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Η απόδοση του “βαθους” σε µιά φωτογραφία
δεν είναι αναγκαστική προυπόθεση για να
κάνει κανείς µιά υπέροχη φωτογραφία. 
Φυσικά και υπάρχουν εξαιρετικές
φωτογραφίες που µιλάνε στη φαντασία µας, 
και που θα τις χαρακτήριζε κανείς επίπεδες. 
Αλλά αυτές αποτελούν εξαίρεση. Η παρουσία
της τρίτης διάστασης (στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων) είναι ένα από τα σηµαντικά
πλεονεκτήµατα που δίνει ο δηµιουργός στο
έργο του και οδηγεί σε µιά απολαυστική
εικόνα. 

Ανδρέας Ζέρβας, 19/9/2010

Αυτή η παρουσίαση στηρίχτηκε στο www.andzer.gr



ΗΗ ΤρίτηΤρίτη διάστασηδιάσταση

• Ενώ ο πραγματικός
κόσμος είναι
τρισδιάστατος οι
φωτογραφίες εξ’
ορισμού είναι
δυσδιάστατες.

• Μπορούμε όμως να
δημιουργήσουμε στο
θεατή την «εντύπωση»
της τρίτης διάστασης.



ΤοΤο ““ΣηµείοΣηµείο ΦυγήςΦυγής””

Είναι το σηµείο (στο άπειρο) στο οποίο
συγκλίνουν παράλληλες (µεταξύ τους) γραµµές, 
που είναι µη παράλληλες µε το επίπεδο της
εικόνας.. 
Πρακτικά σηµαίνει “πώς βλέπουµε λοξά, τις
παράλληλες µεταξύ του γραµµές, να χάνονται στο
βάθος”. 
Όπως καταλαβαίνετε, το σηµείο φυγής είναι
κατασκεύασµα της φαντασίας µας και δεν υπάρχει
πραγµατικά! Είναι αυτό όµως που µας βοηθάει να
καταλάβουµε την τρίτη διάσταση της εικόνας, το
βάθος! 



ΈναΈνα παράδειγµαπαράδειγµα



∆ηλαδή∆ηλαδή……

� οι γραµµές του τρένου, 

� οι γραµµές του δρόµου, 

� τα καλώδια µεταφοράς ρεύµατος, 

� οι δεντροστοιχίες, 

� οι κιονοστοιχίες, 

� οι ακµές ενός κτιρίου, 

� οι όχθες ενός ποταµού, 

� της θάλασσας, 

� το παιχνίδι των κυµάτων, 

� τα φυτά σε µιά καλλιέργεια, 

� το εσωτερικό ενός τούνελ, 

� ένας φράχτης, κλπ. όλα δηµιουργούν στο µυαλό µας δέσµες
παράλληλων γραµµών. 



ΠότεΠότε τιςτις βλέπουµεβλέπουµε
συγκλίνουσεςσυγκλίνουσες;;

Όλες αυτές οι γραµµές ξέρουµε από την
εµπειρία µας ότι είναι µεταξύ τους
παράλληλες. Αλλά, όταν τις
βλέπουµε λοξά, δεν τις βλέπουµε
παράλληλες, τις βλέπουµε
συγκλίνουσες, να συγκλίνουν δηλαδή
κάπου στο βάθος. Μόνο αν η γωνία θέασης
είναι µικρή και κάθετη σ αυτές, φαίνονται
πραγµατικά παράλληλες µεταξύ τους και µε
το επίπεδο της εικόνας.



ΈναΈνα ΠαράδειγµαΠαράδειγµα



ΗΗ µαγείαµαγεία τηςτης γραµµικήςγραµµικής
προοπτικήςπροοπτικής

• Το μυαλό μας ξέρει ότι πχ. οι
γραμμές του τρένου είναιείναιείναιείναι
πάνταπάνταπάνταπάντα μεταξύμεταξύμεταξύμεταξύ τουςτουςτουςτους
παράλληλεςπαράλληλεςπαράλληλεςπαράλληλες. 

• Βλέποντας λοιπόν μιά εικόνα
με γραμμές τρένου, οι οποίες
να χάνονται στο βάθος του
ορίζοντα (στο σημείοσημείοσημείοσημείο φυγήςφυγήςφυγήςφυγής
τους), ξέρειξέρειξέρειξέρει ότι είναι μεταξύ
τους παράλληλες
και προσαρμόζειπροσαρμόζειπροσαρμόζειπροσαρμόζει όλη την
υπόλοιπη εικόνα πάνω σ
αυτό το δεδομένο. 

• Δηλαδή βλέπει και τους
υπόλοιπους όγκους της
εικόνας, που σχετίζονται με
τις συγκλίνουσες γραμμές, 
ανάλογα! 



ΠαιχνίδιαΠαιχνίδια τουτου µυαλούµυαλού

Στην παρακάτω
φωτογραφία, οι
γραµµές των
παράθυρων είναι, 
εννοείται, οριζόντιες. 
∆εν φαίνονται όµως
έτσι, το µάτι µας
όµως προσαρµόζεται
και χρησιµοποιεί τη
σύγκλισή τους σαν
τρίτη διάσταση. 



ΤοΤο µυαλόµυαλό

• συγκρίνει αυτό που
ξέρει µε αυτό που
βλέπει, 

• αντιλαµβάνεται το κοντά
και το µακριά.

• Αντιλαµβάνεται το βάθος. 
Άρα, αρκεί να εντάξουµε
λοξά µέσα στην
φωτογραφία µας γνωστές
εικόνες, που έχουν έντονες
παράλληλες γραµµές, για
να δώσουµε συνολικά και
ξεκάθαρα στην εικόνα µας
την αίσθηση του βάθους. 



ΤοΤο µέγεθοςµέγεθος παίζειπαίζει
ρόλορόλο..

Συγκλίνουσες γραµµές µεγάλου µήκους που
κυριαρχούν µέσα στην εικόνα µας, δίνουν πολύ
πιό έντονο εφέ βάθους! Συνεπώς, το εύρος της
γωνίας θέασης µπορεί να αναδείξει περισσότερο
(ή όχι) την τρίτη διάσταση. Οι φωτογραφίες µε
ευρυγώνιο φακό πλεονεκτούν ως προς αυτό τον
παράγοντα. Ο ευρυγώνιος φακός αναδεικνύει πιό
εύκολα το βάθος. Η προηγούµενη φωτογραφία
είναι µε τηλεφακό. Παρότι έχει έντονη τη γραµµή, 
η προοπτική της είναι ρηχή. 



ΠερισσότεραΠερισσότερα σηµείασηµεία
φυγήςφυγής

• Μιά εικόνα µπορεί να
έχει περισσότερα από ένα
σηµεία φυγής. Αυτό το
αντιλαµβανόµαστε πιό
εύκολα σε εικόνες κτιρίων, 
που έγιναν µε ευρυγώνιο
φακό. 

• Ένα κτίριο που έχει µιά
κυβική δοµή, έχει τρία σετ
παράλληλων γραµµών. 
∆ηλαδή τις γραµµές των
τριών διαστάσεων. Έτσι
δηµιουργούνται στην εικόνα
µας τρία σηµεία φυγής. 
Μπορεί να υπάρχουν και
περισσότερα. Μπορεί να το
δει κανείς αυτό στην
παραπάνω φωτογραφία.



ΡεαλιστικήΡεαλιστική ΖωντάνιαΖωντάνια

Κανείς λέει “υπέροχη
γωνία!”, ή “είναι σαν
πίνακας!”

Στην ουσία όµως αυτό που
υπονοεί είναι: “είναι
υπέροχο που
χρησιµοποίησες τα σηµεία
φυγής στην εικόνα σου και
µου έδωσες την αίσθηση
του βάθους”. Στην ουσία, 
αυτό που κάνουµε
ψάχνοντας τα σηµεία
φυγής, είναι το να
ψάχνουµε τη σωστή γωνία
θέασης! 



ΑντιστρέψτεΑντιστρέψτε τοτο!!

Αντιστρέφοντας
λοιπόν τη σκέψη, 
όταν ψάχνουµε τη
δυνατή γωνία
θέασης, βλέπουµε
και τακτοποιούµε
στο κάδρο µας τις
συγκλίνουσες
γραµµές και τα
σηµεία φυγής. 



ΕµπρόςΕµπρός--ΠίσωΠίσω
((συσχετισµοίσυσχετισµοί))

•Εκτός από τις
συγκλίνουσες
γραµµές
υπάρχουν κι άλλοι
τρόποι να
δηµιουργήσουµε
προοπτική!

•Παράδειγµα οι
εµπρός-πίσω
συσχετισµοί



ΒάθοςΒάθος ΕικόναςΕικόνας

Είναι να µπορεί ο
θεατής να καταλάβει

• τι είναι εµπρός και τι
πίσω σε µία εικόνα, 

• πόσο απέχουν το
εµπρός από το πίσω,

• τι είναι µεγάλο και τι
µικρό.. 



ΜέτροΜέτρο σύγκρισηςσύγκρισης



ΕπικαλύψειςΕπικαλύψεις

Το µυαλό µας ερµηνεύει
αµέσως µιά εικόνα που του
παρουσιάζει δύο γνωστά του
αντικείµενα σε επικάλυψη, 
ως εξής:

Αυτό που καλύπτει το
άλλο είναι εµπρός. Αυτό
που καλύπτεται είναι
πίσω. 

∆εν µπορεί να γίνει
ανάποδα!! :) Μπορεί να
ακούγεται απλό, αλλά πρέπει
να το σκεφτεί κάποιος για να
το κάνει πράξη. 



ΟµίχληΟµίχλη καικαι ΚαταχνιάΚαταχνιά

Μερικά φυσικά φαινόµενα
επηρεάζουν το φως, την
λαµπρότητα, την απόχρωση, την
ευκρίνεια των αντικειµένων της
εικόνας µας κατά βάθος. ∆ηλαδή
µπορεί να επηρεάσει την όψη των
αντικειµένων κατά την τρίτη
διάσταση, το βάθος. ∆ηλαδή όσο
αποµακρύνονται τα αντικείµενα από
το θεατή, τόσο διαφοροποιούνται τα
παραπάνω χαρακτηριστικά. 

Αυτά που είναι καθαρά και καλά
τονισµένα είναι κοντά. Αυτά που
είναι πιό άτονα και λιγότερο
ευκρινή είναι µακριά.



ΣυνδυασµοίΣυνδυασµοί

Συνοψίζοντας, εφόσον
θέλουµε να δώσουµε την
τρίτη διάσταση στη
φωτογραφία µας, µπορούµε
να χρησιµοποιήσουµε κάποια
από τις παρακάτω τεχνικές

- Συγκλίνουσες γραµµές –
σηµεία φυγής

- Εµπρός - πίσω συσχετισµοί

- Επικάλυψη διαδοχικών
στοιχείων

- Οµίχλη και καταχνιά

Συνδυασµοί των παραπάνω


