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Sto³y bezcieniowe s¹ niezast¹pionym narzêdziem przy fotografowaniu szk³a. Na górnym
zdjêciu kieliszek podœwietlony jest od ty³u,
na zdjêciu obok kieliszek podœwietlono
jednoczeœnie od ty³u i od spodu

Na tym zdjêciu stó³ bezcieniowy pomóg³ uzyskaæ œwietlist¹ aureolê wokó³ kubeczka.

Gdy oœwietlimy obiekt jednym Ÿród³em œwiat³a, to
zauwa¿ymy, ¿e rzuca on cieñ na pod³o¿e, na którym
stoi. Po za tym nie wszystkie szczegó³y na jego powierzchni bêd¹ równie dobrze widoczne: jedna strona bêdzie oœwietlona, a druga pozostanie w cieniu.
K

W naturze z takim typem oœwietlenia mamy do czynienia w s³oneczny dzieñ. Aby wydobyæ s³abo widoczne szczegó³y z cienia nale¿a³o by wiêc u¿yæ
wiêkszej liczby Ÿróde³ œwiat³a ustawionych z ró¿nych
stron obiektu.

Studio
do fotografii
bezcieniowej

e

Z pewnoœci¹ ka¿dy z czytelników zetkn¹³ siê kiedyœ
z gazetkami, w których reklamowano produkty sprzeda wane w sieciach hipermaketów. S¹ one pe³ne zdjêæ wy konanych w taki sposób, aby potencjalny klient móg³ do strzec wszystkie szczegó³y danego produktu. Podstawo wym zadaniem tych obrazków jest przekazanie kupuj¹ cemu mo¿liwie najwierniejszej informacji o wygl¹dzie towaru. Jakim sprzêtem nale¿y siê pos³u¿yæ, aby wykonaæ
tego typu zdjêcie?

foto 2

Ma³y stó³ bezcieniowy wraz z tunelem bezcieniowym produkowany
przez szwajcarsk¹ firmê Foba.

Profesjonalny studyjny stó³ bezcieniowy szwajcarskiej firmy Foba na którym
mo¿emy podœwietliæ fotografowany obiekt œwiat³em rozproszonym od spodu
i od ty³u. Ciemne koñcówki widoczne po bokach p³yty sto³u s³u¿¹ do przykrêcania uchwytów podtrzymuj¹cych fotografowany obiekt oraz innych akcesoriów.
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Cubelite Studio to zestaw 2 w 1 doskonale sprawdzaj¹cy siê w fotografii ma³ych obiektów. Stó³ bezcieniowy i komora bezcieniowa stanowi¹ integraln¹
ca³oœæ. Urz¹dzenie jest sk³adane do niewielkich rozmiarów p³askiej torby.

Zestaw e-photomaker produkowany przez firmê Lastolite to miniaturowy
namiocik bezcieniowy przeznaczony do fotografowania ma³ych produktów, które zamierzamy sprzedaæ na aukcji internetowej.

Idealnym rozwi¹zaniem jest uzyskanie oœwietlenia
przypominaj¹cego charakterem pochmurny dzieñ. Wtedy obiekt jest równomiernie oœwietlony ze wszystkich
stron. Aby ten typ oœwietlenia odwzorowaæ w warunkach studia fotograficznego musielibyœmy dysponowaæ
kilkoma lampami z du¿ymi softboksami daj¹cymi nam
œwiat³o rozproszone. Jest to dobre rozwi¹zanie lecz dosyæ kosztowne, a przede wszystkim wymagaj¹ce sporo miejsca na rozstawienie sprzêtu. Jak widaæ nie jest
to zadanie proste. Wykonanie jego mog¹ nam u³atwiæ
komory i namioty bezcieniowe.

ta jest bia³a, przepuszczaj¹ca œwiat³o tkanina pe³ni¹ca
rolê dyfuzora. Promienie œwiat³a wpadaj¹ce do wnêtrza
komory ulegaj¹ rozproszeniu, a odbijaj¹c siê dodatkowo od œcian oœwietlaj¹ równomiernie fotografowany
obiekt.
Na ilustracjach przedstawione s¹ profesjonalne komory bezcieniowe angielskiej firmy Lastolite. Maj¹ one
kszta³t szeœcianów. Ich wielkoœæ jest bardzo zró¿nicowana. Najmniejsze z nich maj¹ bok d³ugoœci oko³o 50
cm, natomiast w najwiêkszych siêga on 2 metrów.
W przedniej œcianie przypinanej przy pomocy rzepów
wyciêty jest otwór, przez który mo¿na wsun¹æ do wnêtrza obiektyw aparatu. W niektórych modelach tylna
œciana jest wyjmowana i w jej miejsce mo¿na wstawiæ
inne t³o lub elementy scenografii.

Komory i namioty bezcieniowe
Akcesoria te sk³adaj¹ siê ze stela¿a wykonanego
z elastycznych prêtów lub obrêczy, na które naci¹gniê-

Stó³ bezcieniowy Lastolite Lite Table podczas monta¿u.
Urz¹dzenie to doskonale sprawdza siê w przypadku
wyjazdowych sesji fotograficznych.

Namiot bezcieniowy jest nieco prostszym urz¹dzeniem, jednak do jego postawienia potrzebny jest statyw z wysiêgnikiem typu boom.
Sto³y bezcieniowe
Niektóre przedmioty wstawione do komory bezcieniowej nie mog¹ byæ równomiernie oœwietlone zw³aszcza
ich dolne partie (od spodu). Aby ten problem rozwi¹zaæ
nale¿y obiekt dodatkowo oœwietliæ od do³u. Pomog¹
nam w tym sto³y bezcieniowe, których blat wykonany
z bia³ej rozpraszaj¹cej œwiat³o p³yty akrylowej. Powierzchnia p³yty z jednej strony jest matowa, a z drugiej
b³yszcz¹ca. Matowej strony u¿ywamy wtedy, gdy zale¿y
nam na wyt³umieniu wszystkich odblasków zarówno na
powierzchni p³yty, jak i ustawionym na niej obiekcie, na-

tomiast strona b³yszcz¹ca przydaje siê, gdy chcemy uzyskaæ na niej odbicie podobne do odbicia w lodowej tafli.
Pod blatem sto³u ustawiamy lampê i kierujemy j¹
w jego stronê, a nastêpnie dobieramy odpowiednio
proporcje oœwietlenia górnego i dolnego.
Sto³y bezcieniowe mog¹ s³u¿yæ równie¿ do uzyskiwania efektów specjalnych.
Robert Urbañski
Ilustracje sto³ów bezcieniowych pochodz¹ z materia³ów
reklamowych szwajcarskiej firmy FOBA. Ilustracje komór
i namiotów bezcieniowych pochodz¹ z katalogu firmy
Lastolite. Materia³y udostêpni³a firma Dicam.
www.dicam.pl.
Zdjêcia kieliszka i kubka wykona³ autor tekstu.

Sk³adane komory bezcieniowe produkowane przez angielsk¹ firmê Lastolite. Ich rozmiary siêgaj¹ od 48 do 200 cm. Przy ich u¿yciu mo¿na fotografowaæ
zarówno bi¿uteriê, œredniej wielkoœci obiekty jak i niewielkie meble.
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