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 Η δυναμική του κάδρου 

 Η μορφή 

 Κροπάρισμα 

 Η θέση 

 Κάδρο στο κάδρο!!! 

 

 

Μάθημα: 

Το κάδρο 



Η δυναμική του κάδρου 
 Ανάλογα με το θέμα μας και τη φόρμα που θα διαλέξει ο 

φωτογράφος, οι άκρες του κάδου μπορεί να έχουν μια λιγότερο ή 

περισσότερο ισχυρή επίδραση στην εικόνα μας.  

 Τα όρια της εικόνας είναι τόσο σημαντικά όσο και η ίδια η εικόνα.  

 Οι γραμμές και οι διαγώνιες που δημιουργούνται παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην επίδραση που θα έχει η εικόνα μας στον θεατή. 
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Ευθυγράμμιση 
 Τοποθετήστε το θέμα σας έτσι ώστε 

να ευθυγραμμιστεί με τις γραμμές 

του κάδρου! 



Διαγώνιες και κάδρο 
 Οι κατευθύνουσες σε σχέση με τις 4 

πλευρές του κάδρου δημιουργούν την 

απαραίτητη ένταση σε μιαν εικόνα! 



Επικάλυψη και Αφαίρεση 

 Εδώ ο φωτογράφος δε προσπάθησε να απεικονίσει το κτήριο 

με αληθοφάνεια, αλλά με τρεις διαδοχικές πανοραμικές 

λήψεις, έδωσε μια εικαστική εικόνα όπου οι όγκοι, το φως και 

οι σκιές αλληλοσυνθέτουν το τελικό αποτέλεσμα. 



Οι αναλογίες 

 Η αναλογία του φιλμ ήταν 3:2 ή 1:1 

 Η αναλογία της οθόνης αρχικά ήταν 4:3 

 Σήμερα είναι 16:9 
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Αντιστροφή Αναλογιών 
 Πολλές φορές όταν έχουμε ένα κάθετο κάδρο θα πρέπει να 

φροντίσουμε το θέμα μας να τοποθετηθεί  στο κάτω μέρος. 



Κάθετα θέματα σε οριζόντιο Κάδρο 
 Αν και πολλές φορές δεν ακολουθούμε αυτή τη φόρμα. Αν όμως 

θέλετε να κρατήσετε την οριζόντια φόρμα σε ένα κάδρο θα 

πρέπει να αποφύγετε να κεντράρετε το θέμα σας.  

Έτσι θα υποχρεώσετε τη ματιά του θεατή να κινηθεί οριζόντια. 



Το κάθετο κάδρο 
 Παρόλο που το μάτι έχει συνηθίσει στα κάθετα κάδρα (από τα 

περιοδικά και τα βιβλία) στις φωτογραφίες το κάθετο κάδρο δεν 
είναι το ευκολότερο πάντα.  

 Τα χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να τοποθετήσουμε το θέμα 
μας χαμηλά για να τονίσουμε την κίνηση ή όταν το θέμα μας έχει 
την ίδια αναλογία με το κάθετο κάδρο! 



Cropping 

 Στην εποχή της ψηφιακής φωτογραφίας το cropping είναι 

ίσως ο πιο διαδεδομένος και κρίσιμος τρόπος επεξεργασίας 

μιας φωτογραφίας. 
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Η θέση 

 Ποιες είναι οι πιθανές θέσεις του θέματος στη φωτογραφία 

μας; 
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Το γεμάτο κάδρο 
 Η πιο προφανής περίπτωση είναι να γεμίσουμε το κάδρο με το 

θέμα μας. 
Αυτό βέβαια κάνει με μια έννοια τη ζωή μας εύκολη (αφού δεν 
έχουμε να διαλέξουμε) αλλά από την άλλη είναι δύσκολο να 
αποτυπώσει σωστά ένα θέμα με δυναμική! 



Εναλλακτικά 
 Όταν το θέμα μας καταλαμβάνει ένα μικρό μέρος του κάδρου 

η τοποθέτησή του μπορεί να ακολουθήσει δύο εναλλακτικές 

λύσεις 

 Να είναι στο κέντρο του κάδρου (που είναι μια προφανής και 

εύκολη λύση και γι αυτό έχει περιορισμένο ενδιαφέρον) 

 Να τοποθετηθεί έκκεντρα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η 

τοποθέτηση του θέματος να υπηρετεί το περιεχόμενο της εικόνας! 



Μοιράζοντας το κάδρο 

 Πάντα σε ένα κάδρο , υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος που 
δημιουργούν φυσικούς διαχωρισμούς. 

 Πως τοποθετούμε τα σημεία αυτά ώστε να πετύχουμε το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα; 
 Ο κανόνας των τρίτων,  

 Η χρυσή τομή και  

 Οι αριθμοί Fibonacci  







Κάδρο στο κάδρο 

 Είναι αναμφισβήτητα ένα δυνατό στοιχείο σύνθεσης! 

 Πρέπει όμως να ακολουθεί ανάγκες και να μη γίνεται κλισέ. 
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 Αντίθεση 

 Προοπτική  

 Ισορροπία 

 Ένταση 

 Ρυθμός 

 Περιεχόμενο 

 

 

Μάθημα: 

Αρχές 

Σχεδίασης 


