
Podstawy kadrowania i kompozycji 
 

Fotografia cyfrowa staje się coraz popularniejsza i obecnie niemal każdy jest w 
posiadaniu aparatu fotograficznego. Możliwości techniczne najnowocześniejszego sprzętu 
sprawiają, że zrobienie poprawnego zdjęcia wydaje się być łatwiejsze niż kiedykolwiek 
wcześniej. Jednak sztuka fotografowania nie sprowadza się do zrobienia poprawnego, lecz 
dobrego zdjęcia. Warto pamiętać, że te najbardziej udane są zasługą zdolnych fotografów, a 
nie najlepszych aparatów.  

Osoby zaczynające swoją przygodę z fotografią mają tendencję do skupiania się 
wyłącznie na temacie zdjęcia, pomijając przy tym tak istotne elementy jak brzegi czy tło. Dla 
profesjonalisty jednak znaczenie ma każdy centymetr kadru, dlatego kompozycja fotografii 
musi być dobrze przemyślana. Oto najważniejsze jej aspekty:  
 
1. Nie tylko środek. 
Kompozycja centralna to najczęściej wybierana przez początkujących forma kadrowania: 
główny motyw umieszczają na samym środku zdjęcia. Chociaż niewątpliwie ma to wiele 
zalet, ponieważ skupia wzrok na fotografowanym obiekcie dając jednocześnie poczucie 
równowagi, to potrafi jednak nudzić. Kadrowanie centralne odwraca uwagę osoby 
oglądającej od wszystkich innych elementów zdjęcia i choć sprawdza się w przypadku 
portretów, to niemożliwe jest, by w ten sposób uwiecznić miejsce i oddać jego ciekawy 
charakter.  
 
2. Prostota jest najważniejsza.  
Przed zrobieniem zdjęcia warto zastanowić się, który fragment otoczenia, chcielibyśmy 
uwiecznić na fotografii. Niejednokrotnie w kadrze znajduje się wiele elementów, które 
odciągają uwagę od głównego motywu. Należy je wyeliminować zwracając w ten sposób 
uwagę widza na najważniejszy obiekt. Również nadmierne wypełnienie kadru tłem powoduje 
uczucie zagubienia u oglądającego oraz utratę wyrazistości tematu zdjęcia. Użycie zoomu 
lub przybliżenie się do fotografowanego obiektu stanowi najprostsze rozwiązanie tego 
problemu. 
 
3. Perspektywa.  
Typową cechą początkujących fotografów jest robienie zdjęć z naturalnej perspektywy, czyli 
z poziomu wzroku. Jednak przełamanie tego nawyku nie jest trudne, a poszukiwanie mniej 
typowych punktów widzenia stosunkowo łatwe. Możliwości jest mnóstwo: zdjęcia w pozycji 
leżącej, kucając, wchodząc na krzesło, a nawet zrobienie kilku kroków w bok sprawia, że 
kompozycja lub światło skrajnie się zmieni. Eksperymentować można nieustannie, tym 
samym odkrywając pozycje pozwalające zrobić najbardziej korzystne ujęcia 
fotografowanego obiektu.  
 
4. Piony i poziomy. 
Zmiana proporcji kadru to obecnie podstawowa funkcja wielu aparatów. Osoby, których 
aparaty są jej pozbawione mają do dyspozycji szeroką gamę programów do obróbki zdjęć, 
gdzie opcja ta jest dostępna. Umożliwia nam znacznie lepsze skomponowanie obrazu (np. 
przy tworzeniu panoramy), więc warto z tej szansy skorzystać.  



Pionowy kadr jest wykorzystywany przy portretach, zdjęciach sylwetek pojedyńczych osób 
czy wysokich budynkach. W poziomie najczęściej fotografowane są krajobrazy i rozległe 
obiekty.  
 
Niezależnie od tego jakim sprzętem fotograficznym dysponujemy, to od nas zależy końcowy 
rezultat sesji. Warto więc pamiętać i stosować się do podstawowych zasad oraz dużo 
eksperymentować - w końcu to ćwiczenie czyni mistrza! 
 
 
 
 


