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Chciałabym dzisiaj zachęcić Was do łapania i zatrzymywania
fajnych chwil aparatem, a tym którzy już to robią, podrzucić kilka
dobrych rad. Pamiętajcie, że nie ważne czy macie wysokiej klasy
aparat fotograficzny, czy aparat w smartfonie, najważniejsze 

by uchwycić ciekawe kadry. Spróbujcie będąc na spacerze
spojrzeć na otaczający Was świat okiem obiektywu, 
gwarantuję że zobaczycie więcej i na pewno inaczej :)

Kochani bursjanie



przede wszystkim fotografuj
Po pierwsze fotografuj, fotografuj i jeszcze raz

fotografuj. Im więcej zdjęć zrobisz, 
tym więcej ciekawych ujęć zdobędziesz, a poza tym

nigdy nie wiesz, kiedy trafisz na temat 
godny uwiecznienia.



Najlepsze tematy do zdjęć znajdziesz w swojej okolicy 
lub w swoim domu. Jeśli chcesz fotografować ludzi, zacznij 

od swojej rodziny. Kiedy wolisz fotografować naturę, 
wyjdź z domu i spójrz na otoczenie przez obiektyw. 

Zwracaj uwagę na rzeczy, których wcześniej nie widziałeś.

nie musisz jechać do  egzotycznych krajów,
aby zrobić dobre zdjęcie





To podstawowa zasada kompozycji w fotografii, czyli podzielenie
obrazu na 3 równe części w poziomie i pionie za pomocą linii.  

zasada trójpodziału

Linie trójpodziału, pokazują nam gdzie
najlepiej umieścić horyzont lub

pionową ścianę budynku. Dzięki temu
zdjęcia nabiorą silniejszego wyrazu.





zwracaj uwagę na dobre tło
Nie skupiaj się tylko na głównym temacie, zwracaj
uwagę na to, co znajduje się w tle. Zadbaj o to, 
aby nie było tam zbędnych, przeszkadzających

elementów. Gdy w danym momencie 
nie masz wpływu na tło, możesz zmienić perspektywę. 

Spróbuj zrobić zdjęcie np. od góry lub od dołu.





Wydawałoby się, że piękna, słoneczna pogoda sprzyja
dobrym zdjęciom. Niestety nie jest to prawdą, ponieważ

pełne słońce powoduje, że powstają cienie rzucane 
np. przez włosy czy nos, szpecąc modela. 

Sposobem na dobre zdjęcie w słoneczny dzień, 
jest ustawienie modela w cieniu.

słońce, a dobre zdjęcie





dobry pomysł
Na zdjęcie trzeba mieć przede wszystkim dobry pomysł. 

Nie rób zdjęć na siłę, jeśli ktoś tego nie chce. 
Staraj się także być kreatywnym 

i szukać inspiracji do ciekawych zdjęć.
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"Fotografie to kęsy czasu, 
które można wziąć do ręki."

Angela Carter



Koniec


