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Publikacja powstała z inspiracji warsztatami fotograﬁi produktowej,
które Ignacy Tokarczyk przeprowadził dla tradycyjnych rzemieślników
w ramach projektu „Masterklasy” w listopadzie 2019 r.
Projekt realizowany był przez Warsztaty Kultury w Lublinie.

Każdy twórca, by dotrzeć do odbiorców, musi pokazywać swoje dzieła. Strony internetowe, portale społecznościowe i platformy sprzedażowe wymagają fotograﬁi. Robienie najlepszych zdjęć produktowych
wymaga dużej wiedzy i odpowiedniego zaplecza sprzętowego. Nic
jednak nie stoi na przeszkodzie, by móc wykonywać poprawne zdjęcia najprostszymi technikami. Niniejszy ebook nie ma na celu przekazania całej wiedzy dotyczącej fotograﬁi produktowej. Ba, nie będzie
prezentował nawet większego jej ułamka. Chciałbym, by ta publikacja
wyznaczyła pewne kierunki, w których będziecie mogli Państwo podążyć, by rozpocząć fotografowanie swoich dzieł. Zasygnalizuję podstawowe zagadnienia i postaram się je możliwie prosto i przystępnie
wyjaśnić. Omówimy sobie takie aspekty, jak sprzęt potrzebny i przydatny, światło, kolor i kompozycja. Liczę, że tych kilka porad przyczyni
się poprawy prezentacji Waszych wytworów. Zagadnieniem, którego
celowo nie poruszę, jest postprodukcja zdjęć w programach graﬁcznych. Jest wiele aplikacji do tego służących. Jedne są bezpłatne, inne
kosztują całkiem sporo. Każda ma swój sposób działania. Dlatego
odsyłam Państwa do zasobów Internetu, gdzie możecie znaleźć wiele
porad dotyczących obróbki zdjęć
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Sprzęt
Fotograﬁa cyfrowa wywołała rewolucję. Jej dostępność, cena i natychmiastowy efekt spowodowały, że często mówi się o tym, iż teraz
wszyscy jesteśmy fotografami. W zasadzie każdy ma przy sobie aparat
fotograﬁczny. Jest on elementem naszego telefonu. Oczywiście daleko mu możliwościami do zaawansowanych aparatów. Jednak jeśli jest
to jedyny sprzęt robiący zdjęcia, jaki mamy do dyspozycji, ciągle możemy robić interesujące i poprawne fotograﬁe. Zaletą fotografowania
telefonem jest niewątpliwie prostota całego procesu. Dzięki różnym
aplikacjom jesteśmy w stanie nawet obrobić i opublikować zdjęcie bez
użycia komputera.
Pamiętać oczywiście trzeba, że ten wygodny sposób na fotografowanie
ma też swoje wady. Dobrze wiemy, że aparaty w telefonach są skonstruowane głównie do robienia selﬁe i krajobrazów. Dlatego stosuje
się w nich obiektywy szerokokątne. Ma to na celu ułatwienie zrobienia
sobie zdjęcia z niewielkiej (wyciągnięcie ręki) odległości. Problem może
pojawić się, gdy telefon będzie zbyt blisko fotografowanego przedmiotu. Musimy się wtedy liczyć ze zniekształceniami. Pamiętajmy również,
by telefon trzymać równolegle do przedmiotu. W innym razie narażeni będziemy na niekorzystne skróty perspektywy. Na pewno znacie
autoportrety robione z góry, gdzie głowa wydaje się być największą
częścią ciała. Poprawne ustawienie aparatu/telefonu względem fotografowanego obiektu pozwoli na poprawne pokazanie kształtów
i proporcji. Poniższe ilustracje ilustrują to zagadnienie.
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Przekrzywiony aparat może być
przyczyną późniejszych
kłopotów.

Starajmy się dbać o to,
by aparat był ustawiony
prostopadle.
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Przekrzywienie
ekrzyw
aparatu
skutkuje zachwianiem
proporcji i kształtów.
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Apara ustawiony prostopadle
Aparat
pozwala na poprawne kadrowanie.
pozwal

Jeśli natomiast posiadacie aparat z wymiennymi obiektywami (lustrzanki, bezlusterkowce) lub kompakty z zoomem, polecam używać ogniskowych od 50 mm w górę. Zniwelujecie wtedy zniekształcenia. Sprzęt
oświetleniowy omówię w odrębnym dziale.
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Przygotowanie produktu
Należy wspomnieć o pozafotograﬁcznym aspekcie. Jest nim
przygotowanie produktu do wykonania zdjęcia. Pamiętajmy, by
przedmiot był czysty, niepognieciony. Przyjrzyjmy się mu i zastanówmy, czy jest w stanie, w jakim chcemy, by oglądali go inni.
Gładkie powierzchnie powinny
być wyczyszczone, nienoszące
żadnych odcisków i zabrudzeń.
Tkaniny koniecznie wyprasujmy.

i
Pognieciony mate
materiał
nie zachęca.
Dbajmy o takie rzeczy.
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Należy też rozważyć tło i kontekst, w jakich chcemy pokazać przedmiot.
Tło może wpłynąć na odbiór i czytelność zdjęcia.
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Jeśli chcielibyśmy osadzić nasz produkt w jakimś otoczeniu, które uzupełni i uatrakcyjni fotograﬁę, pamiętajmy
o tym, że nasz przedmiot jest najważniejszy i nie powinien być przytłoczony przez
inne elementy zdjęcia. Zastanówmy się,
z jakiego punktu widzenia go ukazać.

Kadr z wieloma
wiel
drobnymi elementami
może nam skutecznie schować”
”
główny temat zdjęcia.

tu zupełnie
zu
Przestawienie aparatu
zmienia odbiór. Fotografia
wykonana telefonem.
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Jeśli nasz przedmiot ma wiele detali, warto wykonać więcej niż jedno
ujęcie. Pokażmy wszystkie walory produktu.

Musimy też wiedzieć, jak i gdzie będziemy
prezentować nasze dzieła. Platformy sprzedażowe i aukcyjne najczęściej wymagają zdjęć
na jednolitym tle. Większość preferuje białe
tło. Wszystko dla czytelności i przejrzystości.

Wa
Warto pokazywać
detale
d tale takie
tak jak to piękne
zdobienie niewidoczne na
pierwszym zdjęciu.
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Światło
Odrębną kwestią jest światło. W zasadzie fotograﬁa może istnieć bez
aparatu fotograﬁcznego (sic!), ale bez światła nie.
Światło intuicyjnie możemy podzielić na naturalne i sztuczne. Podziałów jednak jest więcej. Możemy mówić o świetle ciągłym (słońce, żarówka) lub błyskowym (lampy błyskowe). Również, bez specjalistycznej wiedzy, możemy mówić o świetle, że ma swoją siłę i kolor. Światło
w fotograﬁi produktowej odgrywa kluczową rolę. To właśnie dzięki
odpowiedniej pracy ze światłem możemy pokazać walory i zachęcić
potencjalnych klientów do zakupu Waszego przedmiotu. Profesjonalni
fotografowie dysponują całym arsenałem lamp i modyﬁkatorów, dzięki którym uzyskują niesamowite efekty. Czy to oznacza, że bez dużej
ilości sprzętu stoimy na przegranej pozycji i nie powinniśmy w ogóle
zabierać się za fotografowanie? Oczywiście nie! Na rynku dostępne
są proste i niedrogie rozwiązania. Możemy zaopatrzyć się w żarówki
światła ciągłego, które dają światło o neutralnej temperaturze 6500K
(odpowiada to światłu słonecznemu w pochmurny dzień). Dokładając
do zestawu parasolki transparentne i lekkie statywy, mamy w zasadzie
wszystko, czego potrzeba na początek. Parasolki transparentne bardzo
skutecznie zmiękczają światło, niwelując głębokie cienie. Umieszczenie
dwóch parasolek po obu stronach przedmiotu w większości przypadków da nam bezcieniowy efekt.
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Parasolki transparentne to jeden
naj
z najprostszych
modyfikatorów światła.
D przyjemne, rozproszone światło.
Daje
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Jak wspominałem, warto mieć co najmniej dwa źródła światła. Pozwoli
nam to zapanować nad cieniami. Lampy umieszczone z obu stron
obiektu będą znosić wzajemne cienie.

Użycie tylko jednego źródła światła
wiatła
daje nam cień, który nie zawszee
jest pożądany.
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Zastosowanie
drugiej
parasolki
d
rozwiązuje
problem.
rozwi

Fotografowie często używają stołów i namiotów bezcieniowych. O ile
stół wymaga sporo miejsca i bywa kłopotliwy, to namiot bezcieniowy
jest elementem, który możemy z powodzeniem używać nawet w ciasnych pomieszczeniach i przy niewielkich kosztach uzyskiwać bardzo
dobre efekty. Sprawdzi się zwłaszcza przy fotografowaniu niewielkich
przedmiotów. Jest to niedrogie i bardzo skuteczne rozwiązanie.
Oczywiście nie musimy od razu tworzyć długiej listy zakupów. Wiele rzeczy, które mamy w domu, może być naszymi sprzymierzeńcami.
Białe, nie za grube materiały mogą zastąpić
nam parasolki. Namiot
możemy też wykonać
w bardzo prosty sposób.
Wystarczy tylko odrobina wyobraźni i umiejętność majsterkowania.
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Warto jeszcze poruszyć temat GŁĘBI OSTROŚCI. Jest to zagadnienie,
o którym nie wszyscy wiedzą lub pamiętają. W dużym skrócie, jest to
obszar kadru, w którym uzyskujemy ostry obraz. Jego wielkość zależna
jest od kilku parametrów. Dla nas jednak najważniejsza jest przysłona.
To pierścień, którym dozujemy ilość światła, która wpada przez obiektyw. Im większy otwór, tym mniejsza głębia. Przymknięcie obiektywu
powoduje zwiększenie się obszaru ostrości, musimy jednak dłużej naświetlać zdjęcie. Dlatego bardzo dobrze jest fotografować z użyciem
statywu. Pozwoli to na zrobienie ostrej, nieporuszonej fotograﬁi. Zbyt
płytka głębia ostrości może uniemożliwić nam pokazanie wszystkich
szczegółów fotografowanego obiektu.
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Duży otwór przysłony
ny
i mała głębia ostrości
nie pozwalają na pokazanie
zanie
przedmiotu we wszystkich detalach.

Przymknięcie przysłony i zastosowanie
statywu
tat pozwala na objęcie ostrością
większej powierzchni i wykonanie
nieporuszonego zdjęcia.
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Doskonale zdaję sobie sprawę, że zebrane w niniejszej publikacji informacje nie wyczerpują zagadnienia fotograﬁi produktowej. Ich dobór
jest jednak sprowokowany moim wcześniejszym spotkaniem z twórcami w ramach projektu „Masterklasy”. Artystami, którzy nigdy wcześniej nie zajmowali się tą dziedziną, a wymogi rynku i chęć dotarcia do
większej liczby odbiorców zmusiły ich do zagłębienia się w tę dziedzinę.
Na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Wiem, że kiedy rozpoczniecie fotografować swoje dzieła, pierwsze zdjęcia prawdopodobnie nie będą
od razu udane. To jest jak najbardziej normalne. Próbujcie analizować
swoje zdjęcia. Starać się zrozumieć, co w nich jest dobre, a co należałoby poprawić. Kombinujcie, używajcie różnego światła, różnych materiałów. Zapewniam, że to wciąga!
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Twórcy fotografowanych przedmiotów

Okładka oraz strony 11, 17: Dmytro Kudrya, Aleksandria (Ukraina)
Strony 5–8: Teresa Dembkowska, Wejherowo (Polska)
Strona 9: Wiesława Bogdańska, Kadzidło (Polska)
Strona 10: Piotr Mentel, Stryszawa (Polska)
Strony 13–15: Larysa i Volodymir Kusyk, Łuck (Ukraina)
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