
Chúng giúp tăng thêm cảm giác về sự yên ả và thanh 
bình cho những bức ảnh của bạn. Trong bức ảnh này, 
bạn hãy để ý cách sắp xếp hoàn hảo của khung 
cảnh thành phố với đại dương theo Quy tắc Một 
phần ba, dãy núi ở phía sau thể hiện cho một đường 
nét khác, còn các lớp đường nét ngang tạo cho bức 
ảnh một bố cục độc đáo hơn.

Là một trong những yếu tố cơ bản của bất kỳ thể loại 
nhiếp ảnh nào, các đường nét thể hiện sự chuyển 
động và mang tại sự cân bằng cho những bức hình 
của bạn. Đôi khi còn được gọi là những đường chủ 
đạo, chúng giúp tạo ra mạch chảy giúp dẫn dắt con 
mắt của người xem hướng tới đối tượng của bạn.

Hãy tìm kiếm những màu sắc, hình dáng hoặc hình 
khối lặp lại và bạn sẽ thấy xuất hiện các hoa văn. Các 
hoa văn không tạo ra một điểm thu hút đơn lẻ nào cả, 
mà khiến cho mắt người xem chuyển từ điểm này 
sang điểm khác, và có thể tăng hiệu ứng cảm xúc 
cho những bức hình của bạn.

Những đường nét giúp tạo ra tác động lớn bằng cách 
thu hút sự chú ý của người xem và khiến mắt họ 
không bị phân tán. Những đường nét còn có thể tạo 
điểm nhấn cho khoảng cách hoặc khắc họa mối liên 
hệ giữa tiền cảnh và hậu cảnh.

Các hoa văn giúp mang tới cảm giác về nhịp điệu và 
sự hài hòa của hình ảnh cho bức hình của bạn. Mặc 
dù các hoa văn có thể xuất hiện ở mọi nơi, nhưng 
điều quan trọng là địa điểm bạn đứng để chụp được 
những hoa văn đó. Nếu trên quy mô nhỏ, bạn hãy tiến 
lại gần để chụp được những chi tiết. Tuy nhiên, lý 
tưởng nhất là tầm nhìn toàn cảnh từ trên xuống bởi 
các hoa văn thường xuất hiện trên quy mô lớn.

Hãy tìm kiếm các đường nét chạy thẳng lên và xuống 
bởi chúng có thể tạo ra cảm giác về độ cao, sức 
mạnh, sự ổn định và hùng tráng. Trong bức ảnh này, 
mặc dù những cột dầm thẳng đứng tạo nên sự căng 
thẳng cho bức hình, nhưng việc xuất hiện một chú 
chim đậu trên một cột dầm đã giúp tạo ra điểm thú vị 
cho bức ảnh.

Tạo ra một bức ảnh gây ấn tượng mạnh và kịch tính 
bằng cách lấp đầy khung hình với các đường nét rõ 
ràng hoặc các hình học nhất quán. Bức ảnh này vô 
cùng bắt mắt bởi có một hình ảnh đơn lẻ tạo thêm 
điểm nhấn để thu hút sự chú ý của mắt người xem.

Thường thấy trong tự nhiên, các hình khối không đều 
có thể tạo nên những hoa văn khiến cho bức ảnh của 
bạn trông ấn tượng hơn, chẳng hạn như bức hình 
bông hoa xương rồng được chụp từ trên xuống này.

CANON

Bạn có muốn tạo ra những bức hình gây ấn tượng không? Hay đơn giản chỉ là 
muốn bức ảnh của mình có nhiều tác động? Hãy xem xét sử dụng các đường nét 
và hoa văn, những yếu tố mà bạn thấy ở khắp mọi nơi nhưng đôi khi thường bỏ 

qua. Khám phá xem việc sử dụng những đường nét và hoa văn trong bức ảnh của 
bạn có thể giúp bạn tạo ra được những bức hình kịch tính và bắt mắt nhường nào.

CÁCH SỬ DỤNG

ĐƯỜNG NÉT HOẶC HOA VĂN

TRONG NHIẾP ẢNH

CÁCH TẠO BỐ CỤC CHO NHỮNG BỨC HÌNH CỦA BẠN

LÀ GÌ?

TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG CHÚNG TRONG NHIẾP ẢNH

SỬ DỤNG CÁC ĐƯỜNG THẲNG ĐỨNG SỬ DỤNG CÁC HOA VĂN ĐỀU ĐẶN

SỬ DỤNG CÁC ĐƯỜNG NẰM NGANG SỬ DỤNG CÁC HOA VĂN KHÔNG ĐỀU

Chúng còn có tác dụng như một kỹ thuật tạo bố cục 
để dẫn dắt mắt người xem dõi theo một đường nét 
tưởng tượng được tạo ra khi nhìn chăm chú vào đối 
tượng của bạn, hay như trong ví dụ này chính là một 
hàng những chú voi trong khung cảnh.

Thêm một màu sắc tương phản hoặc loại bỏ một đối 
tượng được lặp lại để biến bức ảnh của bạn từ nhàm 
chán thành hấp dẫn. Sử dụng quy tắc Một phần ba 
làm định hướng, hoặc coi điểm lấy nét của bạn là 
điểm để phá vỡ hoa văn.
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