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»Testy Olympus PEN

Filtr Fotografia otworkowa. E-P1 oferuje filtry artystyczne stylizujące zdjęcia. Ten filtr dorzuca 
ogomną winietę na brzegach. Efekt trochę przypomina zdjęcie z camery obscury albo aparatu Łomo.

Zmiękczenie ostrości: podobny efekt można uzyskać, smarując przednią soczewkę obiek-
tywu wazeliną. Służy głównie do portretów, by rozświetlić sylwetkę i radykalnie wygładzić skórę. 

Jasny, lekki kolor stylizuje zdjęcie tak, że do złudzenia przypomina kolorowe fotografie z lat 
70. Generalnie zmniejsza nasycenie kolorów i obniża kontrast zdjęcia.

Tonowanie światła: ten filtr ma za zadanie zmniejszenie ostrego kontrastu sceny i wycią-
gnięcie szczegółów w światłach. Przydatny w ostrym słońcu.
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bardzo na podbijanie rozdzielczości, głów-
nie z powodu słabej dynamiki. To o tym 
mówił Watanabe – jego zdaniem obecne 
rozdzielczości powinny wystarczyć do 
większości zastosowań, dlatego Olympus 
skupiać się będzie na bolączkach matrycy, 
czyli poprawie dynamiki i redukcji szumów, 
a nie na zwiększaniu megapikseli.

W akcji
Aparat sprawia bardzo pozytywne pierw-
sze wrażenie. Jest mocny i zwarty, niczym 
metalowy monolit i zaskakująco ciężki jak 
na swoje rozmiary. Nie jest to jednak ciężar 
sprawiający, że używanie staje się niewy-
godne, a noszenie uciążliwe. W konfigura-
cji z obiektywem 14–42 waży 550 gramów, 
co stanowi górną granicę niezauważalno-
ści – aparat można nosić cały dzień i ani 
przez chwilę nie będzie zawadzał, zwłasz-
cza że w komplecie jest porządny, szeroki 
pasek skórzany.

Fotografowanie PEN-em sprawia wielką 
frajdę. Jego kompaktowy kształt i gabary-
ty powodują, że natychmiast zmieniamy 
nawyki fotografowania, zwłaszcza jeśli za-
łożymy obiektyw 17 mm. Jest w nim coś 
takiego, co zmusza do zastanowienia.
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Aparat z duszą

Ziarnisty film to bardzo ciekawy, ale trudny filtr. Nadaje zdjęciu ziarnistą strukturę filmu czarno- 
-białego, ale by z niego skorzystać, trzeba nauczyć się najpierw naświetlać zdjęcia na jego potrzeby.

Popart to mocne kontrasty, ostre kolory. Odwrotność filtru Jasny, lekki kolor i odpowiednik disco- 
-polo w fotografii. Znakomicie nadaje się, gdy chcemy świadomie przesadzić z kolorami.

średniej będzie mistrzem 
nad mistrzami. Gdy porównujemy jakość 
obrazu z matrycy 4/3 z dowolnym obec-
nie produkowanym kompaktem, to przy tej 
samej liczbie pikseli uzyskujemy znacznie 
lepszy obraz. Bo porównanie matrycy 4/3 
z dowolnie wybraną matrycą z kompaktu 

jest jak lotnisko-
wiec porównany 
z kortem te-
nisowym. Je-
śli dodamy do 
tego możliwość 
z m n i e j s z e n i a 
gabarytów urzą-
dzenia dzięki wy-
waleniu komory 
lustra i pryzmatu, 
dostaniemy coś 
na miarę Olympu-
sa [mju:] 2 – apa-
ratu tak dobrego, 

że setki profesjo-
nalistów używało go 

jako dyskretnego za-
pasu, przy okazji polecając 

wszystkim krewnym i znajo-
mym królika jako doskonały aparat 

dla każdego. 
Jakość lustrzanek Olympusa nie odbiega 
aż tak dramatycznie od jakości oferowanej 
przez konkurencję, więc każdy aparat kom-
paktowy dający porównywalną jakość ob-
razu ma szanse podbić wiele serc. Faktem 
jest, że mniejsza matryca nie pozwala za 
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