
5. Światło w fotografii 

Odpowiednie oświetlenie to najważniejszy warunek dobrego zdjęcia, dlatego z poję
ciem światta i ekspozycji będziemy często spotykać się w kolejnych rozdziatach. 

światto w fotografii możemy podzielić przede wszystkim na: światto zastane (natural
ne, takie, które wykorzystujemy np. w plenerze) i światto sztuczne (np. lampy btysko
wej czy światto lamp w pomieszczeniach) . 

Uwaga 

W przypadku światta naturalnego bardzo ważna jest pora dnia i kierunek padania 
światta . Nie jest zalecane robienie w plenerze zdjęć w stoneczny dzień w potudnie. 
Szczególnie ludzie sfotografowani w takim świetle zastanym wyglądają niekorzyst
nie - pionowe i ostre światto powoduje, że oczy są w cieniu tuków brwiowych, na 
usta pada cień nosa, a na szyi jest widoczny cień brody. 

Niepoprawnie wykonane 
zdjęcie portretowe. 

w takich warunkach warto wspomóc się lampą błyskową, by doświetlić zacienio
ne miej sca . 

Jaki wybrać kierunek światła, by zrobić interesujące zdjęcie? Możemy fotografować, 
gdy światło jest z tylu, z przodu bądź z boku. 



światło z tyłu - fotografia jest robiona 
pod światło . Takie zdjęcia są dość trud
ne do wykonania, ponieważ najczęściej 
główny obiekt jest niedoświetlony. Nie 
warto się jednak zrażać pierwszymi nie
powodzeniami, bo takie zdjęcia mogą 

być bardzo efektowne. 

światło z przodu - nie jest ono poleca
ne podczas fotografowania pejzaży, na
tomiast jest wskazane przy fotografo
waniu ludzi (ze względu na czytelność 
i wyrazistość szczegótówl. Na takim 
zdjęciu jest również mato cieni, co nie
stety może czasem powodować, że bę
dzie ono wydawało się płaskie . 

światło z boku - najistotniejszą rolę 
w takiej fotografii odgrywa cień. Obiekt 
fotografowany zyskuje na plastyczności 
i kontrastowości , ale żle wkomponowa
ny cień zamiast zachwycić, może takie 
zdjęcie po prostu zepsuć. Warto jednak 
poeksperymentować, bo efekty mogą 
być rewelacyjne. 

Balans bieli 

w niektórych sytuacjach można sobie dopomóc, ustawiając w aparacie odpo
wiednie konfiguracje balansu bieli (WB, z ang. white balans, czyt. fajt balans). Apa
raty oferują nam ustawienie automatyczne poprawiające jakość zdjęć w różnych 
warunkach oświetleniowych , np.: 

zdjęcia w cieniu, 

zdjęcia przy dobrej pogodzie, 

zachmurzenie, 

zdjęcia w świetle lamp fluorescencyjnych, 

zdjęcia przy świetlówkach o ciepłym świetle, 

zdjęcia przy świetlówkach o zimnym świetle, 

zdjęcia przy żarówkach standardowych. • 

• 



Fotografie przedstawiające zestawienie tych samych ujęć przy różnych wyborach balansu bieli. 

Można również ustawić balans bieli ręcznie, fotog rafując bi ałą kartkę, tak by całkowi 
cie wypełniała kadr. 

Lampa błyskowa 

Oprócz światła zastanego ważnym źródłem światła jest lampa błyskowa. Pełn i ona 
dwie zasadnicze funkcje: 

jest dodatkowym źródłem światła , które ma doświetl ić zbyt zacienione miejsca; 

jest głównym źródłem światła , gdy fotografowany obiekt znajduje s ię w miejscu 
zbyt ciemnym. 

Uwaga 

Niewłaściwe stosowanie lampy błyskowej (np. fotografowanie ze zbyt małej odle
głościl powoduje zbyt mocne oświetlen ie obiektu, a w konsekwencj i prześwietle

nie i spłaszczenie zdjęcia . 

Przykład prześwietlonego przez 
lampę błyskową zdjęcia. 



Alternatywą dla lampy błyskowej mogą być 
blendy - srebrne lub białe arkusze folii , które 
pozwalają na odbicie światła na fotografowa
ny obiekt. 

Zawsze jednak istnieje możliwość, że mimo 
złamania zasad światła i cienia w fotografii 
wyjdzie nam rewelacyjne zdjęcie . Półprofe

sjonalną blendę można zastąpić biatym karto
nem lub styropianem. 

ćwiczenia 

Srebrna 
blenda. 

Wybierz sobie obiekt do sfotografowania i sfotografuj go wczesnym rankiem, 
w samo południe, późnym popołudniem i przed samym zmierzchem. zaobser-
wuj, jak rozkładają się cienie i jak oświetlony jest obiekt na każdym zdjęciu . 


