
SFATURI PENTRU
Fotografia

de călătorie

Fiecare destinație are propriul său farmec, aspect, cultură, istorie, oameni, sentimente, peisaje și povești. 

Învățând cum să surprinzi aceste subiecte prin fotografii ajută la transmiterea spiritului destinației alese. 

Fotografia de călătorie a fost popularizată de legendarul fotograf Ansel Adams, dar tehnologia a pus-o la îndemâna 
fiecărui călător.

Cu toate acestea, odată cu creșterea popularității smartphone-urilor, care sunt diferențele în ceea ce privește 
tehnicile pe care ar trebui să le aplici pentru a obține o fotografie de călătorie perfectă?



Cuprins
 Ce echipament foto ar trebui să ai pe listă?
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Ce echipament foto ar trebui să ai pe listă?

În funcție de disponibilitatea ta de a căra sau nu un echipament foto
mai voluminos, poți opta pentru variante diverse: 

Smartphone 
performant

Cameră foto 
compactă

DSLR sau
Mirrorless

Aparat foto
subacvatic

O dronă sau
cameră de acțiune
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https://bit.ly/3jY7Z1h
https://bit.ly/3jY7Z1h
https://bit.ly/3AL0gJN
https://bit.ly/3AL0gJN
https://bit.ly/3yJUJBz
https://bit.ly/2TQJXup
https://bit.ly/3yDyOfd
https://bit.ly/3yDyOfd
https://bit.ly/3ANsNOP
https://bit.ly/3AKENAM


  Filtre foto  (de polarizare, gradual, neutru etc.)
  Carduri de memorie de capacitate mare;
  Acumulatori de rezervă;
  Încărcător;
 Trepied pentru fotografii de noapte sau alte 

cazuri în care vei folosi timpi lungi de expunere.
 Geantă sau un rucsac foto în care să le cari 

ușor și comod pe toate.

Ce echipament foto ar trebui să ai pe listă?

Un obiectiv all-around sau o pereche de 
2 obiective care să acopere o plajă focală largă:

16-85mm; 24-70mm; 70-200mm; 16-50mm; 55-210mm.
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https://bit.ly/2UEy0rW
https://bit.ly/2SXXHmC
https://bit.ly/3wzUvLW
https://bit.ly/3wzVb3W
https://bit.ly/3huNbMY
https://bit.ly/3qXs892
https://bit.ly/3xtY8nz
https://bit.ly/2SXCtFp
https://bit.ly/3xvuDlA
https://bit.ly/3r2ocnt
https://bit.ly/36rcqd4
https://bit.ly/3qWc9Iv


Sfaturi pentru fotografii de călătorie perfecte

#1. Adaugă un element uman: 
Ajută la crearea unei povești și oferă o scală mai ușor 
de identificat. 

#2. Dedică timp și atenție procesului: 
Fotografia înseamnă să vezi cu adevărat ce este în 
fața ta, nu doar cu ochii, ci și cu inima și mintea.

#3. Încearcă unghiuri diverse: 
De deasupra capului, de la nivelul solului sau dintr-
un punct înalt. Vei avea o cu totul altă perspectivă 
asupra peisajului fotografiat.

#4. Nu uita de detalii: 
Indicatoare, ferestre și uși, decoruri din vitrine 
de tot felul și alte lucruri care îți atrag atenția.

#5. Surprinde o stare: 
Dacă prin plimbările tale dai peste ceva ce te 
face să simți o anumită emoție sau te inspiră,
încearcă să capturezi acea stare.

#6. Nu poți face niciodată prea
multe fotografii: 
Regula de aur este să nu eziți atunci când ceva
îți atrage atenția.
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Ține cont de Golden Hour:
Fotografiază la răsărit sau la 

apus, când plaja este învăluită 
cu lumină caldă, difuză. Cu 
soarele jos pe cer, există un 

risc mai mic de a supraexpune 
cadrul.

Nu uita de compoziție:
Folosește regulile simple de 
compoziție în avantajul tău. 
Ține cont că linia orizontului 
nu ar trebui să fie în general 

pe mijloc și încearcă să 
compui după regula treimilor.

Atenție la linia 
orizontului: Încadrează 
corect linia orizontului 
folosindu-te de liniile 

de ghidaj de pe LCD-ul 
aparatului.

Folosește un obiectiv
cu unghi larg:

Astfel, vei pune accentul 
pe obiectele din prim 

plan și vei crea o 
senzație de adâncime.

Fotografii cu 
aparatul

Fotografii cu
telefonul

Utilizează modul rafală:
Plaja este plină de subiecți 

care se mișcă în moduri 
imprevizibile, astfel modul 
rafală te ajută să surprinzi 

momentul potrivit.

Caută reflexiile:
Apa produce unele dintre 

cele mai frumoase reflexii, 
astfel că poți explora 

opțiunile de compoziție 
pentru a obține cadre 

Creează siluete:
Poziționează subiectul cu 

soarele în spatele său, apoi 
asigură-te că expui imaginea 
pentru cea mai strălucitoare 

parte a scenei/cadrului.

La mare sau la plajă

Utilizează linii în compoziție:
Liniile pot fi drepte, curbate, 

convergente, paralele sau 
diagonale. Ideal, ar trebui 

să conducă către subiectul 
principal sau punctul focal.
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Fotografii cu 
aparatul

Creează adâncime: 
Încearcă să creezi un 

sentiment de profunzime, 
menținând toate 

elementele/ planurile 
diferite ale imaginii în clar.

Folosește apa ca oglindă:
Apa în lumină redusă 
poate crea efecte și 
reflexii frumoase.

Folosește filtre:
Importante pentru fotografia 
de peisaj, cele mai utilizate 

filtre sunt filtrele de densitate 
neutră simple sau graduale și 
cele de polarizare circulară.

Folosește un trepied:
Este esențial pentru fotografia 
de peisaj, unde des se folosesc 
viteze de declanșare prea lungi 
pentru a ține aparatul în mână.

Fotografii cu
telefonul

Găsește expunerea corectă:
Obții expunerea corectă 

atunci când imaginea nu este 
prea întunecată sau prea 
deschisă, iar culorile sunt 

vibrante și clare. 

Captează cerul:
Subexpune imaginea 

pentru a captura norii într-
un mod mai dramatic. 

Adaugă un obiectiv 
pentru telefon:

Cu un obiectiv suplimentar 
dedicat, poți dubla câmpul 

vizual.

Testează capacitățile 
macro ale telefonului tău: 

Uneori s-ar putea să te 
surprindă, mai ales dacă ai 

un model mai nou. 

Peisaje spectaculoase
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Fotografii cu
aparatul

Folosește declanșarea în 
rafală:

În special în cazul cadrelor cu 
momente decisive, îți va fi de 
folos. Ulterior, selectează ce e 
mai bun, sugestiv și de impact.

Utilizează presetări ale 
aparatului:

Pentru a fi pregătit în 
diverse situații, prin simpla 

rotire a selectorului de 

Caută reflexiile:
Iar când nu sunt zone care 

să blocheze o anumită 
porțiune a reflexiei, ridică 
mâna pentru a evidenția și 
planul din spatele geamului 

unde ai reflexia.

Folosește-te de lumină:
Jocul lumină/umbră și 

efectele raze/flare oferă 
mereu cadre de impact.

Fotografii cu
telefonul

Surprinde emoția umană: 
Emoțiile sunt importante, 

profită de ele pentru 
portrete “wow”. Cere totuși 

permisiunea de a fotografia.

Peisaje urbane:
Poți fotografia din cea 

mai înaltă locație pentru 
a arăta o imagine de 

ansamblu.

Concentrează-te pe 
compoziție:

Acordă atenție fundalului 
fotografiei, precum și 

subiectului și folosește 
regulile de compoziție. 

Urbanul mereu surprinzător
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Uită de Zoom:
Încearcă să nu folosești 

opțiunea zoom a telefonului 
mobil, ci să te deplasezi tu 

cât mai aproape de subiect. 



Ți-a plăcut acest ebook?
Nu uita că indiferent de ceea ce cauți în materie de creativitate vizuală, găsești la noi!

ACADEMIA F64 - Aici faci primii pași în fotografie sau o aprofundezi.
F64.ro - Aici găsești echipamentul de nădejde. 

BLOGUL F64 - Aici găsești materiale educaționale, știri și evenimente.

https://bit.ly/36rezFE
https://bit.ly/3hyA9OV
https://bit.ly/3hrG3kE

