CLASSE 4
Enquadrament i composició
Podem dir que la situació dels objectes en l'escena d'una fotografia conforma el que s'anomena
composició. Compondre una fotografia és buscar la millor vista d'una escena i aconseguir l'harmonia
entre els seus elements.
A continuació mostrarem uns consells per fer la composició, si bé no són més que una guia
de coses que s'han de tenir en compte. Aquestes guies poden trencar-se en qualsevol moment a gust
del fotògraf, si això l'ajuda a transmetre el que aquest vol.
L'art de compondre està en saber no només com posar els objectes, sinó quins elements afegir i
quins elements deixar de banda. Això és molt important, ja que ens pot ajudar a situar una imatge en
un context o en un altre.
Cada fotografia té (o hauria de tenir) un centre d'interès.
De què és la foto?
És una fotografia de la teva xicota?
És una fotografia de les piràmides d'Egipte?
Hauria de ser obvi per a qualsevol que miri una fotografia saber de què és la foto.
És el que s'anomena el centre d'interès.
És la primera regla d'una bona composició, ja que és la més important.
Simplement decideix abans de disparar el motiu sobre el qual vols prendre la fotografia.
Tot el que cal fer a partir d'aquí és enfocar l'element sobre el qual volem centrar l'interès.

Situar el motiu
La situació del motiu dins de l'enquadrament equival a parlar de la composició de la fotografia.
Hi ha una tendència generalitzada a situar el motiu principal al centre de l'enquadrament.
Això es deu, en gran mesura, a que les càmeres tenen els sensors o dispositius d'enfocament
situats al centre del visor.
L'usuari enfoca, ja sigui de forma manual o automàtica i, a continuació, pren la fotografia.
El resultat sol ser poc interessant i monòton, ja que la imatge centrada tendeix a la simetria i,
d'altra banda, situar de manera habitual el motiu al centre del visor no provoca cap sorpresa en
l'espectador.
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Enquadrament i composició
La regla dels terços
És una excel·lent fórmula per crear la composició i ajuda a situar els elements dins de
l'enquadrament.
Aquesta consisteix a dividir, de manera imaginària, el visor en tres parts horitzontals i tres verticals.
Les línies horitzontals serveixen de guia per situar els horitzons en les fotografies de paisatge, mentre
que les verticals són la referència per situar els elements verticals de la composició.
En una fotografia de paisatge és recomanable, per raons estètiques, no situar l'horitzó al centre
de l'enquadrament. D'aquesta manera s'evita la sensació que la imatge està dividida en dues parts
iguals.
És a dir, s'evita la simetria en la composició que, des d'un punt de vista estètic, pot resultar poc
estimulant.
Quan es disposa d'un cel interessant, amb núvols blancs que destaquen sobre el fons blau, núvols
que amenacen tempesta, etc., es pot situar l'horitzó en el terç inferior i donar així protagonisme al cel.
Per contra, si el cel no té interès és més útil situar l'horitzó en el terç superior.
En aquest cas s'ha de centrar el protagonisme en els dos terços inferiors buscant l'interès en el
paisatge i els elements que el componen.

Col·locar els horitzons
Si busquem simetria entre el cel i el sòl podem situar l'horitzó al centre.
Si no és així, tractarem de fer coincidir l'horitzó amb un dels terços verticals.
Si li donem més importància a terra ho fem coincidir amb el terç superior.
Si volem donar importància al cel (per exemple perquè hi ha uns núvols cridaneres) ajustem el
horitzó al terç inferior.
En aquesta sèrie d'imatges veiem com l'horitzó d'una manera o altra en funció de l'objectiu que es
volia aconseguir.
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Descentrar horitzontalment
L'aplicació de la regla dels terços ens demana descentrar els objectes horitzontalment.
Això ho podem veure contínuament aplicat al cinema.
A les pel.lícules que les persones mai apareixen centrades, sinó en un terç o un altre. Se'ns pot
plantejar el dubte de si és millor ajustar un subjecte a un terç esquerre o dret, superior o inferior.
En descentrar un objecte cal tenir molt en compte què està fent el subjecte. Si per exemple el
subjecte
és una persona tractarem d'acompanyar la seva mirada i deixar espai cap a la zona on mira.
Fixa't en la diferència entre una foto i una altra. La foto de l'esquerra està més ben equilibrada i té
més força que la de la dreta perquè el subjecte té la cara orientada cap a la dreta. Per això la posem
a l’esquerra.

Punts forts
Els punts forts són aquells que s'acosten als terços i als seus interseccions.
En les següents imatges d'exemple veurem com s'ha intentat fer coincidir el més destacat
de cada foto amb aquests punts forts, i com fer això li dóna més força a les fotos més que centrar-les.
En aquestes dues fotos podem veure com s'ha aplicat la regla dels terços per col·locar els animals.
A la primera la serp a dalt (per donar-li sensació d'alçada) i a l'esquerra perquè es
veiés bé el tronc, i així poder veure on era. La foto de l'àguila ocupa gairebé tota la foto, però deixant
el cap a prop del terç superior dret.
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Els ulls
Els retrats de primer pla seran més cridaners si els ulls coincideixen amb els terços.
En aquestes tres fotos d'exemple veureu com s'ha ajustat els ulls sempre al terç superior de la
imatge.
Si haguéssim centrat els ulls verticalment, llavors hauria quedat molt espai buit per sobre i
hauria quedat descompensada la imatge, sobretot de la segona i tercera fotografia.

Línies mestres
En algunes fotos podem aprofitar línies per donar-li més profunditat a la foto.
Podem buscar línies en voreres, cables, vies de tren, etc ...
En aquests dos exemples veiem com utilitzar els cables del telefèric i el carrer per donar-li profunditat.
Les línies acompanyen la mirada i en ambdós casos ens porten des del telefèric i des dels nois fins
el fons del paisatge i del carrer.
En utilitzar les línies hem de ser curosos que siguin línies senzilles i no s'entrecreuin entre si.
En cas de fer-ho quedarà massa caòtic i no ajudarà a fer que sigui una composició neta.
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Horitzó caigut
En prendre una foto d'un paisatge que tingui horitzó, o d'una escena en què hagi línies horitzontals
s'ha
han de tenir en compte aquestes i aconseguir que siguin paral·lels a les vores de la foto o que siguin
rectes, d'una altra manera la foto sortirà "caiguda", o amb l'horitzó caigut. A vegades l'efecte d'horitzó
caigut pot ser provocat per algun motiu. En aquest cas és millor que l'horitzó estigui clarament caigut
perquè no deixi dubte i no es quedi a mig camí entre la foto correcta i la foto incorrecta.
Això es pot corregir amb aplicacions de retoc.

El fons
En fer una foto moltes vegades no ens fixem i li donem molt poca importància al fons.
Hem d' intentar d'adequar el fons a allò que estem fotografiant.
En algunes ocasions no podrem i en altres simplement amb canviar el punt des del qual fem
la foto, ajupir-nos, pujar-nos a un objecte o similar ja podem modificar-lo. Poseu atenció en:
. Fons que no contrasten amb l'objecte fotografiat.
. Fonts de llum que enlluernin o que contrastin massa amb el subjecte, tret que busquem un
contrallum. Un exemple seria una lámapara apuntant directament a la càmera, una finestra en una
foto interior, etc ...
. Fons amb massa detall. Si el fons té molt detall distraurà l'atenció del motiu principal.
Si no podem evitar això tractarem de desenfocar el fons reduint la profunditat de camp.
D'aquesta manera li restarem importància.
La foto de l'esquerra perd molta força perquè el fons no contrasta amb els cavalls en ser del mateix
color. No obstant això, a la foto de la dreta podem veure com he convertit un fons totalment anodí
en un fons correcte reduint la profunditat de camp, de manera que queda desenfocat. Si no ho
hagués fet així hauria quedat massa caòtic i li hauria restat interès al motiu principal de la foto, que és
la bestiola.
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Complexitat
Sovint fem fotos intentant ficar-hi tot el que veiem, sense cap ordre i fent-la
massa complexa i caòtica. Solen funcionar millor aquelles fotos en què hi ha motius principals i
on la resta no sobresurt ni desvia l'atenció. Per exemple, en aquestes dues imatges podem veure que
la de l'esquerra és massa caòtica. No té línies netes, ni hi ha una composició clara, ni cap motiu
en especial. Les fustes s'entrecreuen entre si. Al final el resultat és una imatge que no té cap
atractiu. No obstant això la segona té una composició molt senzilla i neta. Només es veu la gosseta
situada en un terç i un fons que no crida l'atenció.
Ajuda a fer una imatge més neta el fet que els objectes no es superposin entre si i que no es
molestin

Alçada
L'alçada des de la qual s'està fent la fotografia és un element més de la composició.
Una mateixa fotografia pot variar molt depenent de l'alçada a la qual es dispari.
Estem acostumats a tirar-les des de la nostra pròpia alçada. És preferible jugar i provar diferents
enquadraments a diferents alçades, ajupint-se, tractant de pujar a llocs més alts, etc. això és
important sobretot per "omplir" el fons, sobretot si aquest és un horitzó. Podem posar el
horitzó més alt o més baix simplement amb ajupir-nos.
Aquestes dues imatges mostren la diferència de dues fotografies totalment iguals excepte per
l'alçada.
Com veieu l'alçada permet modificar la proporció de camp (verd), la proporció de cel i la perspectiva
de la carretera.
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Ompir espais
Fins ara hem vist com situar els elements més importants utilitzant la regla dels terços.
No obstant això, en moltes ocasions és tant o més important omplir els espais que queden buits per
que la foto quedi equilibrada com situar els elements importants en els punts forts. No sempre és
necessari, però pot ajudar molt.
En aquesta foto d'exemple veiem com el punt important és la bicicleta. De fet és la part de la foto que
està enfocada, i a més coincideix amb el terç dret. No obstant això la mateixa bicicleta simplement en
un
descampat hauria quedat totalment insulsa. Aquesta foto s'ha equilibrat situant els taulers d'escacs
urbans de manera que s'emplenin els buits. Així, el tauler del fons i el tauler del primer pla ajuden
a completar la imatge.
Cal anar amb compte en emplenar buits de no superposar el "farciment" i el motiu principal de
manera
que es molestin. Aquí depèn de l'art de cada un per fer-ho. No sempre cal omplir. Moltes vegades els
espais ajuden a donar-li "perspectiva" a una imatge o també a fer-la minimalista.

Proporció dels objectes
Segur que tots hem vist en alguna ocasió a un grup de turistes fent fotos a tort ia dret a
els monuments (activitat del tot respectable). I segur que tots reconeixem la típica escena d'algú
fent una foto a una catedral immensa on el seu familiar, que està a 100 metres d'ell queda reduït a un
punt inapreciable. Tots fem fotos de viatge en les que volem aparèixer al costat d'aquest lloc tan guai
en què hem estat, però per fer això és molt millor tenir la persona a prop teu, enquadrar bé,
que se'l distingeixi, i ajustar el monument al fons, encara que es talli el monument lleugerament o no
es vegi en tot el seu esplendor. Us puc assegurar que amb només ensenyar una mica els altres ens
farem a la idea d'on som.
Us poso dos exemples. En el primer a les persones se'ls distingeix perfectament i serveix com a foto
de
record. En el cas de la segona, amb prou feines es distingeixen les cares.
És bo saber què s'està fotografiant, i si una persona i un monument no són compatibles en una
mateixa fotografia, llavors fes dues fotografies diferents. Millor acostar-se al subjecte, assegurar-nos
que distingeix bé a la foto i jugar amb el zoom i la perspectiva per ajustar el fons.
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Línies
Les línies horitzontals transmeten normalment sensacions d'estabilitat, calma o descans.
Elements com l'horitzó, el mar, un arbre caigut, una persona dormint, ... són elements que dibuixen
de forma més o menys clara línies horitzontals i que transmeten sensacions de permanència,
inalterancia davant el pas del temps, calma.
Les línies verticals són capaces de fer-nos arribar sensacions de força i poder (pensa en els edificis
d'oficines i gratacels de les grans ciutats) i creixement (els arbres).
És extremadament important que tractem de mantenir les línies verticals de la fotografia
completament paral·leles als costats de la foto. Moltes vegades ens serà impossible, sobretot si
estem
realitzant-la des de baix, de manera que les línies es començaran a estrènyer segons pugem a la
imatge.
En aquest cas, hem de tractar de que al centre de la imatge les línies es trobin paral·leles a les vores.

L’espai negatiu
Es considera espai negatiu els grans espais buits, normalment en blanc o negre, dins d'una
fotografia, normalment a un costat.
L'allunyament de l'element central de la imatge, omplint la resta de la foto d'un espai buit ens
permet transmetre una informació addicional de soledat, aïllament o calma a la imatge.
Encara que no és un recurs que anem a utilitzar habitualment, no està de més conèixer-lo. Està
enfrontada a la regla de composició consistent en omplir l'enquadrament comentada més amunt.
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L’emmarcat natural
Hi ha elements que poden ajudar a posar un marc al centre d'interès de la foto.
Alguns d'aquests elements són molt clars, tapant completament part de la foto, com portes,
finestres o ponts.
Altres actuen d'una manera menys clara, simplement orientant la nostra vista. És el cas dels senyals
de trànsit o les branques dels arbres, ...
Qualsevol element que "tanqui" el centre d'interès ens permetrà emmarcar la foto, dirigint l'atenció
cap a l'element desitjat.

Afegeix Interès al Punt de Convergència.
Moltes vegades el que voldràs és afegir interès al punt on s'uneixen les línies.
Com l'ull es va a dirigir a la convergència, és un bon recurs per situar aquí l'element central de
la fotografia. Pot ser un tren que s'acosta, o una persona que es troba en un camí, ...
Les línies conduiran la mirada a aquest punt irremediablement.
Si a més situes el punt aplicant la regla dels terços, tens captat el centre d'atenció amb un
efecte magnètic que farà que no puguis retirar la mirada d'aquest objecte.
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Les corbes en "S"
Són un element molt recorrent en fotografia.
Està relacionat amb la sensualitat.
També transmeten moviment i ajuden a conduir la mirada.
A la vida quotidiana trobem molts recursos que ens
permeten aplicar corbes en "S" a les nostres
fotografies. Una carretera, un camí, el curs d'un riu,
Són elements visuals molt potents que donen interès a la
fotografi

La Curiosa Regla dels Senars
Està bé, com segur has pensat, aquesta és probablement la regla de composició menys bàsica de les
que hem explicat.
La veritat, a més, és que no es tracta en si d'una regla, sinó més aviat d'una reflexió sobre la curiosa
bellesa que aporten aquelles fotografies que incorporen un nombre senar d'elements.
Encara que el senar pot ser considerat en moltes ocasions com un signe d'imperfecció, en altres
casos transmet cert encant i això és el que pretén reflectir aquesta regla.

No ho oblidis: Les Regles són per trencar!
Els consells que aporten aquestes regles que hem vist funcionen molt bé i us proporcionaran,
generalment, molt bones composicions. Però no està de més provar, innovar, crear, sorprendre ...
Al cap i a la fi, la fotografia és un art. I moltes vegades les obres d'art que més èxit tenen són aquelles
en què l'autor s'ha sortit del motlle i ha fet una cosa nova, trencadora, diferent.
L'apartat compositiu d'una fotografia està al nivell en importància d'un correcte enfocament o una
adequada exposició.
De manera que presta-li la importància que es mereix i a disparar.
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