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Smutek nad horyzontem

W porę pięknej pogody, przy błękitnym niebie, obraz nad samym hory-
zontem jest rozjaśniony przez grubą warstwę pary wodnej oraz pyłów, 
a przez to zatraca szczegóły, chmury zlewają się z białym tłem. Można 
to częściowo naprawić, stosując filtry połówkowe o miękkiej gradacji, 
ale mogą one nadmiernie przyciemnić obszar pod horyzontem. Zastoso-
wanie filtru Gradient w Photoshopie, którego skutek widać na prawym 
zdjęciu, nie daje dobrego rezultatu, ponieważ obszar nad horyzontem 
wyraźnie szarzeje. Lepszym pomysłem może być zastosowanie neu-
tralnie szarego filtra typu Strips na obszarze zaznaczonym „ołówkiem” 
— zmniejszając naświetlenie tego obszaru, pozwoli on wydobyć 
zanikające w bieli obłoki. Trzeba jednak uważać, aby jego działanie 
nie było nadmierne, bo przecież to rozjaśnienie nad horyzontem 
jest zjawiskiem normalnym i tworzy perspektywę.

Aby smugi światła spomiędzy chmur zachwycały, 
muszą mieć ciemne tło, a więc fotografia musi być 
ciemna, trochę niedoświetlona, a nawet, dla uzyska-
nia większego dramatyzmu, silnie niedoświetlona. 
Nie wystarczy założyć filtr połówkowy na obiektyw, 
decyzja o ekspozycji należy wyłącznie do fotografu-
jącego, automatyka aparatu nie ma prawa się tu wy-
mądrzać. Łatwiej o to, gdy pomiarów dokonuje się 
światłomierzem ręcznym. Dla mnie najlepszy w ta-
kich sytuacjach jest światłomierz punktowy.

Wybór filtrów połówkowych nie ogranicza się do kilku 
możliwości. Jedna tylko angielska firma PPL Filters oferuje 
dobrze ponad 100 odmian i gradacji. Samych filtrów po-
łówkowych neutralnie szarych PPL produkuje 8 rodzajów 
od najjaśniejszego Grad ND.1 przyciemniającego tylko 
o 1/3 EV, co pozwala na wydobycie szczegółów w miej-
scach ocienionych, do Grad ND 1,2 redukującego światło 
aż o 4 EV, czyli szesnastokrotnie! Filtrów połówkowych 
Coral, przydatnych jesienią, jest 14 rodzajów, a ponadto 
produkowane są filtry połówkowe o barwach wymyśl-
nych: morelowe, żółte, wiśniowe, brązowe, niebieskie, cze-
koladowe, żurawinowe, liliowe, zielone, purpurowe, po-
marańczowe, śliwkowe, czerwone, ponadto filtry o kombi-
nacjach barw czystych z neutralną szarością, specjalnie za-
projektowane do artystycznego podbarwiania wschodów 
i zachodów słońca: Sunset Orange, Sunset Red, Sunset 
Yelow… wszystkie w trzech gradacjach. Nic nie przesa-
dzam, filtrów fotograficznych, używanych przecież tak-
że przez filmowców i operatorów kamer telewizyjnych, 
jest naprawdę dużo i kto ma ochotę, może je kolekcjono-
wać, ale chyba przyjemniej zbierać znaczki pocztowe.

Warto tu wspomnieć o jeszcze jednym rodzaju filtrów, 
które nie są połówkowe, ale mogą być przydatne przy 
fotografowaniu krajobrazów. Są to filtry Stripe, które 
na prostokątnej, przeźroczystej płytce mają w środku 
pasek szary lub kolorowy, służący do przysłonięcia zbyt 
jasnego obszaru na horyzoncie lub liniowego podkreśle-
nia kolorem zimnym albo ciepłym linii horyzontu. Warto 

wiedzieć, że takie filtry także istnieją, co nie znaczy wca-
le, że należy natychmiast zapałać chęcią ich posiadania. 
Spokojnie. Koszt każdego nowego filtru nie jest wcale 
mały, a przyjemności mogą być różne, nie tylko związane 
z posiadaniem jeszcze jednej plastikowej płytki. 

Czas na podsumowanie:

•	 filtry połówkowe neutralnie szare zmniejszają kon-
trast między niebem a ziemią;

•	 filtry połówkowe barwione zmieniają kontrast, a tak-
że kolory;

•	 filtry połówkowe mogą symulować mgłę lub za-
dymkę;

•	 filtry połówkowe są nieocenionym narzędziem w fo-
tografii pejzaży. 

Kiedy mówimy — filtry połówkowe, myślimy — pejzaż. 

Kiedy mówimy — pejzaż, myślimy — filtry połówkowe… 

I to jest nasz błąd.

Nie tylko zresztą nasz. 

W bardzo starannie wydanym katalogu firmy Lee Fil-
ters, produkującej najlepsze filtry dla kinematografii


