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grafów to torby firm: „Tenba”, 
„Billigham” (przykładowa 
cena to 899 zł za najmniej-
szy w serii model 106), są też 
i inne, jak np. torby firmy 
„Kata”, już od 200 zł.

Zezwolenia

Chcąc fotografować archi-
tekturę, często zapominamy 
o najważniejszym – o zezwo-
leniu – np. na wejście na 
sąsiedni budynek w celu 
wykonania odpowied-
niego ujęcia. Niestety 
nie zawsze właści-
ciele budynków 
udostępniają 
czy też 
godzą się 
na zdjęcia 

np. z dachu. Można 
tego uniknąć, wyko-
nując zdjęcia 
z klatki schodowej 
innego obiektu, 
lub tzw. terenu 
publicznego, 
więc należą-
cego do mia-
sta – z ulicy 
i chodnika. 
Niekiedy można 
porozmawiać 

z gospodarzem 
budynku, 
i może się uda uzyskać 
klucze na dach. Zdjęcia 
wykonujemy na własne 

ryzyko – stąd obawy 
administratorów budyn-
ków przed ewentual-
nym wypadkiem. Nieraz 
prośba o towarzystwo 
„ochrony” budynku 

załatwia sprawę. Uzy-
skanie pozwolenia 
tak naprawdę zależy 
od zdolności negocja-

cyjnych fotografa. Należy 
też pamiętać o terminach 
zezwolenia. Czasami jest 
tak, że mijają odpowied-

nie warunki pogo-
dowe i sesja nie 
dochodzi do skutku. 
Załatwiajmy takie 
sprawy zdecydo-
wanie wcześniej, 
z odpowiednim 
wyprzedzeniem.

*******
Oczywiście 

wymienione akce-
soria ułatwiają 
wykonywanie 
zdjęć architek-

tury; warto je mieć w torbie, 
plecaku lub przynajmniej 
sukcesywnie je zdobywać. 
Jeśli czegoś nam zabraknie, 
nie należy się załamywać. Nie 
można mieć wszystkiego od 
razu. Należy robić swoje, czyli 
fotografować.

Kiedy już zakończymy etap 
przygotowań i logistyki do 
sesji fotograficznej architek-
tury, pozostaje nam już tylko 
wybór odpowiednich obiek-
tywów i aparatu. Ale o tym 
opowiemy w kolejnym odcin-
ku cyklu.
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Jak fotografować

W tej części cyklu przedstawiamy kolejne porady praktyczne: jak 
przygotować się do sesji fotograficznej, i na co zwrócić szczególną uwagę.
Latarka, telefon i torba

Latarka jest niezwykle 
pomocna w czasie wykony-
wania zdjęć nocnych lub 
o zmierzchu. Pomaga w usta-
wieniu statywu, sprawdze-
niu poziomnicy, szukaniu 
akcesoriów w torbie fotogra-

ficznej. Funkcję latarki może 
spełniać panel LCD aparatu 
telefonicznego, który w razie 
czego pozwoli znaleźć jakiś 
niezbędny drobiazg. Swego 
czasu – wykonując zdję-
cia z dachu – posługiwałem 
się telefonem komórkowym 
w celu… ustawienia przysłon 
i czasu na obiektywie wiel-
koformatowym. Zaaferowany 
kolejnymi zdjęciami i usta-
wieniami aparatu nie spo-
strzegłem, jak zapadły egip-
skie ciemności i nie mogłem 
ustawić odpowiednich warto-
ści. Pomógł mi telefon komór-
kowy – który też umożliwia 
nam kontakt ze zleceniodaw-
cą czy wysłanie zdjęcia na 
serwer, itp.

Odpowiednie spakowanie 
sprzętu do torby to też przy-
datna umiejętność. Ostra 

selekcja rzeczy do niezbęd-
nych to podstawa, z reguły 
bowiem ich ciężar „apliku-
jemy” na własny grzbiet. 
Musimy więc wziąć to pod 
uwagę, a mobilność w wyko-
nywaniu zdjęć, zwłaszcza 
architektonicznych, jest bar-
dzo potrzebna. Torbę zawsze 
lepiej spakować na dzień 
przed sesją fotograficzną. 

Torby

W kwestii toreb fotogra-
ficznych uważam, że firma 
„Lowepro” jest nie do poko-
nania w funkcjonalności 
i niezawodności przechowy-
wania sprzętu. Konkurencja 
w tej dziedzinie jest ogromna, 
każdy więc znajdzie coś dla 
siebie. Ulubione marki foto-
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Plecak Kata DR-465, 
to wydatek poniżej 300 zł.

Torba LighTri 317 
firmy Kata, to wy-
godne rozwiązanie 
dla wszystkich, któ-
rzy zabierają aparat 
na długie wędrówki.

1/250 s ISO 100
f/32 f=50 mm

P S A M

Panflex 6×12 cm
50 mm (dla formatu 6×12 cm 
– kąt widzenia 114°)

Telefon komórkowy z funkcją 
latarki to przydatny wynalazek. 
Przydaje się m.in. do ustawiania 
przysłon i czasów w obiektywach 
wielkoformatowych. Trudno było-
by dokonać to w ciemnościach.

architekturę cz. III

Zdjęcie wykonano z dachu budynku przy ul. Marynarskiej 11 w Warszawie. Cel – przedstawienie Galerii Mokotów i nowego ciągu 
komunikacyjnego – wiaduktu. Użyto aparatu panoramicznego Panflex formatu 6×12 cm. Aparat został ustawiony na statywie. Poziom 
uzyskano dzięki poziomnicy umieszczonej w wizjerze aparatu. Pomiar światła został dokonany za pomocą światłomierza Sekonic Zoom 
Master L 508. Materiał zdjęciowy to film zwojowy Fuji Velvia o czułości ISO 100. Diapozytyw został zeskanowany za pomocą skanera 
Epson 4990. Zdjęcie zostało następnie opracowane w programie graficznym Photoshop CS, i nieznacznie skadrowane.
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