
POT I KURZ
Thomas Kettner zawodowy fotograf korzystający z obiektywów 

Tamrona wykonuje zdjęcia do kalendarza Stihl 2019

G2 TRINITY W PODRÓŻY
Luke Stackpoole opowiada o podróży swoich marzeń  

z trzema jasnymi obiektywami Tamrona
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CZWORONOGI, W KTÓRCH  
MOŻNA SIĘ ZAKOCHAĆ

Jasmin Hummer z upodobaniem fotografuje psy



OD REDAKCJI 

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

Rok 2019 rozpoczynamy z trzema nowymi obiektywami 
Tamrona. Z jednej strony oznacza to dalsze poszerzenie 
rynkowej oferty. Z drugiej strony jest to dowód na to, że pod 
względem jakości odwzorowania wciąż można coś poprawić.  
Z tego punktu widzenia stałoogniskowy obiektyw SP 35 mm 
F/1.4 Di USD stanowi kolejny krok milowy, ponieważ na 
czterdziestolecie serii SP wynosi ją na niespotykany do tej pory 

poziom. Dla tych, którzy dążą do perfekcji jest to prawdziwy hit!
Nowe trendy wyznaczają również pozostałe dwa obiektywy: kompaktowy 

jasny zoom 35-150 mm F/2.8-4 Di VC OSD dla ambitnych fotografów 
wykonujących zdjęcia portretowe i zdjęcia w podróży oraz ultraszerokokątny 
obiektyw zmiennoogniskowy 17-28 mm F/2.8 Di III RXD przeznaczony do 
pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych, godny następca w tej rodzinie 
obiektywów. Na kolejnych stronach znajdziecie więcej informacji na temat tych 
obiektywów.

Nowe techniczne rozwiązania, chociaż bardzo ciekawe, nie są celem samym 
w sobie. Dlatego również w tym numerze naszego magazynu znajdziecie wiele 
tekstów o fotografach, którzy używają obiektywów Tamrona. Skorzystajcie z ich 
przykładu! Życzę Wam ciekawej i pouczającej lektury.
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Tamron 35-150 mm F/2.8-4 Di VC OSD przy 73 mm · 25 s · F/8 · ISO 100

OBSERWUJ TAMRONA!
FACEBOOK
www.facebook.com/tamronobjektive

INSTAGRAM
www.instagram.com/tamron_deutschland

TWITTER
www.twitter.com/tamronobjektive

YOU TUBE
www.youtube.com/user/TamronEurope
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BLOG TAMRONA
Nowości, wywiady i doniesienia ze świata 
Tamrona można znaleźć również online.

www.tamron.eu/de/magazin/blog/

Serdecznie Pozdrawiam, Wasz

Sven Diegel
Marketing Manager, Tamron Europe

PS: W tym miejscu dziękuję Leonhardowi Steinbergowi, który przed czterema 
laty powołał do życia ten magazyn, a teraz - po dziesięciu latach w firmie 
Tamron - podążył za nowym zawodowym wyzwaniem.  
Życzymy mu na tej nowej drodze wszystkiego dobrego. 



MORZE ŚWIATEŁ 
WIELKIEGO 
JABŁKA
 
Nowy Jork, Nowy Jork ... ta amerykańska 
metropolia ma wielką siłę przyciągania 
- i to od stuleci. Jednym z najbardziej 
znanych widoków tego miasta jest bez 
wątpienia widok poprzez East River na 
Most Brookliński i Manhattan. Każdego 
wieczoru w złotym morzu świateł 
drapaczy chmur widać przepych i blask 
Wielkiego Jabłka. Tutaj ujęcie z długim 
czasem naświetlania wykonane nowym 
zmiennoogniskowym jasnym obiektywem 
35-150 mm F/2.8-4, ze względu na 
kompaktową budowę obiektyw ten jest 
idealnym rozwiązaniem na czas podróży 
i w czasie 
wycieczek po 
mieście.

Zdjęcie wykonano przy 
użyciu obiektywu: 
Tamron 35-150 mm 
F/2.8-4 Di VC OSD 
przy 61 mm ∙ 3,2 s ∙ 
F/5.6 ∙ ISO 200
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Takie połączanie to marzenie każdego fotografa: 
duża jasność F/2.8-4 plus duży zakres 
ogniskowych 35–150 mm. Ten nowy obiektyw 
zmiennoogniskowy firmy Tamron umożliwia 
optymalne uchwycenie niemalże każdego 
motywu. W szczególności nadaje się jednak do 
ujęć z typowymi ogniskowymi do portretów 85 
mm i 135 mm. Pozwala na zachowanie idealnej 
równowagi między maksymalną ostrością motywu 
a miękko rozmytym tłem. W efekcie uzyskujemy 

pięknie wyeksponowany motyw główny, 
znak rozpoznawczy profesjonalnego zdjęcia 
portretowego. Wbudowana stabilizacja obrazu 
VC gwarantuje ostre zdjęcia również przy słabym 
świetle.

Dzięki niewielkiej wadze i małym rozmiarom 
nowy 35-150 mm to idealny standardowy obiektyw 
zmiennoogniskowy dla ambitnych fotografów, 
którzy chcą podróżować z możliwie małą ilością 
sprzętu, a mimo to nie chcą iść na kompromisy.

35-150mm F/2.8-4 Di VC OSD

PORTRETOWY  
OBIEKTYW 
ZMIENNOOGNISKOWY
Zapowiedź opracowania jasnego obiektywu zmiennoogniskowego  
35-150 mm do cyfrowych lustrzanek pełnoklatkowych to spełnienie  
marzeń wielu ambitnych entuzjastów fotografii.

Hydrofobowa 
powłoka fluorowa 
zapobiegająca 
osadzaniu się tłuszczu

Powłoka BBAR 
zapewniająca 
piękne zdjęcia

Zakres 
ogniskowych 
idealny do 
wyrazistych 
portretów  
(np. 85 mm)
Stabilizacja 
obrazu VC 
zapobiega 
rozmyciu 
zdjęcia 
na skutek 
poruszenia 
aparatu

Nowoczesny design 
i wysokiej jakości 
wykonanie

Funkcja 
blokady zoomu 
(Zoom-Lock) 
zapewniająca 
bezpieczny 
transport

Duża jasność 
F/2.8 -  4.0

Mocowanie 
do lustrzanek 
cyfrowych 
Canona i Nikona5 Magazyn Tamron
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„OBIEKTYW  
35-150 mm  
F/2.8-4 IDEALNIE 
NADAJE SIĘ DO 
WYRAZISTYCH 
PORTRETÓW“

Szybki autofokus OSD – niemalże 
bezgłośne ostrzenie.

Obudowa odporna na działanie 
warunków atmosferycznych - 
dzięki temu można fotografować 
również w lekkim deszczu.

Niewielka minimalna odległość 
ostrzenia wynosząca 45 cm  
w całym zakresie ogniskowych - 
idealna do zbliżeń z mnóstwem 
szczegółów.

FUNKCJE  
TECHNICZNE  
35-150mm F/2.8-4  
Di VC OSD

35-150 mm F/2.8-4 Di VC · 35 mm · 1/500 s · F/4.0 · ISO 1000
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Przy pomocy tego zestawu zoomów można sfotografować 
podczas podróży każdy motyw, a dzięki szerokiemu zakresowi 
ogniskowych, wynoszącemu od 17 mm przy szerokim kącie 
do 150 mm tele, oraz przysłonie F/2.8-4 można twórczo 
wykorzystać całą gamę dostępnych możliwości. Oba 
obiektywy mają porównywalne parametry techniczne i przy 
odpowiednio dobranej ogniskowej nadają się zarówno do 
spektakularnych zdjęć architektury i krajobrazu jak również 
do wspaniałych portretów i do fotografowania zwierząt. Aby 
zminimalizować ryzyko utraty ostrości na skutek poruszenia 
aparatu przy dłuższych ogniskowych obiektyw 35-150 mm 
został wyposażony w stabilizację obrazu VC. Kolejna zaleta: 
Pomimo doskonałej jakości odwzorowania ten zestaw 
obiektywów ważących łącznie mniej niż 1,3 kg jest zaskakująco 
lekki a tym samym idealny w podróży.

IDEALNY  
ZESTAW W  
PODRÓŻY

17-35mm · 17 mm · 1/125 s · F/16 · ISO 100

35-150 mm · 35 mm · 1/50 s · F/11 · ISO 100

17-35 mm  
F/2.8-4 Di OSD

35-150 mm  
F/2.8-4 Di VC OSD

35-150 mm i 17-35 mm idealnie 
się uzupełniają. Te kompaktowe 
obiektywy ważą łącznie mniej niż  
1,3 kg. 
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Światło padające  
z naprzeciwka? To żaden 
problem!
Powłoka BBAR (Broad-Band 
Anti-Reflection)  
w obiektywach 17-35 mm 
oraz 35-150 mm zapewnia 
lepsze przepuszczanie 
światła. Oznacza to: skuteczne 
ograniczenie niepożądanych 
odbić i efektu zjawy, co 
podnosi czystość obrazu.
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17-28 mm F/2.8 Di III RXD 
(model A046)

SP 35 mm F/1.4 Di USD 
(model F045)

Z okazji 40-lecia serii SP Tamron wprowadza niezwykły 
obiektyw, który wynosi tę udaną serię na nowy wyższy 
poziom:  
SP 35 mm F/1.4 Di USD reprezentuje całą wiedzę  
i aktualny stan rozwoju optycznych technologii, jest 
świadectwem najwyższych kwalifikacji firmy Tamron  
w dziedzinie systemów optycznych. Niezrównana jakość 
odwzorowania umożliwia ukazanie wszystkich szczegółów 
fotografowanego obiektu i najwyższą jakość zdjęć. 
Szczególną cechą tego obiektywu jest duża jasność F/1.4, 
która umożliwia precyzyjne ustawianie ostrości.

Podczas targów fotograficznych CP+ w Japonii pod 
koniec lutego Tamron zaprezentował kolejną nowość: 
17-28 mm F/2.8 Di III RXD to kolejny obiektyw do 
pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych.  

Podobnie jak już dostępny obiektyw 28-75 mm F/2.8 Di 
III RXD charakteryzuje się lekką i kompaktową budową. 
Obiektyw ultraszerokokątny to idealny obiektyw dla 
wszystkich, którym zależy na wyrazistych ujęciach.  
W całym zakresie ogniskowych zapewnia dużą jasność 
przy przysłonie F/2.8. Minimalna odległość ostrzenia przy 
bardzo szerokim kącie widzenia wynosi tylko 19 cm. Układ 
optyczny zapewnia doskonałe odwzorowanie szczegółów 
i kontrastów na całym zdjęciu. System automatycznego 
ostrzenia oparty jest na silniku krokowym RXD, który 
gwarantuje szybkie, precyzyjne i ciche ustawienie ostrości. 
Dlatego ten obiektyw idealnie nadaje się do nagrań wideo.

Oba obiektywy będą dostępne na rynku od połowy 2019 r.

CIESZCIE SIĘ NA TE 
FUNKCJE! 

Zapowiadają się dwa znakomite obiektywy do lustrzanek 
cyfrowych i cyfrowych aparatów bezlusterkowych. Obydwa 

oferują nieznaną wcześniej jakość odwzorowania.

Funkcja 2
Jasny 
ultraszerokokątny 
obiektyw 
zmiennoogniskowy 
do pełnoklatkowych 
aparatów 
bezlusterkowych.

Funkcja 1
Niezwykle jasny 

szerokokątny obiektyw 
stałoogniskowy 35 mm 

o znakomitej jakości 
odwzorowania.
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TAMRON EUROPE 
Z NOWYM 
PREZESEM

Tamron Europe 
GmbH w Kolonii, 
europejska spółka 
dystrybucyjna 
japońskiej firmy 
Tamron Co., Ltd. ma 

do 1 lutego nowego prezesa. 
Michael Dickel (56) jest następcą 
Petera Rosenthala (64), który 
wycofał się z życia zawodowego. 
Michael Dickel pracuje  
w Tamronie od 1997 roku. 
Ostatnio jako dyrektor naczelny  
i wiceprezes zarządu przyczynił 
się do pozytywnych zmian  
w firmie. Jego poprzednik Peter 
Rosenthal pracował w Tamronie 
ponad trzydzieści lat.  
Z powodzeniem współtworzył  
w Niemczech powstałą w 1982 
firmę Tamron Vertriebs GmbH  
i późniejszą Tamron Europe 
GmbH.

WSPÓLNA NAUKA  
WARSZTATY I PODRÓŻE
Chcesz robić lepsze zdjęcia? Chcesz 
porozmawiać o fotografowaniu? Nie 
obawiasz się rzeczowej i fachowej krytyki 
swoich zdjęć? Akademia Tamrona czeka 
na Ciebie! Nasi trenerzy objaśnią podstawy 
fotografii - tak samo jak zaawansowane 
techniki fotografowania. Krok po kroku, 
razem z innymi uczestnikami, przyswoisz 
sobie obszerną praktyczną wiedzę, która 
umożliwi Ci wykonywanie naprawdę udanych 
zdjęć.

Oferta akademii Tamrona obejmuje 
warsztaty i poroże prowadzone przez 
doświadczonych trenerów. Poniżej lista 
najważniejszych wydarzeń w programie na 
lato 2019:

 Rotterdam – inne spojrzenie na 
miasto. W ramach warsztatów z Klausem 
Wohlmannem nauczysz się fotografować 
budynki i obiekty zabytkowe. Dowiesz 
się przy tym jak przy pomocy różnych 
technik oświetlenia można zmienić obraz. 
(Termin: 18. maj) 
 
 

 Kalkuta, Indie - w poszukiwaniu 
monsunu i zaginionego czasu. Odkryj 
fotograficzne piękno Kalkuty w czasie 
monsunu, gdy długotrwałe deszcze 
zamieniają miasto w parującą scenę pełną 
egzotycznych obrazów.  
(Termin: 17 - 23 czerwca)

 Fotografowanie zwierząt - lis  
w obiektywie. Wydmy w Holandii są rajem 
dla lisów. Tamtejsze lisy nie boją się ludzi, 
a Andreas Hütten - zawodowy fotograf 
korzystający z obiektywów Tamrona - 
doradzi Ci, jak zrobić udane zdjęcie.  
(Termin: 28 września)

 Grenlandia. Piękne widoki na lodowcu, 
wieloryby, słońce o północy, Inuici i ich 
piękne psy ciągnące sanie ... wszystko 
to - a nawet więcej - czeka na Ciebie na 
warsztatach ze Stefanem Eisendem. 
(Termin: 10 - 20 sierpnia)

Więcej informacji na temat aktualnej oferty akademii 
Tamrona: www.tamron-academy.de

NAGRODA TIPA 
DLA 28-75 MM F/2.8
Również w tym roku Tamron po 
raz kolejny otrzymał nagrodę 
TIPA: 28-75 mm F/2.8 Di III RXD 
otrzymał wyróżnienie jako „Best 
Mirrorless Standard Zoom Lens“ 
(najlepszy obiektyw do aparatów 
bezlusterkowych z wymiennymi 
obiektywami). To już siódmy 
rok z kolei, w którym Tamron 
został wyróżniony renomowaną 
nagrodą organizacji Technical 
Image Press Association. 
Fachowe jury złożone  
z wydawców renomowanych 
pism z dziedziny fotografii  
i obrazowania z piętnastu krajów 
co roku wybiera najlepsze 
produkty.



10 Magazyn Tamron

WIADOMOŚCI

GŁOSOWANIE CZYTELNIKÓW

ADOLF HANUSCH 

„Gdy zanurzyliśmy się w Morzu Czerwonym 
woda była raczej mętna. Nie spodziewałem się 

żadnych specjalnych motywów i zabrałem z 
 sobą jedynie mały aparat. Jednak na 25 

metrach natrafiliśmy na rafie koralowej na 
żółwia zielonego czyszczonego właśnie przez 

małe ryby.“

Konkurs fotograficzny Terra-Mater był w roku 
2018 ciekawy jak nigdy dotąd: wiele  
z nadesłanych zdjęć zasługiwało na podium. 
Ponizej przedstawiamy zwycięzców.

GALERIA 
NAJLEPSZYCH



CZŁOWIEK 

MATHIAS WASIK 

„Ujęcie pochodzi z Rockaway-Beach w Nowym Jorku - miejsca, gdzie chronią się 
umęczeni upałem mieszkańcy miasta. Moim zdaniem ta scena idealnie pokazuje 
tamtejszy sposób życia: niebieskie niebo, beztroska mieszkańców i oczywiście jeden 
z ulubionych street foodów.“

ZWIERZĘTA

JULIAN RAD 

„Przez ponad dwa tygodnie całymi godzinami leżałem w mojej  
kryjówce na Wiener Wiese - obserwowałem susły.  
Przed nadejściem zimy susły muszą zgromadzić zapas tłuszczu, dlatego 
na jesieni walczą o pokarm. Są wtedy bardzo szybkie: zdarzało się 
często, że miałem problem z ustawieniem ostrości.“

KRAJOBRAZ

SIBYLLE MAUS 

„To zdjęcie powstało podczas lotu 
balonem nad jeziorem Stubenberg  
w Steiermark. Wiatr był bardzo słaby, 
dzięki czemu mogliśmy dłużej się 
przyglądać temu, co się dzieje pod nami. 
Zwróciłam uwagę na ciekawą strukturę  
w tafli lodu. Przypuszczam, że lód  
w tym miejscu się roztopił, a potem 
znowu zamarzł. Powstała struktura 
skojarzyła mi się z komórką 
nerwową. Ludzie chodzący po lodzie 
prawdopodobnie w ogóle jej nie 
zauważyli - widać ją było tylko z naszej 
perspektywy.“

LAUREACI I NAGRODY
 1 miejsce: Obiektyw Tamron SP 24-70 mm F/2.8  
Di VC USD G2 (wartość 1 699 euro) - Sibylle Maus, 
Julian Rad i Mathias Wasik

 2 miejsce: Nikon D5600 18-140 VR (wartość  
1 049 euro) - Beate Basenau, Falkmar Ameringer i 
Frank Kost

 3 miejsce: Obiektyw Tamron 18-400 mm F/3.5-
6.3 Di II VC HLD (wartość 889 euro) -Sonke Hayen, 
Marian Mietchen i Anton Simon

 Nagroda publiczności / głosowanie czytelników: 
Wykonanie odbitki w rozmiarze XXL w Ultra HD  
pod połyskującym szkłem akrylowym (wartość 915 
euro) - Adolf Hanusch

Serdecznie gratulujemy laureatom!
Masz ochotę na magazyn? Więcej informacji na  
www.magazinabo.com/at/terramater/

WIADOMOŚCI
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la firmy STIHL kalendarz 
jest tradycyjnym elementem 
marketingu. Jego początki sięgają 

roku 1973. Zawsze chodziło o to, żeby 
przemówić do emocji i zmysłów odbiorcy. 
Edycja z roku 2019 ponownie prezentuje 
pewne siebie kobiety oraz mężczyzn  
w autentycznym otoczeniu -  
w tym roku na różnych farmach.

Dla mnie i dla firmy STIHL najważniejsze 
było to, żeby fotografowane osoby  
w naturalny sposób weszły w zastane 
otoczenie i wiarygodnie odegrały pracę 
na farmie. Pomysł był równie prosty, co 
skuteczny: autentyczni modele, autentyczne 
otoczenie, autentyczne sytuacje związane 
z pracą. Do tego trochę potu, brudnych rąk, 
podniszczonych obrań - i ruszamy  
w sam środek naturalnego otoczenia. Firmie 
STIHL bardzo zależało na tym, żeby  
w gospodarstwach rolnych, w których będą 
robione zdjęcia, była prowadzona tylko 
ekologiczna uprawa. W RPA to rzeczywiście 
wyraźny trend. Pomimo niedoboru wody 

D



POT,  
KURZ  
I STIHL 

ZAWODOWY FOTOGRAF KORZYSTAJĄCY  
Z OBIEKTYWÓW TAMRONA THOMAS KETTNER  
O NADZWYCZAJNEJ SESJI ZDJĘCIOWEJ DO 
KALENDARZA Magazyn Tamron 13
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O AUTORZE: 
THOMAS KETTNER
Fotograf, reżyser i dyrektor 
kreatywny (*1960) z Hamburga. 
Od ponad trzydziestu lat podróżuje 
po wszystkich kontynentach 
wykonując zdjęcia dla branży 
reklamowej, modowej i sztuk 
wyzwolonych. Wierny swojej 
dewizie „Jeśli odpuścisz, to 
przegrasz”, zawsze szuka 
spektakularnych, unikalnych ujęć.
www.thomaskettner.com

wiele farm prowadzi z dobrym skutkiem taką 
uprawę - wszystko dzięki mądrym i długofalowym 
projektom.

STIHL przywiązywał wielką wagę do tego, żeby 
koncepcja kalendarza, wybrane motywy i ostateczny 
rezultat oparte były na pierwotnym pomyśle. To 
oznacza, że motywy wybrane do kalendarza pochodzą 
z dziedziny znanej klientom, czyli z rolnictwa. 
Kalendarz tworzy w ten sposób emocjonalną platformę 
komunikacyjną dla tematów związanych z marką  
i produktami STIHL.

Chodziło nam też o to, żeby w fotografowanych 
motywach wykorzystać element zmysłowości. Oznacza 
to, że pokazujemy tutaj osoby bardzo pewne siebie, 
które samym swoim wyglądem wywołują odpowiednie 
wrażenie. Do tego gramy wyobraźnią odbiorcy tworząc 
poprzez odpowiednią pozę, strój i ustawienie postaci 
pozornie przypadkowy moment erotyzmu.

Nad zdjęciami do kalendarza pracowałem w lutym 
2018 w Kapsztadzie i okolicy. Niektóre zdjęcia zostały 
wykonywane o wschodzie słońca, co oznaczało, 
że cała ekipa musiała rozpocząć pracę o trzeciej 
nad ranem. Były również zdjęcia o zmroku. Często 

musieliśmy daleko dojeżdżać. Przejechaliśmy łącznie 
3500 km wliczając w to przygotowania i szukanie 
odpowiedniego miejsca. Przygotowania były długie  
i skomplikowane - w kilku przypadkach farmy były od 
siebie bardzo oddalone, a każdy motyw miał stanowić 
odrębny temat - poza tym większość gospodarstw  
z powodu wielkiej suszy już zakończyło żniwa albo  
w ogóle nie dokonało zasiewów. 

PIERWSZYM WYZWANIEM było to, że zdjęcia musiały 
być żywe, prawie takie jak przypadkowe zdjęcie 
migawkowe. Kolejnym wyzwaniem było uchwycenie 
w tle produktu firmy STIHL - ograniczało to zakres 
ruchu modela. Osoba ta musiała być pokazana na 
pierwszym planie, nie można było zaniedbać tła, 
produkt firmy STIHL również musiał być widoczny. 
Pomimo to model powinien wyglądać tak, jak by był 
sfotografowany podczas pracy.

Posługiwałem się zasadniczo moimi standardowymi 
obiektywami SP 24-70 mm G2 i SP 70-200 mm G2. 
Ten zestaw daje mi pewność, że zdołam odpowiednio 
uchwycić fotografowane ruchome obiekty bez 
posługiwania się statywem. Używałem również 



„MOJE OBIEKTYWY SĄ INTENSYWNIE 
UŻYTKOWANE.PRAKTYCZNIE CAŁY CZAS 
PRACUJĘ POD GOŁYM NIEBEM, PRZY 
KAŻDEJ POGODZIE.“

obiektywu SP 85 mm. Niezawodny autofokus  
i skuteczna stabilizacja obrazu VC umożliwia 
mi pracę w trudnych warunkach oświetlenia.

MOJE WYMAGANIA dotyczące obiektywów są 
wysokie. Wyposażenie moich aparatów -  
a więc także obiektywy - musi wiele 
wytrzymać. Aparaty mają średnio najwyżej 
cztery do pięciu lat - każdy z nich ma za 
sobą do miliona zdjęć. Obiektywy są również 
intensywnie użytkowane. Praktycznie cały 
czas pracuję pod gołym niebem, w różnych 
warunkach atmosferycznych. Jest dużo 
kurzu lub wilgoci. Do tego dochodzą duże 
obciążenia termiczne. Bardzo ważne jest 
odpowiednie uszczelnienie, nie może ono 
przepuścić kurzu do wnętrza obiektywu lub 
aparatu. Przysłona obiektywu musi przez 
cały długi czas działać niezawodnie.

Obiektywy Tamrona były w ostatnich 
latach z dużą konsekwencją rozwijane 
i doskonalone. Nie ustępują jakością 
i wykonaniem innym markowym 
obiektywom. Po części muszę przyznać, że 
stabilizacja obrazu jest lepsza a autofokus 
szybszy i pewniejszy niż w kilku innych 
porównywalnych markowych obiektywach. 
Do tego oba obiektywy mają po prostu bardzo 
dobry stosunek ceny do jakości.
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G2 TRINITY 
W PODRÓŻY
Pewnego dnia w zeszłym roku Luke Stackpoole poczuł 
tęsknotę za dalekim światem. 26-latek zrezygnował  
z pracy w roli specjalisty ds. finansów i wyruszył  
w dwunastomiesięczna podróż dookoła świata.  
W bagażu: G2 Trinity (trzy jasne obiektywy Tamrona).  
W magazynie Tamrona opowiada o swoich przeżyciach.

SP 24-70 mm F/2.8 Di VC USD G2 · 24 mm · 30 s · F5.0 · ISO 64
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uke Stackpoole przeglądając 
media społecznościowe natknął 
się przed kilku laty na zdjęcie sfery 

niebieskiej przedstawiające rozgwieżdżone 
nocne niebo z takim bogactwem szczegółów, 
jakiego jeszcze nigdy nie widział. 
Zafascynowany tym zdjęciem i techniką jego 
wykonania miesiąc później sprawił sobie 
pierwszą lustrzankę cyfrową. „Początkowo 
moje zdjęcia były naprawdę słabe, ale  
z czasem zauważyłem, że spotykają się  

z coraz większym oddźwiękiem w mediach 
społecznościowych.“ 

Coraz częściej wymykał się z aparatem 
z Londynu, swojego rodzinnego miasta. 
"Dokładne rozpoznanie miejsca, w którym 
będę robić zdjęcia, wybór odpowiedniego 
momentu i późniejsza obróbka zdjęcia, która 
uczyni z niego dzieło sztuki - wszystko to 
sprawia mi wielką radość" - mówi 26-latek,   

L
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który jeszcze rok temu pracował w 

brytyjskiej stolicy jako specjalista ds. 
finansów. Fotografia artystyczna, którą 
przez dłuższy czas traktował jako hobby  
i doskonałą odskocznię od biurowej pracy 
w mieście wciągała go coraz bardziej. Gdy 
otrzymał pierwsze pieniądze za swoje 
zdjęcia zdecydował się na ryzykowny 
krok: rozpoczął pracę na własny rachunek 
jako freelancer. „Chciałem wynieść się 
z miasta“ - opowiada. „Potrzebowałem 
inspiracji dla mojej fotografii, chciałem też 
poznać chociaż w części wspaniałą naturę 
na naszej planecie.“

Od roku Luke podróżuje po świecie  
w poszukiwaniu motywów odpowiednich 
dla jego stylu i poczucia estetyki. Gdy  
w marcu przeprowadzaliśmy z nim 
wywiad, był akurat w Hongkongu. „Jeszcze 

nie poznałem dobrze miasta, a już czuję się tutaj jak u siebie  
w domu“ - opowiada Luke. „Wcześniej byłem w Australii, 
Nowej Zelandii i Wietnamie. Punktem kulminacyjnym mojej 
podróży była przepiękna gwiaździsta noc w okolicy Dwunastu 
Apostołów w Australii. Gdy zobaczyłem na niebie Drogę 
Mleczną, zaparło mi dech w piersiach. Założyłem obiektyw SP 
15-30 mm G2 i zapomniałem o całym świecie.“

Artystyczna interpretacja
Luke dzieli się swoimi doświadczeniami i wrażeniami na 
Istagramie (@withluke) - obserwuje go ponad 32 000 osób. 
Na moich zdjęciach chcę pokazać artystyczną interpretację 
tego, co czuję na miejscu - zależy mi na tym bardziej, niż na 
wiernym oddaniu otaczającej mnie scenerii. Wiele moich zdjęć 
jest raczej mrocznych - ma to pomóc odbiorcy w zrozumieniu 
moich intencji.“

Na początku Luke używał tylko obiektywu SP 24-70 
mm G2, z czasem jednak stałe miejsce w jego torbie 
znalazł również SP 15-30 mm G2 oraz SP 70-200 mm G2. 
„Jakość zdjęć wykonywanych tymi trzema obiektywami 
zmiennoogniskowymi jest tak dobra, że mogę zrezygnować  
z obiektywu stałoogniskowego.“ Luke ceni każdy z 

18 Magazyn Tamron
SP 15-30 mm F/2.8 Di VC USD G2 ·  
15 mm · 30 s · F2.8 · ISO 4000

SP 15-30 mm F/2.8 Di VC USD G2 ·  
15 mm · 1/125 s · F5.0· ISO 64

Trzy jasne obiektywy G2 
Tamrona: SP 15-30 mm F/2.8 
G2, SP 24-70 mm F/2.8 G2 und 
SP 70-200 mm F/2.8 G2.
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obiektywów ze względu na jego mocne strony: Obiektyw 
24-70 jest najbardziej uniwersalny. Używa go do reportaży, 
portretów i zdjęć krajobrazów - „trzy na cztery z moich zdjęć 
powstają przy użyciu tego obiektywu“. Obiektyw 15-30 ze 
stabilizacją obrazu idealnie nadaje się do zdjęć wykonywanych 
w oświetleniu zastanym bez statywu – „ostrość i wysoka 
rozdzielczość nie przestają mnie zadziwiać“. Obiektyw 
70-200 o węższym kącie widzenia Luke wykorzystuje z pełną 
świadomością, w ten sposób wprowadza do swojego portfolio 
jakąś odmianę; „ten obiektyw umożliwia piękne rozmycie 
tła“. G2 Trinity (trzy jasne obiektywy G2 Tamrona) doskonale 
pasują do stylu życia Luke: „Obiektywy są stosunkowo 
niewielkie, w połączeniu z aparatami pełnoklatkowymi  
o dużej rozdzielczości dają jednak doskonałą jakość obrazu 
spełniającą moje wysokie wymagania“. 

O AUTORZE: LUKE STACKPOOLE

Urodzony w roku 1992 Luke (@withluke) dorastał 
w małej wsi na południu Anglii. Po studiach 
ekonomicznych w Birmingham przez pięć lat 
pracował jako specjalista ds. finansów w Londynie 
zanim w 2018 roku zaczął na własny rachunek 
zajmować się fotografią artystyczną. Podczas 
rocznej podróży dookoła świata zebrał unikalne 
materiały fotograficzne i wideo.

www.withluke.com

SP 24-70 mm F/2.8 Di VC USD G2 · 24 mm · 1/25 s · F5.6 · ISO 72

SP 70-200 mm F/2.8 Di VC USD G2 · 200 mm · 1/1.000 s · F2.8 · ISO 500

SP 70-200 mm F/2.8 Di VC USD G2 · 200 mm · 1/1.000 s · F2.8 · ISO 64
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RADY ZAWODOWCA: FOTOGRAFOWANIE PSÓW 

WIELKA RADOŚĆ 
FOTOGRAFOWANIA

Aż trudno uwierzyć patrząc na te wspaniałe zdjęcia psów:  
Jasmin Hummer dopiero przed trzema laty zaczęła swoją przygodę z fotografowaniem 

zwierząt. Obecnie obserwuje ją na Istagramie ponad 38 000 osób, podczas sesji 
coachingowych chętnie dzieli się z innymi swoją wiedzą. Jasmin zdradza magazynowi 
Tamrona, na co zwraca szczególną uwagę podczas sesji zdjęciowych ze zwierzętami.

SP 35 mm F/1.8 Di VC USD · 35 mm · 1/1.250 s · F/2.0 · ISO 800

SP 35 mm F/1.8 Di VC USD · 35 mm · 1/640 s · F/1.8 · ISO 1600

„GDY ZAUWAŻĘ, ŻE PIES JEST 
NIEZWYKLE ODPRĘŻONY, CHĘTNIE 

PRZECHODZĘ NA MNIEJSZE 
OGNISKOWE.“

RADA 1 

Ogniskowa i perspektywa
„Pracuję we wszystkich możliwych 
zakresach ogniskowych. Tamron SP 
70-200 mm G2 to coś w rodzaju mojego 
standardowego obiektywu. Idealnie nadaje 
się do zdjęć w ruchu i zdjęć portretowych. 
Przy ogniskowej 200 mm i liczbie przysłony 
F/2.8 uzyskujemy piękne wyeksponowany 
główny motyw. SP 35 mm F/1.8 umożliwia 
fotografowanie pod innym ciekawym kątem, 
np. lekko z góry (zdjęcie po lewej). Szeroki 
kąt widzenia umożliwia uchwycenie na 
portretowym zdjęciu krajobrazu w tle. Dzięki 
krótkiej ogniskowej na spacerze z psem 
jestem ‚zawsze blisko’.” 
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SP 70-200 mm F/2.8 Di VC USD · 200 mm · 1/1.250 s · F/2.8 · ISO 640

SP 35 mm F/1.8 Di VC USD · 35 mm· 1/1.250 s · F/2.0 · ISO 100

SP 70-200 mm F/2.8 Di VC USD · 200 mm · 1/1.250 s · F/2.8 · ISO 1600

RADA 2 

Jak uchwycić ruch
„Pies w ruchu zawsze przyciąga wzrok, 
wtedy najlepiej widać naturę tego 
zwierzęcia - niestety początkującemu 
fotografowi dosyć trudno jest uchwycić 
jego szybkie ruchy bez utraty ostrości. 
Są jednak sytuacje pośrednie pomiędzy 
dynamicznym ujęciem w pełnym biegu 
a zdjęciem portretowym. To są często 
drobne ruchy, które przyciągają naszą 
uwagę - lekko uniesiona łapa i wzrok 
utkwiony w jednym punkcie, pies, który 
chwyta smaczny kąsek albo prowokuje 
do zabawy. Wszystkie takie naturalne 
momenty niosą ze sobą duży ładunek 
emocji i mają dużą siłę oddziaływania.”

Magazyn Tamron 21
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RADA 3

Wywołać zainteresowanie
„Jeśli pies rozumie komendy siad, leżeć, 
stój wtedy można go fotografować 
praktycznie z każdej strony. Ważne jest 
jednak, żeby nie tracił zainteresowania 
i nie rozglądał się po okolicy. Ważne: 
zmuś psa do określonego zachowania!  
I działaj szybko! Najczęściej robię próbne 
ujęcie bez psa, a potem zdecydowanie 
i energicznie ustawiam mojego 
czworonożnego towarzysza. Jeśli na 
przykład chcę, żeby pies patrzył  
w określonym kierunku rzucam w tę 
stronę kamień i łapię obiektywem ten 
krótki moment.“

SP 70-200 mm F/2.8 Di VC USD · 200 mm · 1/800 s · F/2.8 · ISO 800 SP 35 mm F/1.8 Di VC USD · 35 mm · 1/1.000 s · F/1.8 · ISO 400
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RADA 4 

Odmiana przy pomocy 
rekwizytów 
Rekwizyty na zdjęciach zwierząt na ogół 
nie wyglądają dobrze, dlatego rzadko 
ich używam. Koc na zdjęciu wykonanym 
w zimie nie wygląda jednak głupio. Jeśli 
pies pozwoli się otulić kocem można mu 
zrobić kilka bardzo ładnych zdjęć, nasz 
czworonożny przyjaciel zaprezentuje się 
na nich naprawdę rozbrajająco.

SP 70-200 mm F/2.8 Di VC USD · 157 mm · 1/800 s · F/2.8 · ISO 320 SP 35 mm F/1.8 Di VC USD · 35 mm · 1/400 s · F/1.8 · ISO 250

„USTAWIAM PSA 
ZDECYDOWANIE  

I ENERGICZNIE. DZIĘKI 
TEMU PODCZAS 

SESJI PIES NIE TRACI 
ZAINTERESOWANIA.
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O AUTORZE: 
JASMIN HUMMER
29-letnia fotografka (@jasminhummer_
tierfotografie) z Pennewang  
w Górnej Austrii nade wszystko kocha 
zwierzęta a zwłaszcza psy. Po tym jak 
przez długi czas fotografowała tylko 
swojego owczarka australijskiego 
Nalę i Vani - retrievera z Nowej 
Szkocji przed trzema laty postanowiła 
uczynić ze swojego hobby zajęcie 
dodatkowe. Od tej pory fotografuje 
zwierzęta na zlecenie i dzieli się swoją 
wiedzą z zainteresowanymi podczas 
indywidualnych sesji coachingowych. 
www.jasmin-hummer.at

RADA 5

Pies i krajobraz
Czym byłyby nasze psy 
bez lasów, łąk, rzek czy 
jezior? Nie ma dla mnie nic 
piękniejszego niż możliwość 
uchwycenia dzikiej strony 
tych wspaniałych istot. 
Pies łapie wiatr? Albo 
odwraca głowę, bo usłyszał 
w lesie jakiś szelest? 
Jako fotograf lubię takie 
sytuacje - przy pomocy 
takiego ujęcia można 
bardzo dużo opowiedzieć. 
Fotografowanie to dla mnie 
połączenie techniki  
i emocji - jedno bez drugiego 
nie może funkcjonować. 
Dlatego fotografuj swojego 
czworonożnego ulubieńca  
w naturalnym otoczeniu.“

SP 35 mm F/1.8 Di VC USD · 35 mm · 1/800 s · F/2.5 · ISO 1000

SP 70-200 mm F/2.8 Di VC USD · 147 mm · 1/1.000 s · F/2.8 · ISO 160
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ZŁOTY 
DUBAJ
Rafael „RC“ Concepcion jest częstym gościem tej 
metropolii w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 
Nigdy się tam nie nudzi. Pustynna metropolia ciągle się 
rozwija i w zależności od pogody prezentuje się  
w różnym świetle. Podczas ostatniej podróży Rafael 
miał z sobą obiektyw Tamron 18-400 mm Di II VC -  
obiektyw, który jego zdaniem idealnie nadaje się do 
podróży. Chciał nim uchwycić fascynujące oblicze tego 
miasta.
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N
„ie fotografuj tego, co widzisz. 
Fotografuj to, co czujesz“ - to 
zalecenie znanego fotoreportera 

Davida Alana Harveya towarzyszy 
amerykańskiemu fotografowi Rafaelowi „RC“ 
Concepcion w jego podróżach. W każdym 
nowym miejscu kieruje się zatem swoimi 
emocjami. „Dlatego staram się w ten sposób 
fotografować ludzi i miasto, żeby później 
można było wykonać reprodukcje w możliwie 
dużym formacie“ - powiada. „Ktoś, to patrzy 
potem na zdjęcie powinien odnosić wrażenie, 
jakby sam był w sfotografowanym miejscu.“

Podczas ostatniego pobytu w Dubaju - już 
jedenastego w tej pustynnej metropolii - „RC“ 
miał przy sobie jedynie spacer zoom firmy 
Tamron 18-400 mm Di II VC. „Właściwie 
byłem tam służbowo, aby wygłosić wykład  
w ramach warsztatu Gulf Photo Plus. Agenda 
obejmowała ponadto spotkania z klientami  
i sprzedaż kilku artystycznych wydruków” - 
opowiada. „Podczas każdej podróży staram 
się znaleźć trochę czasu na fotografowanie. 
W Dubaju wycieczka z aparatem zawsze się 
opłaca.“ 

Spacer zoom zastępuje cztery do pięciu 
obiektywów
Jak każdy fotograf, który chętnie podróżuje, 
„RC“ stale mierzy się z limitami bagażu 
ustalanymi przez linie lotnicze. Jak tylko 
się da rezygnuje z większego wyposażenia. 
„Cztery czy pięć obiektywów w podróży to 
nie jest najlepsze rozwiązanie“ - powiada. 
„Dlatego tym razem zastąpiłem wszystkie 
obiektywy jednym spacer zoomem z zakresem 
ogniskowych wynoszącym 18-400 mm - 
na tyle szerokim, że był w stanie spełnić 
wszystkie moje wymagania.“ 

Uniwersalny obiektyw 18-400 mm 
zaoferował „RC“ nie tylko szeroki zakres 
ogniskowych, ale również zaoszczędził 
mu konieczności wymiany obiektywu. 
„Szczególnie na pustyni nikt nie chce 
wymieniać obiektywu, żeby piasek nie dostał 
się do wnętrza aparatu.“- tłumaczy fotograf. 
Wcześniej zabierał często nawet dwa aparaty  
z dwoma obiektywami, aby 

50 mm, 1/180 s, F/4.5, ISO 1600
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uniknąć tego problemu. „Z obiektywem 18- 
400 mm nie było problemu, ponieważ podczas 
mojej podróży ani razu nie musiałem go 
zdejmować.“

Podczas każdej wizyty w Dubaju „RC” próbuje 
sfotografować znane symbole miasta w coraz to 
innym świetle. Za każdym razem hitem jest Burj 
Khalifa o wysokości 828 m - najwyższy budynek 
świata. „Zdjęcia zmieniają się w zależności od 
pory dnia. Chciałbym uchwycić każdy z tych 
momentów” - mówi „RC“. Jeden celów tej 
podróży: sfotografować Burj Khalifa ponad 
warstwą chmur. „Jest kilka zjawisk pogodowych, 
które zazwyczaj występują na początku wiosny 
lub jesieni, gdy mgła nadciąga z pustyni w stronę 
Zatoki Perskiej“ - opowiada fotograf. „Okno 
czasowe na wykonanie takiego zdjęcia jest zatem 
stosunkowo małe - oczywiście pod warunkiem, że 
pogoda dopisze.“ 

Zmieniająca się panorama wielkiego miasta
Podczas każdej podróży panorama drapaczy 

chmur wygląda nieco inaczej - tak dużo buduje 
się w tym mieście. „To, co wdziałem pięć lat temu 
znacznie różni się od tego, co widzę teraz” - mówi 
„RC“. Swoim aparatem dokumentuje trudny do 
zatrzymania postęp, równocześnie przeciwdziała 
rozpowszechnionym stereotypom. Gdy ludzie 
myślą o Dubaju wyobrażają sobie zazwyczaj 
wspaniałą metropolię pod bezchmurnym niebem  
i otoczoną piaskiem - mówi. „Z pełną 
świadomością szukam zdjęć, które są inne, na 
których widać również chmury i skały.“ 

18 mm, 1/1000 s, F/9.5, ISO 80

18 mm, 30 s, F/22, ISO 400

Dane techniczne 
18-400 mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD
Ogniskowa: 18-400 mm
Jasność: F/3.5–6.3
Minimalna odległość ostrzenia: 45 cm
Maks. skala odwzorowania: 1:2,9
Elementy/grupy: 16 / 11
Rozmiar filtra: 72 mm
Długość: 121,4 mm
Masa: 705 g

Panorama Dubaju 
oferuje niezliczoną ilość 
motywów. Panorama  
z drapaczami chmur za 
każdym razem wygląda 
inaczej - wszystko 
zależy od perspektywy 
i światła. Fotograf miał 
wielkie szczęście, że 
udało mu się wykonać 
zdjęcie widoczne 
po prawej stronie: 
Zdjęcia Burj Khalifa 
(828 m wysokości) we 
mgle - oczywiście pod 
warunkiem, że pogoda 
dopisze - można robić 
tylko przez krótki czas 
w roku.

31 mm, 8 s, F/16, ISO 100
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„KTOŚ, TO  
PATRZY POTEM 
NA ZDJĘCIE  
POWINIEN  
ODNOSIĆ  
WRAŻENIE,  
JAKBY SAM BYŁ 
W SFOTOGRAFO-
WANYM  
MIEJSCU.“

21 mm, 1/1500 s, F/13, ISO 800

FOTOGRAF: 
RAFAEL „RC“ CONCEPCION

Rafael „RC“ Concepcion 
jest wielokrotnie 
nagradzanym fotografem 
z Tampa na Florydzie, 

USA. Napisał wiele książek 
dotyczących fotografii i dzieli się 
swoją szeroką wiedzą  
z zainteresowanymi jako Adobe 
Certified Instructor. Do jego klientów 
należą między innymi Microsoft, 
Dell, Razer i Synology.
www.aboutrc.com
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WARSZTATY

TAMRON × LUMINAR

IDEALNE 
POŁĄCZENIE
Najlepsze zdjęcia powstają przez idealne połączenie umiejętności, talentu 
i kreatywności fotografa. Kto fotografuje z prawdziwą pasją ten wie: tylko 
dzięki idealnemu połączeniu tych trzech aspektów podczas fotografowania  
i podczas późniejszej obróbki zdjęcia mogą powstać piękne i niezapomniane 
obrazy.



WARSZTATY

KRAJOBRAZ

Tamron SP 150-600 mm F/5-6.3 Di VC 
USD G2 + efekt Ortona uzyskany  
w programie Luminar
Fotograf krajobrazu Fausto Meini 
dwa dni czekał na włoskiej prowincji 
na idealne światło. Nagrodą za 
jego cierpliwość jest zdjęcie po 
lewej - widzimy jak słońce pięknie 
modeluje silnie pofałdowany teren 
z szopą pośrodku. Meini wykonał 
zdjęcie za pomocą teleobiektywu 
zmiennoogniskowego SP 150-600 mm 
G2 firmy Tamron. „Często używam tego 
wspaniałego obiektywu do takich zdjęć 
krajobrazów. Zasadniczo SP 150- 
600 mm powstał do fotografii sportowej 
i do fotografowania zwierząt. Nic jednak 
nie stoi na przeszkodzie, aby używać 
go do fotografowania krajobrazów. 
Niewielki wycinek krajobrazu pozwala 
na uproszczenie kompozycji zdjęcia  
i nadanie mu niezwykłej atmosfery.“

Kontrast i jasność kolorów zostały 
zoptymalizowane przy pomocy 
programu Luminar. Dzięki efektowi 
Ortona kontury krajobrazu odcinają się 
mocno w naturalnym świetle a kolory są 
pięknie nasycone.

LILIA WODNA 

Tamron SP 70-200 mm F/2.8 Di VC USD 
G2 + filtr Luminar HSL

Nawet najprostsze motywy - jak 
krajobraz lub kwiaty - wyglądają lepiej, 
gdy fotografujemy je przy prawidłowo 
dobranej ogniskowej. Właściwości 
optyczne obiektywu mają wpływ nie 
tylko na doskonałą ostrość, lecz również 
na naturalne odwzorowanie kolorów. 
Do fotografowania przyrody nadaje 
się w szczególności SP 70-200 mm 
F/2.8 G2, z tego obiektywu skorzystał 
Dietrich Krueger, autor poniższego 
zdjęcia. „W przypadku tego zdjęcia 
długa ogniskowa była konieczna - ta 
lilia wodna znajdowała się daleko od 
brzegu. Pomógł mi również stabilizator 
VC.“

Sam sprzęt to jeszcze nie wszystko. 
W tym przypadku ważna jest też 
kompozycja obrazu i późniejsza 
obróbka zdjęcia. Już podczas 
wywoływania pliku RAW w programie 
Luminar Krueger ustawił jasność, 
kontrast i cienie. Przy pomocy filtra HSL 
nadano obrazowi spokojny i stonowany 
charakter.

LUMINAR 3 - 
WYPRÓBUJ  
I OSZCZĘDZAJ!

Luminar 3 to 
wielokrotnie 
nagradzany program 
do obróbki zdjęć (Mac/
PC) firmy Skylum. 
Program umożliwia 
bardzo szybką 
profesjonalną obróbkę 
zdjęć. Po prostu 
wybierz jeden z ponad 
60 inteligentnych 
filtrów - w okamgnieniu 
otrzymasz piękne 
zdjęcie.
Nieograniczona pełna 
licencja Luminar 3 
kosztuje teraz 69 
euro. Czytelnicy tego 
magazynu otrzymują 
przy zakupie 10 euro 
rabatu. Podczas 
zamawiania podaj kod 
rabatowy: TAMRON10 
a cena zostanie 
automatycznie 
obniżona.
Więcej informacji: 
www.skylum.com/de/
luminar 
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Fotograf: Alexander Korthals 
Obiektyw AF 70-300 m F/4-5.6 Di LD Macro 1:2

Nasz komentarz: „Prawdziwa wolność jest chyba tylko 
ponad chmurami. Gdy patrzymy na to zdjęcie myślimy 
zaraz o wycieczce w Alpy. Zdjęcie powstało krótko po 
wschodzie Słońca na wysokości ponad 3 340 metrów, 
powyżej Mischabelhütte koło Saas-Fee, Szwajcaria.”
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GALERIA  
CZYTELNI-
KÓW
W każdym numerze magazynu 
Tamron prezentujemy ciekawe 
zdjęcia przysłane przez 
czytelników. Czy znalazłeś 
wśród nich swoje zdjęcie? 

Czy zgadzasz się, że świetne zdjęcia naprawdę 
dobrze wyglądają dopiero po wydrukowaniu? 
Chcesz zobaczyć swoje zdjęcie w magazynie 
Tamron? Przyślij nam zatem swoje najlepsze 
zdjęcie wykonane przy użyciu obiektywu Tamrona! 
Jedyny warunek: Zdjęcie musi zostać wykonane 
przy użyciu obiektywu Tamrona.

W każdym numerze redakcja komentuje 
najlepsze zdjęcia. Załącz krótki opis dotyczący 
treści, historii powstania i po prostu prześlij zdjęcie 
korzystając z poniższego linka do strony Tamron: 
www.magazin.tamron-fotorallye.de

GALERIA



 
Fotograf: Paul Kühl  

Obiektyw: SP 24-70 mm 
F/2.8 Di VC USD

Nasz komentarz: „Stacja 
metra Marienplaz  

w Monachium jest ulubionym 
motywem fotografów. Czego 

na zdjęciu nie widać: w ten 
sobotni poranek cierpliwy 

fotograf musiał bardzo długo 
czekać, aż wszyscy piesi 

wyjdą z tunelu.“ 

 
Fotograf: Steffen Schmidt 
Obiektyw: SP 45 mm F/1.8 Di VC USD

Nasz komentarz: „Prosta kompozycja, 
niezwykła perspektywa - zdjęcia  
z jasnym przesłaniem udają się 
prawie zawsze. Szczególną cechą 
tego udanego portretu jest to, że jest 
postawiony na głowie. Bardzo dobrze: 
Ostrość ustawiona na oczach!“

 
Fotograf: Annekathrin Linge 
Obiektyw: AF 28-75 mm F/2.8 XR Di LD

Nasz komentarz: „,Z niejednej twarzy 
można więcej wyczytać niż z książki.‘ To 
przysłowie chyba najlepiej opisuje ten 
portret starej Chinki. Najbardziej spodobała 
nam się pomarszczona twarz - i kolory na 
tym zdjęciu.“

 
Fotograf: Thomas Vohs 

Obiektyw: SP 15-30 mm F/2.8 Di VC 
USD

Nasz komentarz: „W czasie błękitnej 
godziny przy molo w holenderskim 

Scheveningen panuje prawie 
apokaliptyczna atmosfera. Na tym 

ujęciu ze światłem padającym  
z naprzeciwka i jego odbiciem  

w mokrym piasku pięknie uchwycono 
ten fragment morskiego brzegu.

 
Fotograf: Jasmin Waider 
Obiektyw: Tamron SP 150-600 mm  
F/5-6.3 Di VC USD

Nasz komentarz: „Kto by pomyślał, że 
zebry stepowe noszą takie efektowne 
brody? Dzięki temu, że światło na tym 
kontrastowym czarno-białym zdjęciu 
pada z naprzeciwka długie włosy koło 
pyska Equus quagga są szczególnie 
dobrze widoczne.
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Fotograf: Evgeni Tcherkasski Obiektyw: SP AF 70-300 mm F/4-5.6 Di VC USD

Nasz komentarz: „Kobieta przechodzi pod arkadami falochronu w Tazacoerte na wyspie La Palma. Potężna 
betonowa konstrukcja efektownie obejmuje malutką postać. Przez odpowiednie skadrowanie zdjęcia i usunięcie 

kolorów autor podkreśla monumentalny charakter budowli i daje nam wyobrażenie o potędze natury, o sile z jaką 
masy morskiej wody uderzają o brzeg.“

 
Fotograf: Dietmar Jeschke 
Obiektyw: SP 150-600 mm F/5-6.3  
Di VC USD G2

Nasz komentarz: „Nie ma dobrego  
zdjęcia bez kontrastu. Kontrast  
pomiędzy dużym i małym jest tutaj  
szczególnie dobrze widoczny.  
W porównaniu z samym tylko 
kotwicznym łańcuchem olbrzymiego 
statku żeglarz z tej malutkiej łódki jest 
słaby i kruchy. Autor perfekcyjnie pokazał 
to nierówne spotkanie: efekt ten uzyskał 
przez odpowiednie skadrowanie zdjęcia.”

 
Fotograf: Thorsten Fritz 
Obiektyw: SP 15-30 mm F/2.8 
Di VC USD

Nasz komentarz: „Do różnych 
zdjęć sfery niebieskiej już się 
przyzwyczailiśmy  Nie znaczy, 
że takie zdjęcia nie robią na nas 
żadnego wrażenia. Dotyczy to  
w szczególności tej 
pracochłonnej panoramy  
o zakresie 180 stopni, na której 
widzimy łuk naszej galaktyki. 
Zdjęcie składa się  
z siedmiu ujęć dużego formatu, 
każde w czasem naświetlania  
15 sekund.”

GALERIA
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Fotograf: Janita Webeler 
Obiektyw: SP 24-70 mm F/2.8 Di VC USD

Nasz komentarz: „Most Basteibrücke w Saskiej Szwajcarii jest 
zawsze wspaniałym motywem. Najpiękniejszy jest jednak na 
jesień o wschodzie Słońca. Kto chce o tej porze fotografować 
tę budowlę wzniesioną w 1851 roku musi wstać w środku nocy 
i w ciemnościach iść przez las aż do najlepszego miejsca - tak, 
jak autorka tego zdjęcia.“

 
Fotograf: Lars Zumpe 
Obiektyw:  SP 24-70 mm F/2.8 Di VC USD 

Nasz komentarz: „Ta para tego momentu z pewnością nigdy nie zapomni! 
Podczas podróży do Norwegii weszła na Kieragbolten o powierzchni kilku 
metrów kwadratowych - głaz zaklinowany w szczelinie skalnej 1000 metrów nad 
Lysefjorden. Dzięki odpowiedniej perspektywie i oświetleniu skał autor zdjęcia 
uzyskał spektakularny efekt. Od samego patrzenia może się zakręcić w głowie!”

 
Fotograf: Kurt Hohenbichler 
Obiektyw: SP AF 90 mm F/2.8 
Di VC USD Macro 1:1

Nasz komentarz: „A tutaj 
trzykrotnie powiększony 
4-5 milimetrowy skakun 
rzucony na matrycę. Oprócz 
makroobiektywu potrzebny 
był do tego telekonwerter 1,4x 
i pierścień pośredni 68 mm. 
Cały ten wysiłek najwyraźniej 
się opłacił!”

 
Fotograf: Alexander Heim 

Obiektyw: SP 70-200 mm F/2.8 Di VC USD G2 

Nasz komentarz: „Hokej na lodzie to szybki sport - i wyzwanie 
dla każdego fotografa. Emocje, jakie widać na twarzach 

graczy, są często tak samo ciekawe jak akcja na lodzie. Tak, 
jak tutaj po rozgrzewce Ilii Andrjukowa, bramkarza drużyny 

Löwen Frankfurt. Ładnie uchwycone przez fotografa! Po 
usunięciu kolorów cała uwaga widza skupia się na twarzy  

i rozpryskujących się kroplach potu.”

„NA WIĘKSZOŚCI ZDJĘĆ JEST ZA 
DUŻO LUDZI I ZA DUŻO RZECZY.“

Andreas Feininger (1906–1999)
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Tamron 18-270 mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD · 270 mm · 1/1250 s · F/6.3 · ISO 400

MÓJ PROJEKT

MÓJ PROJEKT

SPORT I RUCH
Projektant mediów Saskia Schäper lubi nowe wyzwania - w pracy 
i w czasie wolnym. Jeśli nie jest akurat zajęta przy redagowaniu 
Magazynu Tamron najchętniej siedzi w kajaku albo fotografuje 
zawody z brzegu. 



MÓJ PROJEKT

Sport na serii zdjęć: Saskia Schäper 
często stosuje odpowiednio dobrane 
presety - w ten sposób wizualnie 
podkreśla sprawność i siłę atletów.
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sportowo aktywna i moim 
pierwszym kompaktowym 

aparatem chętnie fotografowałam zawody 
sportowe. Sportem zainteresowałam się 
na poważnie krótko przed maturą - wtedy 
odkryłam dla siebie kajakarstwo górskie. 
Górskie rzeki są dla mnie ciekawe także 
pod względem fotografii: cyfrową 
lustrzanką firmy Canon z moim 
pierwszym obiektywem Tamron 18- 
270 mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD 
uchwyciłam wiele porywających 
momentów. Z czasem zainteresowałam 
się fotografią portretową. Dzisiaj 
fotografuję nie tylko kajakarzy  
i kanadyjkarzy, od czasu do czasu 
fotografuję także innych sportowców.

Sport jest dla mnie symbolem 
wszystkich emocji. Podczas treningu 
widać koncentrację i ambicję.  
W czasie zawodów widać ból związany 
z walką i dążeniem do zwycięstwa. Po 
rozstrzygnięciu widać dumę i radość,albo 
smutek po nieudanym biegu. Na moich 
zdjęciach zawsze chcę pokazać pasję, 
która kryje się za tymi emocjami.

Zawsze szukam najlepszego momentu, 
np. na starcie albo w najtrudniejszym 
miejscu na trasie. Chętnie korzystam tutaj 
z trybu zdjęć seryjnych a potem wybieram 
najlepsze ujęcie.

Najczęściej towarzyszą mi SP 
70-200 mm G2 i SP 150-600 mm G2 
firmy Tamron. 70-200 to mój ulubiony 
obiektyw. Nadaje się do zdjęć obiektów  
w ruchu i do portretów. Jest bardzo szybki 
a przede wszystkim jasny, co w fotografii 
sportowej jest bardzo ważne.

NOTKA BIOGRAFICZNA:

SASKIA SCHÄPER

Rok urodzenia: 1996 
Miejsce zamieszkania: Leverkusen-Rheindorf 
Zawód: projektant mediów Print 
Pracodawca: Tamron Europe GmbH
Fotografia: sport, podróże, portrety
Pasja: sporty wodne
Ulubione obiektywy: SP 24-70 mm G2, SP 
70-200 mm G2 SP 70-200 mm G2 · 200 mm · 1/3200 s · F/2.8 · ISO 200 SP 15-30 mm G2 · 30 mm · 1/2500 s · F/2.8 · ISO 200

SP 70-200 mm G2 · 135 mm · 1/500 s · F/2.8 · ISO 640 

SP 70-200 mm G2 · 168 mm · 1/200 s · F/2.8 · ISO 640

SP 70-200 mm G2 · 135 mm · 1/400 s · F/2.8 · ISO 640
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Zdjęcia wykonano za pomocą obiektywu Tamron 35-150 mm F2.8-4 Di VC OSD · 41 mm · 4 s · F/2.8 · ISO 100

DANE KONTAKTOWE TAMRON
Obsługa klienta  
W razie pytań dotyczących 
naszych produktów lub oferty 
serwisowej:

Poland:
Focus Nordic Poland
Al. Jerozolimskie 180
02-486 Warszawa 
 
Telefon: +48 697 991 248
e-mail: info@focusnordic.pl

Austria:
Centrum serwisowe Tamron                          
Schuhmann Ges. m.b.H.  
Telefon: +44 (732) 382280  
e-mail: office@schuhmann.at  

Naprawy
Produkty firmy Tamron są 
produkowane z najwyższą 
starannością i precyzją. Jeśli 
jednak dojdzie do  
 

uszkodzenia obiektywu, do 
Państwa dyspozycji dostępny 
jest dział obsługi klienta Tamron. 

Adresy kontaktowe i więcej 
informacji na temat gwarancji, 
przesyłania i przyjęcia do 
naprawy można znaleźć na 
naszej stronie:
https://www.tamron.eu/pl/serwis/
obsluga-serwisowa/

IMPRESSUM
 
Wydawca: TAMRON Europe GmbH, 
Robert-Bosch-Straße 9, 50769 Köln

Redakcja treści: Sven Diegel

Redakcja: Sven Diegel, Sarah Hannen,  
Eric Willenbücher

Produkcja i skład: Saskia Schäper

Produkcja: DFS Druck Brecher GmbH, 
Rheinische Allee 5, 50858 Köln
Dodruk, udostępnianie w ramach usług online i w Internecie oraz 
powielanie na nośnikach danych takich jak CD-ROM, DVD-ROM 
etc. wymagają uprzedniej pisemnej zgody redakcji. Wszelkie 
informacje, ceny, wymiary i kolory podajemy bez gwarancji.

Copyright © 2018, Tamron Europe GmbH. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

PIĘKNA  
PERSPEKTYWA
Widziałeś to już tysiąc razy, ale nigdy  
z takiej perspektywy! Aparat umożliwia 
nowe spojrzenie na rzekomo dobrze 
znane obiekty. Właśnie to jest piękne  
w fotografii. Zarówno dla fotografa jak 
i późniejszego widza.

Zdjęcie z lewej strony Martin Krolop 
wykonał podczas nocnej włóczęgi po 
Nowym Jorku z nowym obiektywem 
35-150 mm F/2.8-4 Di VC USD. 
Zamiast fotografować bezpośrednio 
przez dziurę w ogrodzeniu cofnął się  
o krok i wkomponował w obraz 
nieostrą drucianą siatkę jako jego 
obramowanie. Sprytne posunięcie. 
Dzięki temu sceneria uliczna nabrała 
szczególnej atmosfery pięknie 
podkreślonej przez światło  
w kolorze magenta padające na siatkę 
ogrodzenia.

To zdjęcie stanowi dla nas 
równocześnie wprowadzenie do 
następnego numeru Magazynu 
Tamron. Martin Krolop opowie w nim 
szczegółowo o swojej podróży do USA 
z nowym zoomem Tamrona i zdradzi 
kolejne triki gwarantujące wspaniałe 
zdjęcia.

Magazyn Tamron 02-2019 ukaże się pod 
koniec września.
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www.tamron.pl

Dostępne tylko dla Canona i Nikona 

Di: Do cyfrowych aparatów z matrycą w formacie APS-C i lustrzanek pełnoklatkowych.

G2 Trinity 

PL

REGISTER  
NOW FOR FREE  
5 YEAR
WARRANTY

ZAPISZ SIĘ
ZA DARMO

5 LAT
GWARANCJI

5years.tamron.eu 5years.tamron.eu

profesjonalne − ostre – jasne 

SP 24-70 mm F/2.8 Di VC USD G2  

SP 15-30 mm F/2.8 Di VC USD G2  

SP 70-200 mm F/2.8 Di VC USD G2



Efekt WOW na Twoich zdjęciach
 

Dzięki innowacyjnej technologii opartej na sztucznej inteligencji zastosowanej 
w programie Luminar firmy Skylum zoptymalizujesz Twoje zdjęcia 

jeszcze szybciej niż dotychczas.

 

ORGANIZACJA

Twoje zdjęcia są najważniejsze. Przeszukaj szybko i łatwo 
Twoje zdjęcia i uporządkuj je w bibliotece.
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OPTYMALIZACJA I STYLIZACJA

Dokonaj obróbki Twoich zdjęć przy pomocy wydajnych filtrów 
i zrealizuj Twoją wizję przy pomocy setek presetów. 
Program działa samodzielnie albo jako wtyczka.
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