
   Ετήσιο Πρόγραµµα Κα.Δρώ 2016 - 2017 
 

      Εβδοµαδιαία µαθήµατα 

Ηµεροµηνία Εισηγητής Θέµα 
5 Οκτώβρη Κα.Δρώ Ενηµέρωση έτους 

12 Οκτώβρη Πολυδεύκης Ασωνίτης 
Οι αισθητικοί κανόνες στην φωτογραφία µε 

παραδείγµατα από καταξιωµένους φωτογράφους. 
Βασικά κριτήρια οργάνωσης της µορφής. Η 
Μορφολογική Θεωρία στη φωτογραφία 

19 Οκτώβρη Πολυδεύκης Ασωνίτης Ο φωτεινός θάλαµος του Ρόλαν Μπαρτ ή  άλλως 
το  τί κάνει µία φωτογραφία ενδιαφέρουσα 

26 Οκτώβρη Πολυδεύκης Ασωνίτης 
Οι βασικές λειτουργίες της φωτογραφίας. 

Ανάλυση του βιβλίου του Κωστή Αντωνιάδη, 
Λανθάνουσα εικόνα 

2 Νοεµβρίου Κωνσταντίνος Χατζής Ξεκινώντας µε το Lightroom 

9 Νοεµβρίου Πολυδεύκης Ασωνίτης Σύνθεση και οργάνωση του χώρου µε αναφορές 
στον Καντίνσκυ 

16 Νοεµβρίου Πολυδεύκης Ασωνίτης Κριτική προσέγγιση φωτογραφιών µελών της 
οµάδας 

23 Νοεµβρίου Πολυδεύκης Ασωνίτης Ανάθεση πρότζεκτ 

30 Νοεµβρίου Πολυδεύκης Ασωνίτης Κριτική προσέγγιση φωτογραφιών του πρότζεκτ 

7 Δεκεµβρίου Φωτεινή Παπαχατζή Μάθηµα 1ο  

14 Δεκεµβρίου Φωτεινή Παπαχατζή Μάθηµα 2ο 

21 Δεκεµβρίου Κωνσταντίνος Χατζής Importing Photos 

11 Ιανουαρίου Φωτεινή Παπαχατζή Μάθηµα 3ο 

18 Ιανουαρίου Φωτεινή Παπαχατζή Μάθηµα 4ο 

25 Ιανουαρίου Κωνσταντίνος Χατζής Library Module 

1 Φεβρουαρίου Φωτεινή Παπαχατζή Μάθηµα 5ο 

8 Φεβρουαρίου Φωτεινή Παπαχατζή Μάθηµα 6ο 
15 

Φεβρουαρίου Φωτεινή Παπαχατζή Μάθηµα 7ο 

22 
Φεβρουαρίου Κωνσταντίνος Χατζής Exporting Photos 

1 Μαρτίου Φωτεινή Παπαχατζή Μάθηµα 8ο 

8 Μαρτίου Φωτεινή Παπαχατζή Μάθηµα 9ο 

15 Μαρτίου Φωτεινή Παπαχατζή Μάθηµα 10ο 

22 Μαρτίου Κωνσταντίνος Χατζής Βασικές διορθώσεις εικόνας µέσα από το 
Development Module 

29 Μαρτίου Κα.Δρώ Παρουσίαση protfolios µελών 
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5 Απριλίου Φωτεινή Παπαχατζή Μάθηµα 11ο 

19 Απριλίου Φωτεινή Παπαχατζή Μάθηµα 12ο 

26 Απριλίου Κωνσταντίνος Χατζής Collections | Output and Printing 

3 Μαΐου Φωτεινή Παπαχατζή Μάθηµα 13ο 

10 Μαΐου Φωτεινή Παπαχατζή Μάθηµα 14ο 

17 Μαΐου Φωτεινή Παπαχατζή Μάθηµα 15ο 

24 Μαΐου Κα.Δρώ Εκλογές 
 

 

Λίγα λόγια από τους  εισηγητές µας:  
 

Πολυδεύκης Ασωνίτης 
Σχετικά µε τις ενότητες που θα παρουσιάσουµε, πρόθεσή µου είναι να βοηθήσω, όσο 
µπορώ και δίχως να αυθαιρετήσω, να καταλάβουµε τη βασική δοµή της φωτογραφικής 
εικόνας. Δηλαδή όλα εκείνα τα δοµολειτουργικά στοιχεία τα οποία αποτελούν τα 
θεµέλια µιας φωτογραφίας, Από εκεί και έπειτα έρχεται η έκφραση, το προσωπικό 
ύφος, οι επιλογές µας και ο τρόπος θεώρησης του κόσµου. 
Θα στηριχτώ λοιπόν στη Μορφολογική θεωρία η οποία δίνει µια λογική εξήγηση της 
συγκροτηµένης µορφής. στη συνέχεια θα αναλύσουµε το βιβλίο "Φωτεινός θάλαµος" 
του Μπαρτ γιατί και αυτός επισηµαίνει στοιχεία συγκρότησης της "καλής" µορφής. 
Προχωράµε σε θέσεις του Χάϊντεγκερ για το τί είναι έργο τέχνης και τί χρηστικό 
αντικείµενο. Συγγενείς είναι και οι θέσεις του Αριστοτέλη για τα στοιχεία του δοµηµένου 
έργου. Όλα τα παραπάνω θα ενταχθούν στο χώρο της φωτογραφίας µε φωτογραφικά 
παραδείγµατα. 

 
Κωνσταντίνος Χατζής 
Η δηµιουργική πράξη της φωτογραφικής απεικόνισης ξεκινά από το πώς 
οραµατιζόµαστε το τελικό αποτέλεσµα της εικόνας µας και για το σκοπό αυτό κάνουµε 
τα πάντα ώστε να έχουµε σωστή έκθεση, σύνθεση και θέµα στις φωτογραφίες µας. 
Πολλές φορές όµως χρειάζεται να πάµε ένα βήµα παρακάτω µέσω της επεξεργασίας 
εικόνας. Για το σκοπό αυτό, για επαγγελµατική ή προσωπική χρήση, το Adobe 
Lightroom (LR) είναι ένα ισχυρό εργαλείο επεξεργασίας εικόνας, που µας επιτρέπει να 
ικανοποιήσουµε τη δηµιουργική µας µατιά και ανοίγει ένα νέο κόσµο στις προοπτικές 
της δουλειάς µας. 
Είτε έχετε ως στόχο να βελτιώστε, διορθώσετε τις φωτογραφίες σας είτε απλά να τις 
µοιραστείτε, τα µαθήµατα εκµάθησης LR θα αποτελέσουν ένα σηµαντικό εφόδιο στις 
φωτογραφικές σας ικανότητες. Θα οδηγηθούµε µέσα από όλη τη βασική διαδικασία 
επεξεργασίας της εικόνας, από την εισαγωγή, ταξινόµηση και εξαγωγή καθώς και όλα 
τα ενδιάµεσα στάδια. Θα αναπτύξετε δεξιότητες, απαραίτητες για να παράγετε εικόνες 
µε επαγγελµατική εµφάνιση και οργάνωση, που θα εκτοξεύσουν τη δηµιουργικότητά 
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σας. Θα είµαστε µαζί όλη τη χρονιά και πέρα από τα µαθήµατα θα υπάρχει υποστήριξη 
και ηλεκτρονικά οποιαδήποτε στιγµή τη χρειαστείτε. 
 
 
Φωτεινή Παπαχατζή 
θα δουλέψουµε αυτή τη χρονιά για την εκπόνηση ενός φωτογραφικού προτζεκτ που θα 
ξεκινήσει από τον Οκτώβρη µε προσωπική δουλειά των συµµετεχόντων στα σεµινάρια 
για τους µήνες Οκτώβρη και Νοέµβρη. Στην πρώτη µας συνάντηση του Δεκεµβρίου θα 
παρουσιάσετε ένα PECHA CUCHA µε 10 slides ο καθένας για το προτζεκτ µε το οποίο 
θα ασχοληθείτε. Δηλαδή µια σειρά φωτογραφιών πάνω στη θεµατική µε την οποία 
σκοπεύετε να ασχοληθείτε καθώς και ένα µικρό κείµενο υποστηρικτικό κείµενο των 250 
λέξεων το πολύ. Η παρουσίαση αυτή δεν θα σας δεσµεύει για το υπόλοιπο της χρονιάς 
δηλαδή µε λίγα λόγια αν στην πορεία του 2017 είσαστε ελεύθεροι να αλλάξετε θέµα, 
φωτογραφίες, κείµενο.  

PROJECT: HOME  

Διάρκεια 6 µήνες :Δεκέµβριος – Μάιος  

Περιγραφή 
Ποιός είναι ο ρόλος που µπορεί να παίξει το σπίτι στις ζωές των ανθρώπων; και ποιό 
είναι το σπίτι τελικά; Το σπίτι ως καταγωγή, ως φυσικό περιβάλλον, το ίδιο το σώµα, η 
γειτονιά, ο τόπος, η χώρα, το έθνος...   

Η έννοια του σπιτιού παρέχει ένα πλαίσιο για µια ευρεία ποικιλία φωτογραφικής 
µελέτης. Πολλοί φωτογράφοι έχουν στραφεί στην αναζήτηση µιας ποικιλίας θεµάτων 
που έχουν την βάση τους στο σπίτι. 

Το σπίτι είναι σηµαντικό: Οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τακτικά το περιβάλλον του 
σπιτιού τους για τη ρύθµιση των συναισθηµατικών τους εµπειριών, για παράδειγµα, 
διακοσµώντας το, για να ενισχύσουν την ταυτότητά τους και την κοινωνική τους αξία. 
Ταυτόχρονα τραυµατίζονται ψυχικά όταν πρέπει να πουλήσουν τα σπίτια τους ή όταν 
αυτά έχουν καταστραφεί και χρειάζεται να τα εγκαταλείψουν. 

Από τον Δεκέµβριο θα εντρυφήσουµε σε έννοιες που προκύπτουν από την ανάλυση 
του θέµατος 

 

 


