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Πλάτων Ριβέλλης  
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945.  
Σπούδασε Νομικά στην Αθήνα (1963-1968), Πολιτικές Επιστήμες 
στο Παρίσι (1968-1970) και Φωτογραφία στις ΗΠΑ (1983).  
Εργάστηκε ως δικηγόρος στην Αθήνα για δώδεκα χρόνια (1971-
1983).  
Διδάσκει φωτογραφία από το 1981 μέχρι σήμερα.  
Οργάνωσε τα πρότυπα τμήματα φωτογραφίας τής Λαϊκής 
Επιμόρφωσης (Υπουργείο Παιδείας) και δίδαξε τούς επιμορφωτές 
τους.  
Έχει επιμεληθεί σειρά από εκπομπές τής κρατικής τηλεόρασης 
για τη φωτογραφία. 
Έχει παραδώσει πολλά σεμινάρια και διαλέξεις για τη 
φωτογραφία στην Αθήνα, σε επαρχιακές πόλεις και στην Κύπρο.  
Έχει εκθέσει τις φωτογραφίες του σε ατομικές και ομαδικές 
εκθέσεις.  
Άρθρα του έχουν φιλοξενηθεί σε πολλά ελληνικά περιοδικά και 
εφημερίδες.  
Διευθύνει τις εκδόσεις «Φωτοχώρος».  
Ίδρυσε το 1988 το σωματείο «Φωτογραφικός Κύκλος», τού οποίου 
είναι πρόεδρος.  
Έχει συγγράψει τεχνικά βιβλία, θεωρητικά βιβλία και 
λευκώματα. 



Σύνδεσμοι (Links) 

• http://rivellis.gr/index.php 

• http://www.photocircle.gr/ 
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Τα βιβλία 
• http://www.rivellis.gr/el/vivlia 
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Οι φωτογραφίες μου 
(γράφει ο ίδιος) 

Με τις φωτογραφίες μου προσπαθώ να αναδείξω τη 

μνημειακή και ιερή διάσταση που πιστεύω ότι 

περικλείεται στις λεπτομέρειες τού κόσμου που μας 

περιβάλλει. Επιχειρώ να αποσυνδέσω τη λεπτομέρεια 

από τον πραγματικό της ρόλο και να την απαλλάξω 

από οποιαδήποτε συνοδευτικά μηνύματα 



Με το φωτογραφικό κάδρο μου προσπαθώ να 

μετατρέψω ένα πραγματικό γεγονός σε ένα 

φωτογραφικό γεγονός τονίζοντας την ουσία του και 

αφαιρώντας κάθε αποπροσανατολιστικό διάκοσμο. 

Όταν -σπανίως- το πετυχαίνω, αναιρείται η διάκριση 

ανάμεσα στο εννοιακά σημαντικό και στο φαινομενικά 

ασήμαντο. 

 



Συνεργάτες σε αυτή την προσπάθεια είναι τα οπτικά 

εργαλεία τής φωτογραφίας: το κάδρο, οι αναλογίες 

των πλευρών, η γωνία λήψης, η εστίαση, η 

επεξεργασία. Όνειρό μου η αυστηρότητα και εφιάλτης 

μου η ψυχρή γεωμετρία. Στόχος μου η σύνθεση και όχι 

η ανάλυση. Απόλυτοι εχθροί μου ο 

συναισθηματισμός, η εννοιολογία και η 

συνθηματολογία. Επιθυμώ να διευκολύνω την 

αφηρημένη και πολύπλευρη -από μέρους τού θεατή- 

προσέγγιση τής φωτογραφίας μου και να εμποδίσω 

την ανάγνωση και την ερμηνεία της. 

 



Η κάθε φωτογραφία μου θέλω να έχει τη δική της αξία. 

Ταυτόχρονα όμως επιθυμώ ο συσχετισμός της με τις 

υπόλοιπες -δικές μου- φωτογραφίες να αποκαλύπτει 

συγγένειες, να τονίζει την ειδική αξία καθεμιάς και να 

αποσαφηνίζει τη δημιουργική πορεία μου. 
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Αναλογικές 
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Ψηφιακές 
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Πρόσφατες 
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Σήμερα αισθάνομαι ότι είναι όλα ανοιχτά και σε εξέλιξη. 

Αυξάνει η χαρά τής φωτογραφίας, και μαζί της η 

περιέργεια για νέα θέματα, αλλά παραμένει η επιθυμία 

για μεγαλύτερη φόρτιση των φωτογραφιών μου με 

ιερότητα, απλότητα, και βαθύτερη χαρά. 

Πλάτων Ριβέλλης 

 


