
CANON

Aturan Ruang, atau kadang-kadang dikenal sebagai Aturan Pandangan, 
melihat bagaimana ruang harus diatur relatif terhadap subjek dalam foto. 

Itu menggunakan ruang negatif untuk membuat subjek Anda menonjol 
dan secara otomatis menarik perhatian pemirsa Anda. Pertanyaannya 

adalah, bagaimana Anda bisa menggunakan Aturan Ruang untuk 
menghasilkan foto-foto pernikahan terbaik?

Teknik ini menciptakan ruang negatif yang berhubungan dengan subjek utama Anda - seperti 
tempat pernikahan - untuk menyiratkan gerakan, aktivitas atau kesimpulan dalam komposisi 
Anda.Ruang negatif mendefinisikan dan menekankan subjek, mengarahkan mata Anda 
kepadanya.Untuk mencapai komposisi yang lebih menarik, gunakan ruang negatif untuk 
menyeimbangkan komposisi Anda dengan subjek.

ATURAN    RUANG

APA ITU ATURAN RUANG?

ruang negatif
ruang positif

CARA MENGGUNAKAN ATURAN RUANG UNTUK 
PENGAMBILAN GAMBAR PERNIKAHAN

Gunakan ruang negatif untuk menyeimbangkan ruang positif.Sebagai aturan praktis, 
komposisi harus memiliki ruang negatif dua kali lebih banyak daripada ruang 
positif.Sisakan banyak ruang di sekitar subjek Anda untuk menciptakan rasa 
kesederhanaan, yang membantu pemirsa Anda fokus pada subjek tanpa membuat 
komposisi terlihat terlalu canggung.

3 kiat saat mengaplikasikan Aturan Ruang pada fotografi pernikahan Anda

3. Bermainlah dengan 
ruang negatif yang 
ekstrem sehingga pemirsa 
Anda harus mencari 
subjek utama.Jika tempat 
pernikahan memiliki latar 
danau atau pantai, 
gunakan ini untuk 
komposisi yang lebih 
menarik.

1. Ruang negatif Anda 
tidak harus berwarna 
putih, tetapi tetap 
sederhana dan rapi.

2. Tempatkan subjek 
Anda di persimpangan 
Aturan Ketiga, seperti 
lantai dansa dari tarian 
pertama pengantin 
baru.Ini membantu 
pemirsa fokus hanya pada 
subjek sehingga 
menghasilkan komposisi 
yang lebih kuat.

MENGAPA MENGGUNAKAN ATURAN RUANG 
DALAM FOTOGRAFI PERNIKAHAN

Tinggalkan ruang negatif 
di depan subjek, seperti 
berjalan di lorong, 
sehingga pemirsa Anda 
merasa bahwa subjek 
bergerak dan menuju ke 
ruang itu.

Untuk mengarahkan 
perhatian pemirsa

Untuk menunjukkan 
keluasan dan kemegahan

Untuk menyampaikan 
gerakan dan kecepatan

Berikan ruang negatif ke 
arah pandangan subjek 
untuk menarik perhatian 
pemirsa Anda.Tatapan 
mempelai pria ke 
mempelai wanitanya 
bekerja dengan baik.

Kelilingi subjek Anda 
dengan sejumlah besar 
ruang negatif untuk 
menambah rasa skala, 
seperti untuk menampil-
kan luasnya latar pantai.




