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Ομάδες Ερευνητικής Εργασίας

1η ομάδα

1. Λοβαζού Ειρήνη
2. Δερμιτσογλι Κων/νος
3. Ρηγανάκος Γιώργος
4. Διονυσοπούλου Τζίνα

2η ομάδα

1. Συμεωνίδου Ηλιάνα
2. Φιλιππούση Ασπασία
3. Δημητράντζου Ειρήνη
4. Κονιτοπούλου Σταυρούλα

3η ομάδα

1. Πασσαδάκη Κλειώ
2. Σαχτούρη Μαρία
3. Ντίνου Ελένη
4. Μιχαηλίδου Σιμέλα
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Η Ομάδα ερεύνησε το θέμα από το Σεπτέμβριο του 2015 έως Μάιο του 2016.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η ομάδα θα ερευνήσει το πέρασμα της φωτογραφίας από την Αναλογική στην
Ψηφιακή. Τα είδη φωτογραφίας, τους κυριότερους εκπροσώπους της φωτογραφίας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Η ομάδα δούλεψε:
Στο χώρο του ΚΕΠΠ1
Στο εργαστήρι Πληροφορικής

Οι νέοι χωρίστηκαν σε ομάδες
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Αντί Προλόγου……..

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Η ιδέα με κάνει να θέλω να ταξιδέψω σε εικόνες πίσω στον χρόνο.
Εικόνες που θα νοιώσει άλλος νοσταλγία και αγάπη για αυτά που έζησε και συγκίνηση
μέσα από τις αναμνήσεις.
Η φωτογραφία θα μας ταξιδέψει σε τόπους που δεν φανταζόμαστε και έτσι θα
ανακαλύψουμε θησαυρούς και αξίες του τόπου μας και ολόκληρου του πλανήτη μας.

Μαρία Σ.
Η ομάδα ΚΕΠΠ1
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ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ

Ονειρευόμαστε με την εικόνα
Πιστεύουμε στην αξία, πέρα από την εικόνα.
Πιστεύουμε στον άνθρωπο που ονειρεύεται με την εικόνα.
Όπου υπάρχει εικόνα, υπάρχει όνειρο, υπάρχει φως.
Μοιραζόμαστε την εικόνα.
Μοιραζόμαστε το όνειρο.
Συνταξιδεύουμε με τον άνθρωπο.
Τον άνθρωπο που πιστεύει, που ονειρεύεται.
Μαζί σας, κάνουμε ταξίδια με το φως.

Νίκος Ζάντολης – Γιώργος Κουτσιαύτης 2004
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τον 4ο αιώνα ο Αριστοτέλης περιγράφει τον τρόπο που λειτουργεί η απλή
φωτογραφική μηχανή, η γνωστή ως camera obscura.
Η φωτογραφία χρωστά την ύπαρξή της στις αρχές της οπτικής και της χημείας. Χωρίς
την κατανόηση των ιδιοκτητών του φωτός και της λειτουργίας της όρασης αλλά και τη
γνώση του μηχανισμού των φωτοχημικών αντιδράσεων, οι κορυφαίοι της
φωτογραφικής διαδικασίας δεν θα είχαν επιτύχει το ποθητό αποτέλεσμα : μια εικόνα
του κόσμου χωρίς κανένα χέρι ζωγράφου να τη σχεδιάσει, παρά μόνο του το ηλιακό
φως και η «μαγική» του ενέργεια.

Φωτογραφίες camera obscura και πρώτη φωτογραφική μηχανή Kodak
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Η λέξη φωτογραφία είναι σύνθετη και προέρχεται από τις λέξεις «φως» και
«γραφή».
Μέσα επικοινωνίας του 20ου αιώνα μια μορφή «τέχνης» συγγενική με τη
«ζωγραφική»

Οι πρώτες φωτογραφίες αποτελούν απλές προβολές πάνω σε κάποια επιφάνεια.
φωτογραφική «μηχανή», σκοτεινό δωμάτιο ή κουτί.
Ο Αριστοτέλης, Αλχαζέν φορητής συσκευής στους ζωγράφους.
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Ένα από τα κύρια πολιτιστικά χαρακτηριστικά του αιώνα που πέρασε του 20 ου αλλά
και των αρχών του 21ου είναι η επικοινωνία μέσω των εικόνων.
Η ανάγκη του ανθρώπου για καταγραφή ιστορικών γεγονότων σημαντικών
προσωπικών στιγμών δεν ικανοποιήθηκε μέσω του γραπτού και προφορικού λόγου.
Υπήρχε η ανάγκη για την αποτύπωση εικόνας, της οποίας η δύναμη δεν μπορούσε ν’
αντικατασταθεί από τη χρήση των λέξεων.
Η φράση «μια εικόνα είναι ίση με χίλιες λέξεις» εκφράζει την ανάγκη αυτή του
ανθρώπου.
Η ανθρώπινη επιθυμία υλοποιήθηκε στα μέσα του 19 ου αιώνα και την εφεύρεση της
φωτογραφίας, όταν αποτυπώθηκαν στο χαρτί εικόνες καθημερινής ζωής ανεξίτηλες
στο χρόνο.
Η εξέλιξη των επιστημών φυσική, χημεία, στη συνέχεια Πληροφορική αλλά και των
καλών τεχνών (εικαστικά) έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στην εξέλιξη της
φωτογραφίας.
Με τον όρο φωτογραφία αναφερόμαστε στην τέχνη και την επιστήμη της δημιουργίας
οπτικών εικόνων μέσω της καταγραφής και αποτύπωσης του φωτός με τη χρήση της
φωτογραφικής μηχανής.
Η λέξη φωτογραφία είναι σύνθετη και προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις φως και
γραφή.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΦΙΛΜ

Παράγεται ένα αρνητικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση των
φωτογραφιών στο χαρτί.
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Στο σκοτεινό θάλαμο, το αναλογικό photoshop γίνεται το παιχνίδι με τη δημιουργία.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ



Λήψη



Εμφάνιση (Σκοτεινός θάλαμος – photoshop)



Εκτύπωση
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Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η φωτογραφική μηχανή
Σκοτεινός θάλαμος
Κλείστρο ή Φωτοφράχτης
Διάφραγμα και
Φακός

Σκοτεινός θάλαμος
Ένα κουτί στο σκοτεινό θάλαμο εισέρχονται οι φωτεινές ακτίνες και δημιουργείται η
εικόνα του αντικειμένου που φωτογραφίζεται. Στη μια πλευρά του βρίσκεται το φιλμ
και στην απέναντι ο φακός.

Κλείστρο ή Φωτοφράχτης
Είναι ο μηχανισμός που ρυθμίζει για πόσο χρόνο θα περνάει το φως μέσα από το
φακό για να φθάσει στη φωτοευαίσθητη επιφάνεια του φιλμ.
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Διάφραγμα
Ρυθμίζει την ποσότητα των φωτεινών ακτίνων που θα περάσουν από τον φακό

Φακός
Τηλεφακός
Ευρυγώνιος
Αντικειμενικός φακός μεταβλητής απόστασης (zoom)
Αναμορφωτικοί

ΨΗΦΙΑΚH ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
Η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή είναι συσκευή η οποία καταγράφει εικόνες με
ηλεκτρονικό τρόπο, σε αντίθεση με την συμβατική φωτογραφική μηχανή, η οποία
καταγράφει εικόνες με χημικές και μηχανικές διαδικασίες.
Οι περισσότερες ψηφιακές μηχανές μικρού μεγέθους μπορούν εκτός των
φωτογραφιών, να καταγράψουν ήχο και βίντεο.


Το οπτικό σύστημα, τόσο στην αναλογική όσο και στην ψηφιακή στηρίζεται στις
ιδιότητες του φακού. Ο φακός χρησιμοποιείται για να συγκεντρώνει το φως στον
αισθητήρα της μηχανής, ο οποίος τον μετατρέπει σε ηλεκτρικό σήμα. Ο φακός
είναι από τα πλέον καθοριστικά στοιχεία τόσο για την ευκρίνεια της τελικής
εικόνας.



Ο Αισθητήρας : ανάπτυξη χρωματικής πληροφορίας.



Οθόνη

Τελικό αποτέλεσμα : Όταν η εικόνα καταγραφεί στην ψηφιακή μηχανή είτε
μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, είτε εκτυπώνεται με χρήση
εκτυπωτή.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα
πλεονεκτήματα
της
ψηφιακής
φωτογραφίας σε σχέση με την συμβατική
φωτογραφία με film είναι αρκετά. Τα
βασικότερα από αυτά είναι :

Η ψηφιακές μηχανές όμως δεν είναι μόνο
πλεονεκτήματα. Έχουν πολλά περιθώρια
εξέλιξης. Κάποια από τα βασικά τους
μειονεκτήματα είναι τα παρακάτω:



Η οικονομία, αφού δίνεται η δυνατότητα
στον χρήστη να τραβάει απεριόριστες
φωτογραφίες χωρίς ν’ ανησυχεί για το
κόστος φιλμ ή εμφάνισης.

1. Υψηλό κόστος απόκτησης. Η σχέση τιμής
απόκτησης μιας ψηφιακής μηχανής σε σχέση
με την αναλογική που αντικαθιστά είναι αρκετά
υψηλότερο.



Η δυνατότητα άμεσης προεπισκόπησης
των φωτογραφιών που ικανοποιούν τα
κριτήριά σας, αποφεύγοντας τη σπατάλη
φιλμ αλλά και δυσάρεστων εκπλήξεων. Η
εκμάθηση έτσι βασικών αρχών της
φωτογραφίας είναι πολύ πιο άμεση, και ο
φωτογράφος πολύ πιο σίγουρος.



Η
δυνατότητα
οικονομικής
αναπαραγωγής απεριορίστων αντίτυπων
είτε με τη χρήση ενός απλού εκτυπωτή ,
είτε με τη χρήση ειδικού εκτυπωτή
φωτογραφιών που συνδέεται με το PC
σας.

2. Χαμηλότερη ποιότητα σε σχέση με το
συμβατικό film. Σε απαιτητικές εφαρμογές
ακόμα και οι καλύτερες ψηφιακές της αγοράς
(κόστους
αρκετών
χιλιάδων
Ευρώ)
δυσκολεύοντας ή και αδυνατούν να
συναγωνισθούν μηχανές με χημικό film
35mm-Forma 135 (αρνητικό ή slide). Για
μεσαίο Forma 6x4.5 ή και μεγαλύτερο ούτε
λόγος.



Η δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών
όπως φίλτρο πραγματικού χρόνου και
σύντομων βιντεοσκοπήσεων.



Δυνατότητα αλλαγής στην ευαισθησία
λήψης χωρίς την αλλαγή film.



Δυνατότητα ορθής χρωματικής απόδοσης
υπό οποιοσδήποτε τύπο φωτισμού χωρίς
την χρήση φίλτρων ή αλλαγή film.



Οι
ψηφιακές εικόνες παραμένουν
αναλλοίωτες στο χρόνο, αντίθετα με τα
χημικά film και τις εκτυπώσεις κάθε τύπου.



Τα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεν
επηρεάζονται
έντονα
από
τις
θερμοκρασιακές αλλαγές και την υγρασία,
ενώ έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής.



Η
ταχύτητα
αποτελέσματα
μπορούν να

με
την
οποία
τα
της
φωτογράφησης
χρησιμοποιηθούν σε

3. Μικρή αυτονομία μπαταρίας. Οι διαθέσιμες
τεχνολογίες δεν μπορούν να μας δώσουν
μηχανές με μεγάλη αυτονομία σε προσιτό
κόστος. Τα ….»ενεργοβόρα» ηλεκτρονικά
συστήματα των ψηφιακών μηχανών δεν
επιτρέπουν πάρα λίγες ώρες αυτονομίας ανά
φόρτιση, στην καλύτερη περίπτωση.
4. Χρόνος μεταφοράς στην μνήμη: Οι
περισσότερες ψηφιακές μηχανές χρειάζονται
αρκετό χρόνο μεταξύ 2 λήψεων, ενώ ακόμα
και τα μεγαλύτερα μοντέλα δεν παρέχουν
πάρα λίγα καρέ το δευτερόλεπτο και για
περιορισμένο αριθμό λήψεων.
5. Χρόνος
Εκκίνησης:
Οι
περισσότερες
ψηφιακές μηχανές χρειάζονται ένα μικρό έως
και αξιοσημείωτο χρονικό διάστημα από τη
στιγμή που θα ενεργοποιήσουμε μέχρι την
στιγμή που μπορεί να γίνει η 1η λήψη.
6. Υψηλό κόστος ειδικών εξαρτημάτων. Η χρήση
εξειδικευμένων αξεσουάρ όπως φίλτρων και
οπτικών μετατροπέων για τους φακούς
ανεβάζει κατακόρυφα το κόστος για την
ανάπτυξη ενός συστήματος γύρω από τις
περισσότερες ψηφιακές.
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ηλεκτρονικά μέσα
τόπου και e-mail.

όπως

δικτυακούς

7. Όσο ανεβαίνει η ποιότητα και το μέγεθος των
ψηφιακών λήψεων, τόσο πιο επιτακτική είναι
η
ανάγκη
αγοράς
ακριβών
μέσων
αποθήκευσης για επαρκή χωρητικότητα και α
αυτονομία μνήμης.
8. Τα καταστήματα που προσφέρουν πλήρεις
υπηρεσίες εκτύπωσης για ψηφιακές μηχανές
δεν είναι διαδεδομένα, ενώ οι υπηρεσίες τους
είναι κατά κανόνα υπερτιμημένες.
9. Η αξία μεταπώλησης των ψηφιακών μηχανών
υποπολλαπλασιάζεται σε ελάχιστο χρονικό
διάστημα, όμοια με αυτήν των ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
αφού
παρουσιάζονται
καλύτερα και φθηνότερα μοντέλα διαρκώς.

Οι παραπάνω κρίσεις είναι υποκειμενικές και αναφέρονται σε λύσεις που απευθύνονται και
καλύπτουν τις ανάγκες του μέσου ή προχωρημένου φωτογράφου, και όχι πάμφθηνες
ψηφιακές μηχανές που εμφανίζονται κατά καιρούς και παρέχουν ελάχιστες δυνατότητες

Τόλιος Δημήτριος FOTO ART MAGAZINE
Φωτάκης Γιώργος

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2002- Foto Art Magazine
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4. ΤΑ ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

4.1 ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Με τον όρο φωτορεπορτάζ ή φωτοειδησεογραφία, εννοούμε την κάλυψη μια είδησης
με φωτογραφία.
Ανάλογα με το θέμα το ρεπορτάζ παίρνει και το αντίστοιχο όνομα π.χ. πολιτικό,
πολεμικό, ναυτικό, αθλητικό, καλλιτεχνικό κ.α.
Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός καλού φωτορεπορτάζ είναι : η επικαιρότητα και η
αντικειμενικότητα του.
Στο φωτορεπορτάζ κυρίαρχο στοιχείο επιτυχίας θεωρείται η ικανότητα του
φωτορεπορτάζ να πετύχει να συλλάβει ακριβώς εκείνο το σημαντικό στοιχείο μιας
δράσης ή ενός γενικότερου θέματος μέσα σ’ ένα δευτερόλεπτο που θα πρέπει
χειρίζοντας τη φωτογραφική μηχανή του με ταχύτητα και ακρίβεια να το αναδείξει και
να το μεταβάλλει σε φωτογραφικό στιγμιότυπο άξιο να διατηρηθεί στο χρόνο.
Ο φωτορεπόρτερ πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος για φωτογράφηση, που
σημαίνει ότι πρέπει να έχει πάντα μαζί του τη φωτογραφική του μηχανή.
Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για έναν φωτορεπόρτερ είναι τα πρόσωπα , εκφράσεις
συναισθημάτων.
Για τον φωτορεπόρτερ η «φωτογραφική μηχανή είναι η προέκταση του ματιού του».
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4.2 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Τα τελευταία χρόνια που η διαφήμιση έχει μπει στη ζωή μας, η φωτογραφία είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της.
Η διαφημιστική φωτογραφία μπορεί να έχει φόντο ένα δρόμο, μια πλατεία, ένα
πολυσύχναστο μέρος μιας πόλης.
Το φωτογράφο τον διευκολύνει για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το
στούντιο, το ατελιέ.
Η διαφημιστική φωτογραφία αφορά πρόσωπα, ανθρώπους, καθημερινές στιγμές και
άψυχα αντικείμενα.
Φωτογραφία αυτοκινήτων, καλλιτεχνών, φαγητών, ποτών, καλλυντικών κ.α.
Το μεγαλύτερο κομμάτι της διαφημιστικής φωτογραφίας καλύπτεται από απλή
φωτογράφηση αντικειμένων σε λευκό φόντο σαν αυτά στα έντυπα του σουπερμάρκετ.
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4.3 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

9 φωτογραφίες που απεικονίζουν με καλλιτεχνική ματιά τα σύγχρονα
περιβαλλοντικά προβλήματα.

Εμπνευσμένος από τον αρχαιοελληνικό μύθο της Θεάς Γαία, ο Βέλγος φωτογράφος
Fabrice Monteiro παρουσίασε την εντυπωσιακή συλλογή του «Προφητεία» για την
περιβαλλοντική καταστροφή που έρχεται.

Με κεντρική φιγούρα, την μορφή μιας απόκοσμης γυναίκας, οι φωτογραφίες του
Μοντειρο αντικατοπτρίζουν όλες τις γνωστές απειλές όπως είναι οι αυξανόμενες
πλημμύρες, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η εκτεταμένη ρύπανση των θαλασσών.
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Χρησιμοποιώντας για σκηνικό και κουστούμια, σκουπίδια και άχρηστα αντικείμενα,
δημιουργεί πανέμορφες, επιβλητικές, σουρεαλιστικές και ίσως αρκετά τρομακτικές
εικόνες.
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Το πρότζεκτ της «Προφητείας» χρειάστηκε πάνω από 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί.
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4.4 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Φωτογράφοι ταξιδεύουν σ’ όλο τον κόσμο για να καταγράφουν την καθημερινή ζωή,
τον ανθρώπινο πολιτισμό και την φύση.
Πορτραίτα, ρεπορτάζ φωτογραφία άγριας φύσης, αρχιτεκτονική φωτογραφία.
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5. ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ



ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΕΤΖΗΣ (1906-2003)
Η φωτογραφία του είναι ρεαλιστική αλλά και συμβολική και αυτός ο τρόπος να
βλέπει δεν τον εγκαταλείπει ακόμα και στην φωτογράφηση αρχαιοτήτων που
είναι το πάθος του από το 1968 ως το 1975 και γενικά σε ότι κι αν φωτογραφίζει,
αν και ποτέ οι φωτογραφίες του δεν ξαναέφτασαν τη δυναμική των
φωτογραφιών της αντίστασης.



ΤΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ασχολείται με την φωτογραφία μόδας. Φωτογραφίζει τις παραστάσεις του
Εθνικού Θεάτρου στην Επίδαυρο.



ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
Σύμφωνα με τον Ανδρέα Εμπειρίκο «Μια φωτογραφία ζει, έχει ολόκληρη δική
της δράση, συνυφασμένη με τη ζωή του θεατή, όπως ένα φλουρί, ένα
κρύσταλλο, ή ένα γάντι».
Ο Εμπειρίκος υπήρξε «μανιώδης φωτογράφος». Το φωτογραφικό του έργο είναι
εξαιρετικά πλούσιο, πολύμορφο και ποιοτικά άνισο. Χρονολογείται από το 1919,
όταν σε ηλικία δεκαοκτώ ετών εμφάνισε τις πρώτες φωτογραφίες του, ως επί το
πλείστον οικογενειακές, αν και για μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμενε άγνωστο.
Χωρίζεται συνήθως σε τρεις κατηγορίες που περιλαμβάνουν τις φωτογραφίες
της προπολεμικής περιόδου, της μεταπολεμικής καθώς και μια σειρά
φωτογραφιών του γιού του. Τα θέματα που απεικόνισε είναι μεικτά και
περιλαμβάνουν αναμνηστικές φωτογραφίες, τοπία στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό, σκηνές δρόμου (κυρίως από το Παρίσι και το Λονδίνο),
προσωπογραφίες οικείων προσώπων, γυμνά, νεκρές φύσεις καθώς και άλλες
φωτογραφίες. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν επίσης και άλλες φωτογραφίες μικρών
κοριτσιών, αποκαλούμενα συχνά στο έργο του ως παιδίσκες. Οι περισσότερες
από αυτές είναι τραβηγμένες ευκαιριακά, στο δρόμο, ενώ ορισμένες είναι
αποτέλεσμα πιο εντατικής φωτογράφισης. Ήταν κάτοχος αξιόλογου εξοπλισμού
φωτογραφικών μηχανών, ωστόσο παρά την επιθυμία του να οργανώσει ένα
σκοτεινό θάλαμο για ιδιωτική χρήση, τελικά δεν τα κατάφερε.
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ΕΛΛΗ ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ – ΣΕΡΑΪΔΑΡΗ (1899 – 1998) γνωστή ως Nelly’s.
Ελληνίδα φωτογράφος με διεθνή αναγνώριση. Πρόσφυγας ουσιαστικά η
Ελληνίδα φωτογράφος απαθανάτισε με ζωντάνια πορτρέτα προσφύγων όπως
ο Κωστής Παλαμάς και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ιδιαίτερη θέση στο έργο της
κατέχουν οι γυμνές ή ημίγυμνες φωτογραφίσεις στην Ακρόπολη της Μόνα
Πάεβα (Mona Paeva), πρώτης μπαλαρίνας της Opera Comique.



ΤΑΚΗΣ ΤΛΟΥΠΑΣ (1920 – 2008)
Φωτογράφος του Θεσσαλικού κάμπου.
Έκανε φωτογραφήσεις γάμων και τυπώματα φωτογραφιών ταυτότητας και
δημιούργησε ένα μοναδικό φωτογραφικό έργο. Φωτογραφίζει την Θεσσαλική
γη και τους ανθρώπους της, τα βουνά της Πίνδου.



ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΟΥΑΣΟΝΑ (1858 – 1946)

Ο Φρεντερικ Μπουασονα ήταν Γαλλοελβετός φωτογράφος. Το έργο του, σε ότι αφορά
τουλάχιστον την Ελλάδα θεωρείται εν γένει «πρωτοποριακό αλλά και καθοριστικό για
την εξέλιξη της ελληνικής φωτογραφίας κατά τον 20ο αιώνα».
Φωτογραφίζοντας το Mont-Blanc, με τηλεφακό κατασκευασμένο στην Αγγλία,
κατόρθωσε να διακρίνει το μπλε του ουρανού από λευκό του χιονιού στη
φωτογράφισή του, διαμορφώνοντας μια φωτογραφία που έκανε το γύρο του κόσμου.
Ο Ελβετός Φρεντ Μπουασονα είναι ο πρώτος ξένος φωτογράφος που περιηγήθηκε
τόσο πολύ στον ελληνικό χώρο, από το 1903 και για περίπου τρεις δεκαετίες
αργότερα. Ταξίδεψε από την Πελοπόννησο ως την Κρήτη και τον Όλυμπο και από
την Ιθάκη ως το Άγιο Όρος. Περιηγήθηκε, φωτογράφισε, έγραψε. Το έργο του,
πρωτοποριακό αλλά και καθοριστικό για την εξέλιξη της ελληνικής φωτογραφίας κατά
τον 20ο αιώνα. Μέσα από τις φωτογραφίες και τα λευκώματα του παρουσιάζει ένα
πανόραμα της Ελλάδας του μεσοπολέμου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της
Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης για την Ελλάδα την ίδια περίοδο.
Η πρόοδος σε τεχνικά θέματα, η ανακάλυψη του χρώματος, η ευχρηστία των μηχανών
και οι ανέσεις του ταξιδιού, μπορεί σήμερα να καθιστούν το έργο του απαρχαιωμένο,
αλλά η ιστορική ματιά αποκαλύπτει τον μοντερνισμό του σε σύγκριση με άλλους
φωτογράφους που περιπλανήθηκαν στην Ελλάδα. Ο καλλιτέχνης, πέρα από το
καταγραφικό ενδιαφέρον του για όλα όσα εξαφανίζονται, μας δίνει μια εικόνα της
Ελλάδας που εκτείνεται πέρα από την εθνογραφική μαρτυρία. Η μεγάλη πίστη και ο
θαυμασμός του για τη χώρα αυτή μεταδίδονται μέσα από το έργο του με μια
τρυφερότητα και μια αγάπη που η δύναμη τους ακόμη και σήμερα, μετά από τόσα
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χρόνια, δίνει ψυχή σ’ αυτά τα κομμάτια χαρτιού, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν
παραμείνει απλές φωτογραφίες.
Το αρχείο του δωρίθηκε από την οικογένεια Μπουασονά στο Μουσείο Μπενάκη.



ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Εργάσθηκε ως φωτογράφος στο χώρο της διαφημιστικής φωτογραφίας.
Ιδρυτικό μέλος του Φωτογραφικού Κέντρου Αθηνών από το 1979 έχει
διοργανώσει εκθέσεις φωτογραφίας Ελλήνων και ξένων φωτογράφων.
Από το 2002 έως το 2005 διετέλεσε διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας στη
Θεσσαλονίκη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο

Φωτογραφίες με θέμα : «Αθήνα του κάποτε»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2o

32

33

34

35

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ:
Ήταν μια πολύ ωραία, ενδιαφέρουσα εμπειρία.
Μας δόθηκε η ευκαιρία να μάθουμε πράγματα που δεν ξέραμε.
Μας έκανε να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο.
Μάθαμε πολλά για τη φωτογραφική μηχανή, τη λειτουργία, τη φωτογράφηση, το
Photoshop.
Για μια στιγμή γίναμε όλοι «φωτογράφοι» με την καθοδήγηση του φωτογράφου
Παναγή Λευκόκοιλου.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ:
Νιώσαμε χαρά, ενθουσιασμό, συγκίνηση, ευχαρίστηση, ικανοποίηση για το
αποτέλεσμα. Ήταν κάτι «αλλιώτικο», διαφορετικό.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Κο Παντελή Αργύρη και τη Κα Βασιλεία
Κατσαούνου που μας καθοδήγησαν να γίνει το Ερευνητικό Ημερολόγιο.
Τον Κο Παναγή Λευκόκοιλο που μας βοήθησε να καταλάβουμε τη λειτουργία της
φωτογραφικής μηχανή και του photoshop καθώς και για την ευκαιρία που μας έδωσε
να γίνουμε και εμείς οι ίδιοι για λίγο «φωτογράφοι».
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6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



Ερευνητική Εργασία «Γραφή από Φως».
Η ιστορία της φωτογραφίας : Από το σκοτεινό θάλαμο στην ψηφιακή εικόνα.
49ο Γενικό Λύκειο Αθήνας



Εγκυκλοπαίδεια την Πρακτικής Φωτογραφίας
Πέργαμος Εκδοτική.
Φωτογραφία Δράσης (Συμβουλές και Τεχνικές για να αποτυπώσετε την
Αποφασιστική Στιγμή) Nexus.



Οδηγός για καλύτερες φωτογραφίες
«Ασπρόμαυρη Φωτογραφία»



Michael Buselle.

Ιστοσελίδες
http://www.wikepedia.com
http://www.photo.gr

 Οι νέοι πήραν πολλές πληροφορίες όσων αφορά τη φωτογραφία από τον
φωτογράφο Κο Παναγή Λευκόκοιλο.
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