatny dodatek z Digital Camera Polska 6/2012

menu aparatu i zabawę
z ustawianiem eksPozYcji.
Jak zawsze, do zrobienia zdjęcia
trzeba się odpowiednio
przygotować, dlatego zanim
zagadniecie tubYlca, Przeanalizujcie sytuację i przygotujcie
aparat, byście mogli zacząć robić
zdjęcia bez większego zamieszania wok ł ustawiania parame-

tr w

Starajcie się fotografować
z niskim (najniższym lSo)
i duzym otworem przysłony,
co umożliwi fotografowanie
z ręki z kr tkim czasem ekspozycji. Przestawcie się na pojedynczy
tryb autofocusa i zablokujcie
ostrośćna oczach modela.
Skorzystajcie z trybu zdjęć
seryjnych, co umożliwi wykonanie
kilku klatek w kr tkim czasie
i zwiększy szansę na wychwycenie ciekawego momentu.
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Gdy chcecie pracować szybko,
musicie się do tego odpowiednio
przygotować. Wielu fotograf w
ponosi na tym etapie klęskę.
Gdy znajdą ciekawą osobę, robią
szybko kilka zdjęć - bez
zwrocenia uwagi chociażby
na tło, minę fotografowanej
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,,Jezeli zrazicie do siebie Iudzi, mozliwe,
że będą nastawiony negatywnie do innych,
chcących ich sfotografować"

I

zostanie nagrodzone dobrze
naświetlonymi zdjęciami.
W wielu krajach ludzie
nauczyli się, że mogą zarobić
na pozowaniu - dla niekt rych
stało się to gł wnym źr dłem
dochod w. o zapłacie rozmawia
się zazwyczaj przed zrobieniem

o

ś
ż
o

Spacerujcie
ulicami,
spr bujcie
podejrzeć życie
miejscowych

Nie fotografujcie
z marszu.

Zastan wcie się
nad kompozycją

iświatłem

osoby, na to, co Warto zawrzeć,
a co wyłączyć z kadru, na jakość
światłaiwiele innych elemen-

tw

na

kt

re

zwr cą uwagę

przy oglądaniu zdjęcia na
monitorze komputera. Wtedy
może być jednak już za poźno.
Zamiast robić serię zdjęć,
spr bujcie wstrzymać się
z fotografowaniem i pomyślcie.
Sześćdziesiątsekund spędzonych na ustawianiu parametr w

zdjęć, ale często po ich zrobieniu
model może zacząć gestykulować, dając znac, Że oczekuje za
zdjęcie zapłaĘ. To, czy zdecydujecie się zapłacić, zależy tylko od
Was, ale jeżeli ktośo tym
wspomni, a Wy nie zamierzacie
płacić, nie r bcie zdjęć.
Zastan wcie się czasami, czy
zamiast ptacić, nie lepiej np. od
sfotografowa nego s przedawcy
po prostu czegoś nie kupić. Nie
dajcie się zastraszyć i nie płaćcie

za zdjęcia bajecznych sum. Gdy
sytuacja zacznie się zaostrzać,
grzecznie odejdźcie.

Przede wszystkim
szacunek
ajważniejsze, by tra ktować
ludzi z szacunkiem i godnością.
Pucybut w łachmanach moze
być dla Was kolorowym
chłopcem, ale on nadal będzie
N

tym samym człowiekiem, kt ry

stara się zarobić na życie ciężką
pracą. Gdy Wy wr cicie
z wakacji, on nadal będzie tam

siedział. Nie traktujcie takich
ludzi z g ry. Jezeli zrazicie go
do siebie, możliwe, ze będzie

nastawiony negaĘwnie
do innych, chcących go
sfotografować'
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Dzieci to idealne obiekty
do fotografowania, nieza leżnie
w jakim zakątku świata jesteście
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ntasty czne krajob razy

Najlepsze światłozastaniecie przed śniadaniemlub po kolacji
ajlepszą porą na sesję
,ł . .l

j}'

w plenerze jest wczesny

l

łĘ

poranek. Jeślizmusicie
się do wczesnej pobudki, juz
po wykonaniu pierwszych zdjęc
przekonacie się, ze było warto.
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Nie tylko dlatego, ze na
początku światłojest najbardziej
atrakcyjne, mozecie rowniez
uniknąĆ tłumow ktore kłębią
się, zasłania jąc zazwyczaj
najpiękniejsze widoki.
Co wazne, o poranku
powietrze jest prawie nieruchome, dlatego to idealna pora

do zdjęc z odbiciami krajobrazow w tafli wody.

Fotografuj w każdym
świetle
Latem, po godzinie 9 rano
słorice staje się bardzo
intensywne i takie pozostaje az
do godziny mniej więcej 16 lub
dłużej.To najmniej produktywna
pora dla fotografow krajobrazowych, głownie z rac1i mocnych
cieni. Nie powinno Was to
jednak zniechęcać.
Mocne słorice i wyraźne
cienie idealnie podkreślają
cha ra kterystyczne elementy
architektury dlatego jest to
idealny czas na architektoniczne
abstrakcje. Szczeg lnie, jezeli

- t:i>

Zrujnowany widok
lĘl usztowanie w raiu?

l1zo.rr.
się z

Ęm

się. Czasami trzeba
pogodzić ijeżeli

naprawdę Wam zależy,
niechciany element można
zlikwidować w Photoshopie.
Jeżeli w niekt rych elemen-

tach sceny są turyści,
wykonajcie kilka zdjęć tego
samego kadru i połączcie je

w Photoshopie, maskując
ludzi i odkrywając właściwe

elemenĘ sceny.

Bezplatnv dodatek z Digital Camera Polska 6/2O12
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fotografujecie je na tle
intensywnie błękitnego nieba.
To takze dobra pora na
fotografowanie na plaży. Rybacy
uciekają przez zbyt mocnym
słoncem na przerwę. To
sprawia, ze puste morze lub
ocean skąpane w mocnych
promieniach słorica, W parze
z błękitnym niebem, stają się
świetnymobiektem do uwiecznienia na zdjęciach.
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Sesja W mieście
Pamiętajcie, by sprzęt mieĆ zawsze przy sobie.
Aparat powinien być nieodłącznym przyjacielem takze w mieście
David Joyner

asady,

kt rymi

kierujecie się,

fotografując dzikie krajobrazy odnoszą się takze do
fotografowania w mieście. Zasada
numer jeden? Musicie wstać
naprawdę wcześnie, by skorzystać
z najlepszego światła.Większość
turyst w mobilizuje się do wyjścia

w miasto dopiero po L0 rano,
dlatego warto wstać wcześniej
i pojawić się tam przed nimi.
jeżeli w planach macie sfotografowanie jakiegoś budynku, będziecie
blokowani przez godziny otwarcia,
ale większośćnajpiękniejszych

widok w można oglądać o każdej
godzinie. Jezeli cośWam umknie,
zawsze możecie

wr

cić tam

w okolicach zachodu sło ca. Wtedy,
podobnie jak o poranku, większość

turyst w będzie siedziała w knajpach
i znacznie łatwiej będzie Wam robić

zdjęcia. Godzina lub dwie przed

całkowitym zachodem sło ca to
pora, kt ra potrafi naprawdę
zachwycać.

Jedyną rzeczą, na kt rą musicie
uważac,jest to, czy kierując
obiektyw od bijający światło,
nie celujecie W nic, co ma jakieś
znaczenie militarne lub polityczne.

Fotografując
zaraz po
zachodzie
słorica, możecie

uchwycić
przepiękny
kolor nieba

światłojest
najlepsze

o poranku
i pod koniec
dnia

Aresztowano Was za fotografowanie budynku
eżeli zostaniecie aresztowani za fotografowanie obiektu pod szczeg lnym nadzorem,
nalegajcie na rozmowę z polskojęzYcznYm
I

J

urzędnikiem, przedstawicielem ambasady lub
chociaż z Konsulatem. Ale najlepiej wcześniej
sprawdzić, czy budynek nie jest pod specjalną
ochroną.
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Zachod
słonca
Znajdźcie
odpowiednią
lokalizację i poczekajcie, az zacznie
się przedstawienie
dy dzieri chyli się ku
ko cowi, nie pakujcie
sprzętu i nie wracajcie
do hotelu. Zachod sło ca to
obowiązkowa pozycja na liście
foto-podr znika. Szukajcie
miejsca, w kt rym jest woda,
przejdźcie się na plazę lub nad
rzekę i uchwyćcie piękny taniec

kolor w na wodzie i niebie.
To takze świetnapora na
fotografowanie sylwetek - szukajcie ludzi, budynk W drzew,

ł dek,

czy innych znajomych

ksztatt w i kadrujcie je na tle
kolorowego nieba.

Kalkulacje
Gdy mierzycie światłoo zachodzie słonca, nie zawierajcie
słorica w kadrze, gdyz spowoduje to mocne przyciemnienie całej
sceny. Weźcie pomiar z nieba
i przekomponujcie zdjęcie
według uznania. Jeżeli chcecie,
by sło ce było elementem
sceny, skorzystajcie z teleobiek-

tywu, by było większe.
Pamiętajcie, aby zdjąć filtry
gdyz mogą wywołać one efekt
flary. By zintensyfikować kolory
wywołane przez zachodzące
słorice, przestawcie się na Styl
zdjęć Pochmurno lub W cieniu
_ oszukacie trochę aparat,

powodując ocieplenie kolor w.
Kiedy skoriczycie sesję,

powr ćcie do ustawie
domyślnych.
Bezpłatnv dodatek z Digital Camera Polska 6/2072
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' Czas na Safari
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Zabierzcie aparat na egzotyczną
Wyprawę! Tam, gdzte dzieją się rzeczy
niezwykłe...
powiększenia sprawiają, ze
śledzenie zwierząt przez
obiektyw tego typu wymaga
precyzji i wprawy, więc bardzo
łatwo o poruszenie.

ydzien w Afryce to wielkie
marzenie wielu fotograf w.
Tak więc, jezeli nadarzy
Wam się okazja, nie przepuśćcie
jejI Warto szukać operator w
wycieczek, kt rzy rozumieją
potrzeby fotograf w - wycieczka
w jeepie pełnym stłoczonych
turyst w głodnych widoku
dzikich zwierząt, obijających się
o Was na wybojach to zdecydowanie nie jest dobry spos b

Wyzwania
Safari to środowisko pełne
unoszącego się pyłu i piachu,
a tego, jak wiadomo, sprzęt
fotograficzny nie lubi, dlatego
przed wycieczką dobrze
spakujcie Sprzęt i w czasie jazdy

na fotograficzne łowy. Zastanowcie się przed podr zą nad
Wypozyczeniem porząd nego tele
- 300, 400 lub nawet 500 mm.
Chyba ze będziecie mieli okazję
podejśćna tyle blisko, ze takie
tele będzie zbędne. Pamiętajcie
jednak, ze mała głębia ostrości,
kt rej uzyskanie umozliwia
właśniedługa ogniskowa,
to r wnież szansa na zdjęcia
ze znacznie ładniejszym tłem.
Przed wyjazdem musicie jednak

nie zmieniajcie zbyt często
obiektywu. Jezeli mozecie,
weźcie ze sobą zapasowy korpus
z szerokokątnym obiektywem,
tak żeby m c robić r znego
rodzaju zdjęcia bez potrzeby

ls t?ł łĘri i'll

.,i

f

eksponowania matrycy aparatu
na kurz. Moze się zdarzyc, że
znajdziecie się daleko od źr dła
prądu, dlatego pamiętajcie, by
mieć ze sobą więcej niz jedną
baterię i ładujcie je w przy
każdej nadarzającej się okazji.

poćwiczyć, gdyż tak duże

;tS*

'-t'r
'T ł$'ł-

""#

ffi,

Nie zapominajcie tez o statywie
czyste noce w Kenii i Tanzanii
idealnie nadają się do fotografowania śladowgwiazd. Jezeli
planujecie fotografować tylko
dziką przyrodę, zamiast

-

monopodu, weźcie ze sobą
pusty woreczek na groch (groch
wrzucicie na miejscu).

o
E
o

i-

samochodu,
potrzebujecie
jasnego

teleobiektywu

,,Nie zapominajcie tez o statywie
- czyste noce w Kenii iTanzanii
ideaInie nadają się do fotografoWania śladowgwiazd"

Nic nie wywołuje
takiego dreszczyku
emocji, jak
nie dzikich zwierząt
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Wakacje zrodziną
Nie w:Zyscy mo$4 sobie pozwolić
na safart, ale połączenig rodz.innych
*?kqli z fotogra(owanrem rue musi
zaKonczyĆ się kat astroĄ.
RealisĘczne podejście

mozecie śmiałodołączyc
do rodzinnego śniadania.

Ogra niczcie

swoje oczekiwa n ia
wobec innych - nie liczcie na to,
że przez całe dnie będziecie
ciągnąć ze sobą rodzinę, kazać
im godzinami czekać z Wami na
dobre światło.Pamiętajcie, ze to

tez ich wakacje, bądźcie
elastyczni. Nie oczekujcie, ze
będziecie fotografować kazdy

zach d sło ca, zr bcie jeden lub
dwa, resztę wieczor w

poświęćcierodzinie.

Wczesna pobudka
W wakacje powinniście nieco
wYpocząc, ale warto chociaz raz
wstać wcześniei wybrać się
na wsch d słorica. Ucieszy to
rodzinę, kt ra będzie sobie

mogła spokojnie pospać, a Wy
będziecie mogli swobodnie
pospacerować i poszukać najlep-

szej perspektWvy, w dowolnej
lokalizacji. Kilka godzin p źniej

Zaangażuj dzieci

Dzieci uwielbiają robić zdjęcia
- znacznie bardziej niz do nich
pozować' Dlatego dajcie im
mały kompakt i zachęćcie
do fotografowania. Mozecie
ustanowić jakąś nagrodę
za najlepsze zdjęcie z wakacji
_ to je zmotywuje
do działania.

Złap moment

Rodzina

wr ciła

wyskoczycie
na szybki spacel
by wykonać
kilka zdjęć
o zmroku...

Pozw l wszystkim robić to na co

mają ochotę - zostanie Wam to
potem wynagrodzone. Jeżeli
rodzina po długim dniu jest juz

Wyczerpana, zaprowadźcie ją do
hotelu, a sami wyskoczcie zrobic

kilka zdjęć.

,,Pozw lcie wszystkim robić to,
maj9.ochotę, a zobac zYcie,
!9,
ze potem
Wam się odwdzięcz{;'

r

Pamiętajcie

do hotelu?
Moze

o snap-shot,ach
Nie wszystkie zdjęcia muszą być

wykonane precyzyjnie, ze
statywem, pilotem i wszystkimi
akcesoriami' Wyjdźcie czasami
z samym aparatem na ramieniu,
docericie i uwiecznijcie zwykłe

sceny zycia rodzinnego. przeciez
nie chcecie tracić wsp lnych
wspomnieri i koncentrować się
tylko na rozstawianiu w każdym
miejscu statywu.

Bądźprzygotowany
Jezeli robicie zdjęcia swojej
rodzinie, nie przeciągajcie tego
za bardzo. Zanim poprosicie ich
o chwilę uwagi i zapozowanie
_ pomyślcie wcześniej
o zdjęciu, jakie chcecie zrobić,
byściemoglije wykonać
szybko, aby rodzina mogła
r wnie szybko powr cić
do swoich zabaw.

Zabawa
Wakacje rodzinne to czas
relaksu i beztroski, dlatego
moze
spr bujecie na jeden dzie
odstawić lustrzankę i pobawcie
się zwykłym kompaktem. Moze

macie model wodoodporny,

kt rym mozecie

pod
Bezpłatny dodatek z Digital Camera
Polska 6/2Ci12
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robić zdjęcia
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Wrogowie a p aratu i sposoby
radzenia sobie z nimi
j

sprzęt przed czynnikami,
1/
zmieni Ć',/,łaszą podr z w serię nieszczęŚÓ

Chroricie sw
Wilgoć

r

Wilgoć to nie tylko deszcz, to
także wilgotne morskie
powietrze, ktore wdziera się
do wnętrza aparatu i powoli

cie wyjąć cały sprzęt z torby
i dokładnie ją wyczyścić.

od środka zaczyna go
niszczyć. Pleśri, kt ra się tam
moze zagn

ie

Ździc, zacznie

siać spustoszenie w elektronicznych elementach
konstrukcji.
Jeżeli podr żujecie
w kraju, w kt rym panuje

wysoka wilgotność,miejcie
pod ręką torebki foliowe,
w ktore, przechodząc
z ciepłego do chłodnego
miejsca i odwrotnie, mozecie

schować sprzęt i pozwolić
mu się zaaklimatyzować, tzn.
sprawić, by para skondensowała się na torebce, a nie

zęzić i zgr zytaĆ. Wa rto
każdego wieczora po powro-

Kurz
Walka o to, zeby matryca
została nietknięta przez
osadzający się na niej kurz
jest jak walka z wiatrakami,
ale mozna wykonać kilka
czynności,kt re mogą op źniĆ zabrudzenie się matrycy'
Jeżdżącpo zakurzonych
miejscach, trzymajcie aparat

w szczelnie zamkniętej torbie.
Przed wyjazdem zamontujcie
obiektyw z szerokim
zakresem ogniskowych byście
w czasie podr ży nie musieli
zmieniać szkła.

kt

re mogą

sl

Fotografowanie nad morzem
lub na samym morzu w wietrzny dzien, może narazać
sprzęt na niszczące działanie
soli. Zeby ochronić przedni
element obiektywu, pamiętajcie o filtrze UV i o tym, by
co jakiśczas przemywać go
czystą słodką wodą i wycierać szmatką. Pamiętajcie, aby

mieć w pełni naładowaną
baterię i pojemną kartę, by
uniknąć konieczności
otwierania i wymiany tych
element w w terenie.

Jełsi chcecie zabrać swoją
lustrzankę pod wodę, zaopatrzcie
się w odpowiednią obudowę |ub
specjalny wodoszczelną torbę

butelkę czystej wody i myjcie
ręce, zanim weźmiecie do
ręki sprzęt. Pamiętajcie o tym
r wniez, jeżeli psikacie się

Krem

substancją odstraszającą

Nikt nie lubi tłustych

odcisk wpalc wna

owady. Nie noście aparatu
i kremu w jednej torbie
_ rozlanie kremu mogłoby się

wyświetlaczu. Nościeze sobą

okazac

przeciwsłoneczny

we wnętrzu aparatu.

ba

rdzo kosztowne.

r'l

Piasek
Jeżeli wybieracie się na plazę,
pamiętajcie, by aparat

-ś.

chować w szczelnie zamknię-

.!ł..:

tej torbie fotograficznej. Dla

dodatkowej och rony możecie
włożyćgo do foliowej torebki

- wyjmujcie

go tylko, gdY

zamierzacie fotografować.
Miejcie przy sobie pędzelek,

kt rym będziecie omiatać
sprzęt z piasku. Pamiętajcie,
by zachować szczeg lną
ostrożnośćprzy czyszczen u
i

szklanych element W kt re
łatwo mozecie porysować'
Nie zapomnijcie tez o pierścieniach ogniskowej

i

c3

G
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ąłą:

ostrości,

pewnie nie chcecie, by zaczął
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Powycie czkowe poprawki

Nie ma wątpliwości,Ze Z wakacji wr cicie zkartami pełnymi zdjęÓ.
Jakie będą Wasze pierwsze kroki w cyfrowej ciemni?
ierwszym krokiem jest
przeniesienie zdjęć
z karty do komputera.
Warto pamiętac o skopiowaniu RAW- w na jakiś
dysk zapasowy lub
wypaleniu na płycie.
Potem trzeba sobie dać
kilka dni na przeglądanie

zdjęć i obiektywną ocenę.
Niekt re zdjęcia, wbrew
wcześn iejszym oczekiwaniom, mogą okazać się
znacznie gorsze niż Wam się
wydawało. Jezeli teraz
wyrzucicie częśćnieuda nych
zdjęć, będziecie mieli więcej
miejsca na dysku oraz czasu

na pracę z pozostałymi.

ustawia nie pa rametrow,

ocencie kompozycję
i poziom ostrości _ pamię-

by pliki z aparatu były jak
najwyzszej jakości. oszczędzi
Wam to pracy na etapie

tajcie, ze ekspozycję
mozecie poprawić tylko
w pewnym zakresie.
Tawsze polecamy Wam
fotografowanie w formacie
RAW oraz precyzyjne

Proces edycji plik w RAW

Poprawcie jakość

I

otwieramy grupę plik w

Bezpłatny dodatek z Digital Camera Polska 6/2012

lstotne poprawki

edycji i da więcej czasu
na dopracowanie najlepszych kadr w. Nie wiecie,
jak się zato zabrac?
Zobaczcie, jakie to proste...

