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Krajobraz to jeden z najbardziej ulubionych i jednocześnie najbardziej zdradliwych 
tematów fotograficznych. Piękną scenerię bezwiednie badamy wzrokiem, oceniamy 
całość jednocześnie badając zachwycające szczegóły. Na nasze wrażenia ma wpływ 
nie tylko to, co widzimy – to również szmer liści i strumienia, zapach powietrza, wiatr. 
Kiedy otacza nas piękno, mamy wrażenie szczęścia i unikalności chwili. I tę unikal-
ność, niepowtarzalność chcielibyśmy pokazać na fotografiach – i wtedy przekonuje-
myh się, że to bardzo skomplikowane zadanie.

Ładna sceneria to stanowczo za mało – miliony ludzi jeżdżą co roku w przepiękne 
miejsca, przywożąc stamtąd miliardy fatalnych, kompletnie chybionych ujęć. Sztuka 
fotografii krajobrazu to znalezienie pomysłu na kadr – to właśnie pomysł jest ważniej-
szy niż "obiektywna" atrakcyjność otoczenia. Umiejętność komponowania, ale także 
dostrzegania światła, linii, faktur, brył to konieczny warunek udanej fotografii krajo-
brazowej, w przeciwieństwie do samego pobytu na Hawajach, w Namibii czy na Is-
landii.
 
Niemniej ważne jest, aby mieć coś do powiedzenia za pomocą fotografii. W momencie 
naciskania spustu migawki musimy znać odpowiedzi na pytania: jakie emocje chce-
my wywołać? Jak widz ma odbierać prezentowany widok? Chcemy wzruszyć czy re-
laksować, onieśmielać czy elektryzować, uspokajać czy ekscytować?
 
Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Jeśli podejrzewałeś, że za pięknymi zdjęciami kra-
jobrazów kryją się tajemnice, którymi ich autorzy niechętnie się dzielą, to miałeś ra-
cję. Najwyższy czas dowiedzieć się prawdy. Zapraszamy Cię do udziału w e-kursie
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Komponowanie 
pejzaży
Krajobrazy są jednym z najpopularniejszych tematów 
fotograficznych, a jednocześnie wielu amatorów 
przekonuje się, że nawet w pięknej, egzotycznej scenerii 
niełatwo wykonać atrakcyjne zdjęcia. 
Piotr Dębek
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W fotografii krajobrazu nie 
chodzi o znalezienie ład-
nej scenerii. Ładna sce-
neria to stanowczo za 
mało – miliony ludzi jeź-

dzi co roku w przepiękne miejsca, przywo-
żąc stamtąd miliony fatalnych „pstryków”. 
Sztuka fotografii krajobrazu to znalezie-
nie pomysłu na kadr – pomysł jest ważniej-
szy niż „obiektywna” atrakcyjność kadru. 
Umiejętność komponowania, ale także do-
strzegania światła, linii, faktur, brył to bar-
dziej istotny warunek udanej fotografii pej-
zażowej, niż po prostu być na Hawajach, 
w Namibii czy na Islandii. Dodatkowo, wca-
le nie mniej ważne jest, aby mieć coś do po-
wiedzenia za pomocą fotografii. W mo-
mencie naciskania spustu migawki trzeba 
wiedzieć, jakie emocje chce się wywołać 
u widza, jak ma on odbierać prezentowany 
widok: czy ma on wzruszać czy relaksować, 

onieśmielać czy elektryzować, uspokajać 
czy ekscytować?

Wszystko, co widać
Najpopularniejszy błąd początkujących 
to chęć pokazania wszystkiego, co ich ota-
cza. Skoro gdzie okiem sięgnąć jest ładnie, 
to z pewnością im więcej tego pokażemy na 
zdjęciu, tym lepiej, prawda? Nieprawda. Fo-
tografowanie to sztuka eliminacji – mniej, 
ale dobrze wybranych elementów będzie 
robiło mocniejsze wrażenie niż chaos typu: 
„to wszystko, co udało mi się objąć najszer-
szym obiektywem”. 

Właściwie takie pstryki typu „wszystko 
na jednym ujęciu” nie są zupełnie bezwar-
tościowe – sprawny fotograf będzie potrafił 
w nich dostrzec kilka, czasem nawet kilka-
naście potencjalnie obiecujących kadrów, 
które da się zrobić w tej okolicy. To się na-

daje więc jako rodzaj notatki, którą odczy-
ta wprawne oko.

Tnij bez litości!
Prawdziwą selekcję trzeba zacząć jeszcze 
przed wciśnięciem spustu migawki, a nawet 
przed sięgnięciem po aparat. Sprowadza się 
ona do wyboru, który fragment otoczenia 
chcemy umieścić na fotografii. Stosujemy 
wówczas wirtualne nożyczki, którymi wyci-
namy kawałek scenerii, jaki ma się znaleźć 
na fotografii. Można to zrobić bez aparatu, 
choć początkującym aparat ułatwi to wyci-
nanie, bo wprowadzi wyraźne granice kadru 
widocznego w wizjerze lub na LCD. Szuka-
nie ujęcia z aparatem przy oku jest jednak 
na dłuższą metę niewygodne. Zamiast tego 
proponuję zastosować stary trik filmowców 
i zrobić sobie ramkę z palców – w ten sposób 
uzyskamy „wizjer” ułatwiający nam plano-

Aparat Canon EOs 50D IsO 100
Obiektyw Canon EF 24-105 mm f/4 Is usM L  0 EV
Ogniskowa 58 mm (93 mm dla mał. obr.) Av
Przysłona f/8 Czas  8 s

4 E-Kurs FOTO PLus



wanie, co włączyć w kadr, a co umieścić poza 
nim.

Ty decydujesz, nie otoczenie!
To fotograf jest w pełni odpowiedzialny za zdję-
cie. Niezależnie od tego, jak naprawdę wyglą-
dała scena, co na niej było, a czego nie było, na 
zdjęciu ma prawo być tylko to, co chciał umie-
ścić na nim fotograf. Jeśli układ elementów, 
światło, relacje przestrzenne nie są na fotogra-
fii takie, jakie powinny być, to odpowiedzial-
ność ponosi fotograf, a nie Stwórca, który tak 
to wszystko poustawiał. Stwórca poustawiał 
po swojemu, a zadaniem fotografa jest pousta-
wianie tego jeszcze raz tak, aby to dobrze wy-
glądało na zdjęciu. Przeszkadzają Ci niektó-
re „śmieci”? Zawęź kadr dłuższą ogniskową! 
Nie podoba Ci się to, że coś jest zbyt duże, zbyt 
małe, przesłania lub jest zasłonięte? Pochodź 
trochę, aż poukładasz elementy sceny tak, 

jak Ci pasuje. Jeśli światło jest nieodpowied-
nie – poczekaj, aż będzie optymalne. Owszem, 
wszystkie te zabiegi mogą w skrajnych przy-
padkach wymagać mnóstwa czasu i przeby-
tych kilometrów, ale tak się właśnie tworzy fo-
tografie krajobrazowe (kluczowe jest tu słowo 
„tworzy”). Nie ma tłumaczenia: „Bo tak tam 
wyglądało”! Zdjęcie ma wyglądać tak, jak tego 
chcieliśmy. 

Ty decydujesz, nie obiektyw!
Wybór ogniskowej służy wyłącznie temu, 
aby „wyciąć” z rozciągającej się przed 
nami sceny kadr, który nam się podoba. 
Właśnie w tej kolejności: najpierw jest po-
mysł na kadr, a później dobór ogniskowej, 
która pozwoli mieć na fotografii tylko tyle, 
ile chcemy. Kadrowanie powinno się więc 
odbywać, zanim podniesiemy aparat do 
oka – to nie ogniskowa ma nam narzucać 

kompozycję, tylko my mamy wiedzieć, co 
chcemy mieć na zdjęciu, i do tego dobierać 
pole widzenia. Najpierw więc poszukajmy 
pomysłu, a dopiero później aparatu w tor-
bie.

O czym jest fotografia
Fotografia pejzażowa nie jest o ładnych 
miejscach, urokliwych widokach i ślicz-
nych wschodach słońca. Tak się wydaje wi-
dzom, ale fotograf powinien patrzeć inaczej 
– dla niego fotografia to ciekawy układ linii, 
kształtów, kolorów i faktur. Należy patrzeć 
na scenę, szukając w niej linii, kształtów, 
barw i tekstur. Jeśli będziemy w atrakcyj-
nym miejscu i zechcemy je sfotografować, 
to z dużą dozą prawdopodobieństwa wyj-
dą nam w najlepszym razie sympatyczne 
pstryki. Jeśli zaczniemy szukać form geome-
trycznych oraz plam barwnych i to o nich bę-

te zdjęcia dzie-
li 8 minut i jedna 
chmurka	–	słońce	
nie	tylko	ożywiło	
barwy,	ale	dodając	
długie	cienie,	po-
głębiło	przestrzen-
ność	sceny.

Fotografia to także 
nastrój	–	mgła	daje	
okazję	do	wyjątko-
wo	klimatycznych	
ujęć.	Dobrze	jest	już	
na etapie fotografo-
wania	wiedzieć,	jaki	
efekt	chcemy	uzy-
skać.

Canon  
EOs 60 D
Obiektyw 
Canon EF 
70–200 mm 
f/4L usM Is
Ogniskowa 
200 mm
(320 mm)
IsO 100
Przysłona 
f/11

Czas 1/3 s

Av 0 EV
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Obiektyw 
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70–200 mm 
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IsO 100
Przysłona 
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Czas 1/10 s
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dziemy myśleć, komponując zdjęcie, mamy 
znacznie większe szanse na śliczną fotogra-
fię, nie tylko zresztą pejzażową.

Mrużenie oczu do góry nogami
Popatrz na przestrzeń przed Tobą jak na 
abstrakcję. Zapomnij, że widzisz drzewa, 
trawę, zaorane pole, morski brzeg, górski 
strumień czy zachód słońca. Spróbuj w tym, 
co widzisz, znaleźć ciekawe wzory – to je 
masz układać w kadrze. Trudno oderwać się 
od rzeczywistości? Są na to sposoby. Pierw-
szy z nich polega na silnym zmrużeniu 
oczu, tak aby widzieć bardzo nieostro. Ła-
twiej dostrzec „grube”, dominujące kształ-
ty, gdy przestajemy je rozpoznawać i identy-
fikować.

Druga metoda jest nieco „akrobatycz-
na” i może wzbudzić spore zainteresowanie 
otoczenia – przeznaczona jest tylko dla wy-
sportowanych i odważnych. Otóż należy po-
patrzeć na scenę... do góry nogami. Łatwiej 
wówczas widzieć w niej barwno-kompozy-
cyjną abstrakcję. Najprościej – co nie zna-
czy, że prosto! – zrobić to, odwracając się ty-
łem do sceny, a następnie mocno schylając 
się i patrząc pomiędzy swoimi nogami. Ból 
kręgosłupa jest niczym w porównaniu z bó-
lem urażonej dumy, gdy nas ktoś w tej pozycji 
niespodziewanie zastanie! Dodatkowa atrak-
cja tej metody: pyszne anegdoty o reakcjach 
przypadkowych widzów...

Wersja powyższej porady dla mniej bez-
kompromisowych (i wygimnastykowanych): 
zrobić zdjęcie, obrócić aparat do góry nogami 
i w tej pozycji oceniać potencjał sceny. W cza-
sach cyfrowych próbne zdjęcia są tanie.

Tryb czarno-biały
Innym sposobem na niedostrzeganie tego, co 
naprawdę widać, a skupienie się na liniach, 
kształtach i fakturach, jest przełączenie apa-
ratu w tryb czarno-biały i skorzystanie z Live 
View. Widząc scenę w czerni i bieli, łatwiej 
zapomnieć o kolorze i skupić się na kompozy-
cji. Tylko nie zapomnijmy potem przestawić 
go z powrotem. Warto też jednak wiedzieć, 
że tryb czarno-biały, podobnie jak wszelkie 
presety barwne, nie ma wpływu na zapis 
w formacie RAW! Nawet wykonany w jakimś 
dziwnym trybie „cyfrowy negatyw” będzie 
miał pełne informacje o kolorze.

Uwaga! Nie należy ustawiać aparatu 
w tryb czarno-biały, jeśli chcemy robić zdję-
cia czarno-białe. Owszem, nadal możemy ko-
rzystać z monokolorowego podglądu na żywo, 
aby zorientować się w potencjale sceny, ale 
właściwe zdjęcie powinno być zarejestrowa-
ne w pełnym kolorze, najlepiej w trybie RAW. 
Tylko wówczas mamy możliwość decydowa-
nia na etapie obróbki, jak czerń i biel mają wy-
glądać – czyli de facto za pomocą miksera ka-

nałów w Photoshopie lub GIMP-ie zaaplikować 
odpowiednik analogowych filtrów barwnych.

Światło – najważniejsze narzędzie
Na tworzące kompozycję kształty i linie 
wpływamy głównie nogami (zmieniając po-
zycję). Natomiast kolor, fakturę, a w części 
również linie kształtuje nam światło. Światło 
i jego barwa determinują kolory – ich inten-
sywność, odcień, nasycenie. Piękne, mocne 
barwy uzyskuje się nie w Photoshopie, tyl-
ko wstając wcześnie rano lub ustawiając się 
ze statywem tuż przed końcem dnia, gdy ni-
skie promienie zachodzącego słońca zabar-
wiają wszystko na złoto-czerwone odcienie. 
Światło powoduje tworzenie się cieni, a cie-
nie dają wrażenie przestrzenności sceny, do-
dają kontrastowych, ciemnych linii i plam. 
Światłem trzeba się nauczyć posługiwać, 
choć w przypadku pejzaży oznacza to umie-
jętność oceny, jaki rodzaj oświetlenia będzie 
optymalny dla danej sceny i... wyczekanie 
go. Niestety, nikt dotąd nie opracował ma-
łych, przenośnych lamp błyskowych, który-
mi można by elegancko doświetlić rozległe 
wzgórza, parę hektarów wybrzeża czy pół ki-
lometra kwadratowego lasu.

Dobre światło
Nie ma jednego przepisu ani uniwersalnej re-
guły na oświetlenie krajobrazu, choć można 
stwierdzić, że południe w bardzo niewielu 
przypadkach będzie właściwą porą na udane 
zdjęcie. Owszem, tradycyjnie uznaje się, że 
najlepszą porą dla pejzażystów jest tzw. złota 
godzina, czyli pół godziny przed i po wscho-
dzie słońca oraz tyle samo czasu wokół jego 
zachodu. Nie jest to jednak reguła absolutna 
i są sytuacje, gdy optymalne będzie solidne 
zachmurzenie, np. przy fotografowaniu lasu. 
W ogóle chmury, zwłaszcza burzowe, mogą 
dać bardzo malowniczy efekt niezależnie od 
pory dnia. 

Fantastyczną okazję do ciekawych ujęć 
stwarza mgła – pozwala mocno zróżnicować 
plany, ukryć oddalone motywy i wyizolować 
pierwszoplanowe elementy w sposób niedo-
stępny przy żadnym innym rodzaju oświe-
tlenia. Owszem, we mgle nie ma ani nasy-

conych barw, ani plastycznych cieni, ale 
oznacza to tylko, że trzeba inaczej budować 
kompozycje niż w silnym, słonecznym świe-
tle złotej godziny.

Jedyna absolutna zasada dotycząca 
światła w fotografii krajobrazowej mówi, 
żeby nauczyć się je widzieć i wykorzystywać, 
dopasowując pomysł i kompozycję do wa-
runków. Albo – dostrzec, że warunki nie są 
dobre, i po prostu poczekać na inne.

Trójnożny pomocnik
W pogoni za zaawansowanymi aparatami 
i drogimi obiektywami fotoamatorzy mają 
tendencję do niedostrzegania, jak ważny 
w kompozycji ujęć pejzażowych jest... statyw. 
Zgadza się – również dla kompozycji! Pamię-
tajmy, że dobre światło dla pejzaży jest róż-

Światło i jego barwa determinuje 
kolory – ich intensywność, od-
cień, nasycenie. Piękne, mocne 
barwy uzyskuje się nie w Photo-
shopie, tylko wstając wcześnie 
rano lub ustawiając się ze staty-
wem tuż przed końcem dnia.

tradycyjną porą na 
fotografie	krajobra-
zowe	są	pierwsze	
i ostatnie minuty 
dnia.	Niska	pozycja	
słońca	gwarantu-
je	przyjemne	ciepłe	
barwy oraz pla-
styczne	cienie.
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ne, ale zawsze jest go mało – czy to wschód 
słońca, jego zachód czy pochmurny poranek, 
czasy naświetlenia będą dość długie, sięga-
jąc niekiedy kilku lub nawet więcej sekund. 
Dodajmy do tego konieczność przymknięcia 
przysłony dla uzyskania dużej głębi ostro-
ści, użycie filtrów zmniejszających ilość do-
cierającego do matrycy światła (polaryzacyj-
ne, połówkowe i pełne szare), a okaże się, że 
trudno zrobić zdjęcie z ręki. Trudno poradzić 
sobie bez statywu, nie idąc na zgniłe kompro-
misy (podniesienie ISO, otwarcie przysłony 
obiektywu), które odbijają się na gorszej jako-
ści fotografii.

Statyw przydaje się jeszcze z innych po-
wodów. Czasem optymalna pozycja aparatu 
to pozycja bardzo niska – trudno ją stabilnie 
utrzymać, więc albo się rezygnuje, albo zno-
wu idzie na kompromisy.

Kolejna i być może najistotniejsza kwestia 
to czas – nie ten naświetlania, ale ten prze-
znaczony na namysł, decyzję i przemyślenie 
kompozycji. Statyw spowalnia proces foto-
grafowania, a tym samym daje więcej czasu 
na zauważenie błędów w obrębie kadru. 

Statywy nie są lubiane, bo ich użycie zaj-
muje czas, ale to jest właśnie zaleta. Tworze-
nie fotografii wymaga czasu, dobre zdjęcia 
nie powstają przez strzały z biodra w biegu. 
Trójnóg ułatwia samodyscyplinowanie się – 
zwrócenie uwagi zarówno na technikę (żad-
nych dróg na skróty!), jak i kompozycję. Ma 
też magiczny wpływ na stan umysłu: jeśli 
wychodzimy z aparatem, ale bez statywu, to 
możemy coś pstryknąć lub nie, ale zabranie 
ze sobą „trójnożnego pomocnika” sprawia, 
że stajemy się fotografami – myślimy o ka-
drach, zauważamy światło, planujemy uję-

cia, jeszcze na długo zanim znajdziemy się 
w okolicy, gdzie chcemy robić zdjęcia.

Pejzaż wielorazowy
Dobry pomysł na zdjęcie jest cenny, a taki, któ-
ry da się zrealizować – bezcenny. Jeśli mamy 
miejsce, w którym potrafimy znaleźć ciekawą 
kompozycję, to warto tam przychodzić jak naj-
częściej, o różnych porach dnia. To, co w jed-
nym świetle wygląda dobrze, w innym może 
wyglądać świetnie. Warto próbować i nie znie-
chęcać się nieprzewidywalnością pogody. Ze 
względu na możliwość powrotów przy róż-
nych warunkach oświetleniowych miejsca bli-
sko domu dają większe możliwości stworzenia 
interesujących fotografii pejzażowych niż eg-
zotyczne lokacje, przez które się tylko przejeż-
dża w trakcie wakacyjnych wojaży.

Aparat Canon EOs 350D
Obiektyw Tamron sP AF 28-75mm f/2,8
Ogniskowa 75 mm (120 mm dla mał. obr.)
Przysłona f/8 Czas  1/100 s
IsO 200  0 EV

Av
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To samo miejsce, to samo światło, pięć różnych 
zdjęć. Z tej samej scenerii za pomocą kadro-
wania, realizowanego przez użycie różnych 

ogniskowych, zmianę pozycji oraz zamianę orienta-
cji aparatu z poziomej na pionową, uzyskałem kilka 
zupełnie różnych kadrów. Przez włączanie do kom-
pozycji bliższego drzewa, zwiększanie udziału nie-
ba w kadrze, poziomą lub pionową orientację uzy-
skuje się zupełnie różne kompozycje. Pięć różnych 
fotografii z jednego miejsca – jedynie przez zmianę 
kompozycji, czyli wycinanie ze scenerii różnych pro-
stokątów. Kolejne fotografie można by otrzymać, po-
wtarzając te kadry przy różnej pogodzie oraz o in-
nych porach dnia.

Jedno pole  
na 5 sposobów

Lepiej mniej 
Najczęstszym	błędem	

początkujących	jest	próba	po-
kazania	zbyt	wielu	rzeczy	naraz.	

Lepiej	zacząć	od	pojedynczego	ele-
mentu	i	w	kolejnych	podejściach	roz-
szerzać	kompozycję.	Nie	zdziwmy	
się,	jeśli	się	okaże,	że	najlepiej	
wyszło	pierwsze	zdjęcie	–	to	

najbardziej ascetycz-
ne.

Aparat Canon EOs 50D IsO 100
Obiektyw Canon EF 100-400 f/4.5-5.6 Is usM L  0 EV
Ogniskowa 135 mm (216 mm dla mał. obr.) Av
Przysłona f/9 Czas  1/60 s

Canon  
EOs 50 D
Canon EF 
100-400 
f/4.5-5.6 Is 
usM L
Ogniskowa 
135 mm
(216 mm)
IsO 100
Przysłona 
f/10
Czas 1/60 s

Av +1EV
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Aparat Canon EOs 50D IsO 100
Obiektyw Canon EF 100-400 f/4.5-5.6 Is usM L  0 EV
Ogniskowa 105 mm (168 mm dla mał. obr.) Av
Przysłona f/9 Czas  1/60 s

Canon  
EOs 60 D
Obiektyw: 
Canon EF 70-
200 mm f/4L 
usM Is
Ogniskowa 
93 mm
(149 mm)
IsO 100
Przysłona 
f/11

Czas 1/25 s

Av +1EV

 

Canon  
EOs 50 D
Canon EF 
100-400 
f/4.5-5.6 Is 
usM L
Ogniskowa 
100 mm
(160 mm)
IsO 100
Przysłona 
f/10

Czas 1/40 s

Av +1EV
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Pejzażowe subtelności 

W kompozycji krajobrazu 
znaczenie mają drobiazgi. 
Zostawmy na razie banalne 
trójpodziały i zobaczmy, jak 
wpływają na wygląd zdjęcia 
decyzje dotyczące pozornie 
mało istotnych detali. 
Piotr Dębek
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Pejzażowe subtelności 
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Aparat 
Canon EOs 
50 D
Obiektyw 
sigma 
10–20 mm 
f/4–5,6 EX
Ogniskowa 
13 mm
IsO 100
Przysłona 
f/9
Czas 1/100 s

Av  0 EV



b łędy są łatwe do wyeliminowania, 
zwłaszcza techniczne. Wyboru po-
prawnej ekspozycji, właściwego 
doboru przysłony czy ustalenia 
punktu ostrzenia można się na-

uczyć i ma się je z głowy – jak się już je opano-
wało, to na zawsze. Z kompozycją jest trudniej, 
bo tutaj poza mniej lub bardziej oczywistymi 
błędami często zdarzają się sytuacje, gdy sto-
imy przed wyborem wyłącznie dobrych moż-
liwości. Sztuka – bo zahacza to o sztukę, a nie 
inżynierską wiedzę – polega na tym, by stwier-
dzić, która z tych dobrych możliwości jest bar-
dzo dobra.

Tutaj mamy jeden element i mnóstwo ne-
gatywnej przestrzeni. Możliwości jest sporo, 
z czego najpopularniejsze i najbardziej oczywi-
ste przedstawiłem na tej i na wcześniejszej stro-
nie. Każda z nich ma nieco inną wymowę, ina-
czej rozkłada akcenty, stwarza inne wrażenie. To 
też ta sytuacja, gdy pasuje zarówno pozioma, jak 
i pionowa kompozycja – a zawsze warto wziąć 
pod uwagę, która orientacja będzie w danej sy-
tuacji ciekawsza. Wersja otwierająca ten artykuł 
to układ najlepiej „sprzedający się” do celów pra-
sowych lub reklamowych – na dole główny mo-
tyw, na górze mnóstwo miejsca na umieszczenie 
tytułu lub tekstu reklamowego. 

Kadr pionowy z motywem na dole to po-
dobny, równie często spotykany wariant. Nieco 
mocniejszy, nieco bardziej wyrazisty, ale też na 
tyle ograny, że traci wiele ze swojej mocy. 

Kadr poziomy z bryłą wyspy u góry to układ 
najmniej interesujący, bardzo statyczny. Poziomy 
kadr, poziome kształty, wolna przestrzeń na dole 
nie na tyle duża, by dać zdjęciu oddech.

Zostaje kompozycja, która podoba mi się 
najbardziej: dużo wody na pierwszym planie. 
Pozornie to tylko duże „nic” z przodu, ale ileż 
przestrzeni implikuje! Do tego takie ujęcie nie 
jest tak ograne jak pozostałe, po części dlatego, 
że o ile zawsze można liczyć na dużo gładkiego 
nieba nad scenerią, o tyle dobry „pusty” pierw-
szy plan zdarza się nieczęsto.

Kompozycja 
pustej  
przestrzeni

Każdy kadr można 
skomponować na kilka 
sposobów. Nawet jeśli 
wszystkie są dobre, to jeden 
będzie najlepszy.

12 E-Kurs FOTO PLus

Aparat Canon EOs 50 D IsO 100
Obiektyw sigma 10–20 mm f/4–5,6 EX  0 EV
Ogniskowa 20 mm (32 mm dla mał. obr.) Av
Przysłona f/9 Czas  1/30 s

Aparat Canon EOs 50 D IsO 100
Obiektyw sigma 10–20 mm f/4–5,6 EX  0 EV
Ogniskowa 10 mm (16 mm dla mał. obr.) Av
Przysłona f/11 Czas  1/20 s
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Aparat 
Canon EOs 
50 D
Obiektyw 
sigma 
10–20 mm 
f/4–5,6 EX
Ogniskowa 
10 mm
IsO 100
Przysłona 
f/11
Czas 1/20 s

Av  0 EV
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Aparat 
Canon EOs 
50 D
Obiektyw 
sigma 
10–20 mm 
f/4–5,6 EX
Ogniskowa 
10 mm
IsO 320
Przysłona 
f/11
Czas 1/15 s

Av  0 EV



J eden z klasycznych sposobów za-
gospodarowania przestrzeni w uję-
ciach pejzażowych to kompozycja 
typu „blisko – daleko”. Polega ona na 
oparciu               planu kadru na dwóch 

elementach: wyrazistym motywie znajdują-
cym się blisko i dużym obiekcie w tle. Zna-
lezienie takich składników kompozycji to 
często na tyle trudne zadanie, że gdy się ko-
muś uda – pstryka od razu, nie zastanawia-
jąc się, czy można z nimi coś zrobić. A moż-

na i często nawet trzeba. Ważną decyzją, 
jaką ma do podjęcia fotograf, jest ustalenie, 
jak duże mają być te dwa obiekty wzglę-
dem siebie. Jakkolwiek wydaje się to dziw-
ne („skoro kamień jest mały, a góra duża – 
co tu do regulowania?”), to powiększanie 
tego, co małe, a zmniejszanie tego, co duże, 
nie jest wcale trudne. Oczywiście pod wa-
runkiem, że to małe jest blisko, a duże dale-
ko. Im bliżej teraz podejdziemy, tym więcej 
miejsca w kadrze zajmie bliższy motyw – 

Regulacja pierwszego planu
a więc pozornie urośnie. A co z dalszym? 
Zostanie bez zmian, bo ten krok czy dwa 
nie stanowią różnicy przy dystansach rzę-
du setek metrów.

Problemów związanych z takim po-
stępowaniem jest kilka. Pierwszy: im bli-
żej pierwszego planu (i niżej) chcemy 
umieścić aparat, tym krótszej ogniskowej 
potrzebujemy, aby nadal zachować odle-
głe plany w pełnej krasie. Szerokokątny 
lub ultraszerokokątny obiektyw nie słu-

żą tutaj do pokazania wszystkiego dooko-
ła, a tylko do tego, aby utrzymać w kadrze 
drugi plan mimo zejścia nisko. Możliwość 
regulacji wielkości najbliższego elemen-
tu jest tu ograniczona przez pole widze-
nia i... minimalną odległość ostrzenia.  
Obiektywy ultraszerokokątne raczej nie 
są przeznaczone do makro, więc ich mini-
malna odległość ostrzenia bywa stosun-
kowo duża. Trzeba o tym pamiętać, żeby 
nie okazało się po umieszczeniu aparatu 
na statywie, że nie da się wyostrzyć na od-
ległość 15 cm.

Drugi problem to głębia ostrości. Po-
wszechnie spotyka się przekonanie, że 
ultraszerokie obiektywy mają zawsze 
ogromną głębię ostrości. Nie w takiej sy-
tuacji – nie wówczas, gdy od najbliższego 
istotnego elementu dzieli nas kilkadziesiąt 
centymetrów. Niezbędne w takim przy-
padku jest silne przymykanie przysłony, 
a i wówczas często głębia ostrości okazuje 
się zaledwie dostateczna.

Istotną decyzją, którą należy podjąć, 
jest ustalenie, jak duży ma być pierwszo-
planowy motyw. Jeśli okaże się zbyt mały, 
nie będzie stanowił przeciwwagi dla ma-
jestatycznego drugiego planu. Tak jest na 
widocznym tu mniejszym zdjęciu. Dopie-
ro podejście bliżej i obniżenie pozycji sta-
tywu pozwoliło nadać pierwszemu plano-
wi odpowiednią wagę. Pierwsze zdjęcie 
było wykonane aparatem umieszczonym 
na wysokości ok. 1,5 m, następne – po 
złożeniu wszystkich sekcji statywu i po-
dejściu nieco bliżej kamienia (i poszerze-
niu pola widzenia o 2 mm ogniskowej, dla 
utrzymania tej samej szerokości kadru). 
W obu przypadkach zarówno statyw, jak 
i fotograf stali w słonej wodzie. Z tym że fo-
tograf jest odporny na korozję...

Rozmiar bliskich 
przedmiotów można 
„powiększać” przez 
zbliżenie do nich aparatu.
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Aparat Canon EOs 50 D IsO 100
Obiektyw sigma 10–20 mm f/4–5,6 EX  0 EV
Ogniskowa 12 mm (19 mm dla mał. obr.) Av
Przysłona f/11 Czas  1/20 s



O bniżanie pozycji niekiedy ma 
zbawienny wpływ na kompo-
zycję, kiedy indziej zaś wręcz 
przeciwnie: pomaga zwięk-
szanie wysokości. Popatrzmy 

na oba przedstawione tu zdjęcia. Rozmiar 
kamieni się nie różni, inna jest natomiast ich 
pozycja względem wyspy w tle. Na mniej-
szym, wcześniej wykonanym zdjęciu kra-
wędź prawego kamienia zlewa się z odbi-
ciem w wodzie, tworząc wizualnie jednolitą 
masę. Rozsunięcie nie wymaga przesuwa-
nia głazów – wystarczy umieścić aparat wy-
żej, a wtedy widoczna stanie się przestrzeń 
między pierwszym planem a wyspą. Im da-
lej jednak jest pierwszy plan, tym wyżej trze-
ba unieść aparat, by uzyskać widoczną róż-
nicę. Tutaj trójnóg był „rozciągnięty” na 
maksymalną wysokość i jeszcze wysuną-
łem kolumnę – wyżej się nie dało. W foto-

grafii krajobrazowej przydaje się zarówno 
możliwość bardzo niskiego, jak i bardzo wy-
sokiego ustawienia statywu.

Dlaczego by jednak nie podejść bliżej, 
co też ujawniłoby na zdjęciu pas wody za ka-
mieniami. Podejście bliżej zmieniłoby jed-
nak bardziej kompozycję – każdy krok po-
wodowałby „rozsunięcie” obu kamieni na 
boki. Jeśli mamy tylko jeden istotny element 
na pierwszym planie – można „bezkarnie” 

podchodzić. Gdy jednak jest ich więcej, 
każdy krok zmienia również relacje między 
nimi.

Jedna scena, mnóstwo decyzji
Przedstawione tutaj kadry były proste, wręcz 
ascetyczne. Nawet w tak prostych sytuacjach 
jest jednak do podjęcia mnóstwo decyzji, 
a każda z nich daje inną kompozycję. Trochę 
inną – ale na tyle trochę, że ma to znaczenie.

Nie ma scen, które można sfotografować 
tylko w jeden sposób. Możliwości zawsze jest 
dużo. Wiele z nich da dobre zdjęcia. Starajmy 
się jednak dążyć do tego, aby uzyskać fotogra-
fie bardzo dobre. Diabeł tkwi w szczegółach 
i to one decydują o finalnym efekcie. A błędów 
kompozycyjnych wynikających z nieoptymal-
nej pozycji aparatu nie da się nadrobić w kom-
puterowej obróbce.

Rozsuwanie elementów sceny
Wysokość, z jakiej fotogra-
fujemy scenę, ma ogromny 
wpływ na kompozycję. Kuc-
nięcie lub wspięcie się wyżej 
zmienia relacje w kadrze.
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Aparat 
Canon EOs 
50 D
Obiektyw 
sigma 
10–20 mm 
f/4–5,6 EX
Ogniskowa 
20 mm
IsO 100
Przysłona 
f/9

Czas 1/30 s

Av  0 EV

Aparat 
Canon EOs 
50 D
Obiektyw 
sigma 
10–20 mm 
f/4–5,6 EX
Ogniskowa 
20 mm
IsO 100
Przysłona 
f/9

Czas 1/30 s

Av  0 EV



Upraszczanie
kompozycji
Znacznie łatwiej jest zbudować dobry kadr z mniejszej 
liczby elementów niż z większej. Upraszczanie kompozycji 
może jej tylko wyjść na dobre. 
Piotr Dębek

P roblem wielu fotoamatorów sta-
nowi chęć pokazania wszystkie-
go na jednym zdjęciu. Wszystko 
jest ładne, więc pokażmy wszyst-
ko, to wzbudzi powszechny za-

chwyt, prawda? Niestety, nieprawda. Nie-
zależnie od tego, jak ładne okazało się to, co 
mamy przed obiektywem, trzeba to jeszcze 
tak zakomponować, żeby zwrócić uwagę wi-
dza. I nie tylko zwrócić jego uwagę, ale jesz-
cze skierować ją na najważniejsze elementy, 
które stanowią o atrakcyjności zdjęcia. Ow-

szem, może ich być wiele w kadrze, ale wów-
czas ich dobre poukładanie jest trudniejsze. 
Łatwiej sobie poradzić z mniejszą liczbą ele-
mentów, łatwiej przykuć uwagę odbiorcy, ła-
twiej uniknąć błędów.

Mniej znaczy... łatwiej
Nie ma nic złego w złożonych, wieloele-
mentowych kompozycjach. Jedyny problem 
z nimi jest taki, że są trudne do zbudowania. 
A przynajmniej trudne, gdy chce się zrobić to 
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dobrze. Z kompozycją jest jak ze wszystkim: 
zanim zaczniesz robić rzeczy skomplikowa-
ne, naucz się prostych. Zwłaszcza że w tym 
przypadku proste niekoniecznie oznacza ła-
twe. Umiejętność wizualnego upraszczania 
rzadko jest wrodzona, a przeważnie wyma-
ga ćwiczeń i czasu.

Ćwiczenie prostych kompozycji wcale 
nie oznacza wstąpienia na drogę rozwoju bie-
gnącą w kierunku przeciwnym do sprawno-
ści w tworzeniu barokowych kadrów. Wręcz 
przeciwnie, kontrola nad wpływem roz-
mieszczenia pojedynczych obiektów w ob-
rębie kadru, nauczenie się, jak drobne zmia-
ny wpływają na odbiór obrazu, to wstęp do 
coraz bardziej złożonych kompozycji. Ćwicz 
proste kadry, żeby później lepiej tworzyć bar-
dziej złożone układy.

Po pierwsze: zacznij od... jednego
Robienie zdjęcia zacznij... nie, aparat na razie 
zostawiamy w torbie czy plecaku. Coś zwró-
ciło Twoją uwagę, coś zaintrygowało, wzbu-
dziło emocje? Może się wydawać, że spodo-
bało się wszystko wokół, ale poszukaj jednej 
rzeczy, która jest najważniejsza, najbardziej 
charakterystyczna, kluczowa. Czasem to za-
danie proste i oczywiste, ale częściej będzie 
wymagało dokonywania wyborów i żmud-
nej eliminacji. Jeśli zamiast jednego znaj-
dziesz cztery takie obiekty, to zrób cztery róż-
ne zdjęcia. Ale najpierw zacznij od jednego.

Uwaga! Dwa, a zwłaszcza trzy takie 
same rzeczy to nadal jedna rzecz. Trzy słupki 
stojące w rzędzie to nie są trzy słupki, ale je-
den rząd słupków. 

Po drugie: eliminuj bez litości
Skoro już mamy wybrany główny motyw, 
to teraz oczyśćmy kadr z całej reszty. Apa-
rat nadal może pozostać w torbie, natomiast 
będziemy potrzebowali rąk i nóg. Nogi służą 
do chodzenia: chodzimy więc, aż znajdzie-
my miejsce, z którego widać to, co ma być 
widać, i nic więcej. Wymaga to zwracania 
uwagi na tło i różne „przeszkadzajki”: słu-
py, domy, kable, ale także szczególnie jasne 
lub kontrastowe obszary, które będą zwra-
cały uwagę nawet wówczas, gdy znajdą się 
poza głębią ostrości. Poszukiwanie idealne-
go, eleganckiego tła przeprowadzamy, nie 
tylko obchodząc nasz główny motyw do-
okoła czy też oddalając się od niego i przy-
bliżając, ale również zmieniając wysokość, 
co czasem oznacza przysiad, a w niektórych 
przypadkach przyjęcie pozycji leżącej. 

To nadal jest etap, gdy nie potrzebuje-
my aparatu. To, co my zobaczymy, będzie wi-
dział też ustawiony w tym miejscu aparat. 
Pole widzenia, perspektywa, układ obiektów 
względem siebie – to wszystko zależy od po-
zycji obserwatora. Najpierw znajdźmy wła-
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ściwy punkt, a później... nie, nadal nie wy-
ciągamy aparatu.

Teraz czas użyć rąk i... posprzątać sce-
nę. Niekiedy przeszkadzają drobne elemen-
ty, wręcz śmieci. Owszem, można je usunąć 
na etapie obróbki, ale przeważnie łatwiej, 
szybciej i bardziej elegancko po prostu zro-
bić to ręcznie. Czasem będą to zresztą „śmie-
ci”, których zniknięcie na etapie kompute-
rowej edycji byłoby dość kłopotliwe, jak np. 
gałązki czy trawki przesłaniające pierwszo-
planowy motyw. Przydają się tutaj nie tylko 
ręce, ale także nożyczki, choć bywają sytu-
acje, że pomógłby dopiero sekator lub trotyl. 
Owszem, nie wszystkie „przeszkadzajki” da 
się usunąć, więc trzeba podjąć decyzję, czy 
da się to poprawić w obróbce, czy też trze-
ba wrócić do wcześniejszego punktu planu, 
ponownie uruchomić nogi i znaleźć lepszą 
pozycję.

Po trzecie: nie komplikuj
Pojedynczy element na czystym tle to punkt 
wyjścia. Niekiedy punkt wyjścia stanie się 
punktem dojścia i niczego więcej nie trze-
ba. Jeśli uznasz, że jednak prostota jest 
zbyt prosta – zacznij dodawać. Ale naj-
pierw ogranicz kompozycję do najbardziej 
podstawowej; zredukuj wszystko, co tyl-
ko się da zredukować, a dopiero wówczas, 
gdy nic już nie da się odjąć – zacznij doda-
wać. To jest jedna z definicji dobrej kompo-
zycji: układ, od którego nic nie da się odjąć, 
żeby nie zepsuć odbioru. Jeśli coś da się od-
jąć bez straty dla ogólnego wrażenia – usuń 
to. Nie zdarza się, by odbiorcy przeszkadza-
ło to, że kompozycja jest zbyt prosta, za to 
kadry przeładowane, zwłaszcza pełne nie-
istotnych i źle rozmieszczonych elementów, 
wywołują najgorszą możliwą reakcję: obo-
jętność i znudzenie.

Gdy mało jest za mało
Czy pojedynczy, wyizolowany element za-
wsze jest najlepszą kompozycją? Oczywi-
ście, że nie. Owszem, są takie ascetycz-
nie skomponowane zdjęcia, których siła 
leży w oszczędności. Nie wszystkie tego 
typu fotografie są jednak dobre, może na-
wet nie połowa. Co warto dodać do takie-
go prostego, jednoelementowego obraz-
ka? Na przykład kontekst. Nawet zwykły 
kwiatek staje się zupełnie innym kwiat-
kiem, gdy w tle będzie miał majestatycz-
ne, nawet mocno rozmyte góry, brzeg mo-
rza lub linie wydm.

To zresztą bardzo popularny wśród 
amatorów schemat: ja (lub moja rodzina) 
na tle lokalnych atrakcji. Ten wzorzec kom-
pozycji jest wyśmiewany, ale to nie wzo-
rzec jest problemem, tylko jego realizacja. 
Gdy taki obraz jedynie krzyczy: „całą rodzi-
ną zaliczyliśmy wieżę Eiffla/piramidy/Kru-
pówki” i nie ma tam nawet cienia wspól-

nej historii, która łączyłaby pierwszy plan 
z charakterystycznym tłem, to całość jest 
równie atrakcyjna wizualnie, co zużyty bi-
let lotniczy do Paryża. Owszem, jest to do-
wód pobytu w znanym miejscu, ale gdzie 
jest historia?

Izolując na wstępnym etapie budowania 
kadru pojedynczy element, mamy okazję za-

stanowić się, co właściwe chcemy opowie-
dzieć. Wybierając główny motyw, rozpoczy-
namy zdanie, ale to ciąg dalszy decyduje 
o jego wydźwięku. Ten sam kwiatek na tle 
lasu i na tle fabryki stworzy zupełnie inną 
opowieść. Nie bez znaczenia będzie także to, 
czy fabryka na drugim planie będzie dymić, 
czy też okaże się ruiną.
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Pustka ma znaczenie
Czy zdecydujemy się na jeden motyw w ka-
drze, czy też zechcemy ich umieścić kilka, 
zawsze istotnym elementem jest wolna, pu-
sta przestrzeń. Może ona się znaleźć między 
motywami, określając wówczas ich wzajem-
ną relację, dystans nie tylko fizyczny, ale tak-
że semantyczny i emocjonalny. Także pu-

sta przestrzeń do brzegów kadru – w każdą 
z czterech stron – pomaga budować przekaz. 
Dużo pustej przestrzeni może sygnalizować 
dystans, pustkę i samotność, ale także dro-
gę do pokonania, swobodę, wolność czy do-
minację. Wszystko zależy od tego, jak tę prze-
strzeń rozmieścimy oraz czym będzie nasz 
główny motyw (lub motywy).

Warto zwrócić uwagę, że jeśli chodzi 
o przedstawienie przestrzeni, mamy trzy 
możliwości: swobodne kadrowanie, z dużą 
ilością miejsca po bokach, które możemy 
rozgrywać na różne sposoby; ciasny kadr, 
eliminujący wszystko poza głównym moty-
wem; a także wariant pośredni, gdy głów-
ny motyw jest neutralnie osadzony w prze-
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strzeni, która tworzy tylko dystans do 
krawędzi kadru.

Przestrzeń potrzebujemy, żeby pokazać 
dwa elementy jako osobne, np. dziewczy-
na może trzymać kwiat w ręce, ale jeśli chce-
my pokazać osobno dziewczynę, a osobno 
kwiat, między nimi musi być dystans. Jak 
duży – to już osobna kwestia, decydująca 
o relacji zarówno dziewczyny do kwiatu, jak 
i ich obu do widza.

Jak to rozmieścić?
Ile jest sposobów, żeby zakomponować 
w kadrze jeden motyw? Całe mnóstwo. 
Można oczywiście „wrzucić” go w dowol-
ny z mocnych punktów. Można też umie-
ścić go w innym miejscu – trójpodział  
ani nie jest obowiązujący, ani nawet nie 
zawsze będzie dobrym wyborem. Niekie-
dy sytuacja i sceneria ograniczają nasze  
wybory – gdy np. nie możemy umie-
ścić głównego motywu w lewym dolnym 
rogu, bo wówczas z prawej strony wylezie 
bałagan.

Nie ma jedyne słusznych wyborów, ale 
każdy z nich będzie powodował nieco inny 
odbiór obrazu. Istotnym terminem jest tutaj 
„nieco” – zmiana pozycji nie spowoduje dia-
metralnego przewartościowania, a jedynie 
przesunięcie akcentów. I tym jest kompozy-
cja: przestawianiem akcentów.

Lewy dolny róg
Motyw jest blisko widza, bo przy dolnej, 
„bliższej” krawędzi kadru. Ta bliskość ma 
wymiar nie tylko przestrzenny, ale też emo-
cjonalny: jesteśmy bliżej pierwszoplanowego 
przedmiotu niż górnej części kadru i „wspól-
nie” z nim patrzymy w dal, czyli na resztę 
kompozycji.

Kolejny sygnał, jaki wysyła takie umiesz-
czenie obiektu, związany jest z dziedzictwem 
kultury europejskiej, a mianowicie tym, że 
czytamy od lewej do prawej, więc lewą stro-
nę odbieramy jako początek, a prawą – jako 
koniec. Jeśli więc z lewej strony mamy wę-
drowca, to on właśnie rozpoczyna wyścig, 
a gdy z prawej – to go kończy. Oczywiście, 
znaczenie ma tutaj też, w którą stronę po-
stać jest skierowana, ale jeśli jest skierowa-
na w lewo, to mamy pewien zgrzyt, bo pod-
świadomie oczekujemy ruchu od lewej do 
prawej. Ruch w drugą stronę jest mniej natu-
ralny, a więc odbierany jako utrudniony, wy-
muszony albo powrotny.

Jeśli jednak obiekt umieszczony w le-
wym dolnym rogu nie ma wyraźnego kierun-
ku ruchu, jest on odbierany jako znajdujący 
się na początku drogi – niekoniecznie rozu-
mianej jako rzeczywiste przemieszczanie się, 
ale np. jako poznawanie tego, co znajduje się 
w dalszej części kadru.

Lewy górny róg
Tak jak poprzednia pozycja wskazywała bli-
skość widza, tak ta sygnalizuje oddalenie. 
Przestrzeń pomiędzy – pusta w przypadku 
prostych, jednoelementowych kompozycji 
– oddziela widza od głównego motywu, ak-
centując jego oddalenie, także psychologicz-
ne i emocjonalne.

Jednocześnie nadal lewa część ka-
dru jest tą, od której oko widza rozpoczy-
na w sposób naturalny wędrówkę – a więc 
znajdujący się tam przedmiot jest na począt-
ku, a nie na końcu kadru. To jest też punkt, 
od którego – jeśli nie ma innych „ściągaczy 
wzroku” – widz zaczyna zwiedzanie kadru. 
Z jednej strony lewy górny róg najłatwiej 
daje się zauważyć, więc łatwo zaakcento-
wać umieszczony tam motyw, z drugiej jed-
nak strony, jeśli motyw jest dostatecznie 
wyrazisty i znaczący, będzie zwracał uwa-
gę widza, nawet gdy znajdzie się w innym 
miejscu. Umieszczając mocny akcent w na-
turalnym początku wędrówki widza przez 
kadr, tracimy możliwość zwrócenia uwagi 
na mniej widoczny element.

Niespodzianki po prawej
Prawa strona kadru jest wizualnie i emocjo-
nalnie dalsza niż lewa. Do przedmiotów tam 
umieszczonych docieramy później, po „wę-
drówce” przez lewą stronę obrazu. Są one 

24 E-Kurs FOTO PLus



też nie początkiem prezentowanej historii, 
ale jej zakończeniem. Co istotne, o ile obiek-
ty umieszczone po lewej stronie stanowią 
wprowadzenie, nadają ton prezentowanej 
opowieści, o tyle te po prawej ją zamykają, 
podsumowują lub... zaprzeczają i przewarto-
ściowują. Mocne punkty po prawej stronie to 
dobre miejsca na motywy zaskakujące, para-
doksalne stanowiące kontrapunkt dla reszty 
kompozycji.

Oczywiście w mocy też będą wnioski wy-
pływające z opozycji dla lewej strony, czyli 
po prawej mamy koniec drogi, finał, wyjście 
z obrazu. Prawy górny róg będzie najbardziej 
odległy od widza, najbardziej zdystansowa-
ny, „chłodny”, osamotniony.

Nie taki znowu martwy środek
Fotografowie wraz z doświadczeniem na-
bywają niechęci do umieszczania istotnych 
elementów w środku kadru. Presja reguły 
trójpodziału wraz z potępieniem centralnej 
kompozycji prowadzi do centrofobii, czyli 
lęku przed miejscem jednakowo oddalonym 
od brzegów kadru. Tymczasem centrum nie 
jest wcale strefą zakazaną, a jedynie ma bar-
dzo specyficzne oddziaływanie na widza 
i silnie porządkuje kompozycję.

Umieszczenie głównego motywu w cen-
trum stabilizuje kompozycję i zmniejsza jej 
dynamizm. Fotoamatorzy boją się central-

nych kompozycji jako nudnych i statycz-
nych, ale z drugiej strony są one również spo-
kojne i zrównoważone. Pytanie więc brzmi: 
kiedy chcemy osiągnąć na zdjęciu wrażenie 
stabilności i spokoju, a kiedy zależy nam na 
wywarciu zupełnie odmiennego wrażenia?

Umieszczenie motywu w centrum uła-
twia stworzenie na zdjęciu symetrii. I zno-
wu: jest to użyteczne, gdy chcemy symetrii, 
ale niepożądane, gdy zależy nam na twór-
czej nierównowadze. Warto też sprawdzić, 
czy kadr pozwala na symetrię – czy oprócz 
centralnego motywu będziemy mieli dość 
wyraźne sygnały „lustrzanego” układu. Sy-
metria nie jest łatwym porządkiem obrazu, 
ale też nie stanowi wcale tabu. Podobnie jak 
w każdym innym przypadku – kompozycja 
musi być podporządkowana temu, co chce-
my przekazać obrazem i jakie wrażenie wy-
wrzeć na odbiorcy.

Środek nie jest taki trudny. Większym 
wyzwaniem jest dobre zakomponowanie po-
jedynczych elementów powyżej, poniżej lub 
z boku od centrum, a więc nadal na osi syme-
trii obrazu, ale bez wyraźnego zaznaczenia 
dominującej pozycji.

Nie mierz linijką
Kompozycja to nie matematyka – to estetyka, 
a więc nie próbujmy tam wyznaczać cyrklem 
złotych punktów, odmierzać trójpodziałów 

ani wpasowywać na siłę kadru w którąś z re-
guł. A już szczególnie wystrzegajmy się pro-
cesu odwrotnego, czyli „twórczego łamania 
reguł”, które w większości przypadków po-
lega na równie mechanicznym pilnowaniu, 
aby główne elementy kompozycji wypadały 
zdecydowanie poza mocnymi punktami trój-
podziału.

A jeśli nie linijka, to co? Wyczucie, eks-
perymenty i doświadczenie, a także po 
prostu... praca. Umiejętność komponowa-
nia kadrów nie daje się niestety zalgoryt-
mizować, ale można się tego nauczyć. Bez 
tabel, wzorów i schematów, za to ogląda-
jąc dobre prace, rozkoszując się nimi, ale 
także – i to koniecznie! – analizując je oraz 
próbując w myślach rekonstruować sposób 
ich zbudowania. Materiałem do nauki nie 
muszą nawet być fotografie, świetną bazą 
jest też malarstwo. Później te wnioski, do-
świadczenia i przemyślenia trzeba próbo-
wać zrealizować we własnych pracach, 
a uzyskany rezultat ponownie analizować 
i... smakować.

Budowanie wyrazistych obrazów to 
przede wszystkim sprawność wpływania na 
emocje i wrażenia odbiorcy. Tego można się 
nauczyć, ale wymaga to pracy nad zwiększa-
niem własnej wrażliwości estetycznej, a tak-
że  nad świadomym kontrolowaniem procesu 
wzbudzania emocji przez ogląd dwuwymia-
rowego obrazu.
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Podstawa	wyposażenia	–	dobry	statyw
Statyw jest niestety nieodzownym wyposażeniem każdego pejzażysty. Na domiar złego jego skutecz-
ność (stabilność) jest zwykle odwrotnie proporcjonalna do jego masy. 

Konieczność jego użycia wynika często z warunków atmosferycznych i naszych wymagań co do 
jakości zdjęcia. Z jednej strony chcemy uniknąć stosowania wysokiego ISO, z drugiej często w pejzażu 
potrzebujemy odpowiednio dużej głębi ostrości. Jest to szczególnie ważne, gdy operujemy pierwszym 
planem. Zarówno niskie ISO, jak i mały otwór przysłony pociągają za sobą stosunkowo długie czasy 
naświetlania, a te wymagają stabilnego zamocowania aparatu. Poza tym statyw daje nam możliwość 
zastosowania długich czasów migawki przy zdjęciach wody, zastosowania techniki HDR, złożenia pa-
noramy z kilku ujęć.  

Co zrobić, aby nawet lekki statyw dobrze nam służył? 
Jest kilka rzeczy, o których warto pamiętać:
- jeśli pozwalają nam na to okoliczności, nie używajmy centralnej kolumny;
-  większość statywów posiada hak w dolnej części centralnej kolumny, warto użyć go do dociążenia 

statywu. Co na nim powiesić? Na przykład torbę ze sprzętem fotograficznym, w przypadku dużego 
wiatru warto dorzucić do niej kilka kamieni

- jeśli mamy pod ręką parę kamieni, można umieścić je nogach;
- rozstawmy nogi szerzej, da nam to większą stabilność;
-  niektóre obiektywy o długiej ogniskowej mają dodatkowy pierścień z gwintem, użyjmy go zamiast 

mocowania w korpusie aparatu;
-  jeśli nasz obiektyw lub aparat ma wbudowany system stabilizacji obrazu, wyłączmy go podczas wy-

konywania zdjęć ze statywu.

1

Fot. M
aciej D

uczyński

Najważniejszy
jest statyw
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Blokada lustra
Są jednak sytuacje, gdy nawet bardzo dobry statyw nie ustrzeże nas 
przed poruszeniem zdjęcia. Problem dotyczy tylko lustrzanek. Otóż 
podczas podnoszenia lustra powstają minimalne drgania. Zwykle 
nie mają one wpływu na wykonywane zdjęcie, jednak podczas po-
sługiwania się długimi ogniskowymi (> 100 mm)  i stosunkowo krót-
kimi czasami naświetlania (~ 1/100 s) mogą doprowadzić do wyraź-
nego poruszenia zdjęcia. Przyjrzyjmy się dwóm obrazom. Zostały 
one wykonane obiektywem o ogniskowej około 350 mm przy czasie 
1/50 s. Zdjęcie po lewej jest ewidentnie poruszone. Zdjęcie po pra-
wej wykonałem po włączeniu w aparacie funkcji wstępnego pod-
noszenia lustra. Jest ona dostępna w większości lustrzanek. Warto 
jej użyć, pamiętając jednocześnie, aby unikać kontaktu z aparatem 
podczas naciskania spustu, czyli innymi słowy użyć wężyka spu-
stowego, ewentualnie samowyzwalacza. Jeśli nie mamy tej funkcji 
w aparacie, należy przy takich ogniskowych rozważyć użycie dłuż-
szego czasu otwarcia migawki, np. poprzez zmniejszenie otworu 
przysłony lub zastosowanie filtra szarego.

Uwaga na 
lustro2

Aparat Canon EOs 5D
Obiektyw Canon EF 100–400 f/4,5–5,6 L Is 
Ogniskowa 350 mm (350 mm dla mał. obr.)
Przysłona f/13 Czas  50 s
IsO 100  0 EV

M



Umiarkowanie	szeroki	kąt
Holenderska latarnia w Marken posłuży nam jako przykład 
zastosowania bardzo popularnej w pejzażu ogniskowej, czy-
li 24 mm (około 16 mm dla APS-C). Często jest to dolny zakres 
standartowych zoomów. Ogniskowa taka daje lekkie przery-
sowanie pierwszego planu, co umożliwia pokazanie na nim 
ciekawych faktur. Drugi plan jest jeszcze przy tym dobrze wi-
doczny, zastosowanie w takim przypadku krótszych ognisko-
wych rzędu 17 mm spowodowałoby, że latarnia stałaby się zbyt 
mało widoczna, co niekorzystnie wpływa na odbiór pracy. Ka-
drując, pamiętajmy, że nie zawsze najszerzej znaczy najlepiej.  
To pułapka, w którą często wpadamy, szczególnie fotografując 
w pięknych rejonach. 

Wypróbuj 
różne 

ogniskowe

3
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Aparat Canon EOs 5D 
Obiektyw Canon EF 16–35 mm f/2,8 L  usM
Ogniskowa 24 mm (24 mm dla mał. obr.)
Przysłona f/14 Czas  15 s
IsO 50  0 EV

M



» Rybie oko
Powyżej: Nieczęsto stosowa-
na w fotografii krajobrazu ogni-
skowa, czyli rybie oko. W tym 
przypadku jest to tani, radziec-
ki Zenitar 16 mm, podpięty przez 
przejściówkę do Canona (5D). 
Daje nam to ciekawą możliwość 
pokazania krajobrazu o kącie pra-
wie 180 .̊ Rybie oko powoduje co praw-
da ogromne zniekształcania obrazu, jednak utrzymu-
jąc linię horyzontu w środku kadru, można uchwycić te 
zniekształcenia na akceptowalnym poziomie, ewentu-
alnie posłużyć się potem programem do ich korekty (np. 
wtyczka PTLens do Photoshopa). Z drugiej strony można 
oczywiście eksperymentować i wykorzystać zniekształ-
cenia perspektywy w interesujący sposób.

» Krajobraz przez teleobiektyw
Obok i na samym dole po lewej: przykłady zastosowania długich ognisko-
wych w pejzażu (112 i 145 mm). Mamy wtedy ograniczone możliwości kom-
pozycyjne, jeśli chodzi o pierwszy plan, ale w zamian dostajemy ciekawe 
sposoby stopniowania dalszych planów oraz przybliżania interesujących 
nas fragmentów krajobrazu. Tutaj długa ogniskowa pozwoliła mi uwiecznić 
niezwykłe tego dnia zjawiska dziejące się na niebie nad Tatrami Wysokimi. 
Pamiętajmy, że przy takich ogniskowych należy bardzo uważnie podcho-
dzić do czasów naświetlania. Najlepiej przy wszystkich zdjęciach tego typu 
używać statywu. Jeśli mamy taką możliwość, warto użyć funkcji blokady lu-
stra w górnym położeniu. W przypadku gdy jesteśmy zmuszeni do wykona-
nia zdjęć z ręki, zróbmy to przy odpowiednio krótkich czasach otwarcia mi-
gawki.

Fot. M
aciej D

uczyński

Canon  
EOs 5D
Obiektyw 
 
Zenitar 16 
mm Fisheye
Ogniskowa 
16 mm
(16 mm)
IsO 100
Przysłona 
f/11

Czas 1/3 s

M 0 EV

 

Aparat Nikon D200 IsO 200
Obiektyw Nikkor 80–200 f/2,8  0 EV
Ogniskowa 112 mm (168 mm dla mał. obr.) M
Przysłona f/8 Czas  1/320 s

Aparat Nikon D200 IsO 200
Obiektyw Nikkor 80–200 f/2,8  0 EV
Ogniskowa 145 mm (217,5 mm dla mał. obr.) M
Przysłona f/8 Czas  1/250 s



Świt i poranne mgły unoszące się tuż nad powierzch-
nią jednego z najpiękniejszych norweskich fiordów – 
Nordfjordu. Motyw drewnianych łodzi wiosłowych 
w pejzażu fascynował mnie od pierwszego dnia, jaki 
spędziłem w tym kraju. Owocem tego jest zarówno ta 
praca, jak i kilka innych publikowanych wcześniej, 
przy różnych okazjach. To kompozycja z klasycznie 
wkomponowaną w mocny punkt łodzią i delikatnym 
muśnięciem nisko położonego słońca na szczytach 
gór, ożywiającym nieco ten senny krajobraz. W takich 
sytuacjach istotne jest zgranie pozycji łódki z odbicia-
mi gór w wodzie tak, by nie zlewały się one w jedną ca-
łość.

  Wykorzystaj  
mocny punkt
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Aparat Canon EOs 5D IsO 100
Obiektyw 18–50 mm  0 EV
Ogniskowa 18 mm M
Przysłona f/10 Czas  1/30 s



Poprowadź  
wzrok widza

»	Wykorzystaj	drogę
Często w fotografii pejzażu przewija się mo-
tyw drogi. Umiejętnie wkomponowane w kadr 
ścieżki czy rzeki są idealnym elementem pro-
wadzącym wzrok oglądającego w głąb kadru. 
Komponując takie zdjęcie, pamiętajmy o tym, 
że wzrok większości ludzi podąża od lewej 
do prawej. Dobrze jest więc umieścić począ-
tek drogi w okolicach lewego dolnego rogu, 
tak jak na zdjęciu poniżej ze ścieżką biegnącą 
wśród pól rzepaku u stóp Tatr Słowackich. Na 
zdjęciu obok lewa strona została dopełniona 
strumieniem prowadzącym wzrok w tym sa-
mym co droga kierunku. Owa droga to Gam-
le Strynefjellsvegen w Norwegii – stary górski 
skrót, dziś już nieeksploatowany, udostępnia-
ny jedynie turystycznie przez część roku.

5

Fot. M
aciej D

uczyński

Aparat Canon EOs 50D
Obiektyw Canon EF 70-200 mm f/4L usM Is
Ogniskowa 73 mm (117 mm dla mał. obr.)
Przysłona f/8 Czas  10 s
IsO 100  0 EV

M

Ogniskowa 21 mm IsO 100
Obiektyw Canon EF 24-105 mm f/4 Is usM L  0 EV
Ogniskowa 58 mm (93 mm dla mał. obr.) Av
Przysłona f/10 Czas  1/100 s

Aparat Nikon D200 IsO 200
Obiektyw 18–50 mm  0 EV
Ogniskowa 21 mm Av
Przysłona f/9 Czas  1/125 s

Aparat Canon EOs 5D IsO 100
Obiektyw Canon EF 24–70 mm f/2,8 L  0 EV
Ogniskowa 24 mm M
Przysłona f/9 Czas  1/100 s



Sztuka	doboru	pierwszego	planu	pejzażu
Interesujący pierwszy plan potrafi dodać głębi i trójwymiarowości ujęciu. Warto więc rozejrzeć się i poszukać interesujących formacji skal-
nych, roślin czy tekstur. Najlepiej jeśli układają się one w linie, prowadząc wzrok widza w głąb kadru. W tego typu ujęciach sięgamy po 
obiektywy szerokokątne, dzięki nim możemy odpowiednio zaakcentować obiekty znajdujące się blisko obiektywu. Pamiętajmy jednak, aby 
zachować balans kompozycji, pierwszy plan nie powinien zdominować ujęcia, a jedynie być jego częścią. Ze względu na wymaganą w ta-
kich scenach dużą głębię ostrości i fakt, że obiekty pierwszoplanowe znajdują się stosunkowo blisko obiektywu, zwykle konieczne jest uży-
cie statywu. Istotną sprawą jest to, aby na zdjęciu znalazły się także elementy dalszego planu, tak jak góry w zdjęciu powyżej. W tej zimo-
wej scenie z zachodniego wybrzeża Norwegii wykorzystałem późno popołudniowe niskie światło, nadające blasku kamieniom na pierwszym  
planie. Zastosowana ogniskowa to 17 mm. 

   Operowanie 
pierwszym 
planem
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Aparat Nikon D200 IsO 200
Obiektyw 12–24 mm f/4  0 EV
Ogniskowa 12 mm Av
Przysłona f/22 Czas  1,6 s



Dno wyschniętego jeziora w centralnej Islandii. Zdjęcie 
zostało wykonane obiektywem typu rybie oko. Aparat 
umieszczono dosłownie na powierzchni ziemi, czyli 
pierwsze elementy znajdują się około 5 cm od obiekty-
wu. Jednak duża głębia ostrości tego typu obiektywu 
(po przymknięciu przysłony do 22) pozwoliła na  uzy-
skanie ostrego zarówno pierwszego planu, jak i od-
ległych gór. szczelina została umieszczona w kadrze 
tak, aby poprowadzić wzrok od lewego dolnego rogu 
w głąb kadru.

Toskańskie pole jęczmie-
nia w burzowym świe-
tle. Zastosowana bar-
dzo krótka ogniskowa 
(12 mm) dała możliwość 
uchwycenia szczegółów 
pojedynczych kłosów 
oraz pokazania dużej 
części nieba.

Fot. M
aciej D

uczyński

Aparat 
Canon EOs 
5D 
Obiektyw 
Canon EF 15 
mm f/2,8 
Fisheye
Ogniskowa 
15 mm
Przysłona 
f/20
Czas  1/13 s
IsO 100

Av 0 EV

 

Aparat Canon EOs 5D IsO 100
Obiektyw 12–24 mm  0 EV
Ogniskowa 12 mm M
Przysłona f/22 Czas  1/20 s



Testuj punkty 
widzenia

Ten sam obiekt  
z	różnych	miejsc
Holandia, latarnia morska w Marken pokazana tego sa-
mego ranka w kilku odmiennych kompozycjach. Obok 
i po prawej tuż przed świtem w panoramicznym i pio-
nowym kadrze, na następnej stronie kilkadziesiąt mi-
nut później, w kwadracie, z pierwszymi promieniami 
słońca oświetlającymi latarnię. W każdym przypadku 
inne elementy posłużyły mi do budowania pierwszego 
planu. Będąc w takich miejscach, pamiętajmy o tym, 
aby nie koncentrować się tylko na jednej kompozy-
cji. Jeśli mamy wolną chwilę, poszukajmy ciekawych,  
niestandardowych ujęć danego tematu.

Bogate lokalizacje
Niewielka przystań rybacka gdzieś na północy  
Norwegii. Po raz kolejny mój ulubiony motyw,  
czyli drewniane łodzie. Obok dwie kompozycje  
przy krótkich ogniskowych.
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Aparat 
Canon  
EOs 5D 
Obiektyw 
Canon EF 
17–40 mm 
f/4 L usM
Ogniskowa  
 
17 mm
Przysłona f/9
Czas  1/50 s
IsO 100

Av 0 EV

 

Aparat 
Canon  
EOs 5D 
Obiektyw 
Canon EF 
17–40 mm 
f/4 L usM
Ogniskowa
 
17 mm
Przysłona f/9
Czas  1/50 s
IsO 100

Av 0 EV

 

Aparat
Canon  
EOs 5D 
Obiektyw
Canon EF 
17–40 mm 
f/4 L usM
Ogniskowa

17 mm
Przysłona f/9
Czas  1/50 s
IsO 100

Av 0 EV

 

Aparat Canon EOs 5D IsO 320
Obiektyw Canon EF 24–105 mm f/4 L Is usM  0 EV
Ogniskowa 28 mm M
Przysłona f/7,1 Czas  1/25 s



Powyżej: Szwecja, zimowe popołudnie w okolicach Nynashamn. Mała odmiana 
– popołudniowe słońce i centralny kadr. Istotą tej pracy jest pokazanie ciekawie 
prezentujących się przy tak nisko położonym słońcu cieni, które rzuca drzewo. 
Interesująca jest też gra barw wynikająca z różnicy temperatur barwowych świa-
tła w partiach oświetlonych bezpośrednio słońcem (żółte zabarwienie na śniegu) 
i światłem rozproszonym, co daje przy bezchmurnym niebie niebieskie zabar-
wienie, widoczne w cieniach oraz gałęziach zamykających kompozycję od dołu.
Po prawej: Jeszcze jeden przykład na centralną kompozycję. Tym razem w roli 
głównej kamienny odmieniec na norweskim zachodnim wybrzeżu. Pamiętajmy 
o tym, aby takie zasady, jak rozmieszczanie elementów w mocnych punktach ob-
razu, stosować rozsądnie. Żadna reguła nie zastąpi nam chwili namysłu i prze-
analizowania możliwości, jakie daje nam otoczenie, w którym fotografujemy.
Na dole: Toskania, San Quirico d’Orcia. Kępa cyprysów bardzo popularna wśród 
włoskich pejzażystów, ujęcie z klasycznym podziałem kadru. Rzeźba pagórko-
watego terenu ciekawie wymodelowana bardzo niskim słońcem.

Reguły można łamać8

Fot. M
aciej D

uczyński

Aparat Nikon D200 
Obiektyw 18–24 mm
Ogniskowa 18 mm
Przysłona f/10 Czas  1/250 s
IsO 100  0 EV

M

Aparat 
Canon  
EOs 5D 
Obiektyw 
Canon EF 
24–105 mm 
f/4 L Is
Ogniskowa 
28 mm
Przysłona 
f/11
Czas  1/80 s
IsO 100

Av 0 EV

 

Aparat Nikon D200 IsO 100
Obiektyw 18–24 mm  0 EV
Ogniskowa 24 mm Av
Przysłona f/22 Czas  5 s



Pokaż skalę

Jeden z ciekawszych wodospadów na Islandii – 
Skogafoss o 62 m spadku. Powyżej i poniżej wę-
drowcy w górach Landmannalaugar na Islandii. 
Mieniące się feerią barw wulkaniczne góry są ko-
palnią motywów dla pejzażysty. Malutkie syl-
wetki wędrowców pośród pól lawy i siarkowych 
oparów podkreślają majestat tamtejszej natury. 
Zdjęcia wykonane zostały przy użyciu obiekty-
wu ze stabilizacją optyczną, ułatwiło to znacznie 
fotografowanie przy pochmurnej pogodzie.
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Aparat Canon EOs 5D 
Obiektyw Canon EF 100–400 mm f/4,5–5,6 Is
Ogniskowa 135 mm
Przysłona f/16 Czas  1/125 s
IsO 50  0 EV

M



Sylwetka	człowieka	pokazuje	skalę
Wykorzystaj sylwetki ludzkie dla nadania obrazowi skali. Zwykle w takich przy-
padkach lepiej posłużyć się długimi ogniskowymi, pozwala nam to uniknąć prze-
rysowań zafałszowujących proporcje. Pamiętaj także, żeby ludzie znajdowali się 
możliwie blisko głównego obiektu. Często w tego typu ujęciach warto zrezygnować 
z pokazywania nieba i skoncentrować się na zestawieniu sylwetki z jej otoczeniem. 
Tego typu fotografie (jeśli nie są pozowane) wykluczają użycie statywu, trzeba więc 
być odpowiednio przygotowanym. Należy wcześniej przeanalizować oświetlenie 
i dobrać ekspozycję, pamiętając o odpowiednio krótkim czasie otwarcia migawki 
przy długich ogniskowych. Często pociąga to za sobą pracowanie przy wysokim ISO.

Fot. M
aciej D

uczyński

Aparat Canon EOs 5D 
Obiektyw Canon EF 100–400 mm f/4,5–5,6 L
Ogniskowa 400 mm
Przysłona f/6,3 Czas  1/500 s
IsO 250  0 EV

M

Aparat 
Canon  
EOs 5D 
Obiektyw 
Canon EF 
24–70 mm 
f/2,8 L usM
Ogniskowa 
70 mm
Przysłona 
f/7,1
IsO 160
Czas 1/125 s

Av 0 EV

 

Aparat Canon EOs 5D IsO 250
Obiektyw Canon EF 100–400 mm f/4,5–5,6 Is  0 EV
Ogniskowa 210 mm M
Przysłona f/6,3 Czas  1/160 s


