
Naszym celem by∏o porównanie obrazu uzyska-

nego z tej kamery z obrazem zarejestrowa-

nym klasycznie na negatywie 35mm. Tutaj mieli-

Êmy mo˝liwoÊç wykonania porównania testu za-

pisu z u˝yciem tego samego obiektywu dla obu

kamer. Wiele dotychczasowych testów odbywa∏o

si´ z ró˝nymi obiektywami do ró˝nych systemów

zapisu.

Budowa kamery
ARRIFLEX D-21 zosta∏ zbudowany na bazie ka-

mery ARRIFLEX 435. NajproÊciej mo˝na powie-

dzieç, i˝ w miejscu kana∏u filmowego znajduje si´

czujnik CMOS o wymiarach klatki filmowej. Para-

metry zwiàzane z g∏´bià ostroÊci pozostajà, wi´c ta-

kie same. Mocowanie obiektywu, migawka, zmien-

ny kàt sektora, wizjer optyczny, panel sterowania –

wszystko zosta∏o takie samo. Dla operatora i asysten-

ta nie ma tu ˝adnej nowoÊci.

Natomiast elektroniczna cz´Êç rejestrujàca i prze-

twarzajàca obraz to ju˝ oczywiÊcie zupe∏nie nowa

technologia. Kamera mo˝e rejestrowaç obraz – na-

wet jednoczeÊnie – w trzech trybach: Normal, Exten-

ded Range (normalny kontrast i rozszerzony) oraz

RAW. W tym trzecim, jak podaje producent, kame-

ra zapisuje ogromnà iloÊç informacji i dopiero po-

tem w postprodukcji nast´puje decyzja, co do kon-

trastu, barwy i iloÊci Êwiat∏a.

Dok∏adne dane techniczne na stronie producenta:

www.arri.com

Zdj´cia testowe
W zbudowanej scenografii w hali zdj´ciowej zosta-

∏o postawione Êwiat∏o o rozpi´toÊci 10 przys∏on. Naj-

jaÊniejszym punktem by∏a pozycja o sile Êwiat∏a

+7 przys∏on, a najciemniejszym pozycja z wartoÊcià

–3 przys∏ony. W uj´ciu aktor zapala∏ papierosa, a do-

datkowym elementem by∏ w∏àczany i gaszony reflek-
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35mm vs D-21 – test
Z inicjatywy producenta Roberta Sojki, zainteresowanego kupnem najnowszej kame-
ry cyfrowej ARRIFLEX D-21, zosta∏y zorganizowane zdj´cia testowe. Kamer´ udost´pni∏a
firma JBD. Wraz z re˝yserem Tomkiem Szafraƒskim i pod okiem konsultanta prof. Ste-
fana Czy˝ewskiego (PWSFTViT) opracowaliÊmy 3-minutowe uj´cie ze statycznej kame-
ry z inscenizacjà g∏´binowà. Zwykle testy polegajà na mierzeniu ró˝nych parametrów,
a ich wyniki podawane sà w postaci liczb. Najwa˝niejsze jednak jest to, co widzi pu-
blicznoÊç w kinie. Liczy si´ tylko subiektywny odbiór widza.

W scenografii, w hali zdj´ciowej Farat Film zosta∏o postawione Êwiat∏o o rozpi´toÊci 10 przys∏on
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tor 10 KW – 3200 K skierowany prosto w obiektyw,

stojàcy w g∏´bi dekoracji, w odleg∏oÊci oko∏o

15 m od kamery. Uj´cie zosta∏o najpierw nakr´co-

ne na negatywie 35mm (kamera ARRIFLAX 435,

dostarczona przez firm´ Panavision Polska), a na-

st´pnie zarejestrowane kamerà ARRIFLEX D-21.

Warunki ekspozycji musia∏y byç identyczne. Obie ka-

mery zosta∏y wyposa˝one w ten sam obiektyw Ze-

iss Master Prime 25mm z przys∏onà ustawionà do

wartoÊci T 2.0.

Wed∏ug danych przedstawicieli firmy ARRI, powy˝-

sza kamera cyfrowa swoje maksymalne parametry

jakoÊciowe zachowuje przy ustawieniu jej do czu∏o-

Êci 200 ASA. Natomiast u˝yty negatyw Fuji Eterna

500 ASA przewy˝sza∏ t´ czu∏oÊç dwukrotnie. Do

skompensowania tej ró˝nicy zosta∏ u˝yty filtr ND 0.3.

Przy tym za∏o˝eniu czu∏oÊç negatywu „spad∏a” tyl-

ko do 250 ASA (normalnie w przypadku technolo-

gii digital intermediate powinno si´ obni˝aç czu∏oÊç

negatywu o ok. 2/3 przys∏ony; tutaj przeeksponowa-

∏em go tylko o 1/3, chcàc daç wi´cej szans kamerze

cyfrowej).

Kamera D-21 zosta∏a ustawiona na tryb rozszerzo-

nego kontrastu – Extended Range, a obraz zosta∏

zapisany na recorderze zewn´trznym HD SR HQ

RGB 4:4:4.

Negatyw zeskanowano w rozdzielczoÊci 2K i wraz

materia∏em z D-21 trafi∏ do dalszej obróbki na ma-

szynie do korekcji digital intermediate – Resolve 64

bit, wersja 5.0.85. Najpierw materia∏ negatywowy zo-

sta∏ optymalnie skorygowany na barwnà i szarà ta-

blic´. Potem to samo sta∏o si´ z plikiem z kamery

D-21. Istotne by∏o uzyskanie jak najwi´kszego po-

dobieƒstwa pomi´dzy obiema tablicami.

W dalszej fazie materia∏ zosta∏ zmontowany i opa-

trzony informacjami graficznymi: danymi na temat

wielkoÊci ekspozycji i temperatury barwowej Êwia-

t∏a.

Plik na dysku zosta∏ naÊwietlony w firmie Labora-

torium na skanerze SPIRIT 2K, (pliki DPX linio-

we (transfer techniczny). Powsta∏ 8-minutowy film

w formie niemej kopii 35mm.

Wyniki
Ku naszemu zdumieniu ARRIFLEX D-21 przeniós∏

kontrast mocno zbli˝ony do rozpi´toÊci negatywu.

Nie poradzi∏ sobie jednak w bardzo wysokich Êwia-

t∏ach. Ekspozycja +5,5 (mierzone Êwiat∏o padajàce)

na z∏amaniach bia∏ej firanki by∏a ju˝ zabójcza. Na

negatywie tak˝e by∏a to ju˝ bardzo bia∏a plama, lecz

jednak nie do koƒca „wypalona”. By∏o czuç za nià

przestrzeƒ i mia∏o si´ wra˝enie, ˝e za firankà mo-

g∏aby si´ rozegraç dalsza czeÊç oglàdanej historii.

Olek Winecki z Laboratorium, który korygowa∏ oba

materia∏y stwierdzi∏, i˝ z negatywu mo˝na by∏o wy-

dobyç jeszcze wi´cej szczegó∏ów w bielach (jednak

na potrzeby tego testu korygowaliÊmy do szarej ta-

blicy), natomiast w D-21 by∏o to ju˝ niemo˝liwe.

Mocne uderzenie Êwiat∏a reflektora skierowanego

prosto w obiektyw tak˝e pokaza∏o ró˝nic´ mi´dzy

kamerami. Na negatywie w ostrym kontrowym Êwie-

tle czuç by∏o powietrze, natomiast w D-21 by∏a to

ju˝ po prostu bia∏a nieregularna plama.

Natomiast ró˝nice w cieniach by∏y bardziej subtel-

ne. D-21 spisa∏a si´ wyjàtkowo dobrze. Na si∏´ trze-

Test kamery D-21

Naciemniejszym punktem by∏a pozycja o sile Êwiat∏a –3 przys∏ony

Kamera D-21 powsta∏a na bazie kamery ARRIFLEX 435
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ba by∏o doszukiwaç si´ jakby troch´ gorszej pracy

w podekspozycjach.

Obraz z D-21 nie posiada ziarna i jest pozbawiony

faktury, przez co mo˝e sprawiaç wra˝enie bardziej

ostrego. Obraz z ziarnem jest jednak bardziej sen-

sualny, zmys∏owy, ale ten poglàd mo˝e cz´Êci ko-

legów operatorów wydaç si´ ju˝ doÊç kontrower-

syjny.

Ciekawe by∏o to, ˝e D-21 zniwelowa∏a ró˝nice

w temperaturze barwowej Êwiat∏a. Ch∏odniejsze par-

tie obrazu kamera jakby sama ociepli∏a. Inaczej ni˝

negatyw odwzorowa∏a barwy. Na przyk∏ad upodob-

ni∏a czerwieƒ i kolor ∏ososiowy. Natomiast skór´

ludzkà potraktowa∏a lekko blado.

W niektórych przypadkach niwelowanie ró˝nic

w temperaturze barwowej jest po˝àdanà cechà, np.

podczas pracy w zastanym Êwietle sztucznym, gdzie

wyst´pujà ˝arówki lub Êwietlówki o ró˝nej barwie.

Lecz kiedy chcemy kontrolowaç subtelny, niewiel-

ki kontrast barwny, wtedy ta cecha mo˝e byç k∏o-

potliwa.

G∏ównà wadà D-21, która pewnie niebawem b´dzie

wyeliminowana, jest niska czu∏oÊç – 200 ASA. Ka-

mer´ mo˝na ustawiç na wi´kszà czu∏oÊç, ale obja-

wi si´ to nieprzyjemnym elektronicznym szumem.

Innym ograniczeniem jest pr´dkoÊç klatkarzu. W tej

chwili D-21 mo˝e rejestrowaç maksymalnie 60 kla-

tek na sekund´. Przy wi´kszym klatkarzu trzeba po

prostu zastosowaç negatyw.

Wnioski
Test wykaza∏ ewidentne ró˝nice pomi´dzy kame-

rami.

D-21 nie dorówna∏ negatywowi, choç bardzo si´ do

niego zbli˝y∏. Emulsja Êwiat∏oczu∏a jest nieustannie

bardziej wra˝liwa i subtelniejsza w interpretowaniu

obrazu. W negatywie mieÊci si´ wi´cej Êwiat∏a

i w procesie postprodukcji mo˝na ten wyrysowany

obraz doÊç swobodnie modelowaç. Emulsja Êwiat∏o-

czu∏a jest ca∏y czas udoskonalana. To samo dzieje si´

z rozwojem zapisu cyfrowego. Post´p jest szybki i im-

ponujàcy. WyÊcig trwa. Z korzyÊcià dla filmowców

i widzów.

Nie mo˝na jednoznacznie stwierdziç, która tech-

nologia czy kamera jest lepsza. Tak jak malarz nie

mo˝e powiedzieç, która farba jest lepsza. Trzeba
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Technika i kreacja

Szczegó∏y techniczne testu
ARRIFLEX 435 – negatyw 35mm Fuji Eterna 500
ARRIFLEX D-21 – tryb Extended Range, 200 ASA
format – 1:1.85, Super 35
obiektyw – Zeiss Master Prime 25mm T 2.0
zapis materia∏u z D-21 – rekorder HD SR HQ RGB
4.4.4
skanowanie 35mm – 2K
digital intermediate – Resolve 64 bit wersja 5.0.85.
korekcja: Olek Winecki
naÊwietlanie i obróbka negatywu: Laboratorium
kopia pozytywowa: Ewa Chudzik, WFDiF
wystàpili: Karolina Gorczyca i Andrzej Nejman
produkcja: Farat Film
re˝yseria: Tomasz Szafraƒski
zdj´cia: Artur ˚urawski
konsultacja: prof. Stefan Czy˝ewski
Êwiat∏o: Luks Film, gaffer Tomasz „D∏ugi”
Kitrasiewicz
ARRIFLEX D-21: JBD Professional Partner
ARRIFLEX 435: Panavision Polska 
kopia 35mm, 8 minut (bez dêwi´ku)

Od lewej: operator Frank van Vught, wspó∏pracujàcy
z firmà ARRI, Artur ˚urawski, Stefan Czy˝ewski

Kamery elektroniczne wymagajà od operatorów
dok∏adniejszego przygotowania i wi´kszej precy-
zji w operowaniu Êwiat∏em
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myÊleç scenariuszem: wynaleêç takie obrazy, aby

jak najlepiej opowiedzia∏y napisanà histori´. Do

ka˝dego projektu twórcy powinni podchodziç in-

dywidualnie. Technologia sprawdzona przy jednym

filmie mo˝e byç z∏ym wyborem przy kolejnym. Od-

powiedê na pytanie: negatyw czy technika cyfro-

wa, powinna byç poprzedzona ocenà specyfiki pro-

jektu, testami operatorskimi i kalkulacjami finan-

sowymi.

Producent, re˝yser, operator, scenograf muszà byç

Êwiadomi swojego wyboru. JakoÊç artystyczna mu-

si byç w zgodzie z cenà, jakà si´ za to p∏aci. Mo˝na

i trzeba iÊç na kompromisy, ale czasami te ust´pstwa

mszczà si´ na filmie. Praktyka jednak jest taka, i˝

z powodów przede wszystkim finansowych wi´kszoÊç

projektów jest realizowana w ró˝nych technologiach

elektronicznych. A te wymagajà od operatorów–

z powodu swoich ograniczeƒ – dok∏adniejszego przy-

gotowania i wi´kszej precyzji w operowaniu Êwia-

t∏em.

Dlatego tak wa˝ne i niezb´dne sà wszelkie mo˝li-

we testy i próby. Znajàc ograniczenia narz´dzi, któ-

rymi si´ pos∏ugujemy, b´dziemy mogli je optymal-

nie wykorzystaç.

Artur ˚urawski

Test kamery D-21
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Re˝yser Tomasz Szafraƒ-
ski i operator Artur ˚u-
rawski pracujà w∏aÊnie
nad postprodukcjà fil-
mu „Od pe∏ni do pe∏ni”.
Obraz zosta∏ nakr´cony
na negatywie Fuji 35mm i ca∏y materia∏ zostanie prze-
tworzony w technologii Digital Intermediate.
Film b´dzie pe∏en magii. Ju˝ drugiego dnia zdj´cio-
wego dziwne si∏y spowodowa∏y awari´ kamery, p´k-
ni´cie szyby w reflektorze 18 KW a telefony re˝yse-
ra i operatora przesta∏y dzia∏aç. Kierownik planu znik-
nà∏ po trzech dniach, a nast´pny zatrudniony –
odszed∏ na skutek dzia∏ania si∏ tajemnych jeszcze
przed ukoƒczeniem zdj´ç. Jednak te ingerencje si∏
nadprzyrodzonych by∏y doprawdy niczym w porów-
naniu z wyzwaniami technologicznymi, z jakimi przy-
sz∏o zmierzyç sie twórcom na praktycznie ka˝dym eta-
pie realizacji filmu, poczynajàc od okresu przygoto-
wawczego a koƒczàc na obróbce DI, udêwi´kowieniu
i efektach specjalnych. „Od pe∏ni do pe∏ni” b´dzie tak-
˝e pierwszym polskim filmem fabularnym dystrybu-
owanym dodatkowo na kopiach cyfrowych. O tym
wszystkim w nast´pnym numerze „Kamery”.
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