
КАКВО, КАКВО И ЗАЩОТО СЕ СЪСТАВЯ 

Какво по дяволите е композиция?" 

Няма нищо магическо в състава. Всеки път, когато вдигате камерата в окото си, всъщност сте 

подсъзнателно, композирате картина. 

Магията идва в познаването на това КАК да композирате творбите си по начин, който е приятен за 

другите и комуникира правилното послание. 

Състав е просто за подреждането на елементи в рамките на вашата снимка , за да я направят  

привлекателна за широка аудитория . 

 

 

И двете снимки изобразяват подобна тема: дете, което играе на оборудване за 

детска площадка. 

Всяка снимка се опитва да създаде подобна точка на фокус: изразът на детето. 

  

На първо снимката не успява , защото всеки елемент насочва зрителите към дъното на детето и 

обувките му. 

На втората снимка, всеки елемент сочи към лицето на детето . В инструментариума на състава , 

използван във втората снимка са: рамки, форми, водещи линии, повторение, модел, цвят 

и дълбочина на полето 

. 

Тази снимка е отличен пример за установяване на мащаба чрез правилата за съставяне. Не може 

да се отрече, че това е спираща дъха сцена. Въпреки това - погледнете снимката, докато държите 

палеца си над силуетите в десния ъгъл. Сега извадете палеца си и погледнете отново цялата 

снимка . 
 



Вашата първа стъпка към добрия състав -

 

Опростяване, опростяване, опростяване  

Тази снимка е отличен пример за "импулсна картина". Фотографът видя нещо, което го интересува . 

Той иска да се каже нещо за това място , или може би за мъжа излизащ от кафе магазина. Но на импулс 

изстрел, снимката е твърде претрупана. Тя не ни казва нищо за  мястото или за човека. Тя не разполага с 

фокус, или с история. 

Обучението за опростяване на състава на вашите фотографии е един от най -лесните, и най -

важното, уроци , които ви могат да учат във фотографията. 

Когато имате творчески импулс да направите снимка, направете го по следния начин: Веднага щракнете 

върху снимка. Това е вашата "импулсна картина". 

Сега - дишайте за момент и се запитайте: "Какво се случва тук, което ме примами да направя тази 

снимка? Каква е историята тук? Какъв е най-важният елемент пред мен ? " 

Опростяване на вашите фотографии и създаване на въздействие. Този образ подобен на предишния 

, но този фотограф избра да  изолира мъжа и да го направи  фокус на "историята". Можете да разберете, 

като разгледате снимката, че вероятно има и интересен фон. 

 

Направете още снимки, като изолирате обекта, който разкриват тези въпроси . 



Добрият състав започва с това, да си задавате въпроса: "Каква е моята тема/въпрос ?", А след това 

опростяване на сцената, за да се подчертае тази тема. 

Правете тези два елемента на композиция (задайте въпроси - опростете), докато не станат втора 

природа. 

След идентифициране на вашата тема, идват четири основни въпроса , които ще ви помогнат да 

изградите  своя състав - 

1.     Каква е посоката на източника на светлина ? 

2.     Кое е най-доброто разположение на обекта в рамката на камерата ? 

3.     Какви други елементи в рамките на сцената може да поставя , за да ми допълнят моя въпрос? 

4.     Какви други елементи в моята сцена ще "разсейват" от моята тема? 

УКАЗАНИЕ НА СВЕТЛИНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ 

 

Посоката на източника на светлина трябва да бъде вашето основно съображение. Посоката на 

светлинния източник влияе значително върху избора на ъгъл спрямо обекта.Възможно ли е да заснемате 

с източника на светлина зад обекта? Искате ли светлина, която "моделира" предмета? Самият източник 

на светлина е елемент от вашия състав? 

Поддържайте тези предложения под внимание (особено когато сте начинаещи). 

1.     Не използвайте задна светлина (светлина, която идва от задната част на обекта), освен ако не 

желаете силует. 

2.     Когато снимате хора, не позиционира тях , така че на светлина източник е директно в тяхната 

страна. 

3.     Повечето индивиди изглеждат най-добре , когато на светлина източник идва от в предната част на 

на обекта и на около четиридесет и пет градуса ъгъл на обекта. 

 



Насочване към темата -В повечето случаи не искате обектът ви да бъде центриран във 

вашата рамка! 

Какви елементи в снимката могат да сочат (подчертават) моята тема? 

Виж за обекти в рамките на вашата снимка , които директно насочват очите на зрителя към вашата тема.

 

Акцентите върху перилата на стълбището се насочват директно към жената с чадъра. 

 

Идващата кола разваля снимката 

 



Разсейване 

Какви елементи в моята сцена се отклоняват от моята тема? Този въпрос е малко по-труден за 

количествено определяне. Но - има един връх, който почти винаги е универсална истина. 

Не искате ярък или необичайно оформен обект близо до ръба на рамката или зад обекта.Когато 

започнете да развивате уменията си, ще се научите да разпознавате тези разсейвания  и да композирате 

снимката, като ги изключвате.

 

В това изображение обектът ни лежи в буквално минно поле за очите. Безспорен е малкият бял знак, 

заобиколен от сянка, кош за боклук, светлинният стълб и  бялата сграда в горния десен ъгъл. 
Тези елементи са твърде ярки. Те засенчват темата и привлече зрителските очи далеч от спящия човек 

Обучете себе си, за да видите разсейването. Имайте предвид, че светлината преизпълнява тъмно. Ярките цветове 

преодоляват тъмните цветове. Нечетните форми преодоляват плоските равнини на пространството. Светлината в 

снимката ще привлече окото. Можете да използвате тъмните зони, за да принудите зрителите да се насочат в 

посоката, в която искате да отидат. Обратно, не искате ярки бели области навсякъде, които да отклоняват очите 

от темата. 

Правило- Съзнателно преместете окото си в горния ляв ъгъл на рамката. Започнете да го 

сканирате,    както четете книга: отляво надясно и надолу по един ред наведнъж. Практикуването на 

това ще ви научи да виждате насочващи указатели и разсейващи очи.  

 

Използване на фокусна точка 

Когато гледате навън, очите ви непрекъснато се разхождат - без прекъсване? Не. Те идват да си почиват: на 

катерица в дървото, дете, подскачащо топка на тротоара, стара жена гледаща през прозореца. Разбира се, гледаме 

цялата сцена. Но ние гледаме на катерицата, почиваме, гледаме детето, почиваме, гледаме жената, почиваме и 

продължаваме нататък.   



Това са фокусни точки - места за почивка . В фотографската композиция, ние обичаме да мислим за тях като 

"котви". Те държат окото на зрителя да се скита безцелно, да не знае какво да прави в следващия.  

 

Понякога фокусна точка ще бъде естествено достъпна в рамките на сцената. Друг път няма. Това е мястото, 

където трябва да поставите вашето творческо "мислене " . В тази снимка  е представена една красива сцена , но тя 

няма нито една фокусна точка, така че тя е създадена от един  хвърлен  камък във водата. 

 

Фокусната точка е пехотинецът.  



 

Фокусната точка е очите на насекомите. Въпреки че обектът е насекомото, 

необичайната форма на очите (в сравнение с всички на други елементи на на 

снимката) носи на зрителите почивка в очите на насекомото. Обърнете се отбележи, 

как краката на насекомото работят като указатели! 

Правилото на третините 

Това правило предлага изображението да се представи като разделено на девет равни части чрез две еднакви 

хоризонтални линии и две еднакви вертикални линии. Важни елементи от състава трябва да бъдат поставени по 

тези линии или в техните пресечни точки. 

Привържениците на техниката твърдят, че привеждането на пациент с тези точки създава повече напрежение, 

енергия и интерес в на състава от просто центриране на обекта. 

 



 

 



1/3 и 2/3. 

Това правило е изстрел на правилото на трети. Неговото създаване започва по целия път до древна 

Гърция. По същество, това , което се казва, е, че при гледането на произведения на изкуството 

човешкият ум намира за най-приятно, ако "пространството", използвано в произведението е разделено 

на два компонента от 1/3 и 2/3. 

 

В пейзаж фотография ви почти винаги има един естествен хоризонт линия. В прилагането на 1/3 -

 2/3 правилото, ландшафтни фотографи ще често дават 1/3 от техния образ пространство, за 

да на небето и 2/3 на земята, или те ще се направи за обратното, като 2/3 от изображението 

пространство до небето и 1/3 до земята. 

Shape- 

 Един от най -силните инструменти на разположение , за да ви за състав е в използването на форма. 

Необичайни форми са с естествен фокусна точка. Те могат също да бъдат използвани , за да насочи на 

очите, защото нашият ум ще следват на ръба на една необичайна форма. 

  



Фокусната точка може да бъде обектът или тя може да бъде поставена близо до обекта, за да привлече 

вниманието на зрителя към обекта.Ето кратък списък с идеи за фокусната точка: тя може да бъде точка на 

контакт, необичайна форма, драматична промяна на цвета, драматична промяна на контраста, пресичане на 

обекти или линии или движение. 

 

 

Тази фокусна точка е ярка промяна в цвета, контраста и формата. 

  

Lines- 

 Там са много видове на линии , които един фотограф може да се възползват за състав. За тази дискусия, ние ще 

да покрие три: водещи линии, на S Curve, и на Z крива. 

Линиите работят много като указатели. Те служат като водач в изображението и водят зрителя през 

изображението. 

Кривата Z - 

  

Кривата "Z" е почти същата концепция като кривата S. Основната разлика е в създаденото 

напрежение.Кривата S е гладка и течна, докато кривата Z е по-рязка и създава по-силно усещане за 

"стъпване" в картината. 

 



 

 



 

 



 

Седем основни инструмента на състава на композицията. 

1. Баланс-Вие искате вашия основен предмет на бъде по-тежък от всички на други елементи , взети 

заедно. Поставете основната тема на една страна на по въображаема скала и след това се 

натрупват всички от останалата част от другите елементи върху другата страна на скалата. 

2.     Централна фигура - фокусна точка 

3.     Водещи линии 

4.     Изглед - Не приемате първия ъгъл, който ви се стори в ума, когато създавате картина. 

5.     Мащаб -Установяването на чувство за мащаб е много важно за вашата фотография. 

6.     Рамки 

7.     Дълбочина на полето 



 

 


