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Promienie odbite od lusterka spowoduj¹ powstanie
intensywnych blików (zaj¹czków), natomiast bia³a kart-
ka spowoduje rozproszenie odbitych promieni. W prak-
tyce korzysta siê jedynie z ma³ych lusterek i to prze-
wa¿nie przy studyjnej fotografii produktów lub ¿ywno-
œci. Czêsto natomiast wykorzystuje siê du¿e pó³mato-
we, metalizowane powierzchnie odbijaj¹ce, które nie
wywo³uj¹ a¿ tak zdecydowanych efektów œwietlnych. 

BBLLEENNDDYY  SSKK££AADDAANNEE  TTRRAADDYYCCYYJJNNEE

Przechowywanie i transportowanie du¿ych po-
wierzchni odbijaj¹cych sprawia mnóstwo problemów,
st¹d te¿ wielkim powodzeniem wœród fotografów cie-
sz¹ siê blendy sk³adane. 

Na stalowej, sprê¿ystej obrêczy naci¹gniêta jest tka-
nina odbijaj¹ca œwiat³o. Zwykle tradycyjne blendy sk³a-
dane posiadaj¹ dwie ró¿ne powierzchnie. Coraz wiêk-
sz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê jednak zestawy 5 w 1 lub
nawet 8 w 1. W tej konfiguracji na ramê naci¹gniêta
jest tkanina przepuszczaj¹ca i rozpraszaj¹ca œwiat³o (dy-
fuzor), natomiast powierzchnie odbijaj¹ce znajduj¹ siê
na „pokrowcach” nak³adanych na ramê. Jeœli sobie wy-

obrazimy, ¿e tkanina z której wykonano blendê posiada
dwie ró¿ne powierzchnie, to ³atwo dojdziemy do wnio-
sku, ¿e jeden „pokrowiec” bêdzie mia³ ich a¿ cztery. 

Blendy sk³adane Lastolite produkowane s¹ jako ko³o-
we o œrednicy 30 cm, 50 cm, 75 cm, 95 cm, 120 cm
i prostok¹tne 120 x 180 cm. 

Podczas pracy w studiu prawid³owe ustawienie blen-
dy nale¿y do asystenta s³uchaj¹cego wskazówek foto-
grafa. Chc¹c umieœciæ blendê w sposób trwa³y w kon-
kretnym po³o¿eniu mo¿emy skorzystaæ ze specjalnych
uchwytów do blend, które mocujemy do statywów.

foto 1

Blendy to reflektory – powierzchnie odbijaj¹ce pada-
j¹ce na nie œwiat³o. Zale¿nie od rodzaju tej powierzchni
w okreœlony sposób modyfikuj¹ œwiat³o.

Najprostsz¹ blend¹ mo¿e byæ kartka bia³ego papieru
lub lusterko, czy kuchenna folia aluminiowa. Ustawione
w odpowiedni sposób po zacienionej stronie oœwietlo-
nego obiektu na drodze promieni œwiat³a, spowoduj¹
ich odbicie w jego stronê. 

warsztat

Porównanie efektów uzyskanych przy u¿yciu ró¿nych powierzchni blend Lastolite odbijaj¹cych œwiat³o.
Obok nazwy podano temperaturê barwow¹ odbitego œwiat³a).

Ro¿ne wielkoœci blend tradycyjnych LASTOLITE.
W ofercie firmy znajduj¹ siê nastêpuj¹ce rodzaje
blend: sunfire/white, silver/white, silver/gold, 
sunfire/silver, gold/white, sunlite/softsilver. 

BLENDY • DYFUZORY
W studiach fotograficznych nale¿¹ do

podstawowych i niezast¹pionych narzêdzi

s³u¿¹cych do modyfikowania oœwietlenia –

rozjaœniaj¹ zbyt g³êbokie cienie, pomagaj¹

wydobyæ z nich istotne szczegó³y, ³agodz¹

kontrasty.

¯aden fotograf nie wyobra¿a sobie pracy

bez nich. Równie przydatne, a wrêcz nie-

zbêdne, okazuj¹ siê podczas pracy w plene-

rze. Dlaczego tak rzadko korzystaj¹ z nich

fotoamatorzy? Wydaje siê, ¿e wp³yw na to

ma g³ównie ma³a wiedza na temat ich u¿y-

cia. Zalety oraz korzyœci p³yn¹ce z ich po-

siadania i wykorzystania na planie zdjêcio-

wym postaramy siê przedstawiæ na przyk³a-

dzie produktów angielskiej firmy Lastolite,

od lat specjalizuj¹cej siê w ich produkcji.

WHITE 5600K                        SILVER 5600K                      SUNLITE 5000K                    SUNFIRE 4750K                      GOLD 3800K

Rama blend LASTOLITE obszyta
jest potrójn¹ taœm¹, co zapewnia
wysok¹ trwa³oœæ przez wiele lat
u¿ytkowania.

Tkaniny, z których wykonuje siê
powierzchnie odbijaj¹ce 
– od lewej sunfire i sunlite 
oraz od prawej strony soft silver. 

blendy.qxd  2008-06-20  11:34  Page 1



foto 4

z osobna mo¿emy wp³ywaæ na stopieñ rozjaœnienia za-
cienionych miejsc na twarzy.

JJAAKK¥¥  BBLLEENNDDÊÊ  WWYYBBRRAAÆÆ??

Blenda wykonana z dobrej jakoœci materia³ów, maj¹-
ca nam s³u¿yæ przez wiele lat nie nale¿y do najtañszych
urz¹dzeñ. Ich ceny kszta³tuj¹ siê od kilkudziesiêciu (ma-
³e blendy ko³owe) do kilkuset z³otych (Skylite).

Na pocz¹tek warto zakupiæ blendê bia³o-srebrn¹. Te
dwie powierzchnie s¹ najczêœciej u¿ywane przez foto-
grafów jak i operatorów filmowych. Przy wykonywaniu
zdjêæ œlubnych i pami¹tkowych czêsto przydaje siê ze-
stawienie „sunlite-softsilver”, które delikatnie rozœwie-
tlaj¹ lub ocieplaj¹ zacienione partie obrazu. 

Najwygodniejszym choæ nieco kosztownym rozwi¹za-
niem jest zakupienie blendy typu 5 w 1 lub 8 w 1 posia-
daj¹cych wszystkie rodzaje powierzchni odbijaj¹cych. 

Ma³e blendy o œrednicy do 50 cm doskonale spraw-
dzaj¹ siê w fotografii produktów i portretach obejmuj¹-

cych jedynie twarz. Chc¹c doœwietlaæ ca³e postacie po-
winniœmy siêgn¹æ po blendy o œrednicy 120 cm lub
wiêksze.

RRoobbeerrtt  UUrrbbaaññsskkii
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BBLLEENNDDYY  TTRRIIGGRRIIPP  
OO PPOODDWWYY¯̄SSZZOONNEEJJ  SSZZTTYYWWNNOOŒŒCCII

Zwyk³e blendy nie posiadaj¹ du¿ej sztywnoœci. Choæ
jest ona zupe³nie wystarczaj¹ca do pracy w studiu, to
okazuje siê za ma³a podczas fotografowania w plenerze,
zw³aszcza gdy wieje wiatr.

Firma Lastolite zaprojektowa³a specjalne blendy o trój-
k¹tnym kszta³cie z wygodnym uchwytem, które posiadaj¹
znacznie sztywniejsz¹ ramê. Konstrukcja Trigripa pozwala
na ³atwe trzymanie go jedn¹ rêk¹ nawet podczas silnego
wiatru. Mo¿liwe jest równie¿ postawienie go na ziemi
i oparcie o œcianê, statyw lub nogê. Zwyk³e Trigripy posia-
daj¹ dwie ró¿ne powierzchnie odbijaj¹ce. Produkowane s¹
w rozmiarach 45 cm, 75 cm i 120 cm. Istnieje równie¿ ze-
staw Triflip 8 w 1 w którego sk³ad wchodzi rama z uchwy-
tem i dyfuzorem oraz dodatkowe powierzchnie odbijaj¹ce.

SSKKYYLLIITTEE

To kolejny rodzaj blend sk³adanych o bardzo du¿ej
sztywnoœci – w tym przypadku rama wykonana jest z me-
talowych rurek, do których przy u¿yciu rzepów przypina
siê tkaniny odbijaj¹ce œwiat³o lub dyfuzory. Produkowane
s¹ w trzech rozmiarach: 1 x 1 m, 2 x 1 m i 2 x 2 m. Mo¿-
na je trzymaæ w rêku, choæ o wiele wygodniej jest moco-
waæ je do jednego lub dwóch statywów i dziêki specjal-
nym obrotowym g³owicom regulowaæ ich po³o¿enie.

TTRRIIFFLLEECCTTOORR

Gdy wykonujemy portret oœwietlaj¹c modela tylko
jedn¹ lamp¹, wtedy spora czêœæ twarzy pozostaje
w g³êbokim cieniu. W uwydatnieniu szczegó³ów w tych
miejscach pomo¿e nam zestaw sk³adaj¹cy siê z trzech
blend umocowanych na specjalnym ramieniu z uchwy-
tami. Odpowiednio reguluj¹c po³o¿enie ka¿dej blendy

warsztat

Tradycyjn¹ blendê ko³ow¹ trzeba trzymaæ dwoma rêkami, Trigrip mo¿e staæ na ziemi i opieraæ siê o nogê lub mo¿e byæ trzymany tylko jedn¹ rêk¹. 

Skylite – wykorzystywany jako dyfuzor rozpraszaj¹cy œwiat³o s³oneczne
i blenda rozjaœniaj¹ca cienie. 

Modelka oœwietlona bezpoœrednim œwiat³em s³onecznym mru¿y oczy, a ponadto na jej twarzy pojawiaj¹ siê g³êbokie cienie. Ostre œwiat³o s³oneczne mo-
¿emy rozproszyæ przy u¿yciu dyfuzora, natomiast cienie rozœwietliæ blend¹. Na zdjêciu fotograf pos³uguje siê blend¹ i dyfuzorem typu Trigrip. 

Zestaw Triflip 8in1 sk³adaj¹cy siê z dyfuzora 
na ramie Trigrip i oœmiu powierzchni odbijaj¹cych
œwiat³o. Wygodny uchwyt z gum¹ zapewnia pewne
i bezpieczne trzymanie blendy jedn¹ rêk¹. 

Zestaw 
do fotografii
portretowej 

Triflector.
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