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Εισαγωγή στο θέμα

Ρόλος Φωτογραφίας ανά τους αιώνες. 
• Έργο τέχνης 
• Ιστορική μαρτυρία
• Ανάμνηση

Χαρακτηριστικά φωτογραφίας
• Φωτογραφίες αστείες και φωτογραφίες θλιβερές 
• Φωτογραφίες με πολιτική υπόσταση



  

Περιβάλλον
Ιστορικό πλαίσιο
• Η Αρχή 
Το 350 π. Χ. ο Αριστοτέλης περιγράφει τον  

τρόπο  που λειτουργεί η απλούστερη 
φωτογραφική μηχανή, η γνωστή ως 
camera obscura.

• Το φαινόμενο αυτό θα πρέπει να 
είχε ανακαλυφθεί ήδη από τους 
αρχαίους Αιγυπτίους. Αργότερα, 
στον 11ο αιώνα, ο άραβας 
επιστήμονας Αλχαζέν περιγράφει το 
ίδιο φαινόμενο.

•  Στη συνέχεια και για πολλούς 
αιώνες, αρκετοί ασχολήθηκαν με 
την camera obscura και το 1558 ο 
Giovanni della Porta είναι ίσως ο 
πρώτος που συνιστά τη χρήση μιας 
ανάλογης φορητής συσκευής στους 
ζωγράφους για σχεδίαση 
πορτραίτων και τοπίων. 



  

 Πρώτη Φωτογραφία

• Πρώτες προσπάθειες σε φωτοευαίσθητα υλικά (18ο αι. π. Χ. ) 

 Johan Heinrich Schulze 
 Αργότερα, ο Γάλλος ερευνητής Nicéphore Niépce επανέλαβε (ανεξάρτητα) την 

αποτύπωση μιας αρνητικής εικόνας με την ίδια όμως δυσκολία στερέωσης της 
στο χαρτί. Το 1826 ωστόσο, κατάφερε να αποτυπώσει απευθείας σε "θετικό" 
την πρώτη φωτογραφία της ιστορίας .



  

 Έγχρωμη Φωτογραφία

• Η έγχρωμη φωτογραφία στηρίζεται σε θεωρία του Άγγλου Thomas Young, ο 
οποίος το 1802, αναφερόμενος στον I. Newton, διατύπωσε την υπόθεση κατά 
την οποία τρία βασικά χρώματα, το ερυθρό, το πράσινο και το κυανό, αρκούν 
για το μάτι για την αναπαραγωγή όλων των χρωμάτων. 

• Το 1848 ο Becquerel στηριζόμενος στις παρατηρήσεις του Maxwell, έλαβε τις 
πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες. 

• Το 1907 οι αδερφοί Lumiere πετυχαίνουν την παρασκευή τριχρωμίας σε εικόνα. 
• Η νεότερη εποχή της έγχρωμης φωτογραφίας άρχισε από τα εργαστήρια της 

Kodak το 1935 με το φιλμ Kodachrome. 
• Ένα χρόνο μετά, η Γερμανική εταιρεία Agfa ανέπτυξε τη μέθοδο του Agfacolor. 
• Το 1942 εμφανίστηκε στην αγορά η ανάλογη βελτίωση Kodacolor, η οποία 40 

χρόνια μετά συνεχίζει να κυκλοφορεί σε βελτιωμένες συνθέσεις. 



  

 Ψηφιακή Φωτογραφία

• Σε αυτές αντί για το κοινό "χημικό" 
φιλμ χρησιμοποιούνται 
φωτοευαίσθητοι αισθητήρες. Το 
μέρος της φωτογραφικής μηχανής 
που βοηθά την εστίαση της εικόνας 
είναι το ίδιο. Βέβαια συνοδεύεται πια 
από πολλά βοηθητικά της χρήσης 
ηλεκτρονικά μέσα.



  

π  Υ όθεση

Η υπόθεση της εργασίας μου είναι πως η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επηρεάσει 
σε μεγάλο βαθμό την πορεία της φωτογραφικής τέχνης . 

1837
Ο Νταγκέρ χρησιμοποιεί το θαλασσινό αλάτι για να στερεώνει (σταθεροποιεί) τις 

δαγεροτυπίες του. 
1839
Οι πρώτες φωτογραφίες του φεγγαριού. Ο John William Draper αποτυπώνει 

πρώτη φορά σε φωτογραφία το φεγγάρι. 
1848
Ο Νιέπς ντε Σαιν Βίκτορ (ανιψιός του γνωστού Νιέπς), χρησιμοποιεί το γυαλί σαν 

βάση των αρνητικών. 
1888
Το πρώτο φιλμ είναι το αμερικάνικο φιλμ Ίστμαν και τη χρονιά αυτή έχουμε την 

πρώτη Kodak με ρολό φιλμ.



  

1895
Στο Παρίσι γίνεται η πρώτη κινηματογραφική προβολή. 

1896
Για πρώτη φορά γκαλερί τέχνης παρουσιάζει φωτογραφίες 

1904
Ο Αύγουστος Λουμιέρ και η πρώτη έγχρωμη φωτογραφία

 1913
Μαζικές φωτογραφικές εκτυπώσεις με θέματα μόδας στο περιοδικό Vogue. 

1948
Κυκλοφορεί η πρώτη Polaroid 

1997
Βλέπουμε τις πρώτες ψηφιακές φωτογραφίες από τον Άρη. 



  

Σκοπός Έρευνας

• Η εργασία μου γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας και έχει ως 
σκοπό την ενημέρωση των συμμαθητών μου και την ανάρτηση της εργασίας 
μου στο blog του σχολείου. 



  

Συμπεράσματα 

• Σήμερα η φωτογραφία, ίσως είναι η μοναδική μορφή τέχνης με τόσες πολλές 
δυνατότητες, είτε σαν θέαση, είτε σαν μέσο έκφρασης και δημιουργίας.

• Βρισκόμαστε στην πιο θεαματική εξέλιξη της φωτογραφικής ιστορίας. Είναι η 
εποχή της επανάστασης, μια εποχή όπου οι κανόνες της φωτογραφίας 
επανεξετάζονται, μια εποχή όπου πρέπει να μάθουμε νέες τεχνικές και να 
ξεχάσουμε κάποιες παλιές.

Αυτή η νέα εποχή ξεκίνησε με την εισαγωγή και χρήση του Η/Υ στον χώρο της 
φωτογραφίας.

• Αυτή η επαναστατική αλλαγή μπορεί για πολλούς λόγους να φαίνεται 
καταστροφική, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα περισσότερο από 
μια νέα τεχνική που έρχεται να προστεθεί στην συνεχόμενη εξελικτική πορεία 
της φωτογραφίας.



  

Τέλος
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