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Πάντα πίστευα στο γεγονός ότι ο Πάντα πίστευα στο γεγονός ότι ο 
άνθρωπος είναι ένα πολύπλοκο και άνθρωπος είναι ένα πολύπλοκο και 
κυρίως αντιφατικό πλάσµα. κυρίως αντιφατικό πλάσµα. 
Όχι µόνο είναι δύσκολο να έχουµε Όχι µόνο είναι δύσκολο να έχουµε 
ξεκάθαρη και σαφή άποψη για το ξεκάθαρη και σαφή άποψη για το 
συνάνθρωπό µας, αλλά ακόµη και για συνάνθρωπό µας, αλλά ακόµη και για 
τον ίδιο τον εαυτό µας. τον ίδιο τον εαυτό µας. 
Πάρα πολλές φορές µας ξαφνιάζει ο Πάρα πολλές φορές µας ξαφνιάζει ο 
ίδιος ο εαυτός µας και µας κάνει να ίδιος ο εαυτός µας και µας κάνει να 
αναρωτιόµαστε εάν είµαστε εµείς αναρωτιόµαστε εάν είµαστε εµείς 
αυτοί. αυτοί. 

Πέτρος Χρηστίδης
Εισήγηση στο Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 
2006 στα πλαίσια της φωτογραφικής έκθεσης µε θέµα το 
πορτρέτο.



  

ΣύνοψηΣύνοψη

Υλικό από το Υλικό από το site site του του National National 
Geographic Geographic από τον φωτογράφο:από τον φωτογράφο:

Robert Caputo, August 2007 Robert Caputo, August 2007 



  

Βρείτε τον τρόποΒρείτε τον τρόπο

� Αν ανακαλύψετε κάτι ενδιαφέρον, µη Αν ανακαλύψετε κάτι ενδιαφέρον, µη 
σταµατήσετε σε µια φωτογραφία µε σταµατήσετε σε µια φωτογραφία µε 
ευρεία γωνία. Αναλογιστείτε την αίσθηση ευρεία γωνία. Αναλογιστείτε την αίσθηση 
που θέλετε να αφήσει το θέµα σας, που θέλετε να αφήσει το θέµα σας, 
πλησιάστε αρκετά ώστε να το πλησιάστε αρκετά ώστε να το 
αποµονώσετε από ότι δεν σας συγκινεί. αποµονώσετε από ότι δεν σας συγκινεί. 
Μην ντρέπεστε οι περισσότεροι άνθρωποι Μην ντρέπεστε οι περισσότεροι άνθρωποι 
δεν ενοχλούνται όταν κάποιος δείχνει δεν ενοχλούνται όταν κάποιος δείχνει 
ενδιαφέρον γι αυτούς. ενδιαφέρον γι αυτούς. 



  

Μην αποπροσανατολίζετε το θεατήΜην αποπροσανατολίζετε το θεατή

� Εάν υπάρχουν αντικείµενα, άλλα, από το Εάν υπάρχουν αντικείµενα, άλλα, από το 
κύριο θέµα σας, στο προσκήνιο της κύριο θέµα σας, στο προσκήνιο της 
φωτογραφίας να είστε προσεκτικοί. ∆εν θα φωτογραφίας να είστε προσεκτικοί. ∆εν θα 
θέλατε να επικαλύψετε ή να τραβήξετε θέλατε να επικαλύψετε ή να τραβήξετε 
την προσοχή σε κάτι που δεν είναι το θέµα την προσοχή σε κάτι που δεν είναι το θέµα 
σας.σας.



  

Τρισδιάστατη πραγµατικότητα και Τρισδιάστατη πραγµατικότητα και 
δυσδιάστατη φωτογραφίαδυσδιάστατη φωτογραφία

� Κάθε φορά που σηκώνετε τη µηχανή σας Κάθε φορά που σηκώνετε τη µηχανή σας 
αναζητήστε αναζητήστε 
� Κατευθύνουσες γραµµέςΚατευθύνουσες γραµµές
� Αντικείµενα µποστά από το θέµα σαςΑντικείµενα µποστά από το θέµα σας
� Φυσικά κάδρα Φυσικά κάδρα 

� Ό,τι θα δηµιουργήσει µια δυναµική και Ό,τι θα δηµιουργήσει µια δυναµική και 
τρισδιάστατη εικόνα µε προοπτικήτρισδιάστατη εικόνα µε προοπτική



  

ΣτήριξηΣτήριξη

� Αν δεν έχετε τρίποδο και χρησιµοποιείτε Αν δεν έχετε τρίποδο και χρησιµοποιείτε 
τηλεφακό ή αργή ταχύτητα στερεώστε τη τηλεφακό ή αργή ταχύτητα στερεώστε τη 
µηχανή σας σε κάποιο σταθερό σηµείο και µηχανή σας σε κάποιο σταθερό σηµείο και 
αξιοποιείστε τυχόν χρονοδιακόπτη.αξιοποιείστε τυχόν χρονοδιακόπτη.



  

ΛειτουργήστεΛειτουργήστε

� Μην τραβάτε απλώς. Γονατίστε, Μην τραβάτε απλώς. Γονατίστε, 
ανασηκωθείτε, ξαπλώστε, αναζητήστε τη ανασηκωθείτε, ξαπλώστε, αναζητήστε τη 
γωνία που θα κάνει την εικόνα σας γωνία που θα κάνει την εικόνα σας 
µοναδική.µοναδική.



  

Catch EyeCatch Eye

� Αν φωτογραφίζετε ανθρώπους µια Αν φωτογραφίζετε ανθρώπους µια 
αντανάκλαση από φως στα µάτια τους αντανάκλαση από φως στα µάτια τους 
δηµιουργεί µια αίσθηση ζωντάνιας. δηµιουργεί µια αίσθηση ζωντάνιας. 
Αφήστε ένα µπροστινό φως ανοιχτό για να Αφήστε ένα µπροστινό φως ανοιχτό για να 
πετύχετε το αποτέλεσµα.πετύχετε το αποτέλεσµα.



  

ΦλαςΦλας

� Αποφύγετε να φωτίζετε τα πρόσωπα µε Αποφύγετε να φωτίζετε τα πρόσωπα µε 
φλας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση φλας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση 
αποφύγετε το µοντέλο σας να είναι κοντά αποφύγετε το µοντέλο σας να είναι κοντά 
σε τοίχους ή αντικείµενα που θα ρίξουν σε τοίχους ή αντικείµενα που θα ρίξουν 
έντονη σκιά.έντονη σκιά.

� Μερικοί χρησιµοποιούν πορτοκαλί Μερικοί χρησιµοποιούν πορτοκαλί gel gel στην στην 
επιφάνεια του φλας για να πετύχουν ένα επιφάνεια του φλας για να πετύχουν ένα 
πιο φυσικό φως.πιο φυσικό φως.



  

Στο δρόµο!Στο δρόµο!

� Πρέπει να είστε υποµονετικοί. Οι σκηνές Πρέπει να είστε υποµονετικοί. Οι σκηνές 
στο δρόµο αλλάζουν κάθε δευτερόλεπτο. στο δρόµο αλλάζουν κάθε δευτερόλεπτο. 
Βρείτε ένα ευχάριστο σηµείο, περιµένετε Βρείτε ένα ευχάριστο σηµείο, περιµένετε 
και τραβήξτε τη φωτογραφία όταν τα και τραβήξτε τη φωτογραφία όταν τα 
πρόσωπα και τα αντικείµενα έχουν πάρει πρόσωπα και τα αντικείµενα έχουν πάρει 
τη θέση τους.τη θέση τους.



  

Άνθρωποι και σχέσειςΆνθρωποι και σχέσεις

� Όταν φωτογραφίζετε ανθρώπους που Όταν φωτογραφίζετε ανθρώπους που 
επικοινωνούν µεταξύ τους ή µε κατοικίδια επικοινωνούν µεταξύ τους ή µε κατοικίδια 
παρατηρήστε τη συµπεριφορά τους και παρατηρήστε τη συµπεριφορά τους και 
σκεφτείτε µε ποιο τρόπο εκφράζουν τη σκεφτείτε µε ποιο τρόπο εκφράζουν τη 
σχέση τους ή τα συναισθήµατά τους. Αυτό σχέση τους ή τα συναισθήµατά τους. Αυτό 
πρέπει να φωτογραφίσετε!πρέπει να φωτογραφίσετε!



  

ΜοτίβαΜοτίβα

� Όταν κοιτάτε µέσα από τη φωτογραφική Όταν κοιτάτε µέσα από τη φωτογραφική 
σας µηχανή, αναζητήστε σας µηχανή, αναζητήστε 
επαναλαµβανόµενα µοτίβα!επαναλαµβανόµενα µοτίβα!



  

Σεβαστείτε τη διαφορετικότηταΣεβαστείτε τη διαφορετικότητα

� Πολλές φορές η διαφορετικότητα (στην Πολλές φορές η διαφορετικότητα (στην 
κουλτούρα των ανθρώπων) µας προκαλεί κουλτούρα των ανθρώπων) µας προκαλεί 
για φωτογράφηση.για φωτογράφηση.

� Ας φροντίσουµε να σεβαστούµε όµως την Ας φροντίσουµε να σεβαστούµε όµως την 
κουλτούρα των άλλων.κουλτούρα των άλλων.



  

ΕπικοινωνήστεΕπικοινωνήστε

� Εάν µπορέσετε να µιλήσετε µε το Εάν µπορέσετε να µιλήσετε µε το 
υποψήφιο θέµα σας τότε θα πετύχετε υποψήφιο θέµα σας τότε θα πετύχετε 
πολύ καλύτερες φωτογραφίες! Τολµήστε!πολύ καλύτερες φωτογραφίες! Τολµήστε!



  

Σε ανοιχτούς χώρουςΣε ανοιχτούς χώρους

� Στην πόλη όλα αλλάζουν ρυθµίστε τη Στην πόλη όλα αλλάζουν ρυθµίστε τη 
µηχανή σας ώστε να καταγράψει τις µηχανή σας ώστε να καταγράψει τις 
αλλαγές πχ τα αυτοκίνητα κινούνται και αλλαγές πχ τα αυτοκίνητα κινούνται και 
χρειάζεται χρειάζεται 
� µεγαλύτερη ταχύτητα κλείστρου ή µεγαλύτερη ταχύτητα κλείστρου ή 
� τεχνική τεχνική panningpanning



  

EEnvironmental nvironmental PPortraitsortraits

� Όταν φωτογραφίζετε ανθρώπους στο Όταν φωτογραφίζετε ανθρώπους στο 
φυσικό τους περιβάλλον φροντίστε να φυσικό τους περιβάλλον φροντίστε να 
καταλάβετε τη σχέση τους µε το χώρο και καταλάβετε τη σχέση τους µε το χώρο και 
τις αγαπηµένες τους γωνίες. Βοηθάει!τις αγαπηµένες τους γωνίες. Βοηθάει!



  

ΠροσέξτεΠροσέξτε

� Όταν διαλέγετε ένα καινούργιο χώρο για Όταν διαλέγετε ένα καινούργιο χώρο για 
φωτογράφηση καταγράψτε στο µυαλό σας φωτογράφηση καταγράψτε στο µυαλό σας 
τα στοιχεία που σας φαίνονται τα στοιχεία που σας φαίνονται 
ενδιαφέροντα ή ενοχλητικά και ενδιαφέροντα ή ενοχλητικά και 
αποφασίστε πως θα τα διαχειριστείτε αποφασίστε πως θα τα διαχειριστείτε 
φωτογραφικά.φωτογραφικά.



  

ΕυρυγώνιοςΕυρυγώνιος

� Προσοχή στους ευρυγώνιους δηµιουργούν Προσοχή στους ευρυγώνιους δηµιουργούν 
παραµορφώσεις στα άκρα της εικόνας!παραµορφώσεις στα άκρα της εικόνας!



  

Eye ContactEye Contact

� H H επαφή του θεατή µε τη µατιά του επαφή του θεατή µε τη µατιά του 
θέµατος δίνει δύναµη σε µια φωτογραφία!θέµατος δίνει δύναµη σε µια φωτογραφία!



  

Οι ατέλειες Οι ατέλειες 

� Οι σωµατικές ή άλλες ατέλειες µπορεί να Οι σωµατικές ή άλλες ατέλειες µπορεί να 
κρυφτούν µε διάφορους τρόπους ή και µε κρυφτούν µε διάφορους τρόπους ή και µε 
την επεξεργασία.την επεξεργασία.



  

ΣεβασµόςΣεβασµός

� Σεβαστείτε το χώρο τους ανθρώπους και Σεβαστείτε το χώρο τους ανθρώπους και 
τις δραστηριότητες των άλλων. τις δραστηριότητες των άλλων. 

� Έχετε µαζί σας το λιγότερο δυνατό Έχετε µαζί σας το λιγότερο δυνατό 
εξοπλισµό και προσπαθήστε να είσαστε εξοπλισµό και προσπαθήστε να είσαστε 
αόρατοι!αόρατοι!



  

Και µερικά ακόµη…Και µερικά ακόµη…

� http://www.digital-photography-school.com/10-ways-to-take-stunning-portraitshttp://www.digital-photography-school.com/10-ways-to-take-stunning-portraits
� httphttp://://www.rivellis.grwww.rivellis.gr//index.phpindex.php  

� httphttp://://www.photo.grwww.photo.gr
/v2/index.php?option=15&selector=10&id=165/v2/index.php?option=15&selector=10&id=165  

� httphttp://://www.fotoart.grwww.fotoart.gr//arthraarthra//portraitportrait//index.htmlindex.html    
� httphttp://://www.dpgr.grwww.dpgr.gr//forumforum

/index.php?topic=42488.0/index.php?topic=42488.0  


