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Podzielę się kilkoma podstawowymi obserwacjami, które – mam nadzieję – pomogą Wam piękniej zachowy-
wać ulatujące taneczne minuty.

Ciekawe kadry łatwiej będzie Wam uzyskać, gdy wcześniej dowiecie się czegoś na temat danego rodzaju 
tańca. Gdy wchodziłem w rolę fotografa, miałem za sobą wiele sesji tanecznych, w których byłem „mode-
lem”. Zwykle starałem się proponować osobom wykonującym zdjęcia konkretną figurę, krok, ustawienie, czy 
moment uchwycenia ruchu. Uważam, że taka współpraca fotografa i tancerza ma duże znaczenie i przekłada 
się na efekt końcowy. Jeżeli przed robieniem zdjęć podejmiecie wysiłek przygotowania się na konkretny re-
portaż lub sesję inscenizacyjną, będziecie gotowi i otwarci na stworzenie ciekawych ujęć tańca.

Kolejną ważną sprawą jest to, że tancerze cenią kadry, na których udało się zapisać najdoskonalsze tech-
nicznie momenty wykonywanej figury. Utrwalona aparatem odpowiednia chwila (proste nogi przy szpa-
gacie lub innej pozie, pion, ciekawa mimika twarzy) może sprawić radość nie tylko Wam, ale i bohaterom 
Waszych obrazów. Będą zadowoleni, a przez to dużo chętniej podzielą się Waszymi pracami ze światem. 
Sam wielokrotnie doświadczyłem, jak jest to ważne. Starajcie się więc szukać najlepszych momentów 
podczas skoku (będzie to zwykle jego maksymalna wysokość), w scenach teatralnych wyłapujcie emocje, 
a w zdjęciach grupowych zwróćcie uwagę na ustawienie figury realizowanej przez cały zespół, linie, które 
za ich sprawą powstają.

Zapraszam Was w krótką podróż po fotografii tanecznej. Moją przygodę z tą dziedziną sztuki zacząłem 
końcem roku 2015. Owszem, wykonywałem wcześniej zdjęcia starym Kodakiem „małpką” na kliszę, czy też 
prostymi aparatami cyfrowymi. Jednak właśnie w grudniu 2015 kupiłem pierwszy półprofesjonalny aparat 
fotograficzny z możliwością ustawień manualnych. Tańcem z kolei zajmuję się od 17 lat, zaś od 10 jestem 
certyfikowanym instruktorem tańca sportowego. To właśnie ta dziedzina sztuki i możliwość utrwalania jej 
wciągnęła mnie w wir fotografowania. We wspomniany wyżej aparat zaopatrzyłem się, by promować zajęcia 
taneczne i dokumentować warsztaty, pokazy, różnego rodzaju wydarzenia związane z breakdancem.

Kiedy szukałem informacji o fotografowaniu tańca, na polskich portalach znalazłem bardzo mało wiedzy 
zarówno technicznej, jak i związanej z aspektami artystycznymi. Miałem też okazję przyjrzeć się tej kwestii 
w praktyce, więc postanowiłem, że podzielę się doświadczeniami, które zdobyłem, początkowo jako amator, 
później wykonując zlecenia fotoreporterskie w projektach dotyczących sztuki tanecznej. Mam nadzieję, że 
tym miniporadnikiem zainspiruję Was do współdzielenia fotograficznej drogi.

Zobaczycie 21 wykonanych przeze mnie zdjęć. Wiążą się z nimi miłe wspomnienia i chcę Wam o nich opo-
wiedzieć. Zapraszam do mojego taneczno-fotograficznego świata.
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Jeszcze kilka kwestii technicznych… We wspomnianym 2015, na początku mojej fotograficznej przygody, 
kupiłem lustrzankę Canon EOS 750D z podstawowym obiektywem kitowym. Dość szybko doszedłem do 
wniosku, że będę potrzebował jakiegoś lepszego, jaśniejszego obiektywu. Zaopatrzyłem się zatem w obiek-
tyw Canon 50 mm f/1.8. Mając taki zestaw, uczyłem się fotografii tanecznej poprzez wykonywanie auto-
portretów podczas treningów lub sesji inscenizacyjnych. Po dwóch miesiącach zacząłem robić zdjęcia innym 
tancerzom – znajomym na treningach breakingowych. Nauczyłem się dzięki temu podstaw, w tym wyko-
rzystywania światła zastanego, bo nie miałem lamp błyskowych. Potem dokumentowałem swoje zajęcia, 
organizowałem sesje inscenizacyjne z udziałem moich uczniów. Na początku zapisywałem zdjęcia w for-
macie JPG i nie używałem programów graficznych. Starałem się, by moje ujęcia już na aparacie wyglądały 
poprawnie. Uważam jednak, że znajomość programów do obróbki zdjęć odgrywa ogromną rolę w fotografii 
tanecznej, więc warto posiąść tę wiedzę przynajmniej w podstawowym zakresie.

Nauczcie się pełnej obsługi swoich aparatów w trybie M (manualnym) oraz zapisu plików w formacie RAW. 
Fotografowanie w automacie, czy półautomacie, ogranicza możliwości twórcze. Każda decyzja zmiany para-
metrów ustawień aparatu daje inny obraz. Fotografując w trybie ręcznym to Wy, a nie urządzenie, w pełni 
decydujecie, jak ma wyglądać zdjęcie. Zaprzyjaźnijcie się ze swoim aparatem, nauczcie używać przycisków 
funkcyjnych bez konieczności patrzenia na nie. Niektórzy z Was prawdopodobnie wykonują zdjęcia telefonami 
– nie twierdzę, że jest to złe – jednak, gdy będziecie chcieli rozwijać swoje umiejętności i tworzyć niepowta-
rzalne fotografie „z charakterem”, telefon może być ograniczający przez – dotyczy to większości modeli – brak 
trybu M, w tym możliwości zmiany parametrów przysłony. Dzięki niej panujemy nad głębią ostrości. 

Wydaje mi się, że gdybym dalej fotografował starym kompaktem Nikona, nie zakochałbym się w tej dzie-
dzinie sztuki. Jeżeli możecie, kupcie lub uzbierajcie na zakup (może być z drugiej ręki) nawet bardzo taniego 
aparatu, ale z wymienną optyką. Od razu zauważycie różnicę miedzy robieniem i tworzeniem zdjęć. Sam 
początkowo radziłem sobie wymienionym wyżej sprzętem. Z czasem dokupiłem kolejny obiektyw Tamron 
70-300 mm ze zmiennym światłem 3.5-5.6, by móc fotografować z większej odległości. Wciąż udoskona-
lałem swój plecak fotograficzny. Po około roku pracy na aparacie Canon EOS 750D zacząłem otrzymywać 
propozycje wykonania odpłatnych reportaży. Zrozumiałem też, że wykonując fotograficzne zlecenie, muszę 
radzić sobie ze słabymi warunkami oświetleniowymi. Postanowiłem zaryzykować i zainwestować w nowy 
pełnoklatkowy aparat Canon EOS 6D Mark II. Podobny ruch radzę każdemu, kto chce zawodowo zająć się 
fotografią. Warto zadbać o swoją pasję i opartą na niej pracę.

Kolejną bardzo ważną kwestią jest fotografowanie spektakli tanecznych z lampą błyskową. Osobiście odra-
dzam ich używania. Po pierwsze to niekulturalne i wyraża brak szacunku wobec artystów występujących na 
teatralnych deskach i przygotowujących widowisko, po drugie zaburza całą reżyserię świateł scenicznych. 
Podejdźmy z empatią do ich pracy. Alternatywą dla lampy może być jasny obiektyw. Gdy przeszukamy in-
ternetowe portale aukcyjne, znajdziemy coś w granicach 300-500 złotych, a da nam to już dość szerokie 
możliwości w pracy we wspomnianych warunkach.

W przypadku sesji inscenizacyjnych warto spróbować wykorzystać otaczające nas przedmioty, architekturę, 
warunki pogodowe oraz światło zastane. Ja przez długi czas w ogóle nie używałem lamp błyskowych. Sku-
piałem się na obserwowaniu światła, wykorzystywaniu jego walorów, co Wam także polecam. Zdjęcia będą 
wydawały się odbiorcom naturalniejsze od tych wykonywanych z użyciem lampy. Nie twierdzę, że używanie 
lamp jest złe, wręcz przeciwnie – stwarza wiele możliwości związanych z kreowaniem nastroju – jest to 
jednak kolejny dość duży wydatek, więc na początku polecam wykorzystywanie do granic możliwości wa-
runków, które będą dostępne danego dnia zdjęciowego.

Za chwilę przedstawię 21 moich prac. Ułożyłem je chronologicznie od początków mojej przygody foto-
graficznej do dnia dzisiejszego. Zdjęcia opatrzyłem opisem sprzętu, jakiego użyłem do wykonania każdego 
z nich. Opowiem też o historii poszczególnych fotografii, sposobie uchwycenia chwili, technice obróbki, mo-
mencie, który skłonił mnie do zwolnienia spustu migawki, o świetle, jakie wykorzystałem oraz towarzyszą-
cych temu warunkach atmosferycznych. Napiszę też, jaki wpływ miało użycie danego obiektywu na odbiór 
zdjęcia. Zapraszam do zapoznania się z przykładami.
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Warszawa, „Taneczne ŁAŁ” – wieczór artystyczny 
z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca 2016

Jedna z pierwszych, wykonanych przeze mnie, fotografii scenicznych. Na zdjęciu Agnieszka tańcząca solowy 
układ stylu modern jazz. Starałem się znaleźć odpowiedni moment, by uchwycić skok taneczny. Perspekty-
wa z dołu („żabia” perspektywa) wywołuje u odbiorcy wrażenie, że tancerka wyskoczyła dużo wyżej, niż mia-
ło to miejsce w rzeczywistości. Światłocienie także pięknie zagrały. Dysponowałem wtedy tanim sprzętem, 
który słabo radził sobie w warunkach scenicznych. Dość duża przysłona obiektywu sprawiła, że na zdjęciu 
ukazało się sporo ziarna. Nie uważam jednak, by psuło to piękno fotografii. Czasem warto zaryzykować utra-
tą jakości na rzecz pokazania ciekawego momentu i charakteru konkretnego stylu tanecznego.

1

Canon EOS 750D, ISO 6400, ogniskowa 18 mm, światło 5.6, czas 1/125 s
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Jastkowice, rzeka Bukowa

Autoportret, który wykonałem przy użyciu wężyka interwałowego. Zdjęcie zgłosiłem na konkurs fotogra-
ficzny „Aktywne spędzanie wakacji” Radia Leliwa. Pochwalę się: zająłem pierwsze miejsce. Plan związany ze 
zrobieniem tej fotografii opracowałem w domu. Stwierdziłem, że wykorzystam swoje umiejętności taneczne, 
przygotowałem strój i pojechałem w jedno z moich ulubionych miejsc z pięknym popołudniowym światłem. 
Ustawiłem wężyk interwałowy na wykonywanie zdjęć co 2 sekundy i pozowałem do aparatu. Wykonałem 
serię i wybrałem jedno ujęcie – obrobiłem je, nasyciłem barwy, by kojarzyły się z wakacjami, z ciepłem.

Do tego zdjęcia użyłem obiektywu fisheye („rybie oko”), który pozwolił uzyskać wrażenie szerokiego planu. 
Zachęcam do przygotowania sesji inscenizacyjnej przed jej wykonywaniem – w tym kostiumów, rekwizytów, 
świateł (gdy warunki tego wymagają).

2

Canon EOS 750D, ISO 100, ogniskowa 8 mm, światło 5.6, czas 1/400 s
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Stalowa Wola, sala treningowa do pole dance

Przez dwie godziny fotografowałem trening tancerki. Najbardziej odpowiadała mi przestrzeń, w której do-
stępne było ostre boczne światło. Sala znajdowała się w podziemiach, dlatego promienie słoneczne pa-
dały dość gładko. Mając nieprofesjonalny aparat, musiałem oprzeć się na poszukaniu ciekawego światła 
i momentu. Ewelina na ułamek sekundy dotknęła podłogi palcami dłoni i uważałem, że był to najbardziej 
wartościowy obraz tej sesji, a to dlatego, że nigdy wcześniej nie widziałem u niej takiej pozy. Ten ułamek 
sekundy dał szansę na zrobienie niepowtarzalnego zdjęcia. Czujność podczas wykonywania sesji jest wska-
zana, wręcz niezbędna, bo chwile decydują o tym, czy uda się wynieść z niej pamiątki, które cieszą przez lata.

Canon EOS 750D, ISO 200 Ogniskowa 50 mm, światło 1.8, czas 1/200 s
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Bloemendaal, Holandia

Zostałem zaproszony, przez jednego z rodziców moich uczniów, na tygodniową wycieczkę do Amsterda-
mu. Głównym celem podróży było trenowanie breakingu i fotografowanie. Drugiego dnia pobytu udaliśmy 
się nad holenderskie morze. Niesamowite miejsce, cudowny klimat. Po zrobieniu rekonesansu po okolicy 
stwierdziłem, że pora na fotografowanie tańca. Poprosiłem Michała, by wykonał jakieś ewolucje na wydmie 
pokrytej szronem – nie było to dla niego łatwe zadanie. Michał próbował się z terenem, a ja zapisywałem ka-
dry. Było dość zimno (około -1 st. C), ale – będąc w działaniu – nie odczuwaliśmy tego. Z wielu ujęć uchwy-
conych tego dnia wybrałem powyższe, a to ze względu na niesamowity widok wydm pokrytych szronem 
oraz starania młodego adepta breakingu zaangażowanego w stu procentach.
Warto szukać nietypowych miejsc do tworzenia kadrów – dla tancerza była to nieoczywista sceneria i trud-
ne, ze względu na pochyłość terenu, zadanie.

Canon EOS 750D, ISO 100, ogniskowa 10 mm, światło 4.5, czas 1/2000 s
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Łódź, spektakle dyplomowe w Akademii Muzycznej 
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Brałem udział w tym wydarzeniu w roli tancerza, zabrałem jednak ze sobą aparat, by uwiecznić kilka ta-
necznych chwil. Na zdjęciu widzimy trzy artystki – wybrałem to ujęcie, kierując się emocjami osób oraz 
wykonywaną choreografią. Każda kobieta jest w innym ruchu. Jedna z nich – Ania – dosłownie na sekundę 
wchodzi na krzesło.
Zatem: nie spuszczajcie oka z tego, co dzieje się na scenie. Patrzcie w wizjer aparatu, chwilami tylko podno-
sząc wzrok, by objąć całą przestrzeń, a nie przegapicie ciekawych momentów.

Canon Eos 750 D.ISO 1600, ogniskowa 50 mm, światło 1.8, czas 1/500 s
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Stalowa Wola, fotografia z albumu podsumowującego projekt 
realizowany w Gminie Stalowa Wola 

– naukę tańca breakdance dla dzieci, dorosłych i młodzieży

Na zdjęciu b-boy Tonio wykonujący ruch dynamiczny „twister”. Użyłem krótkiego czasu migawki 1/4000  s, by 
zamrozić ruch, który był bardzo szybki i agresywny. Poczekałem, aż dziewczynka na rowerze podjedzie bli-
żej, bo widziałem, że od jakiegoś czasu przyglądała się sesji i była zaciekawiona wydarzeniem. Konwencja 
inscenizacyjna i wyczekany moment pozwoliły stworzyć zdjęcie odwołujące się do konwencji reporterskiej. 
Ruch był zaplanowany – wybrałem moment, w którym w kadrze pojawił się ktoś, kto dopełnił to ujęcie.

Canon EOS 750D, ISO 100, ogniskowa 50 mm, światło 2.5, czas 1/4000 s
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Stalowa Wola, Miejski Dom Kultury, pokaz tańca klasycznego 
w wykonaniu tancerzy z Royal Russian Ballet

Wybrałem się na „Jezioro łąbędzie”, które prezentowane było w sali widowiskowej stalowowolskiego 
domu kultury. Zabrałem ze sobą aparat oraz kilka obiektywów. Dysponowałem wtedy pełnoklatkową lu-
strzanką, która dawała mi większe możliwości niż mój poczciwy Canon 750D. Obrałem cel – sfotografuję 
baletnicę-łabędzia. Nie wykonywałem tego zlecenia jako główny fotograf, dlatego postanowiłem pójść na 
balkon i, używając długoogniskowej lunety, zapolować na ciekawe momenty taneczne. Bacznie obserwowa-
łem pokaz. Znajomość innych technik tanecznych szybko pozwoliła zorientować się, kiedy tancerze są w gru-
pie, a kiedy osobno. Wyczekałem moment. Użyłem ogniskowej 180 mm, bo dawała jeszcze w miarę jasne 
światło na moim obiektywie Tamrona, który po przekroczeniu bariery 180 mm przechodził na ciemniejsze 
światło. Czas 1/400 s pozwolił zamrozić ruch bez rozmyć, zgodnie z moim zamysłem. Bardzo wysokie ISO, ale 
na aparacie, który toleruje takie czułości, pozwoliło uzyskać ciekawy efekt bez zbyt dużego ziarna. 

Canon EOS 6D Mark II, ISO 12800, ogniskowa 180 mm, światło 4.5, czas 1/400 s
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Leżajsk, sesja taneczna z Zespołem SZEPT

Dzięki uprzejmości i zaufaniu Pani Dorotki z Leżajska, zostałem zaproszony do wykonania sesji dla jej pod-
opiecznych. Miałem już dość spory arsenał obiektywów i dobry aparat, wciąż jednak brakowało mi lamp 
błyskowych. Osoby zajmujące się obsługą świateł w Domu Kultury w Leżajsku poprosiłem, by pożyczyły mi 
reflektory, którymi dysponują.
Doświetliłem scenę od góry punktowymi światłami, a przenośny halogen ustawiłem z prawej strony kadru. 
Wykonując kolejne ujęcia, zauważyłem, że gdy rozmyję tło odpowiednią przysłoną, uzyskam ciekawy efekt 
kolorystyczny foteli znajdujących się na widowni. Poprosiłem tancerki, uczennice Pani Dorotki, o wykonywanie 
jak najdokładniejszych skoków w miejscu, które wskazałem. Powyżej widzicie jedno ze zrobionych wtedy ujęć. 
Dla mnie jest to najlepsza klatka tej sesji. Krótki czas naświetlania pozwolił złapać idealnie zamrożoną postać. 
Biel niesamowicie skontrastowała z kolorem foteli, a górne światła ledowe dopełniły kadr.

Canon EOS 6D Mark II, ISO 5000, ogniskowa 40 mm, światło 2.8, czas 1/500 s
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Stalowa Wola, Miejski Dom Kultury, spektakl w wykonaniu 
artystów Narodowego Baletu Królewskiego ze Lwowa.

Po raz kolejny, około roku po „Jeziorze łabędzim”, wybrałem się z aparatem na pokaz tańca klasycznego. 
Tym razem obejrzałem „Dziadka do orzechów”. Wykonując treningowo zdjęcia, nie chciałem się przemiesz-
czać, komukolwiek przeszkadzać, więc zająłem miejsce na balkonie. Od ostatniego fotografowania tańca 
klasycznego moja wiedza w zakresie przedstawiania ruchu wzrosła. Ruch bowiem można pokazać na dwa 
sposoby: poprzez zamrożenie lub uczynienie go „żywym” (rozmytym). Ta druga opcja wcześniej wydawała mi 
się błędem. Wiele osób myśli, że zdjęcie ukazujące dynamikę ruchu jest poruszone – nic bardziej mylnego. 
Znalazłem informacje o zasadach ujmowania ruchu oraz działania perspektywy obiektywu. Nie dysponowa-
łem w tym czasie optyką z górnej półki, a mój Tamron 70-300, kupiony za niewielkie pieniądze (z odzysku), 
musiał sobie jakoś radzić. Niedokładności tego obiektywu, zaniżona ostrość i konieczność użycia zbyt ni-
skiego czasu naświetlania co do długości ogniskowej, pozwoliły stworzyć „obraz” danej sceny. Zagęszczona 
perspektywa sprawiła, że wszystkie elementy sceniczne wydają się być bardzo blisko siebie, co w tym ujęciu 
stworzyło jedną spójną całość tła zmieszanego z ruchem tancerzy. Dość długi czas naświetlania dał moż-
liwość zarejestrowania ruchu szabli. Zdjęcie jest bardzo dynamiczne w odbiorze. Gdybym użył czasu typu 
1/500 s, zamroziłbym ten obraz i nie uzyskałbym wrażenia, że dużo się na nim dzieje.

Canon EOS 6D Mark II,
ISO 3200,

ogniskowa 300 mm,
światło 5.6,

czas 1/125 s
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Stalowa Wola, opuszczona fabryka, sesja zdjęciowa

Był to czas, kiedy potrafiłem już korzystać z blendy fotograficznej, więc postanowiłem jej użyć ze względu 
na to, że światło było jeszcze dość mocne. Ogniskowa 17 mm na pełnoklatkowym aparacie pozwoliła uzy-
skać efekt zdominowania fotografii przez postać kobiecą. W rzeczywistości fabryka jest ogromna, a – dzięki 
użyciu krótkiej ogniskowej – również bohaterka kadru wydaje się większa. Teresę doświetliłem blendą fo-
tograficzną koloru srebrnego.

Canon EOS 6D Mark II, ISO 200, ogniskowa 17 mm, światło 4.0, czas 1/500 s
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Nisko, oficjalne otwarcie Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” 
po remoncie

Zostałem zaproszony do stworzenia fotorelacji z wydarzenia kulturalnego, na którym postawiony został 
również akcent taneczny w wykonaniu Teresy, pojawiającej się po raz kolejny na moich fotografiach. Dzięki 
znajomości podstaw tańca jazzowego, nie miałem problemu z jednoczesnym uchwyceniem emocji i dosko-
nałej techniki tanecznej. Krótki czas naświetlania, a także przemyślana kompozycja, pomogły w zapisaniu 
w kadrze zaangażowania tancerki.
Jeśli możecie podejść blisko fotografowanej osoby, to zachęcam. Krótka ogniskowa pozwoli pokazać szcze-
góły malujące się na jej twarzy.

Canon EOS 6D Mark II, ISO 4000, ogniskowa 35 mm, światło 2.0, czas 1/400 s
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Stalowa Wola, SkatePark

Po treningu breakingowym, wraz z moimi przyjaciółmi, udaliśmy się na sesję zdjęciową. Na miejscu znaleźli-
śmy stary, zepsuty rower, który leżał samotnie nieopodal obiektu. Musiałem go sfotografować! Była ulewa, 
schowany – z wielkim obiektywem – pod parasolem, szukałem odpowiedniego światła (były tam haloge-
ny), wizji, momentu, by uwiecznić poświęcenie b-boyów w jednym ujęciu. Fotografowałem około godziny 
w deszczowych warunkach, chciałem uchwycić klimat tańca ulicznego. Spontaniczne wykorzystanie rekwi-
zytu ubarwiło sytuację i powstały kadr.

Canon EOS 6D Mark II, ISO 1600, ogniskowa 70 mm, światło 2.8, czas 1/50 s
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Pysznica, uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Pysznica 
w dziedzinie kultury

Zostałem zaproszony do stworzenia dokumentacji z wymienionego wyżej wydarzenia. Dominowały na nim 
pokazy taneczne. Z zestawu fotografii, które wtedy wykonałem, postanowiłem wybrać ten właśnie kadr. 
Skupiłem się w nim na pokazaniu emocji. Jak już wcześniej pisałem, podczas takich przedstawień trzeba być 
czujnym, bo zwykle ciekawe sytuacje sceniczne trwają krótko i łatwo je przegapić. Tę fotografię poddałem 
obróbce, by spotęgować klimat i uwypuklić emocje. Fotografia czarno-biała w moim przekonaniu jest w sta-
nie pokazać większą ekspresję niż fotografia kolorowa, a to chociażby ze względu na fakt, że wzrok widza nie 
jest rozpraszany wielością barw.

Canon Eos 6 D Mark II. ISO 1000, ogniskowa 35 mm, światło 2.2, czas 1/200 s
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Łódź, spektakle dyplomowe w Akademii Muzycznej 
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

W tej fotografii wykorzystałem obiektyw tilt-shift z tak zwaną zmienną perspektywą. Użycie niskiej przy-
słony pozwoliło skierować ostrość na środek kadru. W swojej pracy nie używam programów graficznych 
do tworzenia sztucznych cyfrowych rozmyć, a staram się wykonać je już na aparacie za pomocą obiektywu. 
Wspomnianym wyżej obiektywem, postanowiłem wykonać kilka ujęć rozgrzewki przed spektaklem głów-
nym. Na miejsce rozgrywania się wydarzenia artystycznego, z którego chcemy mieć zdjęcia, warto przyjść 
wcześniej, by obserwować działania sceniczne – próby, rozgrzewki, montaże. Często przed głównym spek-
taklem będziemy w stanie zarejestrować niepowtarzalne obrazy, ale też sprawdzimy sprzęt w danych wa-
runkach oświetleniowych.

Canon EOS 6D Mark II, ISO 3200, ogniskowa tilt-shift 24 mm, światło 3.5, czas 1/125 s
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Łódź, spektakle dyplomowe w Akademii Muzycznej 
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

To zdjęcie, prezentujące ruch, stanowi przykład zmiany wyglądu obiektu za pomocą dłuższych czasów 
naświetlania. Wykonałem je „z ręki” i z reguły nie używam statywu do takich ujęć. Zastosowanie czasu 
1/30 s pozwoliło na zachowanie ostrości całego kadru przy jednoczesnym zapisaniu rekwizytu-kija tak, 
by wyglądał jak wachlarz. Gdybym do tego zdjęcia użył krótkiego czasu naświetlania, uzyskałbym jedynie 
wygląd rekwizytu w stop-klatce. Długie naświetlanie sprawiło, że widzimy przedmiot w ruchu inicjowa-
nym przez tancerza. Warto ćwiczyć wykonywanie fotografii z dłuższymi czasami – efekty tej pracy mogą 
być zaskakujące i satysfakcjonujące.

Canon EOS 6D Mark II, ISO 1600, ogniskowa 35 mm, światło 2.0, czas 1/30 s
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Łódź, ostatnia miniporadnikowa odsłona spektakli dyplomowych 
w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Na fotografii w roli głównej widzimy Romana, który obejmuje kobietę – Sylwię. Zdjęcie przekazuje dużo 
emocji za sprawą uchwyconej mimiki twarzy i sensów niesionych przez styl – taniec współczesny. Przyjęta 
przez tancerzy poza – głowa mężczyzny usytuowana między stopą Sylwii a jego ręką, zmusza widza do skie-
rowania uwagi w to właśnie miejsce. Podczas wykonywania fotografii wykorzystałem dużą czułość matrycy 
przy stosunkowo krótkim czasie, by pokazać pełnię emocji na twarzach tancerzy. Znaczną rolę odegrał tu 
sprzęt, jego właściwości, dzięki którym mogłem naświetlić daną scenę bez skutków ubocznych w postaci 
niepożądanego ziarna fotograficznego. W zdjęciu użyłem dużej ogniskowej, by zbliżyć się do detali.

Canon EOS 6D Mark II, ISO 4000, ogniskowa 85 mm, światło 2.8, czas 1/200 s
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Pysznica, Piknik Rodzinny

Tego dnia było upalnie. Wieczorem na niebie zaczęły kłębić się potężne chmury, co zdawało się zapowia-
dać nadejście burzy. Występy taneczne odbywały się w końcowej części wydarzenia. Zaczął padać rzęsisty 
deszcz, co utrudniało fotograficzną pracę. Starałem się jednak wykorzystać tę sytuację. Na kilka sekund 
wskoczyłem na podest sceniczny, by – przy użyciu odpowiedniego światła – uwiecznić moment. Mocne 
żółte światła, odbijając się od kałuż i parującej wody, stworzyły niesamowity obraz. W tej fotografii nie 
stosowałem obróbki graficznej. Wszystko udało się zarejestrować już na aparacie i taki satysfakcjonujący 
wysiłek Wam wszystkim polecam.

Canon EOS 6D Mark II, ISO 3200, ogniskowa 29 mm, światło 5.6, czas 1/400 s



22

18

Stalowa Wola, Osiedle Fabryczne, plac przy fontannie, 
okolice Miejskiego Domu Kultury

Fotografia pochodzi z mojego albumu podsumowującego projekt taneczny skupiony na nauce breakdance’a. 
Na zdjęciu b-girl Milenka. Ujęciu sprzyja jesienna aura i ciepłe październikowe światło. Postanowiliśmy wy-
korzystać rosnące drzewa, by stworzyć nietypową pozę breakową. Obróbka, polegająca na gaszeniu świa-
teł i wyciągnięciu cieni, pomogła stworzyć dobrze naświetlony kadr. Opanowanie zasad obróbki może być 
wsparciem w uzyskaniu zamierzonego efektu końcowego.

Canon EOS 6D Mark II, ISO 100, ogniskowa 35 mm, światło 2.5, czas 1/400 s
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Stalowa Wola, Osiedle Charzewice

Podczas wykonywania tej fotografii użyłem lampy błyskowej. Były to moje początki ze sterowanymi wy-
zwalaczami lampami błyskowymi. Realizowałem tego dnia sesję biznesową dla kolegi, który kiedyś także 
intensywnie tańczył breaking. Po jej wykonaniu zaproponowałem, że zrobimy jeszcze kilka zdjęć tańca. Zna-
leźliśmy ciekawie oświetlony wiadukt. Ustawiłem lampę za fotografowanym Krzyśkiem. Misja była trudna, 
ponieważ co jakiś czas nadjeżdżało auto i musieliśmy szybko znosić sprzęt. Wykonałem kilkanaście tego 
typu ujęć różnych póz. Najbardziej przypadło mi do gustu powyższe zdjęcie. Błysk lampy – kontrświatło 
– stworzył jedyną w swoim rodzaju flarę fotograficzną. Taki efekt uzyskałem, dzięki użyciu lampy błyskowej, 
a nie poprzez obróbkę w programie graficznym.

Canon EOS R, ISO 1600, ogniskowa 50 mm, światło 1.4 + lampa błyskowa, czas 1/200 s
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Stalowa Wola, SkatePark

Fotografia wykonana (we wrześniu 2020) już nowym, dającym większe możliwości, aparatem bezusterkowym 
Canon R. Tego dnia jeździliśmy z kolegą po różnych miejscowościach, by zrobić zdjęcia taneczne z jego udzia-
łem. SkatePark w Stalowej Woli był ostatnim przystankiem tej podróży. Postanowiłem wykorzystać dość duży 
ruch panujący na obiekcie. W sesji wsparły nas osoby jeżdżące na deskorolkach, rowerach, hulajnogach, które 
chętnie współpracowały. W wybranym zdjęciu użyłem bardzo krótkiego czasu naświetlania, by zamrozić cały 
obraz. Niska przysłona obiektywu oraz wysoka czułość matrycy pozwoliły stworzyć dobrze naświetlone zdję-
cie, bez poruszenia. Nie obawiajcie się stosowania wysokich czułości w Waszych aparatach.

Canon EOS R, ISO 6400, ogniskowa 35 mm, światło 1.4, czas 1/400 s
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Stalowa Wola, Osiedle Fabryczne

Fotografię tę wykonałem aparatem analogowym na klasyczny film 135. Jest to skan z negatywu poddany 
obróbce fotograficznej. W roku 2020 zacząłem przygodę z fotografią analogową. Tworzenie takich zdjęć 
jest dość trudne choćby z tego względu, że możemy je ocenić dopiero po wywołaniu kliszy. Powyższe uję-
cie wykonałem podczas realizowania inicjatywy „Stalowy FOTO-BREAK”, w której jedną z aktywności było 
przygotowanie czytanego przez Was miniporadnika. Na zdjęciu widzicie, jak wraz z moimi podopiecznymi 
pracowaliśmy nad filmem instruktażowym z podstawowych figur tańca breakdance.
Tą fotografią żegnam się z Wami i zachęcam, byście wykonali kilka zdjęć na kliszy, jeśli tego jeszcze nie robi-
liście. To niesamowita frajda.

Canon AE-1 Program, film 135 Fuji 400, ogniskowa 50 mm, światło 2.0, czas 1/250 s
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Dziękuję, że daliście się namówić na podróż po moim fotograficznym świecie. 
Mam nadzieję, że doświadczenia i wiedza, którymi się podzieliłem, w jakimś 
stopniu pomogą Wam rozwijać warsztat fotograficzny. Ten miniporadnik jest 
zbiorem wskazówek dotyczących tworzenia zdjęć tanecznych, przykładem 
fotograficznej drogi, którą przyszło mi przemierzać. Wasze ścieżki mogą roz-
wijać się inaczej, ale niech się nie kończą. Pokazałem Wam kilka możliwości, 
opisałem część mojej pracy, by zainspirować Was do działania. Większość 
zdjęć-przykładów wybrałem po konsultacji z osobami, które na nich uwiecz-
niłem. Myślę, że jeżeli fotografia podoba się tancerzowi, który został na niej 
uchwycony, to możemy mówić o małym sukcesie i sensie tego działania. 
Z kolei najlepszą drogą rozwoju pasji jest praktykowanie. Starajcie się wy-
korzystywać okazje do wykonywania zdjęć, nie bójcie się ryzykować i pró-
bować różnych technik – zadowalające Was efekty na pewno się pojawią. 
Życzę Wam powodzenia.

Do zobaczenia na fotograficznych szlakach!

Kamil „Żurek” Żurawski






