
Πορτρέτα 

απλές συμβουλές από το  
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Η γωνία λήψης 

Μια γωνία λήψης στο ύψος 
των ματιών είναι η πιο 
συνηθισμένη και «καλή» 
γωνία. Δοκιμάστε να 
φωτογράφίσετε από πολύ 
ψηλά ή από πολύ χαμηλά. 



Eye Contact 

Τις περισσότερες 
περιπτώσεις το μοντέλο 
θα πρέπει να κοιτά το 
φακό. Αυτό δίνει στο 
θεατή την αίσθηση ότι 
επικοινωνεί με το 
εικονιζόμενο πρόσωπο. 



Πετώντας τη μπάλα στις κερκίδες 

Μερικές φορές 
όμως το μοντέλο 
μπορεί να κοιτά 
έξω από το κάδρο. 

Προσέξτε πως το 
φως εδώ είναι 
κόντρα και η 
εκφώτιση είναι 
low key.  



Hannah & Me 

Αν το μοντέλο κοιτά κάτι 
ή κάποιον εντός του 
κάδρου, τότε η 
φωτογραφία μπορεί να 
διηγηθεί μια ιστορία. 



Αγνοήστε τον κανόνα των τρίτων 

Ο κανόνας των  τρίτων 
είναι χρήσιμος ακόμη και 
όταν τον αγνοούμε. 



Το φως (I) 

Αξιοποιήστε το φυσικό φως 
δημιουργικά. 



To Φως (II) 

Αξιοποιείστε 
δημιουργικά το 
φυσικό φως! 

(Τριάντος) 

Κόντρα και χωρίς 
φλας.  
http://www.facebook.
com/bill.photoart.1 
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Κρατήστε το απασχολημένο 

Προσπαθήστε να 
πετύχετε φυσική πόζα 
από το μοντέλο σας.  Οι 
στημένες πόζες συχνά 
κάνουν τις φωτογραφίες 
πολύ συνηθισμένες. 



WOW 

Προσθέστε κι άλλα 
σημεία ενδιαφέροντος 
για να εντυπωσιάσετε 



Εστιάστε 

Εστιάστε σε 
λεπτομέρειες. Μπορεί 
τελικά να δίνουν 
ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες για το 
θέμα σας. 



Κρύψτε το θέμα σας 

Δημιουργήστε μια 
ατμόσφαιρα 
μυστηρίου δίνοντας 
λιγότερες 
λεπτομέρειες στο 
θεατή. 



Μην εστιάζετε! 

Μια φωτογραφία που 
δεν είναι εστιασμένη 
δεν είναι πάντα για 
πέταμα! 



Αξιοποιείστε την κίνηση 

Η αξιοποίηση της 
κίνησης μπορεί να 
κάνει το θέμα σας 
πολύ σημαντικό. 



Το φόντο 

Μην αγνοείτε το φόντο.  



No rules! 

 

Ansel Adams: 

• «There are no rules for 
good photographs, there 
are only good 
photographs.» 
 

• Δεν υπάρχουν κανόνες για 
καλές φωτογραφίες, 
υπάρχουν μόνο καλοί 
φωτογράφοι. 



Lightroom 4.0 

• Adjustment Tools 

– Exposure for the midtones 

– Clarity 

– Vibrance 

– Auto tone for the exposure 

• Highlight Warnings 

• HDR feeling 

• Shoot in Raw 


