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Декілька ненав’язливих
рад для тих, хто цікавиться
фотографією
«Не хочу повчати в жодному разі! Але можу
поділитися досвідом…» — одреагував письменник та фотограф Олесь Поплавський на
наше прохання про цей матеріал.

Деякі фотографи радять знімати людей де
тільки можливо. Пейзаж, в якому присутня людина, більш емоційний, індивідуальний. Людина на пейзажному фото допоможе глибше передати ваші почуття.
І ще нюанс: люди ліпше передають масштаби, велич об’єктів.

1. Перше і найголовніше, що вам необхідно
зробити, приступаючи до будь-якої справи, це
з’ясувати, чи ваша це справа, чи до душі вона
вам. Чи варто вам цим займатися, а якщо варто, то нащо?
Якщо це ваше, якщо воно частина вас самих, то вважайте, що позитивний результат
у вас у кишені. На дев’яносто дев’ять відсотків
успіх вам забезпечений.
2. Що стосується фотосправи, то, безумовно,
не зайвим буде спершу пройти курс вчення.
Можна онлайн в Інтернеті, а можна безпосередньо у майстра. Цей крок, поза сумнівом, наблизить вас до мети на той останній відсоток,
розширить кругозір, допоможе розібратися
в деяких технічних питаннях. Одного лише
таланту недостатньо, необхідно мати ще навик і знання.
3. Результатом вашої роботи можуть бути
просто фотографії, а можуть бути фотографії,
що претендують стати витвором мистецтва.
Досліджуйте! Заходьте туди, де інші не бували.
Шукайте місця, куди мало хто доходить. Повірте, такі місця є і в вашій місцевості.
Зумійте подивитися на деталі навколо
чужим оком. Так, якби ви ніколи раніше їх
не бачили. Поштова скриня в під’їзді, інтер’єр вашої кімнати, двері бабиної хати
в селі… Ефект од такого погляду одчуєте
незабаром!
FLICKR
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Цікаві знімки виходять, якщо використовувати
транспорт. До прикладу, знімати з вікна машини
чи поїзда. Чи зробити пейзажне фото, коли телефон/фотоапарат установлений на даху автомобіля, в якому відбивається небо.

блива точка зору, правильно вибраний ракурс
і правильно підібране освітлення.
6. Ще одне важливе правило — це постійна присутність вашого внутрішнього цензора. Якщо його немає, його необхідно виховати
в собі. Саме він визначає, що є добре, а що є
погано, що етично, а що ні. Без цього внутрішнього чуття немає зростання.
7. Для того, щоб стати справжнім фотографом, необхідно постійно привчати себе бачи-

Театральний фестиваль в Бресті.
Фото Олеся Поплавського.

4. Пам’ятаємо завжди, що фотоапарат — це
всього лише ваш підручний інструмент, засіб
для досягнення мети. Він повністю підпорядкований вам. Фотографує не він, фотографуєте ви з його допомогою.
5. Будь-який предмет, будьяку подію можна сфотографувати і показати так, що в
очах інших вони виглядатимуть справжнім шедевром.
У цьому і є майстерність художника. Але для досягнення
результату потрібні ваша осо-

Часто він робить головний об’єкт занадто
яскравим і цим псує фото. Професіонали радять
ліпше знайти додаткову криницю освітлення
в приміщенні.
З іншого боку, спалах добряче поможе при
фотографуванні проти сонця. Буває, що красиві види розміщені саме під сонцем, тож спалах
допоможе позбутися темної плями при такому
ракурсі.

ти навколишній світ фрагментарно, у межах
можливого кадру. Пам’ятати, що світ складається з деталей і що ваша мета як фотохудожника — виділити з цієї безлічі деталей головні.
Знімок повинен зароджуватися спочатку у вашій голові і тільки потім фіксуватися вами за
допомогою фотоапарата.
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Перші мають цінність для вас, вони лучать вас
з якоюсь особистою подією, власним спогадом.
А другі фото є чимось більшим. Щоб отримати їх, необхідний талант, ваш творчий підхід.
Бути талановитим неможливо навчитися. Талант або є, або його немає. Але в кожної людини є творча жилка ;)

Спалах

Маша і ведмідь. Фото Олеся Поплавського.

8. Фотоапарат має з вами бути постійно.
Хоча б для того, щоб не пошкодувати про упущену можливість зафіксувати прекрасний момент, який ніколи не повториться.

Не забувайте протирати об’єктив! Пара, тлущ,
бруд осідають на камері постійно і псують фото.
Камеру телефону можна протерти за допомогою
спирту і ватних паличок або вільготної чистої
онучки, але без ворсинок. Дехто використовує
для протирання спеціальні серветки, що продаються в магазинах техніки. Добре пасують серветки з мікрофібри, якими протираємо окуляри.
Але! Дехто спеціально натирає камеру пальцем — для ефекту романтичної розмитості.

WIKIMEDIA COMMONS

FLICKR

Якщо фотографуєте на смартфон, пам’ятайте,
що його камера робить знімок через кілька секунд після натискання на кнопку. Якщо опустите її
зарано, знімок вийде розмитим. Хоча… це можна
зробити своїм художнім прийомом ;)

Кілька лайфхаків
Компоновка за правилом третин: якщо поділити картинку двома рівновіддаленими паралельними вертикальними та двома горизонтальними лініями (на 9 однакових прямокутників), то основні об’єкти мають розміщатися
на перетині ліній або вздовж них. Вирівнювання важливих частин за цими точками та лініями створює більшу напругу, виразніші акценти. Знімок набуде динаміки, якої не доб’єшся
простим розташуванням предмета в центрі кадру. В налаштуваннях смартфону ви знайдете,
як увімкнути таку сітку автоматично.

ФОТО ТОМИ БАБІНОЇ

Фотографи радять розміщувати головний
об’єкт з лівого боку кадру. Бо читаючи, ми
переглядаємо образи саме зліва направо. До
того ж, спробуйте розташувати об’єкт в правій нижній точці — останню отриману інформацію ми сприймаємо найсильніше.
Також бажано, щоб лінія горизонту не ділила кадр навпіл. Таке зображення сприймати важче.
Якщо вам потрібно розмістити на фото декілька об’єктів — не робіть це хаотично, краще, аби об’єкти утворили якусь геометричну
фігуру.
Важлива точка, з якої ви знімаєте. Для
портрета найліпше знімати на рівні очей,
для портрета на повний зріст тримати камеру на рівні пояса.
Ну і не забувайте про фон. Світлі предмети треба знімати на темному, темні —
на світлому фоні. А якщо ваш фон надто
яскравий, то вся увага буде до нього, а не
до основного об’єкту.

Фреймінг — прийом, коли
«обрамляємо» об’єкт іншими,
щоб око одразу вловлювало,
на що йому дивитись.

Позбігайте функції zoom’у (наближення).
Часто чим більший зум, тим гірша буде якість
фото. Тож якщо можете, просто підійдіть
до об’єкта ближче.
FLICKR
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