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luminacji fotografowanej sceny, od świateł do cieni, czyli 
od szczegółów najjaśniejszych do miejsc najciemniej-
szych, musi on mieścić się na prostolinijnym odcinku 
krzywej charakterystycznej. Krzywa charakterystyczna 
filmu zależy od sposobu wywoływania, fotograf może 
ją w pewnym zakresie modyfikować.

Przedłużenie czasu wywoływania powoduje podniesienie 
dolnego odcinka krzywej w górę, a odcinek prostolinijny 
zostaje skrócony i będzie bardziej stromy. W praktyce ozna-
cza to zmniejszenie zakresu, na którym proporcjonalnie 
do naświetlenia następuje zaczernienie, ale za to uzysku-
je się możliwości fotografowania w słabszym oświetleniu, 
ponieważ wzrasta czułość filmu ponad wartość nominalną.

Najbardziej popularne kolorowe filmy cięte do apara-
tów wielkoformatowych: filmy odwracalne przeznaczone 
do światła dziennego, mają czułość 100 ISO, a naświetlane 
są często jak filmy o czułości wyższej: 200 ISO lub nawet 

W brzuchu wiatraka

Wiatraki mają bardzo małe okienka. Wnętrze tego wiatraka było 
oświetlone bardzo skąpo, ale za to wyjątkowo kontrastowo — słońce 
padało bezpośrednio na podłogę i odbite od niej oświetlało tylko 
najniższą część maszynerii. Reszta tonęła w gęstym mroku. Błyskiem 
ręcznego flesza niewiele można byłoby zmienić na lepsze, a zaszkodzić 
sporo, tworząc nienaturalne, ostre, dziwaczne cienie. Użycie fleszy 
studyjnych z reflektorami dobrze rozpraszającymi światło nie wchodziło 
w rachubę, bo w wiatraku nie było instalacji elektrycznej. Innej 
możliwości rozwiązania takiego problemu jeszcze wtedy nie znałem. 
Postanowiłem mocno prześwietlić najjaśniejsze miejsca na podłodze, 
zakładając, że nie to będzie zbytnio razić. 

Aparat 

Pentax 67. Obiektyw SMC Pentax 6×7 45 mm f/4. Bez filtru. Statyw. Po-
miar światła światłomierzem Pentax Digital Spotmeter. Ekspozycja ust-
alona metodą IRE. Film Fujichrome Provia 100. Przysłona obiektywu f/22. 
Ustalony pomiarem czas otwarcia migawki powiększony dwukrotnie.

400 ISO. Czas wywoływania jest w takich przypadkach od-
powiednio przedłużony, a dla wygody i jednoznacznego 
oznakowania filmów niedoświetlonych konieczne przedłu-
żenie czasu wywoływania podawane jest w różnicach przy-
słony obiektywu: +1P dla filmu 100 ISO naświetlanego tak, 
jakby miał 200 ISO, i +2P, dla tego samego filmu naświet-
lanego jeszcze bardziej skąpo, jakby miał czułość 400 ISO. 
To samo można robić dla filmów zwojowych, ale wtedy 
wszystkie zdjęcia na filmie poddane są takiej samej obrób-
ce, a nie wszystkie tego przecież potrzebują.

Wtedy natomiast, gdy kontrast fotografowanego obiektu 
jest duży, stosuje się zabieg odwrotny: naświetla się film 
dłużej, jakby miał niższą czułość, na przykład 160 ISO, 
a nie 200 ISO, a skraca się czas wywoływania o 1/3 P.

Nie ma wyboru wywoływaczy dla filmów kolorowych. O ile 
dla filmów negatywowych może to być tylko proces C-41 
lub jego zamiennik, a dla filmów odwracalnych proces E-6 
lub także zamiennik, to do wywoływania filmów czarno-
białych produkowane są różne wywoływacze: kontrasto-
we, normalne i wyrównawcze, pracujące miękko — można 
wybierać, przebierać, kombinować, a na dodatek warto 
to robić. Zastosowanie wywoływacza wyrównawczego 
zmniejsza kąt pochylenia krzywej charakterystycznej filmu, 
co w rezultacie daje większą różnicę naświetleń z propor-
cjonalnie odtworzonym zaczernieniem na filmie. Gdy więc 
mamy sytuację taką, że kontrast fotografowanej sceny 
jest duży, należy wywołać go w wywoływaczu wyrównaw-
czym albo wykonać zdjęcie z większym naświetleniem, niż 
potrzeba, a skrócić czas wywoływania filmu. 

Tolerancja na prześwietlenie
Jeśli tolerancja naświetlania czarno-białych filmów nega-
tywowych o niskiej czułości wynosi +1 stopień przysłony, 
czyli +1 EV w dolnej części krzywej charakterystycznej, 
oznacza możliwość dłuższego naświetlania o 2/3 przysło-
ny więcej od wskazania światłomierza, praktykowaną po-
wszechnie w myśl zasady, że negatywy należy naświetlać 
na cienie. Naświetlanie powiększone o 0,7 EV nie prze-
kracza zakresu tolerancji +1 EV. Przy zakresie luminacji 
fotografowanego obiektu 1 : 64 i tolerancji naświetlania 
w niskich światłach + 1EV praktyczny zakres dopuszczal-
nej luminacji wynosi: od 64 * 2 = 128, czyli 1 : 125 z wy-
starczającą dokładnością.

Czarno-białe filmy negatywowe o przeciętnej i wysokiej 
czułości mają znacznie większą tolerancję na prześwietle-
nie i jest to wykorzystywane przy fotografowaniu obiek-
tów o wysokim kontraście. Najczęściej jednak nie używa 
się filmów wysokoczułych ze względu na dużą tolerancję 
naświetlania, ale z konieczności fotografowania w słabym 
oświetleniu z tak krótkimi czasami migawki, aby zabez-
pieczały przed nieostrością poruszających się obiektów.

Kolorowe filmy negatywowe mają sporą tolerancję naprze-
świetlenie, niektóre nawet + 2 EV, natomiast filmy do kolo-
rowych przeźroczy odwrotnie, ich tolerancja naświetlania 
jest bardzo mała, nie może przekraczać +1/3 EV w naj-
wyższych światłach. Z tego wynika, że maksymalny zakres 
luminacji nie może przekroczyć 32 * 1,3 = 41,6 — prak-
tycznie nie może zatem przekroczyć kontrastu o stosunku  
jak 1 : 42. Aby się zabezpieczyć przed przekroczeniem tej  
wielkości kontrastu i nie naświetlić filmu zbyt mocno na  
skutek błędów pomiaru luminacji, błędów migawki, także 
różnic czułości rzeczywistej filmu od deklarowanej na opa-


